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At this time of universal migration, when almost 
every one, considerable enough to attract regard, 
has retired, or is preparing with all the earnestness 
of distress to retire, into the country; when nothing 
is to be heard but the hopes of speedy departure, or 
the complaints of involuntary delay; I have often 
been tempted to enquire what happiness is to be 
gained, or what inconvenience to be avoided, by 
this stated recession. 

samuel johnson

Some are always in a state of preparation, occu-
pied in a previous measure, forming plans, ac-
cumulating materials, and providing for the main 
affair. These are certainly under the secret power 
of Idleness.

samuel johnson

… he … who wants skill to form a plan, or di-
ligence to pursue it, needs only entitle his perfor-
mance an essay, to acquire the right of heaping to-
gether the collections of half his life, without order, 
coherence, or propriety. 

samuel johnson
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Reträtten till den lantliga avskildheten – 
sysslolösheten – essäskrivandet. Den litterä-
ra mångsysslaren och konversatören Samuel 

Johnson verkar ha varit skeptisk till dem alla.1 I det 
första citatet ovan, från den egna essätidskriften The 
Rambler 1751, antyder han att reträtten – en gång re-
serverad för statsmän, dignitärer, filosofer, munkar 
och eremiter – blivit ett mode för en borgarklass som 
varken hade gjort sig förtjänt av att dra sig tillbaka 
eller var självständig nog att ta vara på lantlivets veder-
kvickelser. I det andra citatet, från en senare svit essäer 
under rubriken The Idler, är det på liknande sätt en 
viss typ av människor som får utstå hans klander: de 
som bara förbereder sig, samlar på sig material, gör upp 
planer och drömmer men aldrig kommer till saken är 
– om än de ger sken av att vara ständigt upptagna – i 
själva verket slavar under sysslolösheten, även om de 
är av en annan sort än de som öppet skryter om att de 
inte har något att göra. Ett antal år tidigare hade han, 
också här i The Rambler, anklagat essägenren för att 
uppmuntra till tygellöshet och självsvåldighet; under 
förevändning att de skrev essäer kunde slappa skriben-
ter rafsa ihop nästan vad som helst utan sammanhang, 
ordning eller anständighet. Uttalandet finner sin pa-
rallell i Johnsons berömda ordbok över det engelska 
språket, A Dictionary of the English Language (1755), i 
vilken han formulerade några andra ofta citerade ord 
om essän: den var ”ett tankens lättsinniga infall, ett 
ojämnt, osmält stycke”, skriver han här, som om han 
ville understryka det nyckfulla och kringirrande dra-
get i de tankeutbrott som kallas essäer – en genre inom 
vilken han själv alltså återkommande var verksam.2 

Samtidigt har Samuel Johnson fungerat som en 
outsinlig källa till citat för dem som hyllat sysslolöshet 
och lättja i polemik mot ett samhälle som sätter effek-
tivitet och arbetsetik på piedestal – i Steven  Robins 
citatsamling The Importance of Being Idle (2000) är 
Johnson exempelvis den mest citerade författaren av 

1 Samuel Johnson refereras och citeras från Selected 
Essays, red. David Womersley (London, 2003). Det 
inledande citatet från The Rambler nr 135, 2 juli 1751 (s. 
227–228), det andra från The Idler nr 31, 18 november 
1758 (s. 430), det tredje från The Rambler nr 158, 21 sep-
tember 1751 (s. 261). Tidskriften The Rambler, i princip 
Johnsons enmanspublikation, gavs ut mellan 1750 och 
1751, och den uppföljande sviten essäer under rubriken 
The Idler, som publicerades som huvudinnehållet i tid-
skriften The Universal Chronicle, skrevs, huvudsakligen 
av Johnson, mellan 1758 och 1760. Essän från The Ram-
bler 2 juli 1751 finns i svensk översättning av Arne Mel-
berg i antologin Essä. Urval och introduktion av Arne 
Melberg (Göteborg, 2013), s. 121–124; se även Melbergs 
introduktion av Johnson s. 117–120.

2 Citatet från A Dictionary of the English Language, 
vilket är en av definitionerna till uppslagsordet ”essay”, 
lyder i original: ”a loose sally of the mind; an irregular 
indigested piece” (min översättning här). Citerat från A 
Dictionary of the English Language, 3 rev. utg. (Dublin, 
1768 [1755]), tillgänglig på Google Books (för webb-
adress, se referensförteckningen). För en introduktion 
om Johnsons förhållande till sysslolösheten, se Sarah 
Jordan, The Anxieties of Idleness. Idleness in Eighte-
enth-Century British Literature and Culture (Lewisburg, 
2003), kap. 5. 
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alla, tätt följd av Jerome K. Jerome, och landsmannen 
Tom Hodkinson tycks ha tagit Johnson som ledstjär-
na då han 1993 lanserade en tidskrift under namnet 
The Idler, följd bland annat av boken How to be Idle 
(2004), som skulle kunna beskrivas som en blandning 
av humoristisk självhjälpsbok och sammanställning av 
lättjans och sysslolöshetens kulturhistoria.3 Att John-
son själv inte var entydigt negativ till de fenomen som 
apostroferades inledningsvis kan väl anas just i hans 
The Idler, i vilken sysslolösheten och lättjan funge-
rar som utgångspunkter för essäskrivandet och tid-
skriftens ambitioner; talespersonen Mr Idler vill inte 
ge några löften och förbehåller sig rätten till oregel-
bundna och endast tillfälliga anfall av skrivflit, och 
inbjuder som konsekvens av detta den lika tillskrivet 
lättjefulla läsaren att själv bidra till essäerna genom sin 
korrespondens.4 Hos Samuel Johnson fångas något av 
den ambivalens som färgar såväl reträtten som sysslo-
lösheten och essän: är tillbakadragandet från plikter 
och ansvar ett nödvändigt villkor för reflektion – eller 
signalerar det ovilja till engagemang, brist på hand-
lingskraft och risken att bli offer för det ensamma och 
overksamma sinnets farliga fantasier? Innebär sysslo-
löshet frihet att göra vad man vill – eller passivitet, 
förlamande lättja och att aldrig komma till skott? Och 
essän – är den en lättsinnig bagatell eller ett intellek-
tuellt kraftprov? 

Mitt ärende i Att slå dank med virtuositet är att när-
mare undersöka dessa tre storheter och hur de förhåller 
sig till varandra genom nedslag hos fyra essäister från 
renässansen till vår egen tid – Michel de Montaigne 
(1533–1592), Charles Lamb (1775–1834), Virginia Woolf 
(1882–1941) och Jenny Diski (1947–2016). Författarna 
presenteras närmare längre fram och då resonerar jag 
även om varför jag sett just dem som relevanta i det här 
sammanhanget; den resterande delen av det här kapit-
let kretsar emellertid i huvudsak kring frågor som rör 
essän och hur den här studien har skrivits i dess anda.5 

3 Enligt registret i Stephen Robins The Importance of 
Being Idle. A Little Book of Lazy Inspiration (London, 
2003 [2000]) står Samuel Johnson för 20 citat, medan 
Jerome K. Jerome är upphov till 19. Bakgrunden till 
Tom Hodgkinsons tidskrift The Idler och övriga med-
arbetare presenteras på tidskriftens webbplats, http://
idler.co.uk/about. Förordet till densammes How to be 
Idle (London, 2005 [2004]) inleds med följande ord: 
”It’s good to be idle. The purpose of this book is both 
to celebrate laziness and to attack the work culture of 
the western world, which has enslaved, demoralized 
and depressed so many of us. […] Being idle is about 
being free […]. It is about being free to live the lives 
we want to lead, free from bosses, wages, commuting, 
consuming and debt. Being idle is about fun, pleasure 
and joy.” (Sidnummer saknas.)

4 Det första numret av The Idler är daterat 15 april 
1758. Här skriver Johnson bland annat: ”Perhaps Man 
may be more properly distinguished as an Idle Animal; 
for there is no Man who is not sometimes Idle.” (Selec-
ted Essays, s. 407.)

5 Valet av författare kommenteras längre fram i detta 
kapitel samt i slutet av följande kapitel. Jag vill betona 
att min undersökning är mer tematisk än biografisk, 
och jag har inte haft för avsikt att fördjupa mig i förfat-
tarnas levnadsomständigheter för att låta livet förklara 
verket. Essän är samtidigt en genre där det personliga i 
många fall är centralt, vilket gör att biografiska aspek-
ter ändå i vissa fall kan vara av intresse för tolkningen. 
Som jag ser det är författarnas liv en av flera relevanta 
kontexter för de essäer som jag har studerat, men lika 
viktigt anser jag det vara att sätta texterna i relation till 
andra texter, liksom till sociala, ideologiska eller eko-
nomiska omständigheter. I de fall jag hänvisar till bio-
grafiska uppgifter utgår jag från andras forskning och 
uppgifter från biografier eller annoterade verk.
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Reträtten och sysslolösheten återvänder jag till i nästa 
kapitel vilket handlar om metod och olika perspektiv 
på begrepp, semantik och förhållandet mellan språk 
och historia. Jag vill dock redan nu betona att denna 
studie inte i första hand är en konventionell undersök-
ning av begrepp. Resonemang om språklig betydelse 
och begreppens funktioner kommer att utgöra en åter-
kommande fond mot vilken växelspelet mellan reträtt, 
sysslolöshet och essä ska undersökas, men mitt fokus 
ligger inte på begreppsdefinitioner. Likväl kommer de 
perspektiv som introduceras i det följande kapitlet få 
till följd att ambitionen med min studie kommer att 
behöva rekapituleras och formuleras på lite annat sätt 
och med andra ord längre fram – vänta dig alltså inte 
någon uttömmande eller definitiv beskrivning av vad 
som är mitt ärende, kära läsare, utan ett antal utsprid-
da försök att modifiera mina frågor.

*
  

Att sysslolöshet och reträtten till avskildhet har varit 
återkommande ämnen i essäistiken upptäckte jag i 
samband med en kurs om essägenren som jag utfor-
made för litteraturstudenter för ett antal år sedan. 
Därigenom fann jag en rad författare som skrev om 
och ofta hyllade ledigheten, som utnämnde ingenting-
görandet till konst eller förespråkade ett liv i stillsam 
tillbakadragenhet, fyllt av eftertänksam kontempla-
tion. Oftast var de män med en viss ställning i sam-
hället, men det har även funnits kvinnor som tangerat 
ämnet (bland dem Virginia Woolf som får ett eget 
kapitel i den här studien, men också exempelvis El-
len Key).6 Att dessa välbeställda försvarade rätten att 
dra sig tillbaka från plikter och uppdrag för att göra 
ingenting kunde uppenbarligen provocera: vid ett till-
fälle uttryckte en student i kursen hur svårt det var att 
identifiera sig med ett sådant perspektiv eller att förstå 
meningen med alla dessa hyllningar av sysslolöshet 

6 Av Ellen Key tänker jag framför allt på essän ”Still-
het” som publicerades i Tankebilder. 1, Kvinnorna – lifs-
behov – individualitet (Stockholm, 1898). 
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och ensamhet. Det fick mig att börja tänka på mot-
sägelserna i mitt eget förhållningssätt; jag fascinerades 
ju själv av alla dessa hyllningstal, men saknade samti-
digt fallenhet för att ”göra ingenting”. Trots ett slags 
inre tvång att ständigt göra något drabbades jag i mitt 
arbete som litteraturvetare ofta av den gnagande käns-
lan av att jag aldrig blev färdig med något eller gjorde 
tillräckligt. Möjligen handlade det om en oro över att 
den verksamhet som höll mig sysselsatt inte var arbete 
på riktigt – för de allra flesta är väl litteratur i första 
hand något som förknippas med fritiden. Och hade 
jag inte en viss benägenhet att irritera mig på dem i 
min närhet som till synes inte ansträngde sig eller som 
lät nöjen gå före plikter?7 Fanns det kanske, började 
jag undra, något lika motsägelsefullt även i skrivandet 
om sysslolöshet och ensamhet? Var det inte i själva ver-
ket så att de flesta författare som hyllade sysslolösheten 
egentligen var ganska flitiga och produktiva, och alls 
inte så isolerade som de ville ge sken av? Innebar inte 
själva skrivandet om sysslolöshet att göra något snara-
re än ”ingenting”? Ville författarna kanske antyda att 
uppdelningen mellan sysslolöshet och verksamhet var 
alltför grovhuggen? Handlade det om försvarstal för 
aristokratiska värderingar i en värld alltmer präglad av 
borgerliga ideal? Eller speglade talet om sysslolösheten 
och reträtten begäret efter något som kanske aldrig 
hade funnits? Vad innebar det egentligen att vara syss-
lolös och att dra sig tillbaka, och hur såg förbindel-
serna ut mellan talet om sysslolösheten och reträtten 
och den form för tänkande och skrivande som fångade 
detta tal – essän?

Min upptagenhet av denna problematik fick mig 
även att tänka på mina uppväxtår i Gnosjöandans ut-
kanter. I en småländsk bygd präglad av frikyrkoreli-
giositet, småföretagande och arbetsetik kunde någon 
som jag, plikttrogen, samvetsgrann och duktig, å ena 
sidan tyckas som klippt och skuren för denna anda. 
Men det slags aktiviteter som tidigt utövade sin lock-

7 När jag läser litteraturvetaren Tom Lutz studie om 
den amerikanska slackerfigurens kulturhistoria, i vilken 
han beskriver slackerrollen som ett slags etisk positione-
ring i polemik med arbetsetiken, upptäcker jag att han 
uttrycker en liknande ambivalens som jag själv: i inled-
ningen berättar Lutz att ett av skälen till hans under-
sökning var att han ville försöka förstå sin ilska över att 
se tonårssonen förskansa sig i soffan framför tv:n, utan 
ambition att vare sig studera eller arbeta, genom att på 
ett mer generellt plan diskutera varför denna till synes 
harmlösa figur skapar så mycket aggression. Lutz ser sin 
egen ungdom speglas i sonens lättingliv, och konsta-
terar att de båda inträtt i vuxenlivet under perioder då 
arbetsetiken har ifrågasatts. Ilskan gentemot sonen ser 
han samtidigt som ett uttryck för sitt eget införlivande 
av arbetsetiken som kommer i konflikt med en hemlig 
önskan om att själv kunna slå dank. Lutz beskriver 
även känslan av att han som akademiker ständigt arbe-
tar, till och med under sömnlösa nätter, men likväl med 
upplevelsen av att han egentligen inte alls arbetar. Även 
om Lutz inte går till botten med akademikerns kluvna 
förhållande till arbete pekar han på en paradox som 
många kanske kan känna igen sig i: ”We are all lazy 
imposters, and we are all workaholic slaves. We work 
way too hard and not nearly enough. What can this 
possibly mean?” Lutz refereras från Doing Nothing. A 
History of Loafers, Loungers, Slackers, and Bums in Ame-
rica (New York, 2006), s. 7–8, 23; citatet s. 39. 
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else på mig – läsning, litteratur och konst – var alltför 
vaga och frivola för att ägna sin flit och sitt nit åt. Det 
var oklart hur sådana intressen hörde samman med ett 
hederligt arbete. Att jag med tiden ändå sökte mig till 
litteraturen är en lång historia som inte ska berättas 
här – det som är intressant är snarare att jag fortfaran-
de kan drabbas av oron över att det jag gör som littera-
turvetare kanske inte är arbete. Umgicks kanske Max 
Weber – sociologen och filosofen som ofta förknippas 
just med begreppet arbetsetik – med liknande tvivel 
inför sin verksamhet då han som ung professor strax 
före sekelskiftet 1900 fick en nervkollaps; hade hans 
sammanbrott något att göra med den strikta arbetsdis-
ciplin han underkastat sig? Så småningom entlediga-
des han från sin universitetstjänst och de akademiska 
plikterna, men han kunde inte släppa föreställningen 
om att det fanns något moraliskt i arbetsdisciplinen: 
det var under denna period han skrev Die Protestan-
tische Etik und der Geist des Kapitalismus (1904–05; 
Den protestantiska etiken och kapitalismens anda), där 
det var just orsakerna till framväxten av en puritansk 
arbetsetik, ett fenomen han själv brottats med, som 
var ämnet.8 

Med filosofen Hannah Arendt skulle man kanske 
kunna hävda att själva begreppet arbete är en del av 
problemet (åtminstone när det gäller min egen osä-
kerhet): hennes tes är att arbetet i moderniteten har 
blivit ett överordnat och urvattnat begrepp som skymt 
variationen i alla de verksamheter och aktiviteter som 
människor ägnar sig åt. I The Human Condition (1958; 
Människans villkor) ville Arendt nyansera vita activa, 
människans verksamma liv, genom att göra distink-
tioner mellan arbete (labor/Arbeit), tillverkning (work/
Herstellen) och handling (action/Handlung). Enligt 
Arendt var det ett fattigdomsbevis att alla verksam-
heter i det moderna samhället reducerades till arbete, 
det vill säga förknippades framför allt med livsup-
pehållande aktiviteter och processer eller hade som 

8 Om Max Webers motsägelsefulla förhållande till 
det akademiska och intellektuella arbetet kan man läsa 
bland annat i Karin Johannissons Melankoliska rum. 
Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid 
(Stockholm, 2009), s. 159–174. 
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enda motivering att fungera som försörjning. Denna 
utveckling iakttog Arendt såväl i samhällets praktiker 
som i olika teorier om arbete. Då hon formulerade sin 
studie i slutet av 1950-talet uppfattade hon det även 
som att andelen fria yrken, vilka kunde ha andra mo-
tiveringar än enbart lön, var på väg att minska och 
förlorade i inflytande. Som exempel på fria yrkesutö-
vare tog hon de som var verksamma inom olika konst-
arter, och kallade dem i anslutning till Aristoteles för 
ett slags tillverkare – lite polemiskt hävdade Arendt 
att konst kanske var den enda form av tillverkning ett 
arbetssamhälle kunde acceptera (medan andra former 
av tillverkning i stället hade kommit att betraktas som 
arbete).9 

Det finns än idag många förtjänster med Arendts 
distinktioner samtidigt som de utmanas bland annat 
av dagens teknikutveckling och digitalisering. Det 
som är intressant i det här sammanhanget är kanske 
främst att Arendt – åtminstone indirekt – aktualiserar 
frågan i vilken mån vi är behjälpliga av distinktioner 
som arbete-tillverkning-handling när vi försöker förstå 
olika typer av skapande verksamheter eller om vi be-
höver helt andra begrepp och perspektiv. Denna fråga 
(som Arendt i mitt tycke inte ger något tillfredsställan-
de svar på) är relevant inte bara i relation till essäisters 
och författares verksamhet i historisk belysning utan 
även i samband med dagens genomgripande omvälv-
ning av arbetslivet i vidare mening. Blir konstnärer och 
intellektuella något annat än tillverkare i en framtid av 
artificiella intelligenser? Eller ska diskussionen kanske 
snarare utgå ifrån det problematiska och begränsande 
i Arendts beskrivning av skapande verksamheter som 
tillverkning?10 

Såväl Weber som Arendt söker fånga och förkla-
ra betydligt större och vidare fenomen än de som 
ska belysas i den här studien; ändå kan de bidra med 
intressanta perspektiv även när det gäller frågan hur 
verksamheter som läsande, tänkande och skrivande 

9 The Human Condition skrevs först på engelska men 
Arendt omarbetade den själv till tyska med titeln Vita 
activa oder Vom tätigen Leben (1960). Referatet utgår 
här främst från Joachim Retzlaffs översättning, Männ-
iskans villkor. Vita activa (Göteborg, 1998 [1958]), s. 
78, 173–176. På s. 174 skriver Arendt: ”De konstnärliga 
yrkena – noga taget de enda ’tillverkarna’ som återstår 
i arbetssamhället – utgör det enda undantag som detta 
samhälle är berett att göra.” En kärnfull sammanfatt-
ning av det aktiva livets olika varianter enligt Arendt 
finns i hennes ”Labor, Work, Action”, i The Portable 
Hannah Arendt, red. Peter Baehr (New York, 2003 
[1964]). Denna text har översatts till svenska av Arne 
Melberg som ”Arbete, tillverkning, handling” och åter-
finns i antologin Essä (s. 348–363).

10 Man bör väl inte dra alltför stora växlar på Arendts 
framställning av konstnärer som tillverkare – hennes 
filosofiska arbete formar sig inte till någon teori om 
konsten och de konstnärliga yrkena figurerar endast i 
periferin av hennes resonemang. En kritik av Arendts 
beskrivning av skapande verksamheter har formulerats 
av Lieven De Cauter och Michiel Dehaene, som hävdar 
att Arendt, genom att placera konstnärliga och skapan-
de verksamheter under kategorin tillverkning (work), 
förbiser konstens ”ritualistic origins, its reflective bea-
ring, and its proto-political dimension”. Se vidare ”The 
Space of Play: Towards a General Theory of Heteroto-
pia”, i Heterotopia and the City. Public Space in a Postci-
vil Society, red. Michiel Dehaene & Lieven De Cauter 
(New York, 2008), s. 87–101, citatet s. 88.
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har kommit att förknippas med tillbakadragande och 
sysslolöshet, i detta fall i en form som ofta associerats 
med frihet från alla slags plikter, regler och genrekon-
ventioner: essän. Det ska dock genast sägas att det-
ta inte är en systematisk studie över essän som genre 
och jag har inte heller sett det som meningsfullt att 
stipulera vad en essä ”egentligen” är. Det är i själva 
verket slående hur svårt essäforskare har haft att enas 
om en genrebeskrivning – som Ludwig Rohner kon-
staterade i en massiv studie av den tyska essäistiken 
från 1960-talet finns det bara essäer, men ingen Essä. 
Redan en basal beskrivning som Nationalencyklopedi-
ns, att essän betecknar ”en skriftlig framställning av 
måttligt omfång där man avser att meddela fakta men 
gör det på ett personligt sätt”, kan problematiseras i 
flera avseenden. Essäns omfång kan variera från några 
sidor till hela bokvolymer (idén om det måttliga om-
fånget hänger framför allt samman med essäns långa 
beroende av pressens utveckling och tycks ha färgat 
föreställningarna om essäistiken i den engelska kul-
turen mer än i exempelvis den tyska eller franska). 
Essäer kan innehålla fiktiviserande drag – vilket inte 
minst var vanligt i den engelska tidskriftsessäistiken 
från 1700- och 1800-talet med dess stiliserade tales-
personer – och de har inte nödvändigtvis till syfte att 
”meddela fakta” eller en huvudsakligen informativ el-
ler didaktisk funktion även om en sådan uppfattning 
har varit vanlig, inte minst i äldre tid. Essäer kan vara 
mer eller mindre personliga; ibland är de jagutforsk-
ande, ibland får snarare ämnet tala (litteraturvetaren 
Douglas Hesse har talat om denna skillnad i termer 
av erfarenhetsburen respektive idéburen essäistik). 
Numera finns det dessutom en livlig debatt om hu-
ruvida en ”essäistisk” hållning kan uttryckas i andra 
medier, inte minst i konstnärligt experimentell film, 
vilket innebär ett överskridande av essän som primärt 
skriftbaserad form.11

Den teoretiska diskussionen om essän har i mo-

11 Ludwig Rohner refereras från Der deutsche Essay. 
Materialien zur Geschichte und Ästhetik einer litera-
rischen Gattung (Neuwied, 1966), s. 630. Citatet från 
Per Rydén, ”essä”, i Nationalencyklopedin, webbversio-
nen (www.ne.se, i fortsättningen omtalad som NE). 
Douglas Hesse refereras från ”British Essay”, i Encyclo-
pedia of the Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997), 
s. 112. För diskussionen om essäistisk film, se t.ex. Laura 
Rascaroli, The Personal Camera. Subjective Cinema and 
the Essay Film (London, 2009); Timothy Corrigan, The 
Essay Film. From Montaigne, After Marker (Oxford, 
2011) och David Montero Thinking Images. The Essay 
Film as a Dialogic Form in European Cinema (Bern, 
2012). 
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dern tid annars ofta varit upptagen av frågan huruvida 
essän är litteratur eller något annat; mest känt och in-
flytelserikt är kanske filosofen och sociologen Theodor 
W. Adornos påstående att essän varken är konst eller 
vetenskap utan kritikens särskilda form, närmare be-
stämt ideologi- och systemkritikens.12 Att Adorno av-
färdar tanken på essän som litteratur innebär inte att 
denna fråga har besvarats en gång för alla; som jag ser 
det är diskussionen om essäns litterära status en fråga 
med många svar, och som kanske rentav måste förbli 
oavgjord. I den här studien vill jag snarare ta fasta på 
att essäns rörlighet och ovilja att låta sig fångas kan 
göra den relevant i en rad olika sammanhang. Samti-
digt finns det många historiska och samtida exempel 
på essäer som ger uttryck för konstnärliga och litte-
rära ambitioner och som problematiserar försöken att 
upprätta gränser mellan litteratur och icke-litteratur. 
Möjligen hänger de återkommande ansträngningar-
na att placera essän i förhållande till en litterär och 
genremässig kanon samman med litteraturbegreppets 
insnävning under de senaste århundradena; när litte-
raturskapande i ökande grad kom att associeras med 
originalitet, fiktion och fantasi blev det svårare att mo-
tivera essäns plats inom dess ramar. Kanske hade frå-
gan om essäns relation till litteraturen inte upprepats 
så envist om den i äldre tid vanliga föreställningen om 
författaren som en hantverkare, som skapar i förhål-
lande till litteraturen som ett slags outtömligt förråd, 
hade haft en fortsatt stark position i moderniteten?13 

Till frågan om essäns förhållande till litteraturen 
ska jag återkomma i kapitlen om Montaigne, Lamb, 
Woolf och Diski och då i anslutning till de specifika 
kulturella och mediala sammanhang i vilka de är verk-
samma. Ett av de enligt min mening mest produktiva 
sätten att resonera om denna fråga vill jag dock in-
troducera redan nu, eftersom det antyder hur jag har 
närmat mig essän i den här studien. Genreteoretikern 
Alastair Fowler har talat om essän, tillsammans med 

12 Adorno beskriver essän som ”den kritiska formen 
par excellence; närmare bestämt ideologikritik”, i 
”Essän som form” (1958), övers. Anders Johansson, i 
Essä. Urval och introduktion av Arne Melberg (Göteborg, 
2013), s. 337. Johanssons översättning har tidigare pub-
licerats i Glänta nr 1 2000, men citeras här genomgåen-
de från Melbergs antologi. 

13 Martha Woodmansee har beskrivit den historiskt 
återkommande föreställningen om författaren som 
hantverkare i termer av en ”behärskare av ett yrke, 
bemästrare av en samling regler eller tekniker, bevarade 
och vidareförda i retorik och poesi, för överföring av 
idéer som traditionen tillhandahållit”, i ”Om förfat-
tareffekten: Kollektivets återkomst”, övers. Gunnar 
Sandin, i Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter, red. 
Margareta Björkman (Lund, 1998), s. 100; jfr Séan Bur-
ke, Authorship. From Plato to the Postmodern. A Reader 
(Edinburgh, 1995), s. 5–6. Beskrivningen är likväl inte 
riktigt träffande för essäisten, bland annat eftersom den 
i viss mening tycks hänga samman med föreställningen 
om författandet som arbete och profession; i den mån 
essäisten har åberopat sysslolösheten som materiell eller 
mental förutsättning för skrivandet antyder det snarare 
en ovilja att identifiera denna verksamhet med arbete. I 
uppfattningen om författaren som hantverkare låg ofta 
även tanken att skrivandet var en opersonlig, om än 
konstskicklig, reproduktion av litteraturens regler och 
tekniker, medan essäister ofta har betonat ett mer per-
sonligt uttryck, jfr t.ex. Torben Jelsbak, ”Stil”, i Littera-
tur. Introduktion till teori och analys, red. Lasse Horne 
Kjældgaard m.fl., övers. Sven-Erik Torhell (Lund, 2015), 
s. 122. Essäister gör därtill ofta en dygd av att inte kän-
nas vid några regler eller vedertagna teorier – ”[e]ssä är 
insubordination”, skriver Horace Engdahl i ”Den en-
skildes form”, i Ärret efter drömmen. Artiklar och essäer 
(Stockholm, 2009 [1992/1998]), s. 148. Varken bilden 
av författaren som originell och inspirerad eller som en 
virtuos bemästrare av regler tycks helt fånga essäisten – 
en sådan bodelning tycks alltför förenklad. 
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bland annat biografier, dialoger och historieskrivning, 
som literature in potentia, potentiell litteratur; han ser 
dem som ett slags grannar som kretsar i omloppsba-
na runt mer centrala litterära genrer. Det potentiella 
innebär att förbindelserna med litteraturen är oför-
utsägbara och föränderliga men de finns där: under 
vissa omständigheter och av olika skäl har exempelvis 
enskilda essäister lyfts fram och deras essäer betraktats 
som litteratur, vilket inte innebär att genren i sin hel-
het har tillskrivits denna position – den befinner sig 
snarare i det potentiella och latenta stadiet och är, så 
att säga, ännu inte litteratur. 1500-talsförfattaren Mi-
chel de Montaigne, det inledande exemplet i denna 
studie, kan tjäna som illustration – hans skrivande ut-
formades i utkanten av sin tids litterära och poetiska 
ramverk men kom så småningom att placeras närmare 
dess centrum; Montaignes essäer har numera en när-
mast självskriven plats i såväl en allmän litterär kanon 
som i en mer essäspecifik.14 

Alastair Fowler har även formulerat en distinktion 
mellan genre (kind) och modus (mode) som gör det 
möjligt att diskutera mer flyktiga aspekter av genrer 
och genreförändring. I min studie bidrar denna dis-
tinktion till att belysa essäns skiftande konjunkturer 
genom århundradena så som de här kommer att följas 
genom några enskilda författare, från Montaignes tid, 
då essägenren är embryonal och då något genremed-
vetande ännu inte kan sägas vara uttalat, över tidigt 
1800-tal, då tidskriftsessän blivit en tydligt utmejslad 
och för tiden relativt central, kanske rentav litterär 
genre med Charles Lamb som en framstående repre-
sentant på det engelska språkområdet, därefter till det 
tidiga 1900-talet, då essäns verkliga glansdagar verkar 
vara räknade (åtminstone som den formats i sam-
spel med pressens utveckling under senare delen av 
1800-talet) – och då Virginia Woolf, själv både essäist 
och essäteoretiker, brottas med sin livslånga ambiva-
lens till en genre som inte riktigt lever upp till hennes 

14 Alastair Fowler beskriver essän som potentiell 
litteratur i Kinds of Literature. An Introduction to the 
Theory of Genres and Modes (Oxford, 2002 [1982]), s. 5. I 
anslutning till kritikern Graham Hough resonerar han 
även om tänkbara skäl till att genrer och texter med 
oklar litterär status kan lyftas in i kanon: å ena sidan 
kan det handla om att verket anses ha en stil och ett 
språk som kan avnjutas oavsett dess eventuellt praktiska 
syften, å andra sidan kan verk vars ursprungliga syfte 
blivit förlegat med tiden tillskrivas en annan funktion. 
Fowler illustrerar med två engelska 1600-talsförfattare 
som ofta betraktats som essäister: Thomas Browne och 
Robert Burton. När de praktiska syftena med deras 
skrifter är överspelade är vi fria att kategorisera dem på 
annat sätt och att avnjuta dem för deras intellektuella 
värden, för stilen och de perspektiv på världen som de 
uttrycker, skriver Fowler (s. 11–14). Här är inte platsen 
att diskutera alla de försök som gjorts att avgränsa och 
motivera litteratur som en särskild sorts texter, men 
Hough tycks utesluta att litterära texter kan ha flera 
funktioner samtidigt, exempelvis både informativa och 
poetiska (Fowler verkar inta en mer flexibel hållning, se 
s. 1–19). Historiskt har litterära texter haft en rad olika 
praktiska funktioner; det är först i modern tid med 
teoribildningar som rysk formalism som det poetiska 
språket har fått en dominerande roll i argumenten om 
vad som kännetecknar litteratur. 
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och tidens förväntningar på vad som är riktig littera-
tur (men som möjligen kan bli det om den korsas med 
roman och fiktion). Slutligen kan Fowlers distinktion 
ge perspektiv på vår egen tid, där den dominerande 
tendensen kanske snarare är att ett essäistiskt modus, 
essän som en hållning eller sinnesstämning, ett tanke- 
och skrivsätt, sprids ut och tar plats i en rad andra gen-
rer, vilket i den här studien exemplifieras i det avslu-
tande kapitlets diskussion av Jenny Diski, som i flera 
verk har vävt samman ett essäistiskt modus med bland 
annat reseskildringens och memoarens. Om genrer 
normalt uttrycks i substantivform har modus snarare 
formen av adjektiv, menar Fowler (till essä svarar alltså 
i det här fallet adjektivet essäistisk).15

Med modus syftar således Fowler på ett mer svår-
fångat och rörligt genrebegrepp som han beskriver som 
ett slags urval, en abstraktion eller ett koncentrat av 
en genres över tid mer beständiga och inre egenskaper 
(en viktig skillnad mellan modus och genre är alltså, 
enligt Fowler, att genren omfattar såväl yttre som inre 
former och karaktärsdrag; därtill är ett modus aldrig 
en fullständig uppsättning av en genres hela reperto-
ar). I Fowlers framställning har genren en mer avgrän-
sad existens i tid och rum medan ett modus så att säga 
utvidgar genren, sträcker ut och tänjer den genom att 
införliva dess egenskaper i andra genrer och yttre for-
mer, i synnerhet då genren spelat ut sin roll (Fowlers 
term för detta är modal extension). Ett modus kan allt-
så överleva genren och har i någon mening en mer be-
ständig karaktär; dess rörlighet borgar för att den kan 
fortsätta frodas i genrer som ännu är under utveck-
ling (så som antyddes ovan att det essäistiska kan ta 
plats i och modifiera en rad andra genrer i det samtida 
kulturlivet). Likväl kan även ett modus förändras eller 
rentav bli föråldrat, menar Fowler; när de värden det 
uttrycker eller de känslor det väcker blir främmande 
måste det förvandlas eller försvinna. Fowler exempli-
fierar med det heroiska (the heroic mode), som förlorat 

15 En utgångspunkt för Fowlers genreteori är att han 
ser genrer som redskap för kommunikation, tolkning 
och meningsskapande snarare än som underlag för 
klassifikation och kategorisering. Han menar därtill 
att genrer måste undersökas historiskt: genrer och före-
ställningar om genrer befinner sig i ständig förändring. 
Bland annat refererar han till Ludwig Wittgensteins 
tanke om familjelikheter som ett möjligt sätt att förstå 
den stora variationen inom en viss genre: olika repre-
sentanter för en genre kan betraktas som medlemmar i 
en familj där var och en visar upp besläktade drag men 
där det inte nödvändigtvis finns en egenskap som för-
enar dem alla. Fowlers utgångspunkter sammanfattas 
från Kinds of Literature, s. 22–24, 37–38, 41–42. Om att 
essäns närvaro i litteratur och kultur från 1900-talet 
och framåt ofta manifesterar sig som modus, se vidare 
Melberg, Essä, s. 11 och passim.
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sin position bland de litterära uttrycken i takt med att 
krigets gloria mattats och individens status förändrats. 
Ett bestående modus kan också genomgå omfattande 
transformationer: medeltidens riddarromantiska mo-
dus är förstås något helt annat än dagens romantiska 
berättelser. 

Det ska sägas att Fowler verkar något tveksam till 
att tala om ett essäistiskt modus som korresponderar 
till essän som genre, medan just detta är utgångspunk-
ten för litteraturforskaren Claire de Obaldia som i The 
Essayistic Spirit (1995), med avstamp i Fowlers distink-
tion, menar att det är diskussionen om ett essäistiskt 
modus, snarare än om essän som genre, som har domi-
nerat den kontinentala essäteorin under 1900-talet hos 
tänkare som Georg Lukács och Theodor W. Adorno. 
Obaldia inriktar sig på relationen mellan ett essäistiskt 
modus och den modernistiska romankonsten och an-
tyder att det finns en konflikt mellan essän som genre 
och modus under det tidiga 1900-talet – en konflikt 
som även färgar Virginia Woolfs författarskap, vilket 
jag ska återkomma till i kapitlet om hennes essäistiska 
skrivande.16

På svensk mark har litteraturvetaren Arne Mel-
berg i en antologi över essägenren (Essä, 2013) knutit 
an till Fowlers distinktion och Obaldias modifieringar 
genom att konstatera att ”essäistiken inte bara består 
av en genre, dess etablering och dess utveckling, utan 
också, och lika mycket, av ett slags impuls, en inspi-
ration eller en spirit, som kan dyka upp lite varstans i 
det litterära landskapet. Essäns historia består i hög 
grad av en utväxling mellan essän som genre och essän 
som spirit”.17 För Melberg fungerar denna ”utväxling” 
bland annat som en motivering till ett bredare urval av 
texter än vad som varit fallet i tidigare essäantologier 
– här samsas utdrag ur Madame de Sevignés brev och 
Friedrich Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft (1882; 
Den glada vetenskapen) med mer klassiska essäer av 
Michel de Montaigne, Francis Bacon, Joseph Addison 

16 Beskrivningen av Fowlers diskussion om förhål-
landet mellan modus och genre utgår från Kinds of 
Literature, s. 56, 106–111, 167; om hans tveksamhet till 
ett essäistiskt modus, se s. 108–109. Kanske kan denna 
tvekan förklaras av att Fowler inte fokuserar på tenden-
ser i 1900-talslitteraturen eller går utanför det engelska 
språkområdet – hans genreteori utgår främst från eng-
elsk litteratur från 1500-tal till 1700-tal. Det bör påpe-
kas att Fowler använder begreppet modus i en annan 
mening än den kanske vanligare, vilken baseras på 
Platons och Aristoteles diskussion om diktningens olika 
sätt att efterbilda ett innehåll, och som med tiden stabi-
liserats till en uppfattning om att litteraturens övergri-
pande modi är det dramatiska, det episka och det lyriska; 
för en diskussion om modus i denna mening, se t.ex. 
Gérard Genette, The Architext. An Introduction, övers. 
Jane E. Lewin (Berkeley, 1992). Claire de Obaldias The 
Essayistic Spirit. Literature, Criticism, and the Essay (Ox-
ford, 1995) har varit en viktig inspirationskälla till den-
na studie och refereras vidare nedan. Den diskussion 
om ett essäistiskt drag i den modernistiska romankon-
sten som Obaldia uppmärksammar berörs tidigare hos 
tyska essäforskare som Ludwig Rohner i Der deutsche 
Essay, s. 565–594 och Gerhard Haas i Essay (Stuttgart, 
1969), s. 4–5, 70–77, och har mer nyligen förts vidare av 
Christian Schärf, Geschichte des Essays. Von Montaigne 
bis Adorno (Göttingen, 1999) och Peter V. Zima, Essay/
Essayismus. Zum theoretischen Potenzial des Essays. Von 
Montaigne bis zur Postmoderne (Würzburg, 2012). 

17 Citatet från Melberg, Essä, s. 7. 
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och Virginia Woolf. Min studie har ett snävare fokus 
och syftar inte till någon representativ överblick över 
essägenren; snarare vill jag pröva om distinktionen 
mellan genre och modus kan fungera som ett frukt-
bart sätt att undersöka förhållandet mellan studiens 
tre övergripande storheter: reträtt, sysslolöshet och 
essä. Jag inriktar mig framför allt på några av de mer 
vaga och inre dragen i essägenrens repertoar som skul-
le kunna utgöra ingredienser i dess modus och frågar 
mig vilken relation de har till olika aspekter av reträtt 
och sysslolöshet. Modus syftar i den här studien sna-
rast på värderingar, hållningar, sinnesstämningar, sär-
skilda gester, ämnen, rum och karaktärstyper som har 
kopplats samman med essän och som återfinns, om 
än i olika varianter och med olika förutsättningar, i de 
essäistiska exempel från olika tider som står i studiens 
fokus.18 Detta betyder förstås inte att jag avstår från 
att beröra yttre genredrag som essäns form eller stil 
och hur de förändras över tid – dessa aspekter kommer 
att tangeras under studiens gång även om de inte blir 
lika centrala. Inte heller innebär mitt val att fokusera 
på några tänkbara aspekter av ett essäistiskt modus att 
mitt urval av essäister och de texter jag studerar skul-
le representera det essäistiska snarare än essän i mer 
strikt genremässig mening – detta skulle man förvisso 
kunna hävda om Jenny Diski (även hon har dock varit 
verksam som essäist i mer traditionell mening), men 
knappast om Montaigne, Lamb eller Woolf, som alla 
har en tydlig position i essäns kanon men som sinse-
mellan ändå visar på den stora spännvidden mellan 
essäns begynnelser och dess manifestationer under se-
nare sekler. Poängen här är snarare att undersöka hur 
essäns modala egenskaper kan gestaltas och manifes-
teras både i de sammanhang då essän uppfattas som en 
tydligt avgränsad genre och då ett genremedvetande 
artikuleras i den samtida kulturen eller av författaren, 
och i sammanhang då essän bättre låter sig beskrivas 
som ett mer rörligt modus, antingen för att något gen-

18 Alastair Fowler går igenom olika drag i genrers 
repertoarer i Kinds of Literature, s. 60–72. Min beskriv-
ning baserar sig på ett urval av dessa och är en relativt 
fri tolkning av Fowler. Denne är själv rätt vag om vilka 
genrens modala egenskaper kan vara förutom att han 
betonar att de är inre och inte yttre; det mest explicita 
han skriver i frågan är att modus kan signaleras genom 
”a characteristic motif, perhaps; a formula; a rhetoric 
proportion or quality” (s. 107). Det säger sig självt att 
den här studiens diskussion om tänkbara drag i ett 
essäistiskt modus blir högst tentativ: med ett annat 
material och med fokus på andra eller mer varierande 
språkområden skulle resultatet med stor sannolikhet ha 
blivit ett annat. Jag menar dock att mitt material har 
fungerat fruktbart i relation till den diskussion om ett 
essäistiskt modus som förts i essäforskning från senare 
decennier och min undersökning kan bland annat ses 
som ett försök att vidareutveckla denna. 
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remedvetande ännu inte är uttalat (som i fallet med 
Montaigne) eller för att det har blivit ett vanligt och 
kanske rentav dominerande sätt att förstå essän (vilket 
aktualiseras främst från 1900-talet och framåt, om än 
med varierande genomslagskraft i olika språkområ-
den). Jag ställer mig alltså tveksam till Fowlers förmo-
dan om att ett modus ersätter genren först när den se-
nare är på väg att försvinna, ett antagande som verkar 
hänga samman med en kausal logik som säger att ett 
modus kan formas först när det finns en tydligt utkris-
talliserad genre.19 När det gäller hur förhållandet mel-
lan genre och modus kan beskrivas i essäns tradition 
inspireras jag snarare av Claire de Obaldia, som sam-
tidigt som hon undersöker möjligheterna med Fowlers 
distinktion invänder mot vissa aspekter av hans teori. 
Hon menar exempelvis att det är mer rimligt att tala 
om Montaignes skrivande i termer av modus eller som 
en metod eller ett förhållningssätt än som en medve-
ten genre (Montaigne tycks alltså i Obaldias förståelse 
vara ett exempel på att modus föregår genren, samti-
digt som väl knappast någon författare har haft så stor 
betydelse för olika slags föreställningar om genren essä 
som just Montaigne). Obaldia hävdar också att det 
fortfarande idag är möjligt att identifiera en essägen-
re trots att ett alltmer framträdande essäistiskt modus 
har förskjutit dess position, vilket antyder att modus 
inte enbart ersätter genrer som blivit föråldrade och att 
empirin mycket väl kan motsäga teorin.20 

Själva kärnpunkten i Obaldias studie är dock det 
hon kallar ”the act of essaying”, själva prövandet, son-
derandet, det undersökande, reflekterande drag som 
inte minst utmärker Montaignes författargärning; 
”the act of essaying” utgör, menar hon, essäns essens 
och är det drag i ett essäistiskt modus som ofta upp-
träder även i andra genrer då de infiltreras av det es-
säistiska.21 Min fråga blir snarare vad detta essäistiska 
prövande har att göra med tillbakadragandets gest och 
med sysslolöshet som mental omständighet och mate-

19 Fowler skriver bland annat: ”Mode is not only a 
looser genre collateral with the fixed kind, but also its 
successor. Its existence, as we have seen, presupposes 
an earlier kind of which it is the extension.” (Kinds of 
Literature, s. 167.)

20 Beskrivningen utgår här från Obaldia, The Essay-
istic Spirit, s. 26, 28–29, 37, 57. När Obaldia talar om 
Montaignes essäistiska skrivande i termer av modus 
förutsätter det alltså inte att Montaigne själv omfattade 
en sådan genreförståelse. Hos såväl Obaldia som Fowler 
saknas en diskussion om när en modal genreförståelse 
etableras. Enligt David Duff kan man först i samband 
med romantiken tala om en ”cognitive turn” då genrer 
börjar uppfattas som något mer än bara formmässiga 
konstruktioner. Symptomatisk i hans diskussion är 
Friedrich von Schiller som i Über naive und sentimenta-
lische Dichtung (1795–96) kompletterar en mer formell 
genresyn genom att tala om Empfindungsweise (”modes 
of feeling”), det vill säga att en genre i vidare mening 
associeras med vissa typer av känslor, medvetandefor-
mer och sätt att uppfatta världen som kan gå bortom 
genren i fråga. Enligt Duff uttrycks liknande tankar 
hos brittiska romantiker men på ett mer implicit sätt, 
se vidare Romanticism and the Uses of Genre (Oxford, 
2009), s. 5, 46, 93, 180. 

21 Obaldia beskriver ”the act of essaying” som essäns 
”irreducible core” i The Essayistic Spirit, s. 22. 
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riellt privilegium: kan det vara så att essäns prövande 
och vägande, dess sondering som intresserar sig mer 
för det möjliga än för det definitiva, har som förut-
sättning en viss typ av avskildhet och en tid som inte 
är intecknad och pliktbemängd, en självsvåldighet för-
knippad med möjligheten att göra som man vill (en 
möjlighet som dock inte är alla förunnad), en sinnes-
stämning där inget är bestämt på förhand och där det 
finns en öppenhet för att allt kan hända, ja, med just 
de förberedelser och planer som Samuel Johnson tala-
de om och tycktes så snar att fördöma, och med den 
reträtt som han ställer sig så frågande till? Är någon 
form av tillbakadragande till ledighet en förutsättning 
för ett essäistiskt prövande? Och om så skulle vara, hur 
förändras och tänjs relationerna mellan reträtt, sysslo-
löshet och essä över tid, och hur ska vi förstå alla de 
motstridigheter som genomsyrar essäisters anspråk på 
tillbakadragenhet och sysslolöshet?22 

*
 
Jag har valt att resonera om alla dessa frågor, och andra 
som kommer att dyka upp under vägen, på ett prö-
vande och sökande sätt som har inspirerats av själva 
undersökningsobjektet. Jag har inte försökt utplåna 
det egna subjektet utan låter det personliga fungera 
som en del av själva undersökningen. Jag vänder emel-
lanåt blicken mot min egen belägenhet som läsande, 
tänkande och skrivande varelse och speglar den i de 
texter som jag undersöker. Essän försöker ofta fånga 
den grundläggande osäkerheten i vår kunskap om oss 
själva och om världen – det finns alltid andra perspek-
tiv, andra möjligheter; frågorna måste ställas på nytt 
eller på andra sätt och slutsatserna är för det mesta 
osäkra, om de nu ens kan formuleras. Essän är, som 
Ludwig Rohner beskrivit det, ett slags Denkerzählung, 
den berättar om en tankeprocess.23 Med detta sagt vill 
jag åter betona att jag inte gör anspråk på att uttala 

22 Även om Claire de Obaldia har bidragit med vik-
tig essäteoretisk inspiration för den här studien vill jag 
likväl peka på vissa skillnader i angreppssätt. Obaldia 
undersöker framför allt varianter av ett essäistiskt mo-
dus i 1900-talets romankonst och litteraturkritik, med-
an jag gör nedslag i essäns historia vid olika tidpunkter 
och undersöker modala aspekter av ett material som i 
många fall har kategoriserats i mer traditionella genre-
termer. Ytterligare en skillnad är att Obaldia, liksom 
exempelvis Georg Lukács och Theodor W. Adorno, 
närmast identifierar essän med kritik (hon skriver bland 
annat att ”the idea that criticism is at the core of all 
essays goes more or less without saying” i The Essayistic 
Spirit, s. 10, jfr s. 56). Jag ser snarare kritiken som en av 
essäns historiska framträdelseformer som varit särskilt 
dominant vid vissa tidpunkter – med tanke på dagens 
diskussion om kritikens kris kanske essän kommer att 
söka sig andra vägar? Till dem som ifrågasatt likställan-
det av essä med kritik, i synnerhet utifrån ett historiskt 
perspektiv, hör Ludwig Rohner, se Der deutsche Essay, 
s. 553–565, jfr även Arne Melberg, Essä, s. 320. Jag åter-
kommer till diskussionen om essäns förhållande till 
kritiken i kapitlet om Virginia Woolf. 

23 Ludwig Rohner diskuterar essän som ”Denkerzäh-
lung” i Der deutsche Essay, s. 673. 
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mig generellt om essägenren; snarare har jag velat se 
om det går att formulera en pågående reflektion som 
inte med nödvändighet mynnar i säkra slutsatser men 
som riktar sig mot det möjliga och potentiella. Alltså, 
läsare: tveksamhetsmarkörerna är avsiktliga; ett kanske 
eller en obesvarad fråga är en inbjudan till samtal.24 

Det är också ett essäistiskt val att utforma texten 
som ett associativt flöde och utan underrubriker i de 
enskilda kapitlen som skulle ha markerat en tankemäs-
sig hierarki, en linjär ordning eller systematik (försöket 
till innehållsförteckning som föregår själva framställ-
ningen får alltså snarare ses som ett slags hållpunkter 
för inspiration än som en systematisk eller uttömman-
de beskrivning av innehållet i respektive avsnitt). Här 
finns ett slags logik, men den präglas inte främst av 
orsak och verkan; som Montaigne skriver i ”De l’Ex-
perience” (”Om erfarenhet”) har allting förbindelser 
med allt genom något slags likhet, vilket inspirerar till 
samordning snarare än underordning.25 Med det asso-
ciativa skrivsättet följer även en viss repetition: ämnen 
och resonemang återkommer men i nya sammanhang 
eller utifrån nya synvinklar. Kanske skulle man kunna 
likna det vid tittandet i ett kalejdoskop: de olika de-
larna, glasskärvorna, är desamma men de formar stän-
digt nya mönster när man vrider eller skakar på röret. 
Ändå är liknelsen inte helt träffande: i min text saknas 
den kalejdoskopiska symmetrin. Nya mönster uppstår 
men de är skeva och grumliga. Snarare kanske man 
kunde säga att texten trevar sig fram, stannar till vid 
ämnen som dyker upp på vägen, återfinner dem i nya 
konstellationer vilket innebär att tidigare reflektioner 
måste rekapituleras och ses på nya sätt. Ändå finns det 
en ständig framåtrörelse som inte bara har med under-
sökningens kronologiska upplägg att göra; detta är en 
text som gör motstånd mot en läsning som söker efter 
sammanfattningar och slutsatser som vore de ett slags 
överordnade eller särskilt centrala partier i texten. Här 
har jag snarare försökt fånga tankens oändliga rörelse, 

24 Jag har resonerat mer utförligt om essän som kun-
skapsform och om behovet av dess prövande hållning 
i ”Att väga det ovägbara: Om essän som humanistisk 
form”, i Humaniora i kunskapssamhället. En nordisk 
debattbok, red. Jesper Eckhardt Larsen & Martin Wik-
lund (Malmö, 2012).

25 Montaigne hävdar i själva verket både att allt 
präglas av likhet och av olikhet: ”På samma sätt som 
ingen händelse och ingen form är helt identisk med en 
annan finns det inte någon som är helt avvikande från 
en annan. Så genialt har naturen blandat. […] Alla ting 
hänger samman genom ett slags likhet, varje exempel 
haltar, och när erfarenheten påvisar en likhet är den 
alltid bristfällig och ofullkomlig. Ändå kan vi knyta 
jämförelserna till någon bit.” Michel de Montaigne, Es-
sayer. Bok III, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2012 [1595]), 
s. 414 (kap. 13, ”Om erfarenhet”).
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dess ständiga ofärdighet och dess förgreningar i stän-
digt nya frågor. Varje kapitel griper tag i nästa eller 
sträcker sig bakåt mot det förra och innebär att det 
som tidigare sagts i någon mån måste justeras. Hur det 
essäistiska har fungerat som ett slags metod i denna 
studie utvecklar jag närmare i det följande kapitlet. 

Det finns dock ett drag i min text som kanske inte 
uppfattas som särskilt essäistiskt, eftersom många es-
säister – även om de gärna gör utvikningar från ämnet 
– har uttryckt skepsis mot att förse essän med noter, 
kommentarer och källhänvisningar.26 I den här stu-
dien upptar noterna emellertid ofta lika stort utrymme 
som det som på svenska ofta kallas brödtexten eller 
den löpande texten. Samtidigt skulle man kunna häv-
da att essän växer fram just som ett slags kommentarer 
av andras tankar och texter och successivt också av ens 
egna; för Montaigne är boksidans marginal ett utrym-
me som inbjuder till nya infall och invändningar, nya 
tankar, nya citat som visar sig passa i sammanhanget 
(detta återkommer jag till i Montaigneavsnittet). Essän 
har länge, som Arne Melberg varit inne på, levt i sym-
bios med skriftkulturen, i synnerhet med boktryckar-
konstens och pressens utveckling och dess transforma-
tioner av skrivandet och litteraturen.27 För Montaigne, 
vars essäer publicerades i bokform, var det möjligt att 
lägga till nya textpartier när hans verk skulle tryckas 
på nytt och det han inte kunde få rum med i mar-
ginalerna skrev han på lösa lappar; de essäister som 
senare publicerade sig i tidskrifter som ofta riktade sig 
till en bredare publik hade mindre utrymme att bre 
ut sig på och fick lära sig att kondensera. Med nätkul-
turens digitala infrastruktur kan vi idag snabbt växla 
mellan otaliga dokument, böcker och artiklar på våra 
skärmar och låta läsningen förgrena – och fragmente-
ra – sig sidledes, vilket troligtvis får betydelse för såväl 
vårt tänkande som vårt skrivande även om det ännu är 
svårt att veta på vilka sätt. Likväl är många texter, även 
de som skrivits direkt för elektronisk publicering, fort-

26 I en studie fokuserad på essän som en erfarenhets-
grundad och samtidigt estetiskt formad kunskap kon-
staterar exempelvis Graham Good att citerande är van-
ligt i essäer, men sällan noter, och att essäister därtill 
ofta citerar ur minnet. Det förknippar han med tanken 
om att essäistens auktoritet inte i första hand bygger 
på lärdom utan på erfarenhet, vilket i praktiken fung-
erar som ett sätt att distansera sig från en akademisk 
kunskapstradition. Se vidare The Observing Self. Redis-
covering the Essay (London, 1988), s. 6–7. En liknande 
distansering till det akademiska skrivandet märks även 
exempelvis i Fredrik Sjöbergs ”Om essäkonsten” i vil-
ken han separerar essän från uppsatsen, bland annat 
genom att konstatera att den senare skrivs för specialis-
ter eller studenter, och ”eftersom dessa läsare i princip 
är angelägna och intresserade redan från början kan 
texterna vara intill självantändning torra. Av det skälet 
kan uppsatser ledigt vara utstyrda med referenslistor, 
fotnoter och andra liknande akademiska dekorationer 
utan att någons humör blir förstört, snarare tvärtom. 
[…] Men försök den som vågar att perforera en föregi-
ven essä med fotnoter och mellanrubriker – det funge-
rar inte”. Sjöberg citeras från Varför håller man på? Och 
andra essäer (Stockholm, 2012), s. 47; essän har tidigare 
publicerats i Samfundet De Nios Litterär kalender. 
2007; Selma (Stockholm, 2007). 

27 Melberg talar om ett historiskt samband ”mel-
lan essä och tryckt skrift”; först i bokformatet, från 
1700-talet genom att essäer publiceras i tidskrifter, från 
1800-talet även i samlingar och antologier (Essä, s. 9–10, 
citatet s. 9). I dagens medieklimat ser han en utmaning 
av detta samband då hela skriftkulturen befinner sig i 
omvandling; det finns dock anledning att fundera på 
om det drabbar genren mer än ett essäistiskt modus. 
Som nämnts finns numera en diskussion om essäistisk 
film; likaså har det talats om ett essäistiskt modus i ra-
dion, se t.ex. Ansgar Warner, ”Kampf gegen Gespenster”. 
Die Radio-Essays Wolfgang Koeppens und Arno Schmidts 
im Nachtprogramm des Süddeutschen Rundfunks als 
kritisches Gedächtnismedium (Bielefeld, 2007). 
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farande utformade efter en linjär och hierarkisk logik: 
brödtexten först, noterna, om sådana finns, placeras 
som slutnoter, eller möjligen längst ned på sidan, som 
fotnoter, och det är också så denna text först har skri-
vits enligt ordbehandlingsprogrammets ramar. I tan-
ken har jag dock famlat efter en annan ordning, bröd-
text och noter sida vid sida i två parallella kolumner, 
som i ständig dialog. Detta har varit mitt sätt att försö-
ka ge form åt ett slags lateral logik som kännetecknat 
mitt arbete med denna studie, vilket har färgats av den 
lustfyllda plåga som dagens informationsöverflöd kan 
framkalla hos den som verkar genom att läsa, tänka, 
skriva: det finns alltid något mer att läsa och att säga, 
men mer blir aldrig nog (och den talträngda röst som 
länge trodde sig kunna härska fritt i noterna fick till 
slut lägga band på sig – den vaga idé om trycksidans 
två kolumner som väglett mitt skrivande kunde inte 
realiseras utan stora ingrepp av strykningar och text-
förflyttningar).28 

I denna studie råder alltså sidoordning snarare 
än underordning. Kanske påminner det någon om 
poststrukturalistiska experiment från 1970-talet: Julia 
Kristeva och Jacques Derrida exempelvis prövade att 
sidoställa olika slags texter, kanske för att bryta upp ett 
traditionellt sätt att läsa eller för att osäkra gränserna 
mellan text och kommentar, brödtext och marginal. 
I ”Tympan” (1972), Derridas reflektion över filosofins 
gränsområden – typografiskt utformad med löpan-
de text i två kolumner bredvid varandra, den vänstra 
bredare än den högra, och med fotnoter undertill av 
växlande omfång – ställs frågan vart brödtexten tar 
vägen när marginalen inte längre är sekundär utan har 
vuxit till en outtömlig resurs.29 Några år senare skriver 
Roland Barthes: ”Låt kommentaren själv bli till text”, 
och antyder att kommentaren inte längre borde vara 
underordnad det den kommenterar.30

Den här studien är emellertid inte i första hand in-
spirerad av Derrida eller Barthes även om det möjligen 

28 Som Jesper Olsson konstaterat har aktiviteter som 
läsande, tänkande och skrivande alltid formats i sam-
spel med sin tids mediala villkor. I essän ”Uppmärk-
samhetens avledningar: om läsning” diskuterar han 
dagens tendens att skapa en dikotomi mellan uppmärk-
sam, koncentrerad läsning å ena sidan och distraherad, 
skingrad läsning å den andra, och påminner om att 
både filmen och andra avantgardistiska estetiker under 
tidigt 1900-tal främjade ett slags distraherad reception 
– uppdelningen är således inte unik för vår tid och 
måste problematiseras på olika sätt. Samtidigt antyder 
Olsson att dagens digitala läsning utgör ett potentiellt 
hot mot förmågan till kritisk reflektion och omskapar 
oss till passiva konsumenter: ”Den ständigt rörliga, 
interaktiva, klickande och surfande läsaren, på fåfäng 
jakt efter mer information, på jakt efter det snabbt 
försvinnande nya – utgör hon eller han inte sinnebilden 
för den ideale konsumenten i en 24/7-tillvaro?” Citatet 
från Läsning – apparat – algoritm (Stockholm, 2016), s. 
123. Jfr även essän ”Sömn/störning” i samma volym (s. 
125–135).

29 Derrida skriver: ”Can this text become the mar-
gin of a margin? Where has the body of the text gone 
when the margin is no longer a secondary virginity but 
an inexhaustible reserve […]?” Citerat från Margins of 
Philosophy, övers. Alan Bass (Chicago 1982 [1972]), s. 
xxiii. Den smalare högerspalten i Derridas text är ett 
längre citat från den franske författaren Michel Leiris 
Biffures (1948).

30 Roland Barthes skriver: ”Let the commentary be 
itself a text” i ”Theory of the Text”, övers. Ian McLeod, 
i Untying the Text. A Post-Structuralist Reader, red. Ro-
bert Young (Boston, 1981 [1974]), s. 44, kurs. i översätt-
ningen. Enligt Barthes blir den som läser också ”skri-
vare”; att läsa innebär att själv ingripa i texten genom 
att kommentera, men den som skriver är inte längre 
specialist – i stället blir denne ett slags skrivande prak-
tiker. Om jag ska relatera detta till mitt eget skrivande 
hamnar jag återigen i frågan om vad som är arbete och 
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kan finnas vissa affiniteter. Under skrivandet har jag 
gång på gång funnit att jag hamnat i noterna (som jag 
hellre vill kalla kommentarer), eftersom de tillåter att 
ytterligare något kan adderas, ännu en synvinkel kan 
läggas till, ännu ett samtal påbörjas (i någon mening 
upprätthåller detta skrivsätt kanske just det lockande 
stadiet av förberedelser som Samuel Johnson ville kalla 
sysslolöshet). I en studie av fotnotens historia berättar 
Anthony Grafton om den franske 1600-talsfilosofen 
och historikern Pierre Bayle, mest känd för sitt lexikon 
Dictionnaire historique et critique (1697), vilket påbör-
jades med ambitionen att samla in och korrigera felak-
tigheter i referensverk om historiska och mytologiska 
personer och ämnen. Men Bayle fastnade också i not-
apparaten: lexikonet blev så övertungt av sina fotnoter 
att själva uppslagsorden kunde te sig som dagsländor, 
svävande över ett överväldigande lärdomsträsk. Graf-
ton menar att Bayles modell är både imponerande och 
misslyckad: fotnoterna erbjuder en form för dynamisk 
och kritisk reflektion men texten i själva uppslagsor-
den, den korrekta berättelsen om exempelvis Adam, 
Aristoteles eller ateismen, anser han vara alltför tunn.31 

Frågan är dock om kritisk reflektion och berättel-
se låter sig separeras så som Grafton tycks förutsätta. 
Denna studie är förvisso inte ett uppslagsverk och dess 
premiss är inte att det endast finns en korrekt formu-
lering av vare sig problemställningen eller svaret, men 
här glider textens olika funktioner snarare emellanåt 
in i varandra. Visserligen fungerar den så kallade bröd-
texten mer som en fortlöpande Denkerzählung och 
antyder genom sin något större typgrad trots allt en 
viss överordning, medan kommentarspalten likt tra-
ditionella noter avbryter denna tankeberättelse, men 
det finns en kontinuerlig växelverkan mellan dem. 
Kommentarerna fyller flera funktioner samtidigt: här 
finns sedvanliga källupplysningar men även fragment 
av berättelsen och sidospår, reflektioner och mikro-
tolkningar eller uppslag till framtida forskning.32 Som 

inte och var gränsen går mellan den professionelle och 
amatören. Som kommer att framgå gör jag räder in på 
områden där jag inte har specialkunskaper; det är en 
konsekvens av det associativt essäistiska tänkande som 
försöker knyta samman snarare än särskilja. Det inne-
bär förstås en risk för förenklingar eller missförstånd, 
men jag har ändå sett poänger med ett brett angrepps-
sätt, och har funnit nöje i att lära mig mer om oväntade 
ämnen, även om min redogörelse för dem ibland kan-
ske, för den insatte, gränsar till det anekdotiska. 

31 Anthony Grafton skriver om Pierre Bayle i The 
Footnote. A Curious History (Cambridge, 1997), s. 213–
214. En annan fotnotsförfattare, Chuck Zerby, skildrar 
dock samme Bayle i mer positiva ordalag som ett slags 
fotnotsvirtuos, i The Devil’s Details. A History of Footno-
tes (New York, 2002), s. 61–78.

32 Robert J. Connors har diskuterat noternas två 
grundfunktioner från slutet av 1500-talet: å ena sidan 
talar han om ”the citation (or reference) note”, å andra 
sidan om ”the dialogic (or substantive or discursive) 
note”; i ”The Rhetoric of Citation systems: Part I, 
The Development of Annotation Structures from the 
Renaissance to 1900”, i Rhetoric Review nr 1 1998, s. 
21. Det första fallet är självskrivet: noten används som 
källhänvisning. Det andra fallet antyder att noten 
fungerar kommunikativt med en lärd tradition, vilket 
även kan ha till syfte att förse texten med vetenskaplig 
trovärdighet. Att Connors använder ordet ”discursive” 
pekar mot substantivet discourse som i likhet med ”dia-
logic” antyder noternas funktion att upprätta ett samtal 
med andra källor. Adjektivet ”discursive” har emellertid 
två divergerande innebörder: i Oxford English Dictio-
nary är den första att något kännetecknas av ”reasoned 
argument or thought” och är ”logical, ratiocinative” 
(betydelse 1). ”Discursive” kan dock även användas om 
något som ”passes from one subject to another”, särskilt 
”in a rapid or irregular manner; extending over or de-
aling with a wide range of subjects”. I det senare fallet 
står ordet alltså för något som är ”expansive; digressive” 
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jag ser det ger detta kommentarsfält en glimt av tan-
kens många parallella och ofta flyktiga, centrifugala 
rörelser, av dess organiserade kaos. Detta fält är också 
utrymmet för alla de andra röster och tankar som har 
möjliggjort den här studien, och fungerar som min 
dialog med dem. I kommentarspalten har jag alltså 
även löpande introducerat stora delar av den forsk-
ning och de perspektiv som undersökningen hämtat 
inspiration i; att ha separata kapitel för detta skulle ha 
brutit framställningens flöde alltför mycket. För mig 
har just denna form fungerat som ett sätt att gestalta 
själva undersöknings- och reflektionsprocessen. Likväl 
finns det fortfarande ett slags över- och underordning 
i texten: brödtexten låter sig möjligen läsas för sig även 
om det då blir en mer kondenserad och abstraherad 
framställning, medan kommentarerna är utformade i 
ständig dialog med och beroende av brödtexten och i 
någon mening står för illusionsbrotten, störningsmo-
menten, nyanseringarna.33 

De akademiska referenshanteringssystem som an-
vänt fotnoter och i synnerhet slutnoter har traditio-
nellt givit läsaren en valmöjlighet: vill du inte veta nå-
got om detaljer eller källor – strunta i de små upphöjda 
siffrorna och läs vidare! Noterna gjorde det möjligt att 
störa läsflödet så lite som möjligt samtidigt som man 
kunde göra en rigorös källredovisning, och dessutom 
kunde man placera allt annat som kunde anses som 
utvikningar från den löpande argumentationen på ett 
undanskymt ställe, dit bara de specialintresserade el-
ler akademiskt invigda behövde söka sig. På så vis var 
det möjligt att rikta sig till flera läsarkategorier samti-
digt.34 En sådan idé om en ostörd läsning upplever jag 
blir allt svårare med dagens splittrade skärmläsande, 
men kanske är den mest av allt ett ideal färgat av en 
viss tid – nog måste medeltidens lärda ha uppövat en 
förmåga att växla mellan huvudtext och omkringlig-
gande glossor eller förklaringar av svåra ord och dunk-
la textpartier? I någon mening har jag alltså grafiskt 

(betydelse 2a). Översatt till den här studien kunde man 
tänka sig att noterna är discursive omväxlande i den ena 
och den andra meningen – å ena sidan representerar de 
ett slags tankemässig rationalitet, å andra sidan en tan-
ke som rör sig från ämne till ämne, på ett oregelbundet, 
expanderande sätt. Oxford English Dictionary kommer 
här genomgående att användas för engelska ordförkla-
ringar. Uppgifter har hämtats från den elektroniska 
versionen, http://www.oed.com. I fortsättningen hänvi-
sas enbart till OED samt uppslagsord.

33 I en studie av vad han kallar ”loiterature” – en 
form av skrivande som ständigt avviker från eller för-
halar sin berättelse – diskuterar Ross Chambers använ-
dandet av fotnoter i skönlitteratur och särskilt i den 
amerikanske författaren Nicholson Bakers The Mezza-
nine (1988). I denna meditativa roman, som undersöker 
en kontorsarbetares tankar under en lunchrast, fördröjs 
ständigt berättelsen genom fotnoter som splittrar lä-
sarens uppmärksamhet, menar Chambers; ska man 
fortsätta läsa den överordnade texten för att följa dess 
linjära utveckling, eller unna sig nöjet att dyka ner i en 
avvikande not? Fotnoterna, länge det enda sanktione-
rade sättet att representera digressioner i linjära texter, 
påminner om att det finns ett alternativ till ordning 
och hierarki, se vidare Loiterature (Lincoln, 1999), s. 
114–153, här utgår jag särskilt från s. 118–119, 147.

34 Robert J. Connors har även undersökt hur olika 
referenshanteringssystem ger uttryck för olika episte-
mologiska uppfattningar i ”The Rhetoric of Citation 
systems: Part II, Competing Epistemic Values in Ci-
tation”, i Rhetoric Review nr 2 1999, s. 219–245. Han 
beskriver här en ökande anslutning till Harvardsyste-
mets parentesreferenser inom samhällsvetenskapliga 
och humanistiska discipliner under slutet av 1900-talet, 
vilket framgår av den standard som tillämpas vid tid-
skriftspublicering. Connors konstaterar att vissa hu-
manistiska ämnen ännu håller fast vid Oxfordsystemet 
med fot- eller slutnoter, och beskriver de tidskrifter som 
förordar Oxfordsystemet som vår tids representanter för 
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velat återspegla min egen upplevelse av tankarnas ut-
bredning eller förgrening i sidled genom kolumnernas 
kommentarer. Att bortse från den kommenterande 
delen av texten blir förstås inte ett lika självklart val 
när den placeras sida vid sida med den kondenserade 
i stället för att gömmas under ett streck eller längst 
bak i boken. Säkerligen leder detta val till frustration 
och irritation hos somliga läsare, men för mig har det 
fungerat som en reflektion över hur förutsättningarna 
för läsande, skrivande, tänkande och koncentrations-
förmåga utmanas i vår tid och hur dessa har varierat 
historiskt. Det har varit den form som i just det här 
sammanhanget har känts mest kongenial med själva 
ämnet. Samtidigt har jag förstås grubblat över hur 
många läsare som idag är villiga att ta sig tid till för-
virring och essäistisk pratsamhet: kära läsare, finns du 
alltså alls och om så vore, skulle du vara beredd att 
följa med vidare?

Möjligen kunde man även säga att jag i den ore-
gerliga kommentarspalt som ständigt avbryter flödet 
har försökt kombinera två slags, historiskt ofta mot-
stridiga, former av kommenterande skrivande i tex-
tens marginaler: litteraturvetaren Lawrence Lipking 
har skilt mellan å ena sidan det vi skulle kunna kalla 
marginalanteckningar eller randanmärkningar (mar-
ginalia), å andra sidan glossor (marginal glosses). De 
förra associerar han med textens splittring och med 
spontana utvikningar; historiskt har det ofta handlat 
om personliga tillägg, associationer, anmärkningar 
och notiser vilka blev intressanta att publicera för en 
vidare läsekrets i samband med romantiken då frag-
mentariska skrivformer var på modet. Glossans logik 
handlar enligt Lipking snarare om att skapa helhet 
och vilar på tanken om att allt kan och ska förklaras 
och förtydligas. I äldre tid förknippades glossor med 
studiet och uttolkandet av religiösa och rättsliga skrif-
ter och med styrandet av deras tillägnelse. Glossorna 
kunde placeras i textens fyra marginaler eller mellan 

”de antika” i en jämförelse med 1600-talets litterära gräl 
mellan de som hävdade att antikens formideal ännu 
var oöverträffat och de som talade för att litteraturen 
måste utvecklas i takt med samhällets förändringar. 
Därmed inte sagt att Connors avfärdar Oxfordsystemet 
– tvärtom menar han att det har speglat en ambition 
hos i synnerhet humanister att skriva läsvärt för bredare 
grupper av läsare. 
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dess rader. Dessa glossor i marginalen omvandlades 
så småningom till fotnoter, bland annat som en följd 
av boktryckarkonsten och möjligheten att publicera 
massupplagor av böcker. Genom denna masspublice-
ring betraktades böcker inte längre som lika auktori-
tativa eller som direkt förbundna med skaparens ord 
och därför var inte heller kommentarerna av lika stor 
betydelse då de inte längre sågs som en förlängning av 
den heliga texten; dessa degraderades alltså till textens 
fot. Konflikten mellan marginalanteckningen och 
glossan är inte minst kunskapsteoretisk, menar Lip-
king: marginalanteckningen pekar mot en dialektisk 
förståelse av kunskap där flera perspektiv är möjliga 
och där motsättningar och spänningar bevaras, med-
an glossan över- och underordnar och syftar till syntes 
och motsägelsefrihet. Med glossan förfinas och ratio-
naliseras tanken tills inga luckor och invändningar 
återstår, medan marginalnotisen är utvikningarnas, 
eftertankarnas, infallens och det oavslutades konst. Är 
fotnoter det mest lämpliga för dagens forskare, frågade 
sig Lipking i slutet av 1970-talet, och drömde om en 
marginal som förenade glossans auktoritet och klar-
het med randanmärkningens impulsivitet.35 Jag påstår 
inte att jag har lyckats uppfylla denna dröm, men i 
min kommentarspalt har jag försökt anknyta till båda 
traditionerna. 

*
 

Ännu en premiss för min studie har varit att den har 
tagit form i skärningspunkten mellan flera olika språk; 
i viss mening belyser den översättningens komplexitet 
och att det finns många aspekter av språket som är 
oöversättbara. Jag har skrivit på svenska eftersom skri-
vandet och tanken har varit så nära förbundna att det 
hade varit omöjligt för mig att formulera samma sak 
på dagens lingua franca, engelska.36 Samtidigt är det 
material jag studerat huvudsakligen skrivet på engel-

35 Beskrivningen av de två typerna av kommenta-
rer från Lawrence Lipking, ”The Marginal Gloss”, i 
Critical Inquiry nr 4 1977, s. 612, 622, 640, 647–651. I 
Lipkings vindlande essä finns få fotnoter men desto 
fler marginalnotiser, vilka mest håller till i högermargi-
nalen men ibland lekfullt följer och illustrerar textens 
innehåll genom att plötsligt flytta sig mot mitten, luta 
snett åt ena sidan eller splittras upp i två spalter på 
respektive sida om brödtexten. ”The Marginal Gloss” är 
alltså ett intressant exempel på hur formen kan gestalta 
just det texten handlar om.

36 Horace Engdahl har skrivit om hur essäistens 
prövning av ämnet äger rum i själva skrivakten och att 
språket därmed inte kan skiljas från tänkandet, bland 
annat med referens till Max Benses ”Über den Essay 
und seine Prosa” (1948), i ”Den enskildes form”, s. 148. 
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ska och franska, men jag har valt att i hög grad utgå 
från och citera befintliga svenska översättningar för att 
behålla textens flöde och läsbarhet (ofta har läsandet 
och tolkandet av texterna därtill skett genom paral-
lella läsningar av originalet och den svenska översätt-
ningen, vilket i sig har varit en tankeväckande erfaren-
het). Eftersom jag samtidigt varit intresserad av vilka 
specifika ord och fraser författarna använt då de talat 
om de företeelser jag undersöker har jag emellanåt il-
lustrerat även från originaltexterna; i brödtextspalten 
innebär det att jag ibland har infogat vissa original-
formuleringar i hakparenteser i anslutning till citaten 
(möjligen kan det uppfattas som en aning störande, 
men jag har ändå valt att göra så eftersom det sätter fo-
kus på de specifika uttryck som är av centralt intresse 
i denna studie). Längre citat från originaltexterna står 
däremot i kommentarspalten, där citerandet emellanåt 
blir mer frikostigt. Jag har dock inte systematiskt tagit 
med alla originalcitat då jag utgått från översättningar, 
utan endast de som jag har tyckt har varit belysande 
för framställningen på något sätt, i synnerhet då det 
gäller författarens ordval. Ibland har jag även jämfört 
olika översättningar, men endast i fråga om detaljer 
och enstaka uttryck.37 

Ordet essä kan avslutningsvis få illustrera hur för-
utsättningarna för att tala om själva undersöknings-
objektet skiljer sig åt i olika språk: i franskan finns 
verbet essayer och substantivet essai och i engelskan 
kan essay användas som både verb och substantiv. I 
båda fallen hänvisar ordböckerna tillbaka till medel-
tidslatinets exagium, vilket betyder ’vägande’, ’vikt’, 
’balans’, ’jämvikt’ (varianter på detta ord finns även 
i spanskan, italienskan, portugisiskan, provençalskan 
och katalanskan; engelskans essay är därtill förmedlat 
från latinet via franskan). I de romanska språken har 
essä använts i vidare mening med avseende på olika 
slags undersökningar, försök, prövningar, tankemäs-
siga vägningar och utforskningar (det är ungefär i 

37 När det gäller sekundärlitteraturen har jag bara 
undantagsvis jämfört original och översättningar; det 
gäller exempelvis Theodor W. Adornos ”Der Essay 
als Form” i följande kapitel. Om sekundärlitteraturen 
finns i svensk översättning citeras den företrädesvis på 
svenska (särskilt gäller det texter på tyska och franska). 
Engelsk sekundärlitteratur citeras dock emellanåt i 
original i kommentarspalten. Detsamma gäller även 
de engelska primärkällorna: de citeras ibland enbart i 
kommentarspalten och då i engelskt original. När jag 
på motsvarande sätt citerar Montaigne (alltså enbart 
i kommentarerna utan att motsvarande citat finns i 
brödtexten) gör jag det dock av läsbarhetsskäl från Jan 
Stolpes svenska översättning. I dessa sammanhang är 
det oftast inte specifika ordval som är av intresse utan 
innehållet i sin helhet, varför jag inte ser det som ett 
problem att jag hanterat källorna på lite olika sätt. 
När titlar på hela verk, kapitel i Montaignes Les Essais 
eller enskilda essäer omtalas är det genomgående på 
originalspråk; om svensk översättning finns anges den i 
parentes efter originaltiteln vid första omnämnandet. 
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denna mening Montaigne främst använder ordet), och 
det är först relativt sent, i skiftet mellan 1500-tal och 
1600-tal, som det får funktionen att beteckna ett gen-
rebegrepp, då i synnerhet i engelskan. Samtidigt är det 
just på engelska som Claire de Obaldia med inspira-
tion från Montaigne talar om en ”act of essaying” som 
den främsta egenskapen i ett essäistiskt modus. Detta 
är möjligt eftersom verbet essay har funnits i engelskan 
sedan senmedeltiden, men svenskan har inte något 
motsvarande verb. Betyder det kanske att det känns 
mer främmande att i svenskan tala om essän som ett 
slags verksamhet, process eller aktivitet än om själva 
produkten, genren, substantivet?38 

Som vi ska se i nästa kapitel har förutsättningar-
na för att tala om reträtt och sysslolöshet på liknande 
sätt varierat i olika språk och tider och begreppen har 
laddats med delvis motstridiga föreställningar och vär-
deringar. Om det är något jag har insett under denna 
vindlande undersökning så är det att det är omöjligt 
att som språkligt utanförstående och icke-expert upp-
fatta alla de dimensioner och laddningar språket kan 
uttrycka för en modersmålstalande eller för en skicklig 
översättare; ordböcker och etymologiska utredningar 
till trots är det lika omöjligt att bli varse minsta detalj 
i ett ords historiska variationer. Därför kan denna stu-
die inte vara något annat än ett försök att förstå: det 
finns alltid något att invända mot eller lägga till, och 
eventuella missuppfattningar och överdrifter är helt 
mina egna. 

Delar av Att slå dank med virtuositet är skrivna under 
några kortare vistelser i Paris; det är också denna plats 
jag i nästa kapitel har använt som ett slags metaforiskt 
avstamp för min studie, vilken så småningom kommer 
att röra sig över kanalen från det franska till det eng-
elska essäistiska landskapet. Men ta reseinteriörerna 
med en nypa salt: bäst trivs jag hemmavid. 

38 På svenska språket har dock inte bara Arne Mel-
berg beskrivit essän som ett vidare fenomen än en 
genre – Merete Mazzarella har talat om det essäistiska 
som ett slags livsinställning som förenar de stora exis-
tentiella frågorna med de små iakttagelserna, se ”Att 
leva essäistiskt”, i Horisont nr 4 2009, s. 32–33. Beskriv-
ningen av ”exagium” från Charlton T. Lewis & Charles 
Short, A Latin Dictionary Founded on Andrews’ Edition 
of Freund’s Latin Dictionary (Oxford, 1966 [1879]). För 
etymologin av essay i engelskan, se OED, sökord ”essay” 
samt ”assay” i både verb- och substantivform (i både 
engelskan och franskan finns en äldre form av ordet, 
assayer i franskan respektive assay i engelskan med 
motsvarande substantiv). De första exemplen i OED 
på verben assay och essay är från 1330 respektive 1484. 
För den franska etymologin, se Dictionnaire historique 
de la langue française. 1, A–L, red. Alain Rey (Paris, 
1992), sökord ”essai” (denna referens kommer här att 
omtalas som Dictionnaire historique 1). Essai används 
tidigare i franskan än i engelskan; de första beläggen 
för ordet i meningen ”tentative, epreuve” är från om-
kring 1140 medan verbet essayer förekommer omkring 
50 år tidigare. Tyskan saknar den verbform som finns 
i franskan och engelskan; under 1700-talet infördes 
substantivet Essay från franskan men då fenomenet essä 
omtalades föredrog man länge termen Versuch och Essay 
fick sitt genomslag först på 1800-talet, se Etymologisches 
Wörterbuch des Deutschen, A–G, red. Wolfgang Pfeifer 
(Berlin, 1989), sökord ”Essay”. Enligt Rohner formas 
den tyska medvetenheten om essän som en särskild 
genre från 1840-talet och framåt (Der deutsche Essay, s. 
83). Det första svenska exemplet på ordet essä i Svenska 
Akademiens Ordbok (SAOB) är från 1871, från Gustaf 
Dalins Främmande ord i svenska språket. Jag har utgått 
från webbupplagan av SAOB på http://www.saob.se, 
och det är denna upplaga som i det följande åsyftas 
med förkortningen SAOB. Jag avstår i de flesta fall från 
att citera definitioner direkt från ordboken: i många fall 
är de svårläsliga med en äldre stavning och många för-
kortningar. Beskrivningar hålls dock så nära ordboken 
som möjligt. 
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Eftermiddagstrafiken är hektisk på Place 
Denfert-Rochereau och ljudet tränger in på 
mitt hotellrum på åttonde våningen strax un-

der takkuporna. Hit har jag dragit mig undan för att 
skriva och fundera, lite vid sidan av arbetsvardagen 
med dess e-post och möten, undervisning och artikel-
revideringar, ansökningar och administration. Det är 
den sista dagen i april och efter en regnig och kylig 
helg lyser solen åter på blommande kastanjer, jakaran-
da och plataner. I morgon kommer många parisbor 
att bege sig ut på gatorna för att demonstrera. Från 
min franska balkong, med dess panoramavy över Pa-
ris silhuett från Eiffeltornet till Sacré-Cœur och Pant-
héon, kommer jag att kunna betrakta banderollerna 
och lyssna på slagorden. Från mitt rum strax intill 
Montparnasse har jag utsikt över Avenue Denfert-Ro-
chereau som leder vidare mot Boulevard Saint-Michel 
och Jardin du Luxembourg, in mot hjärtat av Paris. 
Eller är hjärtat kanske i själva verket här, vid Lion de 
Belfort, Bartholdis lejonstaty, eftersom parisbornas 
demonstrationer och protestmarscher ofta antingen 
inleds eller avslutas här? Lion de Belfort ska påminna 
om de franska soldaternas mod under det segdragna 
fransk-tyska slaget vid Belfort vintern 1870–71, då de 
under ledning av Pierre Denfert-Rochereau till slut 
tvingades till reträtt mot en bättre organiserad mot-
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ståndare. Efter motgångarna i kriget sökte Frankrike 
febrilt efter nya hjältefigurer, och Denfert-Rochereau 
fick bidra med ett nytt namn åt denna plats, som tidi-
gare hade kallats Place d’Enfer, helvetestorget. Kanske 
kunde myndigheterna inte motstå att på detta fyndiga 
sätt utöva makt och samtidigt slå ifrån sig tänkbara 
protester – här fanns ju på sätt och vis det gamla nam-
net kvar, invävt i det nya. 

Varifrån det gamla namnet kom är omtvistat. Det 
finns de som tror att denna plats har kallats så för att 
den har förknippats med tjuvar, utsvävningar och lös-
driveri – ett inferno för de stackars borgare som tving-
ades passera nattetid – men kanske var det från början 
så prosaiskt som att det här fanns en port av järn, ”en 
Fer”.1 Place d’Enfer hade på 1700-talet markerat gräns 
mellan Paris och förorten; vid Barrière d’Enfer, porten 
i stadsmuren, betalades skatt på inkommande varor 
och i närheten fanns det stenbrott som från 1700-ta-
lets slut skulle rymma Paris katakomber. Vid Barrière 
d’Enfer tar Jean-Jacques Rousseau – eller åtminstone 
hans litterära alter ego – en omväg på sina ensliga pro-
menader ut till landet för att slippa bli påmind om 
borgerliga plikter som att ge allmosor till artiga tiggar-
pojkar.2 Här i närheten, på gatorna i Montparnasses 
konstnärskvarter under 1900-talets första sjudande de-
cennier, driver Alberte Selmer omkring i sitt sökande 
efter frihet, självständighet och erfarenhet. Alberte, 
Cora Sandels rastlösa romanfigur i trilogin med sam-
ma namn, befinner sig liksom Rousseau på reträtt; 
hon har flytt den inskränkta norska småstaden med 
dess medelklassigt målinriktade livsstil för friheten i 
Paris, men plågas av dåligt samvete för att hon saknar 
ett hederligt arbete. Nödtorftigt försörjer hon sig på 
att skriva artiklar men samlar fragment av en annan 
sorts skrivande på lösa lappar i en koffert i sin kyffi-
ga vindskupa. För Alberte representerar dessa undan-
gömda lappar ett skrivande som inte kan användas till 
någonting, som hon inte kan tjäna pengar på och som 

1 Teorierna om namnet Place d’Enfer diskuteras av 
Alain Faure i ”Paris au diable Vauvert, ou la Fosse aux 
lions”, i Histoire urbane nr 2 2000, s. 151–153.

2 Passagen om en fattig tiggarpojke vid Barrière 
d’Enfer som med sina komplimanger till 
förbipasserande förväntar sig allmosor återges i den 
sjätte vandringen i Jean-Jacques Rousseaus Les Rêveries 
du promeneur solitaire (1778), på svenska översatt av 
David Sprengel som En enslig vandrares drömmerier 
(Stockholm, 2000), s. 111–112. Ett tack till Alain Albouy 
som påminde mig om detta avsnitt. Att Rousseau 
uttrycker en ambivalent hållning till sysslolösheten 
– vilken fördöms i samhällslivet men hyllas hos den 
individ som retirerat till ensamheten bortom samhället 
– framgår av Pierre Saint-Amands The Pursuit of 
Laziness. An Idle Interpretation of the Enlightenment, 
övers. Jennifer Curtiss Gage (Princeton, 2011), s. 51–75.
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inte skulle antas till tryckning – en ”form av dagdriveri 
med andra ord”, som Sandel uttrycker det (det norska 
uttrycket är lediggang). Men skrivandet, resultatet av 
Albertes sysslolöshet, väntan och raska promenader, 
tycks ha ett eget liv: strövandet sätter igång kreativi-
teten. Alberte iakttar och suger i sig intryck från ga-
torna, låter dem mogna och vaknar på nätterna för att 
teckna ned dem. Alberte ”slår dank med virtuositet”, 
skriver Sandel, hon gör dagdriveriet till konst och mål 
i sig självt, men hon saknar den kunskap om livet, den 
erfarenhet hon behöver för att hitta ett mönster i sin 
samling av tankar och intryck. När hon så småning-
om börjar skönja en ordning kommer livet emellan, en 
graviditet och moderskap. Hennes önskan om obero-
ende, om att vara den som står utanför och betraktar, 
visar sig vara svår att uppnå.3 

Detta är alltså en plats präglad inte bara av agi-
tation och manifestation, utan också av tillbakadra-
gandets många schatteringar, av imaginära reträtter 
såväl som reella. På denna plats ryms både vankelmod 
och kvinnlig konstnärsproblematik, hjältemod och 
död, handling och avstående. Den demonstrerande 
folkmassan på första maj passerar i själva verket både 
det dådkraftiga lejonet och Paris gamla observatorium 
på sin väg mot Bastiljen. Kanske symboliserar också 
observatoriet ett slags reträtt, ett rum där den lärde 
på distans kan reflektera över tillvarons outgrundlig-
het? Ordet reträtt har genom historien kunnat bety-
da att dra sig tillbaka i flera bemärkelser – inte bara 
från en militärt överlägsen fiende (vilket är en tidig 
förståelse av ordet) utan också för att söka perspektiv 
på tillvaron eller det egna jaget. Reträtten har kunnat 
uppfattas som ett sökande av tillflykt, skydd och av-
skildhet i besvärliga situationer, den har fått represen-
tera handlingen att avsäga sig samhällsplikter, yrkesliv 
och affärer efter förrättat värv (vilket har gjort att den 
i modern tid ofta har associerats med pensionering), 
eller den har kunnat syfta på det regelbundna men 

3 Citaten från Cora Sandels Alberte och friheten i 
Gun-Britt Sundströms översättning (Stockholm, 1997 
[1931]), s. 39. I original: ”En form for lediggang med 
andre ord” och ”Hun driver dank med virtuositet.” 
Alberte og friheten (Oslo, 1965 [1931]), s. 26. En 
intressant diskussion om Albertes relation till den 
klassiska flanörfiguren – den senare, som vi ska 
se, förknippad med sysslolöshet, kringdrivande, 
distanserad observation och skrivande – har utvecklats 
av Tone Selboe i Litterære vaganter. Byens betydning hos 
seks kvinnelige forfattere (Oslo, 2003), s. 86–111. Arne 
Melberg har i en läsning av Alberte og friheten hävdat 
att Albertes avsikt tycks vara att inte sträva efter mål 
eller sammanhang och att utveckla strategier för att 
stanna i nuet. Enligt Melberg präglas Sandels trilogi av 
en dragkamp mellan framåtrörelse och stillastående, 
att skriva och att slå dank, vilken i den mittersta delen, 
Alberte og friheten, formas till ett slags nollpunkt som 
måste uppsökas för att utveckling ska ske och resultera i 
ett mer medvetet, kontrollerat skrivande. Se vidare Resa 
och skriva. En guide till den moderna reselitteraturen 
(Göteborg, 2006), s. 36–40, 118–119. Enligt Tone Selboe 
tar sig Alberte bortom denna nollpunkt vid trilogins 
slut: i Bare Alberte (1939) har Albertes skrivande 
blivit något annat än bara en ”form av dagdriveri”, 
ett skrivande som är samlat och riktat mot världen 
(Litterære vaganter, s. 105). Uttrycket ”slå dank”, från 
verbet danka, har snarlika motsvarigheter i norskan och 
danskan som i svenskan. Det dialektala danka kunde 
betyda att hänga och slänga, dingla, och ”slå dank” har 
givits innebörder som att gå och driva, gå sysslolös, göra 
ingenting, lata sig. Beskrivningen från SAOB, sökord 
”danka” (v. 1) respektive ”dank” (sbst. 2). 
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mer tillfälliga återvändandet till en plats för vila och 
rekreation. Reträtten har historiskt ofta varit en aristo-
kratisk gest vars förutsättning har varit privilegier och 
välstånd, men den har även i olika religiösa traditioner 
markerat steget tillbaka från det världsliga livet till ök-
nens eller klostertillvarons meditativa och andliga av-
skildhet. I våra dagar har väl vissa föreställningar om 
reträtten annekterats i spaanläggningarnas erbjudan-
den om mikropauser i livspusslandet och möjlighet 
till eftertanke i behagliga miljöer (men vid närmare 
anblick ter sig denna spakultur som något helt annat 
än ökenfädernas eremitliv: mer influerad av österländ-
ska vishetsläror och New Age-filosofi än av västerländ-
ska religiösa traditioner, och samtidigt helt integrerad 
med en kapitalistisk samhällsordning som del av en 
hälso- och livsstilsindustri för de högpresterande och 
välbeställda).4 

 
*

Tillbakadragandet har även haft ett viktigt symbol-
värde i den essäistiska traditionen, och det slags reträt-
ter som här ska undersökas överlappar delvis de nyss 
nämnda beskrivningarna, men de präglas även av sina 
specifika sammanhang: i denna studie handlar det om 
hur gesten att dra sig tillbaka specifikt har förbundits 
med föreställningar om sysslolöshet och med essän 
som form och tankemodus hos några författare som 
får aktualisera olika hållpunkter i essäns historia – Mi-
chel de Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och 
Jenny Diski. 

Reträtten har ibland utmålats som den åtbörd som 
överhuvudtaget möjliggör essän och markerar dess 
början, i synnerhet om Montaigne får vara portalge-
stalt. ”Montaigne drog sig tillbaka till sitt gods och 
satte sig i sitt tornrum för att skriva: det var den gest 
som inledde essäistiken”, skriver Arne Melberg i sin 
utblick över den västerländska essäistikens historia 

4 Sammanställningen av reträttens semantik (som 
inte på något sätt ska ses som uttömmande) utgår från 
SAOB, sökord ”reträtt” vilket har jämförts med ”retrait” 
och ”retirer” i Dictionnaire historique de la langue 
française. 2, M–Z, red. Alain Rey (Paris, 1992; i det 
följande refererad som Dictionnaire historique 2) samt 
”retreat”, v.1, ”retreat”, n., ”retire”, v. och ”retirement”, 
n. i OED. Engelskans ord har formats under inflytande 
från franskan, vilken i sin tur lånat från latinets 
retrahere (’dra (sig) tillbaka’, ’kalla tillbaka’). Man kan 
notera att sammansättningen ”retreat centre” med 
betydelsen ”a place where people may stay for a period 
devoted to prayer, study, or relaxation” har sitt första 
exempel i OED från 1908. För en diskussion om vår tids 
spaanläggningar som ett exempel på hur kulturella och 
ekonomiska processer flätas samman, se Tom O’Dells 
Spas. The Cultural Economy of Hospitality, Magic 
and the Senses (Lund, 2010). O’Dell, som utgår från 
svenska exempel, diskuterar hur samtidens spakultur 
skiljer sig från den äldre traditionen med kurorter som 
i Sverige går tillbaka till 1600-talet, men diskuterar 
inte förhållandet till ännu äldre former av reträtter. 
I en studie av svensk kurortskultur från 1600-tal till 
1800-tal pekar Elisabeth Mansén på likheter med den 
romerska antikens termer och dess badkultur, se Ett 
paradis på jorden. Om den svenska kurortskulturen 1680–
1880 (Stockholm, 2001), s. 41. Hos såväl O’Dell som 
Mansén framgår dock att den äldre kurortskulturen 
är påfallande social och därför kanske inte låter sig 
jämföras med exempelvis den religiösa reträtten eller 
andra reträtter där ensamhet och avskildhet står i 
fokus; däremot noterar O’Dell att en tydlig skillnad 
gentemot äldre tiders kurorter är att samtidens 
spaanläggningar marknadsförs som ”isolated spaces of 
reflection”, tillflyktsorter för utbrända, och fokuserar 
på individens återhämtning och självreflektion, ofta 
med referenser till österländsk andlighet och New 
Age. Därtill är de tydligt individorienterade snarare 
än uppmuntrar till social interaktion – drag som han 
ser i förhållande till samtidens nyliberala ideal i vidare 
mening (Spas s. 48–52, 91, 143, citatet s. 52). 
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från Montaigne till det senaste sekelskiftet. I ett annat 
sammanhang har Melberg kallat Montaignes reträtt 
för ”strategisk” – hans tornrum är en uppsökt plats 
som skänker koncentration inför den ”galopperan-
de kreativitet” som sedan resulterar i essäskrivande.5 
Montaigne är den privilegierade, på erfarenheter rika 
aristokraten som efter ett antal år i offentlighetens 
tjänst retirerar till sitt gods för att kontemplera över 
tillvaron. Men i stället för ro infinner sig en passivi-
serande oro; när själen lämnas åt sig själv och åt syss-
lolösheten riskerar tankarna och fantasierna att löpa 
amok. Montaignes lösning blir att begrunda sina infall 
genom att skriva ned dem – skrivandet blir botemed-
let mot själens sjuka och i processen upptäcker han 
det egna jaget. Med tiden formas reflektionerna till ett 
slags levnadskonst. Montaigne slår likt Cora Sandels 
Alberte dank med virtuositet, kunde man säga; han 
formar det tillbakadragna och pliktbefriade livet till 
konst. Resultatet av reträtten blir en ackumulation av 
ord och tankar som för Montaigne på samma gång är 
ett förhållningssätt och en metod: essän. Hans reträtt 
tenderar ofta att betraktas som en essäistikens ursitu-
ation; att han modellerar den efter äldre förebilder ska 
vi dock se i följande kapitel.6 

I sin strävan efter distans och kontemplation kan 
Montaignes reträtt påminna om den religiösa tradi-
tionens tillbakadragande. Hos Montaigne och andra 
essäister som varierat och omgestaltat reträttens gest 
är den dock i huvudsak sekulär – riktad inte så myck-
et mot Gud och det bortomvärldsliga som mot till-
varon här och nu. Som litteraturforskaren Graham 
Good har formulerat det: ”Essäisten kontemplerar, 
men inte likt munken eller den lärde som aldrig har 
verkat i världen; snarare som någon som har varit ak-
tiv i det offentliga, som Montaigne, som skrev sina 
essäer på tillfällig reträtt från uppdrag och plikter, lik-
som Seneca då han skrev sina brev.”7 Den essäistiska 
reträtten är dessutom i regel mer jagreflekterande än 

5 Första citatet från Arne Melberg, Essä, s. 24, jfr även 
ibid., s. 27 och 409. Övriga citat från densammes Försök 
att läsa Montaigne (Stockholm, 2010 [2000]), s. 31. 
Även i John Snyders Prospects of Power. Tragedy, Satire, 
the Essay, and the Theory of Genre (Lexington, 1991) 
får reträtten en särskild betydelse för essäns framväxt. 
Till denna studie återkommer jag i följande kapitel. 
Om det, som Melberg skriver, är Montaignes gest som 
inleder essäistiken är omtvistat. Mången essähistorik 
har inletts med Montaigne; betraktade i relation till 
presentationer av andra genrer är det märkligt att man 
tillskrivit en enda person så stor betydelse. Trots hans 
fortsatt starka position som essäns portalgestalt finns 
det dock skäl att lyfta fram både innehållsmässiga 
och formella likheter med antika författare liksom 
med skrivsätt och tankeformer som utvecklas under 
medeltiden. Redan Francis Bacon hävdade att essän 
existerade som företeelse långt innan det fanns ord 
för den; han såg Senecas brev till Lucilius som essäer 
under en annan etikett, jfr Alastair Fowler, Kinds of 
Literature, s. 131 samt Rosalie L. Colie, The Resources of 
Kind. Genre-Theory in the Renaissance (Berkeley, 1973), 
s. 88–89. Colie noterar att även om Montaigne snabbt 
fick imitatörer är det först på 1700-talet som essän 
blir en mer officiellt erkänd genre, förknippad med 
tidskrifternas framväxt. För en diskussion om essäns 
historiska förformer, se även Gerhard Haas, Essay, s. 
6–8; Göran Hägg, Övertalning och underhållning. Den 
svenska essäistiken 1890–1930 (diss.; Stockholm, 1978), 
s. 19–21. Inte minst formuleras reträtten som essäistisk 
gest i dialog med antika källor. 

6 Min beskrivning av Montaignes reträtt baseras 
här framför allt på kapitlet ”De l’Oysiveté” (”Om 
sysslolöshet”) från den första boken av Montaignes 
essäer.

7 Citatet från Graham Good, The Observing Self, s. 11, 
min övers. I original: ”The essayist is contemplative, 
but not as a monk or scholar who has never known 
the world; rather as someone who has been active in 
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självförglömmande, samtidigt som frågan om sub-
jektivitetens betydelse för essän tycks vara ett tviste-
ämne för åtminstone den här studiens essäister – det 
blir därför en fråga att återkomma till i de kommande 
kapitlen. Samtidigt finns det naturligtvis i essäns his-
toria många anspelningar på och förbindelser med den 
kristna asketismens religiösa reträtter och kontempla-
tiva ideal – i den här undersökningen kommer de att 
skymta främst i kapitlen om Montaigne och Lamb. 
Den kristna traditionens reträtter och de essäistiska 
sammanfaller till exempel när det gäller föreställning-
en om att den som drar sig undan samhället för att 
ägna sig åt kontemplation eller studier löper risk att 
drabbas av någon form av melankoli.8 I den kristna 
traditionen kallades detta känslotillstånd ofta acedia 
(från grekiskans akedeia, ’likgiltighet’, ’apati’) och stod 
för ett slags andlig likgiltighet, leda eller motvilja som 
antogs drabba eremiter och munkar i tillbakadragen-
heten; med tiden kom acedia att räknas som en av de 
sju huvudsynderna eller dödssynderna i den katolska 
teologin. Ännu en länk mellan den religiösa reträtten 
och den essäistiska gäller just sysslolösheten eller lätt-
jan – sysslolöshet (i de religiösa utläggningarna ofta 
benämnd med senlatinets otiositas) uppfattades ofta 
som en underkategori av acedia eller som en last eller 
brist som orsakades av huvudsynden, och förknippa-
des framför allt med kroppslig lättja. Såväl sysslolöshet 
som melankoli är essäistiska teman, men då essän i de 
allra flesta fall orienteras mot världen och jaget snarare 
än mot det gudomliga är de möjligen laster men knap-
past dödssynder. Montaigne formulerade därtill sina 
essäer i en tid då en teologisk världsbild kom att utma-
nas – renässansens diskussion av mänskligt beteende, 
karaktärstyper och levnadsideal var oftare orienterad 
mot antika källor, exempelvis Aristoteles etik eller den 
medicinska läran om kroppsvätskor. Dessutom tycks 
acedia i högre grad än andra dödssynder ha förblivit 
ett teologiskt begrepp och därmed svårare att sekula-

public affairs, like Montaigne, who wrote his essays 
in temporary retirement from office, as Seneca did his 
letters.” 

8 Om melankolin hos Montaigne och i essäistiken, se 
vidare kapitlet om Montaigne. 
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risera. Från 1500-talet och framåt fyllde det inte längre 
någon viktig funktion i den moraliska bedömningen 
av mänskligt beteende, och kan med idéhistorikern 
Karin Johannissons ord beskrivas som ett ”kulturellt 
förbrukat känslotillstånd”. I sin studie av melankolins 
historiskt varierande framträdelseformer menar hon 
att acedia någon gång under 1500-talet faller isär i två 
varianter: den psykiska aspekten (den andliga ledan) 
absorberas av modernare melankoliformer, medan 
den sociala dimensionen (”försumlighet-slöhet-lätt-
ja”, som hon skriver) fångas upp som motpol till den 
protestantiska arbetsetik som omhuldas av borgerlig-
heten. Båda dessa varianter – melankolin och lättjan – 
åtföljer alltså den essäistiska reträtten medan den mer 
specifikt religiösa ledan oftare lyser med sin frånvaro; 
därför kommer de religiösa aspekterna av reträtten 
att spela en underordnad roll i denna undersökning.9 
Desto oftare förefaller den essäistiska reträtten i vida-
re mening ha förknippats med tankar om hierarkier 
och distinktioner (sociala såväl som estetiska); denna 
växlingsrika diskussion utgör därför en fond för min 
studie. Den essäistiska reträtten har ofta idealiserats, 
men det betyder inte att den har varit befriad från am-
bivalens: tanken om att dra sig tillbaka har i essäns 
historia associerats med sanningssökande, frihet och 
makt såväl som med passivitet, oro och skuldkänslor. 
Detta tankekomplex har rymt övertygelser om att re-
trätten gör det möjligt att anta det delfiska oraklets 
uppmaning – ”Känn dig själv” – men där har också 
funnits utrymme för skepsis, nöje och ironi, rollspel 
och subjektskritik.

”De l’Oysiveté”, ”Om sysslolöshet”, heter det ka-
pitel i essäerna där Montaigne först berättar om sitt 
tillbakadragande. Reträtt och sysslolöshet tycks nära 
förbundna i Montaignes texter och de bär på en lik-
nande tvetydighet och oro, vars botemedel blir es-
säskrivande. Men hur kan man närmare bestämt för-
stå förbindelserna mellan reträtt, sysslolöshet och essä 

9 Citaten från Karin Johannisson, Melankoliska 
rum, s. 82 och 83. Johannisson bygger på Siegfried 
Wenzel, som i sin studie av medeltidens uppfattningar 
om acedia har diskuterat tänkbara orsaker till dess 
förlorade position omkring år 1500, se vidare The Sin 
of Sloth. Acedia in Medieval Thought and Literature 
(Chapel Hill, 1967), s. 181–187, jfr även Morton W. 
Bloomfields The Seven Deadly Sins. An Introduction to 
the History of a Religious Concept, With Special Reference 
to Medieval English Literature (East Lansing, 1952). Till 
skillnad från Johannisson och Wenzel menar Lennart 
Koskinen att acedia numera är en så ”vanlig och 
allmänmänsklig” synd att många har svårt att tro att 
den en gång hörde till dödssynderna. Hans påstående 
yttras dock i ett lite annat sammanhang, då han vill 
föra en etisk diskussion om syndernas aktualitet i vårt 
moderna samhälle. Därför definierar han vår tids 
acedia som apati, eller ”den livshållning där man inte 
vill, orkar eller vågar bry sig”, vilket inte nödvändigtvis 
behöver kopplas till en religiös livsstil, se vidare Det 
goda jag vill… Om dödssynder och kardinaldygder 
(Stockholm, 2001), s. 58. Även Stefan Einhorn har 
intresserat sig för dödssyndernas betydelse i vår tid, 
men i hans undersökning av samtidens svenska opinion 
kring vilka som är vår tids dödssynder har lättjan i 
stället försvunnit (han använder dock inte begreppet 
acedia). Einhorn menar till och med att lättja idag kan 
uppfattas som ”en tillgång och ett skydd mot att arbeta 
ihjäl sig”. Den egenskap som ligger närmast acedia – 
likgiltighet – hamnar på plats 13 bland de 14 egenskaper 
som sållades ut i Einhorns enkätstudie. Se vidare Stefan 
Einhorn, De nya dödssynderna. Våra mörkaste sidor och 
hur vi kan hantera dem (Stockholm, 2014), citatet s. 166; 
om likgiltigheten, s. 152, 157–158. 
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– uppträder de alltid just i denna följd, som illustre-
rade de ett slags förhållande av orsak och verkan? Så 
kan det åtminstone förefalla vid första anblicken när 
man läser Montaigne: första steget är det självvalda 
tillbakadragandet i avskildhet; det andra ett tillstånd 
av sysslolöshet eller ledighet som trots att det framstått 
som lockande visar sig vara otillfredsställande. Därför 
måste det fyllas med något slags verksamhet: läsning, 
tänkande, skrivande, kort sagt av ett prövande essayer. 
Men kan ordningen se annorlunda ut? Hur fungerar 
den i andra exempel – är det samma frågor som står på 
spel? Är tonvikten densamma? Redan Montaigne ut-
formar ju sin reträtt efter äldre mönster, men i hans tid 
och samhälle finns det vissa dimensioner av de äldre 
föreställningarna som förlorat sin giltighet och måste 
tänkas på nytt. Det finns anledning att tro att denna 
omförhandling sker även i senare skeden av essäns his-
toria – hos Lamb, Woolf och Diski, och för den delen 
hos andra essäister, är detta tankekomplex laddat med 
delvis andra associationer och används på andra sätt. 
En övergripande fråga blir alltså hur den gestaltning 
och det begreppsliggörande som äger rum i litteratu-
ren och språket har samspelat med sociala, historiska 
och mediala förutsättningar och hur detta samspel har 
förändrats över tid. Frågan är vidlyftig; med studiens 
begränsade urval och anspråk kan den förstås inte till-
fullo besvaras, men den måste likväl ställas, inte minst 
för att bjuda till samtal (kom gärna med invändningar 
eller tillägg!).10 

*

Att jag här har talat om reträtt och sysslolöshet på ett 
överlappande sätt kan tyckas lättvindigt, men det be-
ror på att jag har uppfattat begreppen som nära för-
knippade i det material jag har studerat. Lika mångty-
dig som reträtten förefaller även sysslolösheten; ett 
begrepp som rymmer så många lager av historiska 

10 Teman som reträtt och sysslolöshet är naturligtvis 
inte unika för essägenren utan har förekommit i 
såväl litterära som filosofiskt-moraliska, didaktiska, 
religiösa och politiska texter från äldsta tid. I 
västerländsk poesi har författare från antiken och 
framåt diktat om reträtter till lantegendomen för att 
bearbeta klassmässiga omvälvningar och förändrade 
förhållanden mellan landsbygd och stad, se t.ex. 
Raymond Williams, The Country and the City (London, 
1973); Hugh Jenkins, Feigned Commonwealths. The 
Country-House Poem and the Fashioning of the Ideal 
Community (Pittsburgh, 1998). Även hos den japanske 
buddhistmunken Yoshida Kenkō, som ibland nämns 
i essäforskningen, åberopas tillbakadragandet (här 
främst med religiös motivering), och det korta förordet 
till hans samling Tsurezuregusa (Stilla stunders tankar), 
som kan föra tankarna till Montaignes ”De l’Oy-
siveté”, lyder i Vibeke Emonds översättning: ”Då jag i 
min ensliga sysslolöshet sitter dagarna i ända framför 
tuschstenen och planlöst och utan ordning eller 
sammanhang skriver ner allehanda små oväsentligheter 
som glimtar förbi i mitt inre, grips jag av en högst 
märklig känsla av sinnesberusning.” Citatet från Stilla 
stunders tankar (Lund, 2015), s. 21; samlingen skrevs 
troligen under tidigt 1330-tal. Den genre Kenkō skriver 
inom, kallad zuihitsu, påminner för övrigt om essän 
– ordet betyder att följa penseln och innebär att man, 
som Kenkō säger, skriver ned spridda tankar och infall 
då de dyker upp och utan planering (jfr Vibeke Emond, 
”Översättarens förord”, i Stilla stunders tankar, s. 9). 
En del forskare har argumenterat för att sysslolösheten 
har varit starkare knuten till vissa genrer än andra. 
Virginia Krause menar i sin studie av föreställningar 
om sysslolöshet i fransk högreståndskultur under 
renässansen att det fanns genrer (här essän och 
romansen) som specifikt uppfattades vara skrivna 
av och för de sysslolösa (aristokratin). Se vidare Idle 
Pursuits. Literature and Oisiveté in the French Renais-
sance (Newark, 2003), s. 17–18. Även Graham Good 
menar att sysslolöshet är ett återkommande ämne 
i essäistiken, se The Observing Self, s. 32–33, medan 
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erfarenheter och värderingar låter sig knappast fångas 
i en studie som denna. I västerländskt tänkande har 
sysslolöshet kunnat associeras med samhällets högsta 
skikt såväl som med de lägsta; med det kontemplati-
va livet i antik filosofi såväl som med kristendomens 
laster och dödssynder; med aristokratiska riddares 
utsvävningar såväl som med tiggare och lösdrivare; 
med förmodat lata manufakturarbetare, loja orientaler 
och koloniserade; med gifta medelklasskvinnors och 
hemmafruars leda; med bekymmerslösa gentlemän i 
bekväma fåtöljer och alienerade flanörer på storstadens 
gator; med tomt prat, overksamma händer, maskiner 
som går på tomgång och kapital som inte omsätts, 
men också med villkoren för skrivande och tänkande. 
Om reträtten beskriver en rörelse, en övergång eller 
förflyttning från ett tillstånd, ett rum eller åtagande 
till ett annat, ter sig sysslolösheten mer undanglidande 
och väcker många frågor. Är sysslolöshet ett tillstånd, 
en omständighet med utbredning i tid och rum? Ska 
den främst uppfattas som ett materiellt eller mentalt 
fenomen? Syftar sysslolöshet på den yttre verkligheten 
och det utifrån iakttagbara – handlingar, beteenden, 
verksamheter och aktiviteter, eller kanske bristen på 
sådana – eller på inre och mentala tillstånd? Spelar 
det någon roll för sysslolöshetens definition om den 
är självvald eller ofrivillig? Är sysslolöshet att likställa 
med lättja?11 Och varför har den så ofta förknippats 
med arbetslöshet?

Jag är medveten om att jag radar upp frågor som 
inte omedelbart låter sig besvaras och som i det här 
sammanhanget framför allt kommer att betraktas 
med utgångspunkt i en viss typ av material – säker-
ligen skulle svaren bli annorlunda (och frågorna for-
muleras på annat sätt) om de kom från historikern, 
filosofen, religionsvetaren, sociologen, ekonomen el-
ler språkvetaren. En gemensam nämnare för de flesta 
skulle nog ändå vara konstaterandet att sysslolöshet i 
många sammanhang – historiska såväl som samtida 

Pierre Saint-Amand har pekat på förbindelsen mellan 
essäformen som ett work in progress och lättjan, här som 
en konstens protest mot nytta och produktivitet, i The 
Pursuit of Laziness, s. 13. Jfr även Arne Melberg, Essä, s. 
53, 120, 216–217. 

11 Arne Melberg beskriver exempelvis essän som 
”lättjans litterära uttryck: det skrivsätt som avstår 
från att förplikta sig, som sällan håller fast i bestämda 
meningar utan alltid är berett att pröva något 
annorlunda nytt” (Essä, s. 53, jfr s. 120, 216–217). Det 
ter sig omöjligt att helt separera sysslolöshet från lättja 
och jag kommer att växla mellan termerna i den här 
studien. Samtidigt uppfattar jag lättja som mer entydigt 
syftande på ett beteende knutet till levande varelser, 
medan sysslolöshet också kan ange ett tillstånd eller 
en omständighet med utbredning i tid och rum i mer 
abstrakt mening – en maskin såväl som en människa 
kan vara ”sysslolös” i bemärkelsen overksam, på 
tomgång. En intressant parallell mellan den sysslolösa 
maskinen och människan är för övrigt hur de förhåller 
sig till nyttan – då exempelvis datorn står på men 
inte används gör processorn ändå ständigt något, men 
inget som kan beskrivas i nyttokategorier. På liknande 
sätt finns det sysslolöshetsförespråkare som hävdat att 
sysslolöshet inte innebär att ”göra ingenting” utan att 
ägna sig åt sådant som inte räknas i ett samhälle där 
all verksamhet bedöms utifrån sin ändamålsenlighet 
eller nytta (jfr t.ex. diskussionen av Robert Louis 
Stevensons ”An Apology for Idlers” nedan). Att likställa 
sysslolöshet med overksamhet eller lättja är alltså inte 
helt självklart.
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– har betraktats med stor ambivalens i västerländsk 
kultur. Detta framträder tydligt i historiska exempel 
som den religiösa diskussionen om acedia liksom i 
de fall då sysslolöshet har kopplats till mer sekulära 
föreställningar om dygder och laster, men sysslolös-
hetens moraliska laddning är fortfarande påtaglig i 
vår tid. Sociologen Zygmunt Bauman har hävdat att 
varje samhälle skapar visioner av de företeelser som 
tycks hota dess identitet, visioner som i själva verket 
är projektioner av samhällets ”inre ambivalens kring 
sitt eget sätt att vara, kring det sätt på vilket det lever 
och bevarar sitt sätt att leva”, som han formulerar det. 
Vardagens ”’inre demoner’” och orosmoment omfor-
mas till något främmande, till en ”gripbar fiende” som 
man kan bekämpa och förhoppningsvis besegra, skri-
ver Bauman.12 Bauman talar inte om sysslolöshet utan 
om hur en i vår tid alltmer utbredd fattigdom utmanar 
föreställningen om ett samhälle byggt av konsumenter 
(vilken enligt Bauman har ersatt en äldre bild av ett 
samhälle av producenter, sammanhållet av en disci-
plinerande arbetsetik). Hans tankar är likväl intres-
santa även i den här studien. Sysslolösheten tycks ha 
varit laddad med tvehågsenhet i de flesta västerländska 
samhällen och tider även om den inte alltid har be-
traktats på samma sätt; samtidigt gör sysslolöshetens 
fundamentala ogripbarhet det kanske särskilt utma-
nande att försöka fånga in och forma den till en, med 
Baumans ord, ”gripbar fiende”. 

Med tanke på sysslolöshetens semantiska mångty-
dighet och moraliska sprängkraft och att begreppet 
ofta använts i sammanhang där såväl värderingar som 
makt har stått på spel ligger det nära till hands att vilja 
försöka etablera en åtminstone rudimentär begrepps-
förståelse innan man går vidare med andra frågor. Ger 
svenskans sysslolöshet liknande associationer som mot-
svarande begrepp i andra språk – hur förhåller det sig 
exempelvis till tyskans Muße, franskans oisiveté eller 
engelskans idleness? Talar vi om samma sak när vi an-

12 Citaten från Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion 
och den nya fattigdomen, övers. Sven-Erik Torhell 
(Göteborg, 1999 [1998]), s. 108–109.
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vänder dessa ord? Vilka föreställningar och värdering-
ar har sysslolösheten laddats med och hur har de för-
ändrats och förskjutits över tid, i olika sammanhang 
och språk? Hur kan sysslolöshet ha förknippats med 
både ledighet och leda, frihet och passivitet, ofrivillig 
overksamhet och självvald verksamhet, tomhet och 
fruktbar kreativitet?

Redan vid en titt i samtida ordböcker står det klart 
att sysslolöshetens semantiska omfång inte överallt är 
detsamma – i tyskans Muße betonas exempelvis ledig-
heten, den tid som är fri för egen disposition, i franskans 
oisiveté snarare overksamheten, att ”göra ingenting”, 
vilket finner sin parallell i adjektivet oisif (’sysslolös’, 
’overksam’). Ledighet och overksamhet kan verka 
snarlika, men i det senare fallet tycks normen vara det 
verksamma tillståndet; oisiveté kan associeras med det 
som inte gagnar till något, det fruktlösa, fåfängliga 
och meningslösa, medan Muße tycks rymma möjlig-
heten att vara såväl verksam som overksam så länge det 
handlar om en självvald aktivitet eller icke-aktivitet. I 
tyskan finns dock även substantivet Müßiggang som 
förefaller mer negativt laddat och visar större likheter 
med franskan – i ordboken översätts det med ’lättja’, 
’overksamhet’, ’sysslolöshet’, medan adjektivet müßig 
ges delbetydelser som ’lättjefull’, ’sysslolös’, ’overksam’ 
respektive ’meningslös’, onödig’, ’överflödig’.13 Ännu 
fler delbetydelser och disparata konnotationer hittar vi 
emellertid i engelskan – här delas adjektivet idle upp 
i hela fyra kategorier. För det första kan det betyda 
’sysslolös’, ’overksam’, ’ledig’, ’arbetslös’, ’oanvänd’; 
för det andra kan ordet i mer teknisk mening betyda 
’stillastående’, ’på tomgång’; en tredje kategori är ’lat’, 
’lättjefull’, ’arbetsskygg’ och en fjärde rymmer inne-
börder som ’gagnlös’, ’fåfäng’, ’onyttig’, ’utan mening’, 
’ofruktbar’, ’fruktlös’. Substantivet idleness översätts i 
sin tur med ’sysslolöshet’; ’lättja’, ’lathet’; ’gagnlöshet’.14 

Hur förhåller sig då svenskans sysslolöshet och sysslo-
lös till ovanstående uppräkningar? För att få en lite mer 

13 För ordförklaringar av översatta ord har jag i 
huvudsak utgått från Norstedts ordböcker om inget 
annat anges; i det här fallet har jag använt Norstedts 
stora fransk-svenska ordbok (Stockholm, 2001) för 
min beskrivning av uppslagsorden ”oisif” respektive 
”oisiveté” och Norstedts stora tyska ordbok (Stockholm, 
2008) för ”Müßiggang” ”müßig” och ”Muße”. Av 
Dictionnaire historique 2 framgår att oisif liksom oiseux 
(från latinets otium och otiosis) rymmer innebörder som 
’fåfäng’, ’meningslös’, ’onyttig’, ’oanvänd’. Här finns 
alltså likheter med tyskans müßig (och engelskans idle, 
som strax kommer att framgå).

14 Beskrivningen av ”idle” och ”idleness” från Stora 
engelsk-svenska ordboken (Stockholm, 1995).
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djupgående genomgång vänder jag mig till den histo-
riska ordboken; i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) 
är beskrivningen av adjektivet sysslolös (i likhet med 
engelskans idle) mer omfattande och varierad än mot-
svarande för substantivet sysslolöshet och därför mer 
givande som utgångspunkt. Ordet sysslolös kan enligt 
SAOB användas om ting, om tidsperioder under vilka 
någon är sysslolös, om en verksamhet, egenskap eller 
tillvaro som präglas av sysslolöshet eller i överförd be-
märkelse om kroppsdelar (som i uttrycket ”sysslolösa 
händer”, vilket har sin motsvarighet i engelskans ”idle 
hands”). Först i SAOB:s sammanställning kommer 
dock de betydelser som rör egenskaper eller tillståndet 
hos en person: att vara utan sysselsättning eller overk-
sam, att inte ha något att göra, att inte vara upptagen 
av sysslor eller arbete, att vara ledig, att vanemässigt 
slå dank, att vara en dagdrivare eller lösdrivare, att 
vara arbetslös.15 Svenskans morfologi utmärker sig i 
förhållande till de andra språk som jag här har jämfört 
med: sysslolös och sysslolöshet är negativa bestämningar 
till substantivet syssla och antyder avsaknad av något, 
medan engelskans idleness är en avledning av adjek-
tivet idle. Inte heller tyskans müßig/Müßiggang/Muße 
eller franskans oisif/oisiveté påminner om svenskans 
ordbildning. I danskan och norskan finns uttrycket 
lediggang som påminner om tyskans Müßiggang efter-
som man bygger på verbet gå. 

Håller vi oss till betydelsenivån finns det emeller-
tid påtagliga likheter mellan särskilt engelskan och 
svenskan eftersom det i båda språken verkar finnas en 
tendens att associera sysslolöshet eller idleness med mot-
satsen till verksamhet, sysselsättning och arbete eller – 
i mer specifik och modern mening – med arbetslöshet. 
I engelskan har orden idle och unemployed exempelvis 
länge varit associerade, även om unemployed först an-
vändes om ting som stod oanvända eller om personer 
som inte gjorde något eller som inte var upptagna, sna-
rare än om den som i mer specifik mening saknade 

15 Sammanfattningen av konnotationer till ordet 
”sysslolös” utgår från SAOB; jfr även ”sysslolöshet”.
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arbete. Det är först från 1600-talet som ordet börjar 
färgas av samhällets utveckling mot kapitalism och 
den ökade utbredningen av betalt arbete.16 En tydlig 
skillnad mellan engelskans idle och svenskans sysslolös 
är emellertid att engelskans betydelseomfång är vida-
re, vilket markeras av den fjärde gruppen av synony-
mer ovan och ursprunget i fornengelskans ídel (’tom’, 
’meningslös’). Enligt Oxford English Dictionary (OED) 
har ídel sin motsvarighet i medelholländskans idel, 
ydel och gammalhögtyskans îtal med innebörder som 
’tom’, ’meningslös’, ’fåfäng’. I OED påtalas även släkt-
skapet mellan idle och svenskans och danskans idel (i 
sin tur från lågtyskans eitel).17 Det svenska adjektivet 
idel har i äldre tid kunnat användas på liknande sätt 
som i engelskan, med innebörder som ’tom’, ’ogrun-
dad’ och ’värdelös’ (de illustrerande exemplen i SAOB 
är från 1500- och 1600-talen). I svenskan finns till och 
med ordet idelhet med innebörden ’fåfänglighet’ (SA-
OB:s exempel är från sent 1600-tal) – medan sysslolös-
het aldrig tycks ha rymt denna typ av konnotationer i 
svenskan. Att tala om idleness med syfte på gagnlöshet 
och fåfänglighet betraktas dock numera som ålder-
domligt i engelskan och idelhet är väl knappast längre 
ett allmänt känt ord i svenskan – när jag fördjupar mig 
i ordböckernas etymologiska förgreningar kommer jag 
snarare att tänka på 1600-talsbarockens inåtvända 
tankevärld med dess memento mori och på bildkon-
stens vanitasstilleben med dess dödskallar, blomster, 
timglas och skimrande såpbubblor: ”Ach! Ach, hwad 
är thet alt, som wij så högt här skatta? / En skugga, 
Blomster, Röök, en Blädr’, en fåfäng Dröm, / Alt, alt 
O tijdzens Speel! Bortrinner lijk en Ström”, som det 
står i Daniel Achrelius 1600-talstolkning av den tyske 
poeten och dramatikern Andreas Gryphius dikt ”Es 
ist alles eitel” (1637).18 

 
*

16 Parallellen mellan unemployed och idle från 
Raymond Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture 
and Society, 2 rev. uppl. (London, 1988 [1976]), s. 
325–327, uppslagsordet ”unemployment” (Williams 
diskussion utgår från OED). Hos Williams framgår att 
idle har ett vidare omfång och att det är mer moraliskt 
värdeladdat. Som han ser det är den moderna, mer 
neutrala uppfattningen av arbetslöshet (unemployment) 
beroende av att den separerats från associationerna till 
idleness (och, förmodar jag, från dess kopplingar till 
lättja). Unemployment beskriver så, enligt Williams, 
en social och strukturell omständighet medan idleness 
snarare kopplas till en personlig situation, men 
han menar samtidigt att det har funnits ett starkt 
ideologiskt motstånd mot att göra en sådan skillnad.

17 Engelskans betydelseutveckling för idle har dock 
avvikit från tyskans och holländskans, då det där har 
skapats betydelser som ’not engaged in work’, ’doing 
nothing’, ’unemployed’ (om personer, exempelvis i 
uttrycket ’idle rich’ (betydelse nr 4 i OED, uppslagsord 
”idle”), liksom ’addicted to doing no work’, ’lazy’, 
’indolent’ (betydelse 6 i ibid.). Se även beskrivningen av 
etymologin överst i OED:s sammanställning av ”idle”.

18 För beskrivningen av ”idel” och avledningen 
”idelhet”, se vidare dessa uppslagsord i SAOB. Daniel 
Achrelius tolkning av Andreas Gryphius ”Es ist alles 
eitel” citeras från Texter. Från Sapfo till Strindberg, 
red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar D. Hansson 
(Lund, 2006), s. 553.
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Tendensen att beskriva sysslolöshet i relation till arbete 
som ter sig särskilt artikulerad i engelskan och svensk-
an har inte varit lika självklar i alla tider och samman-
hang, men otvetydigt har det länge funnits en åter-
kommande motsättning mellan dessa bägge kategorier 
som går bortom vad som kan skönjas i ordboken.19 
Om det vore möjligt att jämföra olika begrepps positi-
va respektive negativa laddningar över tid gissar jag att 
sysslolöshet och arbete utvecklas åt delvis motsatt håll: 
under antiken och medeltiden stod arbetet inte sär-
skilt högt i kurs och sågs ofta som ett nödvändigt ont, 
men då det uppvärderades i takt med reformationen, 
kapitalismen, industrialiseringen och sekulariseringen 
och började uppfattas som dygd och kall skulle man 
hypotetiskt kunna tänka sig en motsvarande degrade-
ring av sysslolösheten, vilken visserligen redan tidigare 
ofta hade setts som moraliskt suspekt men som nu i än 
högre grad betraktades som förkastlig, en inkörsport 
till laster och klandervärt leverne. 

Idén om arbete som något förnedrande associeras 
i den västerländska kulturen i första hand med den 
grekiska antikens filosofer (som jag återkommer till i 
kapitlet om Montaigne), men redan aposteln Paulus 
motsäger dem då han i en inflytelserik passage i första 
Thessalonikerbrevet skriver att ”den som inte vill ar-
beta får inte heller äta”. Synen på arbete är dock inte 
otvetydigt positiv i Nya Testamentet; Lukasevangeli-
ets Jesus försvarar exempelvis den overksamma Maria 
då systern Marta anklagar henne för att inte hjälpa 
till.20 Förhållningssätt inom den kristna kulturen spe-
lade likväl en viktig roll för arbetets uppvärdering i 
vidare mening; arbete, helst kroppsarbete, rekommen-
derades redan i den tidiga kristna asketismen som bo-
temedel mot den religiösa reträttens främsta sjuka och 
dödssynd – acedia – som alltså ofta associerades med 
sysslolöshet. I samband med att formerna för religi-
onsutövning förändrades från 1200-talet och framåt 
sågs acedia inte längre enbart som något som riskerade 

19 I polemik med tendensen att ställa sysslolöshet 
i motsättning till arbete menar Mark Kingwell att 
sysslolöshet fungerar verkligt utmanande först om den 
förutsätter ett värdesystem oberoende av arbetet, se 
”Idling Toward Heaven: The Last Defence You Will 
Ever Need”, i Joshua Glenn & Mark Kingwell, The 
Idler’s Glossary (Emeryville, 2008), s. 16–17. Av detta 
skäl separerar Kingwell även idler från slacker eftersom 
den senare figuren, som han ser det, mer entydigt 
definieras i relation till arbetssamhället: slacker är den 
som undviker arbete, men detta undvikande leder 
inte till någon förändring av arbetet som överordnad 
norm. I sin diskussion om slackern skiljer han även 
sysslolöshet från lättja (s. 17): ”The idler is not lazy. 
Laziness is for slackers.” OED definierar ”slacker” 
som ”[a] person who shirks work, or avoids exertion, 
exercise, etc.”, men ordet användes även under första 
världskriget i mer specifik betydelse om personer 
som undvek militärtjänst. Under 1990-talet kom det 
att förknippas med en apatisk ungdomsgeneration, 
i synnerhet i den amerikanska kulturen, gestaltad 
exempelvis i Richard Linklaters film The Slacker eller 
i Douglas Couplands roman Generation X (båda från 
1991). Även Tom Lutz har hävdat att slackern, om 
än besläktad med äldre dagdrivarfigurer som idlers, 
loungers och loafers, är en (företrädesvis manlig) 
motkulturell identitet som formas i relation till den 
industriella revolutionen, arbetssamhället och den höga 
värderingen av arbetet; feodalsamhällets lättjefulla 
aristokrater och riddare räknar han alltså inte dit: 
”Before work was widely considered a virtue, the idea 
of someone making an ironic, countercultural virtue 
of not working was almost unthinkable.” Lutz refereras 
från Doing Nothing, s. 13–15, citat s. 16. 

20 Pauluscitatet från 1 Thess. 3:10, från Bibeln. 
Bibel 2000 med noter, parallellhänvisningar och tillägg. 
Gamla testamentet, Apokryferna, Nya testamentet 
(Stockholm, 2001), i det följande omtalad som Bibel 
2000. Berättelsen om Jesu möte med Marta och 
Maria återfinns i Luk. 10:38–42, jfr även Jesu liknelse 
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att drabba munkar och eremiter utan kom att omfatta 
hela kristenheten, vilket Siegfried Wenzel har beskri-
vit i en studie av hur begreppet har tolkats i medeltida 
religiösa och sekulära texter. Tonvikten kom då allt-
mer att hamna på underkategorin till acedia – otiosi-
tas, lättjan eller underlåtenheten att vara upptagen av 
nyttiga eller gudfruktiga aktiviteter. Diskussionen om 
acedia försköts från ett andligt bristtillstånd till för-
summelser och brister i yttre beteende, ibland även i 
världsliga och sociala plikter – det konkreta och påtag-
liga som kunde diskuteras i didaktiska och kateketis-
ka skrifter, som präster kunde exemplifiera i sina pre-
dikningar och lekmännen bekänna i bikten. Denna 
förskjutning, där tonvikten främst lades på kroppens 
frestelser, är för övrigt iakttagbar också på ordnivå då 
man beaktar hur acedia benämndes på folkspråken: 
sloth i engelskan, paresse i franskan (från latinets pigri-
tia) och Trägheit i tyskan (alltså inte idleness, oisiveté 
eller Muße). Arbete och inte minst flit betonades allt-
mer som botemedel mot acedia och otiositas i samband 
med att världsliga aktiviteter uppvärderades i den sen-
medeltida teologin från 1300-talet och framåt.21 Redan 
långt tidigare hade emellertid den kristne romerske 
poeten Prudentius i sin Psychomachia (ca 405), en alle-
gorisk skildring av kampen mellan laster och dygder, 
framställt fliten (industria) som den dygd som skulle 
mota lättjan i grind, och uppfattningen om lättja och 
flit som motsatser blev med tiden utbredd. Detta trots 
att fliten inte hörde till kristendomens kardinaldygder 
(vilka var rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfull-
het, hämtade från Platon och Aristoteles) eller till de 
teologiska dygderna (tro, hopp och kärlek), som för-
des samman till sju huvuddygder av många medeltida 
tänkare. Inte heller nämns fliten bland antikens dyg-
der, men den kom likväl alltså ofta att lyftas fram som 
motvikt och motgift till sysslolöshet och lättja i den 
kristet präglade kulturen.22 

Det medeltida betonandet av flit och av att hålla 

om liljorna i Bergspredikan (”Tänk på liljorna, hur 
de växer. De arbetar och spinner inte […].”, Luk. 
12:27–30). För en koncis historisk översikt om hur 
uppfattningen av arbete gått från förbannelse till kall i 
vilken bland annat antikens filosofer diskuteras, se Lars 
Svendsen, Work (Durham, 2008), s. 13–28.

21 Om förändringarna i konceptionen av acedia, se 
Siegfried Wenzel, The Sin of Sloth, s. 6, 21–22, 35–38, 
88–93, 111, 150, 175–187. Enligt Gregory M. Sadlek 
tycks även viktiga förändringar i synen på arbete ha 
inträffat under 1200- och 1300-talen då vokabulären 
(i det här fallet i engelskan) utvidgas eftersom nya ord 
(t.ex. occupation) börjar användas samtidigt som äldre 
ord (t.ex. business) får en breddad innebörd med mer 
positivt laddade konnotationer. Se vidare dennes Idle-
ness Working. The Discourse of Love’s Labor from Ovid 
through Chaucer and Gower (Washington, 2004), s. 
189–191. 

22 Som István P. Bejczy visat fanns en brist på 
symmetri mellan synder och dygder, vilket gjorde 
det svårt för medeltidens teologer att ställa dem mot 
varandra som logiska motsatser. Detta är ett skäl till 
att alternativa synder och dygder (exempelvis fliten) 
tog plats i moralisk litteratur och själavårdande skrifter 
som föreskrev botemedel mot olika former av synd. Se 
vidare The Cardinal Virtues in the Middle Ages. A Study 
in Moral Thought From the Fourth to the Fourteenth 
Century (Leiden, 2011), s. 225–243. 
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sig sysselsatt ska dock inte likställas med en utveck-
lad arbetsetik – tanken om arbetet som ett kall och 
ett mål i sig, närmast överordnat människan och li-
vet självt, är av senare datum. Max Weber har spårat 
den till reformationen och främst till vissa protestan-
tiska inriktningar som kalvinismen och den engelska 
puritanismen, men menar att den med tiden får sin 
spridning som en mer världslig form av asketism som 
bereder vägen för ”kapitalismens anda”.23 Kanske kan 
man tala om en successiv perspektivförskjutning: syss-
lolöshet betraktad utifrån arbetsetikens synvinkel får 
onekligen en annan laddning än de kontemplativa va-
rianter av ledighet som hade förespråkats i det antika 
tänkandet. Samtidigt har sysslolösheten också senare 
haft sina tillskyndare, inte minst i den engelskspråkiga 
kulturen som är synnerligen rik på ordspråk och tale-
sätt byggda kring termer som idle och idleness, talesätt 
som inte alltid är negativt värderande.24 

Egentligen skulle det kanske vara mer träffande 
att i ett essäistiskt sammanhang tala just om ledighet 
snarare än sysslolöshet; detta ord tycks åtminstone 
mer positivt laddat och kan i svenskan anspela på en 
lätthet och otvungenhet i sättet att föra sig, umgås, 
berätta eller tala om något, samtidigt som det har för-
knippats med frihet från olika slags band, tvång eller 
göromål. Här finns likheter med termer som tyskans 
Muße, franskans loisir och engelskans leisure, som alla 
kan översättas med ledighet men även med fritid (den 
senare betydelsen har blivit mer dominerande i takt 
med lönearbetets utbredning, då arbetets tid alltmer 
separerats från den tid som står till eget förfogande). 
När det gäller tyskans Muße har ordet formats från 
fornhögtyskans muoza med innebörder som ’fri tid 
till något’, ’bekvämlighet’, ’overksamhet’, medan fran-
skans loisir är bildat från latinets licēre (’att vara till-
låten’, ’att ha tillstånd’). Loisir har i sin tur överförts 
i engelskans leisure som på liknande sätt har kunnat 
syfta på friheten eller möjligheten att göra något såväl 
som på den tid som står till fritt förfogande.25 

23 Max Weber refereras från Den protestantiska 
etiken och kapitalismens anda, övers. Agne Lundquist 
(Lund, 1978 [1904–05]), s. 75. För en presentation 
av grunddragen i Webers arbetsetik och hur 
arbetsideologin får vidare spridning i samhället, se t.ex. 
Roland Paulsen, Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde 
teknologin (Malmö, 2010), s. 29–45.

24 Att det finns exempel på talesätt, aforismer och 
citat där sysslolöshet och lättja i huvudsak har använts 
med positiv eller oppositionell laddning framgår 
exempelvis av den tidigare nämnda The Importance 
of Being Idle, sammanställd av Stephen Robins. 
Han hävdar i förordet att ”idleness is good” och att 
hans citatsamling är ett uttryck för en ”anti-work 
revolution” (s. xi och xiii). Nog finns det samtidigt 
en ironisk dimension i Robins bok, som den delar 
med Joshua Glenns och Mark Kingwells The Idler’s 
Glossary – en sammanställning av ord och uttryck 
som på ett eller annat sätt anses ha kopplingar till 
idleness. Baksidestexten anspelar på Ambrose Bierces 
The Devil’s Dictionary (1911) – ett slags komisk ordbok i 
vilken Bierce självsvåldigt och satiriskt omformulerade 
vanliga ord och uttryck. Idleness finns med bland 
Bierces ord och han förknippar det på traditionellt sätt 
med kristendomens tanke om att den blir grogrund 
till andra synder, då definitionen lyder: ”A model farm 
where the devil experiments with seeds of new sins and 
promotes the growth of staple vices.” Citatet från The 
Unabridged Devil’s Dictionary, red. David E. Schultz & 
S. T. Joshi (Athens & London, 2000), s. 116.

25 Beskrivningen av innebörder i svenskans 
”ledighet” utgår från SAOB, betydelse 1, 2, 4 och 5. 
Upplysningar om ”loisir” från Dictionnaire historique 
1, om ”Muße” från Etymologisches Wörterbuch des 
Deutschen, H–P, red. Wolfgang Pfeifer (Berlin, 1989) 
och om ”leisure” från OED (substantiv, betydelse 1a, 
”Freedom or opportunity to do something specified or 
implied”, och 3a, ”The state of having time at one’s own 
disposal; time which one can spend as one pleases; free 
or unoccupied time”). 
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När det specifikt gäller den engelska terminologin 
har sociologen Hartmut Rosa diskuterat varför leisure 
är ett mer positivt laddat uttryck än idleness och ger 
en situationsbunden förklaring: han menar att idle-
ness tenderar att användas i situationer då någon vil-
jemässigt vägrar att delta i nyttiga, meningsfulla eller 
nödvändiga aktiviteter, särskilt i lönearbete, medan 
leisure snarare beskriver en situation då dagens eller 
veckans arbete är utfört och man därför förtjänar en 
paus. I det första fallet finns en förväntan på individen 
att göra något, medan det i det andra fallet inte gör 
det, menar Rosa.26 Rosas diskussion utgår dock främst 
från förhållanden i det moderna samhället, särskilt när 
det gäller beskrivningen av leisure, som förefaller base-
rad på distinktionen mellan arbetstid och fritid; det är 
alltså en förståelse av ordet som kom att betonas i takt 
med lönearbetets utbredning. I de förståelser av leisure 
som nämns ovan, och som i båda fallen har sina första 
belägg i OED från 1300- eller 1400-talet, är det det 
mindre specificerade ordet occupation som markerar 
motsats till leisure.27 I den vidare innebörden av ’fri-
het att göra något’ är leisure inte heller ett lika tidsligt 
präglat begrepp som det blir i en kultur genomsyrad 
av en uppdelning mellan arbetstid och fritid. Genom 
att beskriva leisure som en situation i vilken inget för-
väntas av oss kan man tycka att Rosa tonar ned att det 
idag finns en lång rad förväntningar på människor om 
att de ska ägna sin fritid åt olika slags sysselsättningar, 
om det så är att sköta sin hälsa, bilda sig eller konsu-
mera. Men även på exempelvis de ”sysslolösa” kvin-
nor som tillhörde äldre tiders så kallade leisure class 
fanns det förväntningar om ett visst slags uppträdande 
och vissa typer av sysslor, även om de aldrig räknades 
som arbete. Rosas beskrivning är emellertid logisk i 
förhållande till hans slutsats: han menar att leisure, 
i termer av en förtjänad ledighet efter utfört arbete, 
har försvunnit i vår västerländska modernitet, efter-
som dagens arbetsuppgifter eller att göra-listor aldrig 

26 Hartmut Rosa refereras från ”Epilogue: Remember 
that Time is Knowledge, Health and Happiness: On 
the Mysterious Disappearance of Leisure”, i Idleness, 
Indolence and Leisure in English Literature, red. Monika 
Fludernik & Miriam Nandi (Basingstoke, 2014), s. 
293–294.

27 Allra tydligast framgår motsatsen mellan leisure 
och occupation i betydelse 2a för uppslagsordet ”leisure” 
i OED: ”[o]pportunity afforded by freedom from 
occupations”. Det första belägg som citeras här är från 
omkring 1400.
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blir färdiga eller avprickade.28 Jag är mer intresserad av 
den historiska variationen i hur språket har använts för 
att omtala specifika fenomen, men likväl är det långt 
ifrån självklart vilka termer som är de mest lämpliga 
för att omtala själva studieobjektet – är det sysslolös-
het, lättja, ledighet, fritid eller rentav andra ord? Det 
som skulle gå förlorat om jag systematiskt skulle välja 
ledighet i stället för sysslolöshet är väl snarast något av 
den ambivalens som gör ämnet så fascinerande; istället 
har jag försökt utforma ett växelspel mellan dessa och 
en rad anknytande termer, inte minst med utgångs-
punkt i vilka uttryck som essäisterna gör till sina. 

 
*

Ordböcker är resultatet av ovärderliga ansträngningar 
och i denna studie har i synnerhet Oxford English Dic-
tionary, Dictionnaire historique de la langue française 
och Svenska Akademiens ordbok givit värdefulla upp-
lysningar om semantik och historiskt skiftande bety-
delser. Samtidigt kan deras format och metoder inte 
fånga in alla dimensioner av språkets och begreppens 
komplexitet och mångtydighet. I ordboken har orden 
lösgjorts från sina språkliga och semantiska samman-
hang för att fungera som generaliserade exempel. Den 
marxistiske litteraturforskaren Raymond Williams, 
som på 1970-talet sammanställde det han såg som det 
engelska språkets nyckelord, baserade sina undersök-
ningar på den monumentala Oxford English Dictionary 
men konstaterade samtidigt att språkets mer komplexa 
ord, som ger uttryck för idéer och värderingar, inte kan 
fångas i ordbokens räcka av definitioner. Ordböcker 
informerar om betydelse och omfattning, men visar 
sällan att ord formas och utvecklas i växelverkan med 
andra ord och kan bara förse oss med brottstycken av 
de kommunikativa sammanhang i vilka de tolkas och 
transformeras. Trots att den ger sken av det uttrycker 
ordboken inte heller en neutral språkanvändning utan 

28 Hartmut Rosa formulerar sina slutsatser i 
”Epilogue”, s. 295–297. Uttrycket leisure class relaterar 
till adjektivet leisured, se OED, ”leisured”, betydelse 
2: ”Of persons: Having ample leisure, esp. in the 
leisured class(es” [sic!]. I inledningen till den antologi 
som Hartmut Rosa avslutar markerar redaktörerna 
Monika Fludernik och Miriam Nandi distans till 
begreppet leisure som det tolkats inom det sociologiska 
forskningsfältet leisure studies, då de menar att fritid 
bara utgör en tidslig förutsättning för ett utövande av 
verklig ledighet, vilket innebär tillfällen till kvalitativt 
mer högtstående aktiviteter, reflektion och vila än man 
kan förvänta sig av fritidssysselsättningar i allmänhet. 
Fludernik och Nandi öppnar därmed även för en mer 
historiskt förankrad diskussion av förhållandet mellan 
idleness och leisure (de lyfter även fram latinets otium, 
som jag återkommer till). Se vidare ”Introduction” i 
Idleness, Indolence and Leisure in English Literature, 
s. 4. Frihet förefaller vara ett ledord i Fludernik 
och Nandis förståelse av otium, det vill säga ordet 
implicerar att de aktiviteter man då ägnar sig åt är 
självvalda. Även här tycks deras diskussion divergera 
från representanter inom leisure studies; Chris Rojek har 
exempelvis föreslagit att man överger den traditionella 
kopplingen mellan leisure, freedom och voluntarism 
inom forskningsfältet, eftersom alla typer av leisure 
är villkorade av ekonomiska, kulturella eller sociala 
faktorer och olika slags maktrelationer. Rojek menar 
även att det i vår tid är väl högtravande att koppla 
samman leisure med kontemplation och meditation, 
eftersom fritid i dagens samhälle är så starkt förknippad 
med aktiviteter och konsumtion. Se vidare The Labour 
of Leisure. The Culture of Free Time (Los Angeles, 2010), 
s. 1–6, 19, 94.
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är i sig en produkt av en historisk situation, färgad av 
en viss typ av värderingar, som kan ha smugit sig in i 
beskrivningarna av orden eller valen av exempel. Defi-
nitionen är också ett maktuttryck.29

Vid sidan av traditionella ordböcker har Raymond 
Williams mer kommenterande ordsammanställning 
varit till stor hjälp för mig, men även den pekar bort 
från de enskilda texter och yttrandesituationer där 
mångtydigheten kan tänkas få sitt uttryck, och det är 
snarare på det senare sättet jag här i första hand vill 
närma mig sysslolöshetens och angränsande termers 
semantik.30 Sysslolöshet uppfattas på ett sätt om den är 
frivillig och självvald, på ett annat om den är ofrivillig 
och påtvingad. Likaså har det betydelse vem som an-
vänder uttrycket och i vilket syfte och sammanhang – 
skillnaden kan vara stor mellan den som beskriver sig 
själv som sysslolös och den som använder ordet om an-
dra (i essän är ofta det första alternativet fallet, vilket 
jag tror har spelat en viss roll för dess relativt positiva 
laddning i relation till andra litterära gestaltningar av 
sysslolöshet, men essäns sysslolöshet utmärker sig även 
i förhållande till ordböckernas ofta mer negativt fär-
gade bild). Sysslolösheten kan fyllas med varierande 
innehåll beroende på om den associeras med individer 
eller grupper eller om den knyts till klass, kön, etnici-
tet, ålder eller förknippas med vissa typer av attribut 
och gester. Litteraturens och kulturens koder, reperto-
arer och konventioner sätter sina ramar för sysslolöshe-
ten; historiska associationer och tankemönster dröjer 
kvar samtidigt som de överlagras av nya i takt med 
att samhälle och erfarenheter förändras; betydelseför-
skjutningar sker i utbytet mellan olika språk… 

Sysslolöshet skulle förstås kunna vara ett lämpligt 
ämne för en begreppsorienterad undersökning.31 Som 
jag redan antytt är nu detta inte min avsikt; snarare är 
det en genre och några tänkbara aspekter av dess mo-
dus som står i centrum så som de kommer till uttryck i 
mitt urval av författare och texter. Jag har strävat efter 

29 Raymond Williams diskuterar förutsättningarna 
för sitt arbete med engelskans nyckelord och 
ordboksmaterialets begränsningar vilka han menar 
ger uttryck för ”the ideology of its editors”, i 
Keywords, s. 17–19, citatet s. 18. Frågan är dock om 
inte den ideologiska dimensionen gör sig gällande 
även i Williams studie genom hans val av nyckelord: 
exempelvis saknas både idleness och leisure, medan såväl 
industry som labour, work och unemployment får sina 
avsnitt. För en kritik av Williams projekt, se Quentin 
Skinner, ”Language and Social Change”, i Meaning and 
Context. Quentin Skinner and his Critics, red. James 
Tully (Cambridge, 1988 [1976]), s. 119–132. 

30 En tidigare studie av Williams fokuserar dock 
på begreppen i särskilda sammanhang och knutna 
till individer. I Culture and Society. Coleridge to 
Orwell (London, 1987 [1958]) är hans tes att begrepp 
som industry, democracy, class, art och culture får 
nya innebörder i samband med den industriella 
revolutionen. Bland annat ser han förändringarna i 
kulturbegreppet som respons på en kommersiell och 
industriell samhällsutveckling där det uppstod ett 
behov av att urskilja en särskild sfär för kulturen. 
Ytterst kan man, enligt Williams, tolka den idé om 
kulturen som då formas som en kritik av en borgerlig 
samhällssyn (s. 328). 

31 Sedan millennieskiftet har det publicerats ett 
flertal studier om sysslolöshet och relaterade teman 
i olika litteratur- och kulturhistoriska kontexter och 
tidsperioder (de flesta refereras längre fram; detaljerade 
upplysningar ges i respektive sammanhang samt 
i referenslistan). Ross Chambers (1999), Virginia 
Krause (2003), Sarah Jordan (2003), Gregory M. 
Sadlek (2004), Tom Lutz (2006), Leonhard Fuest 
(2008), Lee Anna Maynard (2009), Gisela Dischner 
(2009 och 2012), Gregory Joseph Dobbins (2010), 
Richard Adelman (2011), Pierre Saint-Amand (2011), 
Andrew Lyndon Knighton (2012) och Monika 
Fludernik & Miriam Nandi (red.) (2014) berör 
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att belysa ett brett betydelsesammanhang där sysslo-
lösheten – om vi nu för ett ögonblick håller fast vid 
just denna term – undersöks i relation till sådana be-
grepp och kategorier som kanske inte alltid i förstone 
skulle vara de mest väntade (det förefaller exempelvis 
svårt att tänka sig att någon ordbok skulle bekräfta 
den tankemässiga koppling mellan reträtt, sysslolös-
het och essä som jag här vill undersöka genom att ta 
utgångspunkt i tanken om ett essäistiskt modus). Jag 
har även använt ett mer begränsat och mindre varierat 
material än i traditionellt begreppsinriktade undersök-
ningar.32 

Det är även viktigt att betona att essäistens sysslo-
löshet inte är arbetarens, den koloniserades eller hem-
mafruns – i essän handlar det i regel om en sysslolöshet 
för den privilegierade, en självvald och till stora delar 
positivt laddad ledighet, som ändå i någon mening bär 
på en ambivalens, eftersom sysslolöshet ofta har varit 
så förknippad med synd och last och ytterst har varit 
beroende av andras arbete (som vi ska se blir exem-
pelvis sysslolöshetens aristokratiska laddning en åter-
kommande konfliktpunkt i den essäistiska traditio-
nen). Litteraturforskaren Andrew Lyndon Knighton 
har understrukit i vilken mån själva de sammanhang 
som begreppen använts i har haft betydelse för hur de 
har uppfattats; sysslolöshet hos den välbeställde gent-
lemannen har signalerat något helt annat än dess mot-
svarighet hos den utblottade lösdrivaren.33 En använd-
bar distinktion har föreslagits av Monika Fludernik 
och Miriam Nandi i introduktionen till en antologi 
om sysslolöshetens varierande gestaltningar i engelsk 
litteratur – de skiljer mellan å ena sidan en sysslolös-
het som ingår i framställningen av jaget (”self-styled 
idleness”), å andra sidan en tillskriven lättja (”ascribed 
laziness”) som riktar sig mot andra, vilket kan illustre-
ra en tendens som jag tycker mig se i min egen under-
sökning: hos studiens essäister är sysslolöshet framför 
allt (och i huvudsak i positiv mening) det förstnämnda 

alla i någon mening begreppsfrågan men inte med 
referens till begreppshistoriska perspektiv. Explicita 
begreppsdiskussioner finns i Dischners Wörterbuch 
des Müßiggängers (Bielefeld & Basel, 2009) som ter sig 
som en mer utförlig variant av Glenns och Kingwells 
The Idler’s Glossary (den ger dock knappast sken av 
att författaren har levt som hon lär); Leonhard Fuest 
utformar en ”Poetik des Nicht(s)tuns” hos europeiska 
författare från romantiken och framåt på en skala av 
ökande radikalitet från ”Müßiggang” över ”Flanerie” 
och ”Faulheit” till ”Nicht(s)tuns”. Monika Fludernik 
och Miriam Nandi konstaterar att engelskan saknar 
motsvarighet till latinets otium, vilket gör att de 
använder en rad termer för att omtala näraliggande 
praktiker eller tillstånd: idleness, indolence, leisure, 
recreation, relaxation, repose, rest, retirement och så 
vidare (”Introduction”, i Idleness, Indolence and Leisure 
in English Literature, s. 3–6). 

32 Idéhistorikern Kristiina Savins avhandling om 
svenska begreppsliggöranden av osäkerhet och risk 
under tidigmodern tid illustrerar den typiska bredden 
på material i begreppshistoriskt orienterade studier. 
Savin har studerat läroböcker, andaktslitteratur, 
predikningar, tillfällesdiktning, skillingtryck, 
nyhetstryck, dagböcker, brev, förordningar och 
rättsprotokoll för att synliggöra de tidigmoderna 
tankestrukturerna, se vidare hennes beskrivning 
i Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det 
tidigmoderna Sverige (diss.; Lund, 2011), s. 18. 

33 Andrew Lyndon Knighton diskuterar kontexternas 
betydelse för uppfattningen av sysslolöshet i Idle 
Threats. Men and the Limits of Productivity in 19th-
Century America (New York, 2012), s. 6.
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– den är något essäisten vill införliva i sin självbild, 
ett inslag i ett slags disposition inför tillvaron, eller 
den kan målas upp som symbol för ett motstånd mot 
värderingar som produktivitet, flit och nytta i de fall 
sysslolösheten omtalas utan att i första hand kopplas 
till framställningen av det essäistiska jaget.34 I en upp-
sats om hur sysslolöshet iscensätts i litterära texter med 
anknytning till den engelska kolonialismen har Mo-
nika Fludernik byggt vidare på distinktionen då hon 
beskriver idling som ett slags självvalt iscensättande av 
privilegier och social status. Lättjan tillskrivs å andra 
sidan enligt Fludernik ”dem som står under oss eller 
vars ras, värderingar, ideologier eller beteende vi inte 
gillar”, och hon fortsätter: ”Hur skulle ledigheten [lei-
sure] annars kunna förbli något uteslutande gott, om 
inte massorna berövades den, och om inte de som till 
synes njöt av ledigheten trots sin låga status inte skulle 
misstänkliggöras för att slösa tid i fåfängt lättjefulla 
utsvävningar?” Idleness måste alltså kontextualiseras i 
förhållande till exempelvis klass, kön, ålder eller etni-
citet för att det ska framgå vem som har tillgång till 
en positivt laddad sysslolöshet och hos vilka sysslolös-
heten fördöms – som Fludernik konstaterar har talet 
om sysslolösheten ofta fyllt en social funktion som 
förmedlare av en rad olika känslor, som avund, skuld 
eller önskningar om exklusivitet och privilegier.35 I 
Fluderniks och Nandis antologi (Idleness, Indolence 
and Leisure in English Literature, 2014) får läsaren en 
kulturhistorisk överblick med exempel som sträcker 
sig från medeltiden till mitten av 1900-talet och som 
representerar en rad olika genrer – för egen del har jag 
inte haft sådana vittsyftande ambitioner även om för-
hållandet mellan reträtt, sysslolöshet och essä och hur 
det har tagit sig uttryck i reflektioner och skrivande 
kommer att ses mot en bredare fond.36 

 

*

34 Distinktionen mellan ”self-styled idleness” 
och ”ascribed laziness” från Fludernik & Nandi, 
”Introduction”, s. 8. 

35 Monika Fludernik citeras och refereras från 
”The Performativity of Idleness: Representations and 
Stagings of Idleness in the Context of Colonialism”, i 
Idleness, Indolence and Leisure in English Literature, s. 
148, min övers. Substantivet idling är format från verbet 
idle, men i svenskan finns ingen riktig motsvarighet till 
detta ord. 

36 I Idleness, Indolence and Leisure in English 
Literature finns exempelvis kapitel som 
berör sysslolöshet i relation till arbetarklass, 
medelklasskvinnor och kolonialism – det senare tas 
upp hos den nämnda Fludernik, medan klass- och 
genusmässiga aspekter är utgångspunkter för Sarah 
Jordans ”Idleness, Class and Gender in the Long 
Eighteenth Century”, Emily Anglins ”Idleness, 
Apprentices and Machines in Deloney and Dekker” 
och Benjamin Kohlmanns ”Versions of Working-
Class Idleness: Non-Productivity and the Critique of 
Victorian Workaholism”. Särskilt Jordan har visat på 
tendensen att arbetsgivare ur överklassen konstruerade 
underklassen som naturligt benägen till lättja i syfte att 
skydda sina ekonomiska intressen. Om arbetarna fick 
för mycket betalt ansågs det finnas en risk att de slösade 
sitt överflöd på icke-produktiva aktiviteter, och om de 
fick alltför mycket ledig tid kunde det bli en grogrund 
till sociala uppror. I stället skulle fattiga fostras till flit 
och acceptera sin fattigdom – i uppfostringslitteratur 
riktad till arbetare och tjänstefolk hävdades rentav att 
fattiga människor var lyckligare än rika, då de senare 
riskerade att drabbas av leda på grund av sitt överflöd 
av tid. Se vidare Jordan, s. 107–113 samt kap. 2 i hennes 
The Anxieties of Idleness.
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Trots alla dessa förbehåll går det inte att komma ifrån 
att ord, begrepp och fraser är tacksamma inslag i ett 
analysarbete då de är mer påtagliga än ett diffust 
och rörligt modus, och därför har begreppsoriente-
rad forskning så som den utformats av historiker och 
idéhistoriker som Reinhart Koselleck och Quentin 
Skinner i viss mån inspirerat till den tankemässiga 
inramningen av denna studie. Samtidigt avviker min 
undersökning på flera sätt från både de metoder och 
den syn på begrepp och begreppsliga relationer som 
förknippas med dessa tänkare, vilket kommer att 
framgå av genomgången i det följande. 

Begreppens och språkets historiska dimensioner 
står i centrum för begreppshistorien (Begriffsgeschichte) 
i Reinhart Kosellecks tappning. För att skilja begreppet 
från ordet definierar han det förra som ett koncentrat 
av mening eller betydelse. Över tid samlas, överlagras 
och integreras olika historiska erfarenheter i vissa ord, 
vilket gör dem mångtydiga – Koselleck menar att ett 
ord blir till begrepp när hela det komplexa betydelse- 
och värderingssammanhang som ordet hänvisar till 
och används i har kommit att ingå i och förknippas 
med ordet självt. Koselleck citerar Friedrich Nietzsche 
som formulerade detta historiskt komplexa förhållan-
de redan i Zur Genealogie der Moral (1887; Till mora-
lens genealogi): ”[…] alla begrepp i vilka en hel process 
sammanfattas semiotiskt undandrar sig definition; 
definierbart är endast det som inte har någon histo-
ria”, skriver Nietzsche. Konsekvensen blir att ords be-
tydelser kan fastställas, medan begreppen endast kan 
uttolkas: betraktat som begrepp rymmer exempelvis 
sysslolöshet något mer mångfacetterat och skiftande än 
vad ordboken kan uppdaga, och överlappar inte heller 
helt och fullt med motsvarigheter på andra språk som 
idleness, Müßiggang eller oisiveté.37 

Att begreppen är mångtydiga innebär i sin tur att 
de ofta blir föremål för kamp om de rätta uttolkning-
arna. I begreppshistoriska undersökningar handlar 

37 Citatet från Friedrich Nietzsche, ”Till moralens 
genealogi. En stridsskrift”, i Samlade skrifter. Band 
7, övers. Peter Handberg (Stockholm/Stehag, 2002 
[1887]), s. 244–245. Om Kosellecks definition av 
begrepp, se t.ex. Futures Past. On the Semantics of 
Historical Time, övers. Keith Tribe (New York, 2004 
[1985]), s. 80–85. Skillnaden mellan ord och begrepp är 
för Koselleck snarare pragmatisk än språkvetenskaplig 
i exempelvis Ferdinand de Saussures mening. Han 
avviker därmed från dennes distinktion mellan ord/
ljudbild (signifiant), begrepp/innehåll (signifié) och 
ting, eftersom han enbart koncentrerar sig på språkets 
menings- och innehållsaspekter. Distinktionen mellan 
ord och begrepp ligger för Koselleck på den semantiska 
nivån och därför berör den inte Saussures påstående om 
den arbiträra relationen mellan dessa bägge storheter: 
med Kosellecks utgångspunkt är begreppet alltid ett 
ord, men ett ord är inte nödvändigtvis ett begrepp. 
Skillnaden markeras då ordet kan göras entydigt genom 
tolkning, medan begreppet – för att förbli ett begrepp 
– måste behålla sin mångtydighet. För en diskussion, 
se Helge Jordheim, Läsningens vetenskap. Utkast till en 
ny filologi (Gråbo, 2003), s. 167–168. Begreppshistoriska 
studier har ofta fokuserat på sociala och politiska 
begrepp med viss generalitet och sysslolöshet kan te 
sig som en udda fågel bland begrepp som demokrati, 
stat, medborgare, stånd och klass (dessa tas upp som 
exempel av Koselleck i kapitlet ”Begriffsgeschichte and 
social history” i Futures Past s. 75–92). Jag uppfattar 
dock att sysslolöshet har en så mångtydig och skiftande 
karaktär att det är fruktbart att diskutera som begrepp i 
förhållande till begreppshistoriska perspektiv. 
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denna kamp med språket som vapen ofta om makt 
och identitet i politiska och sociala sammanhang: om 
rätten att göra det mångtydiga entydigt, om att skapa 
handlingsutrymme genom att definiera sig själv eller 
de sina, om att med språkets hjälp skapa distans till 
eller avskilja den andre eller de andra, om att omforma 
relationer och distinktioner mellan grupper. Ofta sker 
det genom vad Koselleck har beskrivit som asymme-
triska och ömsesidigt uteslutande begreppsliga förhål-
landen; det rör sig om konstellationer av två begrepp 
där det ena används i positiv eller bekräftande mening 
för att beteckna den eller de som yttrar sig medan det 
andra begreppet beskriver den främmande andre på 
ett ojämlikt eller nedlåtande sätt, vilket i sin tur pro-
vocerar fram nya begreppsliga strider.38 Det handlar 
om ett slags antitesernas våld; den grupp eller individ 
som ska kunna presentera sig som överlägsen måste ha 
begrepp för att konstituera och identifiera sig själv, vil-
ket sker genom att den andre ges motsatta epitet. Det 
säger sig självt att denna kamp inte i någon neutral 
eller objektiv mening speglar de sociala och materiella 
omständigheter i vilka den formuleras; i en begrepps-
historisk förståelse fungerar begreppen snarare som 
koncentrat av hur människor erfar, förstår och försö-
ker förändra sin omvärld. 

Illustrationer av dessa asymmetriska förhållanden 
kan lämpligen hämtas från sysslolöshetens semantiska 
fält: Sarah Jordan har i en litteratur- och kulturhisto-
risk studie av brittiskt 1700-tal visat att en maktstra-
tegi hos den framväxande medelklassen, i synnerhet 
dess manliga representanter, var att hävda ensamrätt 
på flit och strävsamhet (industry), medan snart sagt 
alla andra grupper – aristokrater, fattiga, kvinnor, 
fransmän och kolonialiserade – utmålades som idle 
i närmast entydigt negativ mening; de betraktades 
som lata, overksamma eller sysslolösa. Enligt Jordan 
var fliten en viktig kategori i 1700-talets formande 
av nationalkänsla och av en brittisk identitet, så små-

38 För ett längre resonemang om ”asymmetriska 
motbegrepp” och hur de historiskt har använts för 
att skapa distinktioner mellan grupper, se Reinhart 
Koselleck, Futures Past, s. 155–191 (avsnittet ”The 
Historical-Political Semantics of Asymmetric 
Counterconcepts”). Begreppsliga relationer kan dock 
även med fördel beskrivas i vidare mening i termer av 
ett slags semantiskt eller språkligt fält, det vill säga 
med utgångspunkt i ett bredare retoriskt och historiskt 
sammanhang där begrepp kan vara besläktade om 
än inte specifikt synonyma eller antitetiska; så har 
exempelvis Jonas Hansson diskuterat begreppet 
humanism i Humanismens kris. Bildningsideal och 
kulturkritik i Sverige 1848–1933 (diss. Lund; Eslöv, 1999), 
s. 39–40. Jfr även Koselleck, Futures Past, s. 88–89.
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ningom legerad med den framväxande industriella 
revolutionen. Att sysslolösheten blev ”det andra” eller 
motbilden till det brittiska menar Jordan har att göra 
med förskjutningen av maktens fundament: börd och 
anor började successivt ersättas av arbete och pengar 
som grund för samhällspositioner och inflytande, och 
medelklassen använde därtill ofta fliten som argu-
ment för sin moraliska överlägsenhet. Likväl återkom 
ständigt sysslolösheten som medelklassens besvärande 
memento, eftersom man ytterst ville förena sig med 
en klass som till sin definition var sysslolös (jämför ut-
trycket the leisure class). Sysslolöshet var den begärliga 
belöningen för hårt arbete, men uppfattades samtidigt 
som ett hot mot både jaget och nationen, och blev 
enligt Jordan under 1700-talet därför särskilt laddad 
med de motstridiga känslor som hon vill fånga med 
titeln på sin studie – The Anxieties of Idleness (2003).39 
En liknande bild av den brittiska medelklassen under 
samma period ger litteraturvetaren Franco Moretti, 
som i sin studie The Bourgeois (2013) menar att dess 
mentalitet kan beskrivas med nyckelord som nytta, 
effektivitet och seriositet, medan idleness är en av de 
motsatser som gruppidentiteten formuleras emot. Som 
startpunkt för den borgerliga mentaliteten väljer Mo-
retti Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719; Robinson 
Kruse) och frågar sig bland annat varför Crusoe oav-
brutet fortsätter att arbeta och slita på sin öde ö till och 
med när han inte längre behöver det. Svaret blir att 
bara arbetet kan övertyga Crusoe om att han inte är 
lat eller overksam – även Crusoe karaktäriseras således 
av industry, flitigt, systematiskt och oavbrutet arbete, 
vilket vid denna tidpunkt är på väg att bli den främsta 
legitimeringsprincipen för makt (så småningom blir 
dock just industry det begrepp som allra mest kom att 
ifrågasättas i den nationella självbilden, men det ska 
jag återkomma till).40

Även Moretti ägnar sig alltså åt ett slags begrepps-
analys som samtidigt i metodisk mening är en annan 

39 Beskrivningen utgår från Sarah Jordans The 
Anxieties of Idleness, s. 14–20. Jordan resonerar inte 
från ett uttalat begreppshistoriskt perspektiv, men jag 
har här sett hennes studie som illustrativ för några 
av begreppshistoriens tankemässiga utgångspunkter. 
Raymond Williams har visat hur begreppet industry 
(från latinets industria, ’flit’) i takt med den industriella 
revolutionens framfart i allt mindre grad användes för 
att beteckna en mänsklig egenskap och i stället kom 
att beskriva olika slags institutioner för produktion och 
handel, se vidare ”Industry”, i Keywords, s. 165–168. Hos 
tidiga förespråkare av den protestantiska etiken, som 
Max Webers viktiga symbolgestalt Benjamin Franklin, 
är industry dock fortfarande en mänsklig dygd; en 
annan av Franklins dygder är tystnad: både att sitta 
sysslolös och att ägna sig åt tomt prat är förkastligt i 
dennes etik. Som Alasdair MacIntyre påpekat utmärker 
sig dock Franklins dygder i förhållande till tidigare 
dygdelistor då den har nyttan som överordnat mål. Se 
vidare After Virtue. A Study in Moral Theory, 3 uppl. 
(London, 2013 [1981]), s. 211–216. 

40 Defoes Robinson Crusoe är en nyckeltext i 
Franco Morettis The Bourgeois. Between History and 
Literature (London/New York, 2013); här utgår jag 
från resonemangen på s. 29–35. Där uppmärksammar 
Moretti att Crusoe tycks vilja rättfärdiga eller övertyga 
sig själv om sin flit och plikttrogenhet då han säger: 
”This will testify to me that I was not idle […].” 
Citatet från Daniel Defoe, Robinson Crusoe (London, 
2012 [1719]), s. 149. Det ska dock sägas att Morettis 
studie inte explicit fokuserar på föreställningar och 
värderingar kring begreppet idleness men det framstår 
ändå som ett tydligt motbegrepp i förhållande till den 
borgerliga mentalitet han vill belysa. Exemplet med 
Robinson Crusoe kan dessutom sägas illustrera den 
protestantiska etik som Max Weber beskrivit – denna 
koppling har diskuterats av Ian Watt i The Rise of the 
Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Har-
mondsworth, 1970 [1957]), se särskilt s. 75–76. 
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än Kosellecks. I The Bourgeois kombinerar han kvan-
titativ och datorbaserad ord- och grammatikanalys 
med hjälp av Google Books och andra digitaliserade 
textkorpusar med närläsning av utvalda litterära tex-
ter i syfte att belysa borgerlig mentalitet utifrån två 
huvudkategorier: nyckelord och prosastil. I språkets 
implicita och halvt dolda dimensioner, i omedvetna 
grammatiska strukturer och semantiska förbindelser 
avslöjas den borgerliga mentaliteten, menar Moretti. 
Han hänvisar till både Raymond Williams och Rein-
hart Koselleck som utformare av det begreppsliga ram-
verk som han anknyter till. Samtidigt menar han att 
framför allt Kosellecks angreppssätt lämpar sig bätt-
re för idéhistoriska studier än för litterära texter och 
att det inte förmår beskriva den borgartyp som han 
själv är på jakt efter – en figur som handlar mer än 
han talar och som föredrar vardagens språk framför 
begreppens intellektuella klarhet. De nyckelord Mo-
retti menar kännetecknar den borgerliga mentaliteten 
– useful, efficiency, serious eller comfort – framstår där-
till knappast som några vapen; snarare pekar de mot 
ett slags pragmatism som Moretti hellre vill tolka i 
linje med strukturalisten Émile Benvenistes tanke om 
språket som det instrument genom vilket världen och 
samhället regleras och anpassas.41 

Morettis kritik antyder alltså att litteraturen kan 
artikulera begreppsliga och semantiska förhållanden 
av en annan typ än de som fångas med begreppshisto-
riens och Kosellecks metoder, i vilka det enskilda fallet 
eller den individuella aktören oftast saknar betydelse, 
där generella sociala och politiska begrepp står i cen-
trum och begreppsliga förhållanden framför allt for-
muleras i antitetiska kategorier. När jag själv i en tidi-
gare studie inspirerades av begreppshistoriens synsätt 
upplevde jag det som otillräckligt när det gällde att 
illustrera mer vaga och implicita aspekter av begrep-
pen och språket. Likaså var jag skeptisk till tendensen 
att ständigt beskriva språklig kommunikation i termer 

41 Moretti kommenterar Koselleck och Williams 
i The Bourgeois, s. 18–19. Liksom Williams använder 
Moretti Oxford English Dictionary för att illustrera hur 
hans nyckelord genomgår semantiska förändringar 
som han vill förklara utifrån mentalitetsförändringar 
i en framväxande borgerlighet, se t.ex. s. 31–32 (om 
industry), 41 (om efficiency), 46–47 (om comfort). Han 
kombinerar dock genomgående OED med kvantitativa 
mått på ordens förekomst i litterärt engelskspråkigt 
material, huvudsakligen från 1800-talet. Förutom 
hänvisningen till Benveniste uttrycker sig Moretti 
relativt vagt om hur han ser på relationen mellan 
språk/litteratur och samhälle; i en passage beskriver 
han litteratur som ”structured responses to social 
contradictions” (s. 14 not 27), vilket möjligen kan 
tolkas som att han, i likhet med Williams, tänker sig 
att språk och litteratur svarar på samhällelig förändring 
snarare än är en verksam kraft i denna förändring 
(hur jag själv ser på detta förhållande kommenterar 
jag i slutet av kapitlet). Även om Moretti förlitar sig 
mer på kvantitativa metoder än vad Williams gör 
illustrerar båda hur en rad näraliggande begrepp 
får nya innebörder i samband med en borgerlig 
samhällsformering. 
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av kamp och strid och dualismer (det är förvisso inget 
nytt – den västerländska retoriken genomsyras ju av 
detta våld).42 När jag nu återvänder till begreppshis-
toriska förhållningssätt i samband med andra typer av 
material och frågeställningar framstår de i ett delvis 
nytt ljus, samtidigt som invändningarna finns kvar. I 
många sammanhang är det möjligt och rimligt att, i 
likhet med Sarah Jordan och andra, beskriva begrepp 
som sysslolöshet och flit som vapen i språkliga strider 
om positioner, moral och värderingar, vilket gäller 
även i en del av de texter jag kommer att begrunda 
närmare. Samtidigt är detta synsätt begränsande när 
man arbetar med ett så mångtydigt material som är 
fallet här. Men för att på ett mycket skissartat sätt ändå 
illustrera det potentiellt fruktbara i ett konfliktinriktat 
perspektiv, utan att föregripa de kommande kapitlen 
alltför mycket, väljer jag två essäistiska exempel från 
slutet av 1800-talet som båda tycks driva med just den 
borgerliga kultur där fliten regerar, och i vilka begrep-
pet sysslolöshet framstår som moteld (men märk väl, 
på motsatt sätt i jämförelse med Sarah Jordans eller 
Franco Morettis exempel: här är sysslolösheten efter-
strävansvärd snarare än förkastlig). 

När Robert Louis Stevenson 1877 publicerar en 
essä med titeln ”An Apology for Idlers” (”Försvar 
för dagdrivare”) i The Cornhill Magazine, liksom då 
Friedrich Nietzsche ett år senare rubricerar ett avsnitt 
i sin Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie 
Geister (Mänskligt, alltförmänskligt. En bok för fria an-
dar) med ”Zugunsten der Müßigen” (”Till sysslolöshetens 
försvar”) är det uppenbarligen något som står på spel; 
i dessa sammanhang tycks sysslolösheten eller rättare 
sagt de sysslolösa behöva försvaras eller ursäktas.43 Av 
titlarna att döma tycks det handla om något mer än 
bara språklig betydelse – genom valet av ord under-
stryks här även språkets pragmatiska funktion som en 
form av handling. 

När man är intresserad av just de mer pragmatis-

42 I min doktorsavhandling, en studie av hur den 
engelske författaren och vetenskapsmannen C. P. 
Snows tanke om ”de två kulturerna” – formulerad 
i debattskriften The Two Cultures and the Scientific 
Revolution (1959) – tolkades och användes i svensk 
idédebatt under svensk efterkrigstid, ville jag se 
detta begrepp som ett slags spegel för en viss typ av 
debatter som ofta rörde frågor om bildning, kultur och 
vetenskap. I dessa användes ofta ”de två kulturerna” 
på ett sätt som antyder att begreppet inte i sig bar på 
något beständigt innehåll; snarare lät det sig formas 
utifrån aktörernas specifika intressen och de aktuella 
debatternas inriktning. Se vidare Emma Eldelin, ”De 
två kulturerna” flyttar hemifrån. C. P. Snows begrepp i 
svensk idédebatt 1959–2005 (diss. Linköping; Stockholm, 
2006), s. 31–35.

43 Robert Louis Stevensons ”An Apology for Idlers” 
publicerades först i The Cornhill Magazine, vol. 36, 
juli 1877, s. 80–86 och senare i bokform i Virginibus 
Puerisque, and Other Papers (1881). Tidskriftsessän finns 
digitalt tillgänglig via The National Library of Scotland 
på adressen http://digital.nls.uk/rlstevenson/browse/
pageturner.cfm?id=78693432 och citeras därifrån. 
Att betrakta Stevensons ”An Apology for Idlers” som 
en essä torde inte vara särskilt kontroversiellt; mera 
förvånande är det kanske att Nietzsche dyker upp i 
detta sammanhang. I urvalet till Melbergs essäantologi 
finns dock Nietzsche med, vilket speglar Melbergs ofta 
fruktbara tendens att betona det essäistiska som modus 
likaväl som genre. Om Nietzsche konstaterar Melberg: 
”Inget av det han skriver kan kallas ’essä’ men nästan 
allt kan kallas essäistiskt” (Essä, s. 231). Nietzsche är 
dock även representerad i Magnus von Platens Världens 
bästa essayer i urval (Stockholm, 1961). Mitt här 
valda textparti från Menschlischens, Allzumenschliches 
utmanar även till viss del den i sig svåra 
gränsdragningen mellan essäistiskt och aforistiskt. Som 
Gerhard Haas påpekat är en skillnad mellan essän och 
aforismen att den senare är mer sluten och monologisk; 
den är en form av tänkande i skrift som ter sig mer 
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ka aspekterna av den begreppsorienterade forskningen 
ligger det nära till hands att söka utsiktspunkter hos 
Quentin Skinner, som på ett lite annat sätt än Kosel-
leck har intresserat sig för de konflikter som utspelar 
sig med språkliga och retoriska medel och för det vi gör 
i och med att vi säger något, det vill säga för språkets 
illokutionära kraft, för att anknyta till språkfilosofen 
J. L. Austin som Skinner influerats av. Skinner och 
Koselleck betonar båda samspelet mellan språk och 
historia, men där Koselleck lägger vikt vid semantik, 
begreppen som uttryck för kollektiva erfarenheter och 
deras förändringar över tid är den mer retoriskt influ-
erade Skinner intresserad av individers språkbruk som 
talhandlingar vid specifika tidpunkter och med vissa 
intentioner.44 Han har rentav hävdat att den enda his-
toria om begreppen som är möjlig att skriva handlar 
om hur ord och uttryck har använts av enskilda aktö-
rer vid olika tillfällen. I en studie om hur en modern 
filologi skulle kunna utformas har Helge Jordheim 
frågat sig om Skinner därmed förnekar möjligheten 
att skriva begreppshistoria i Kosellecks mening, men 
det verkar som om Skinners forskning främst har ut-
formats i polemik med idéhistorikern Arthur Lovejoys 
tankar om att vissa idéer (som förnuft, framsteg, tradi-
tion) har en överhistorisk och permanent status. Skin-
ner har i sin tur kritiserats för att vara intentionalist 
utifrån nykritikens tanke om det intentionella felslutet 
eller frågan om vi utifrån en text verkligen kan eller 
bör sluta oss till författarens intentioner – överskrider 
inte textens mening alltid sin författares? Likaså har 
hans ansats beskyllts för att vara positivistisk då han 
inte tillräckligt anses ha problematiserat att vi själva 
är en del av ett historiskt och språkligt sammanhang 
som påverkar och försvårar våra försök att rekonstru-
era meningen, funktionen och kraften hos det för-
flutnas utsagor. Jordheim har pekat på ytterligare en 
problematisk tendens hos Skinner, nämligen att denne 
bortser från att läsning av texter skiljer sig från tal-

färdigtänkt och inbjuder inte på samma sätt läsaren att 
delta i en pågående tankeverksamhet (Essay, s. 63–65). 
Aforismen består ofta av påståenden, men man skulle 
kunna hävda att eftersom dessa påståenden i Nietzsches 
fall ofta utmanar läsarens förväntningar kan de 
provocera fram en tankeverksamhet som möjligen kan 
få en mer polemisk prägel än den som kan uppstå vid 
läsandet av en essä som är mindre säker på sig själv. 

44 Om förhållandet mellan Koselleck och Skinner, 
se t.ex. Kari Palonen, ”Rhetorical and Temporal 
Perspectives on Conceptual Change”, i Finnish 
Yearbook of Political Thought, 1999, vol. 3 (Jyväskylä, 
1999), s. 41–59. Se även Jordheim, Läsningens vetenskap, 
s. 229–233. 
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handlingssituationer eftersom avsändare och mottaga-
re i det förra fallet befinner sig i ett osamtidigt förhål-
lande till varandra: ”Att en utsaga kan läsas beror inte 
på att den låter sig återföras till talhandlingens koor-
dinatsystem, utan tvärtom på att den har frigjort sig 
från systemet. Den har blivit repeterbar, citerbar – och 
följaktligen läsbar”, skriver Jordheim.45 Samtidigt som 
kritiken är befogad tycker jag att Skinners särskilda 
uppmärksamhet på hur språket fungerar värderande 
och inte minst hans historiska intresse för den reto-
riska diskussionen om dygder och laster kan bidra till 
förståelsen av hur olika aktörer har använt några av de 
begrepp som står i centrum i min studie. Att språket 
inte bara beskriver utan också värderar och i detta fall 
uttrycker en moralisk syn på världen antyder redan tit-
larna hos Stevenson och Nietzsche. Än tydligare blir 
det i de efterföljande resonemangen. 

Till att börja med Stevenson: hans ”An Apology for 
Idlers” utger sig för att vara ett försvarstal för dagdri-
vare och sysslolösa som tydligt positioneras gentemot 
en kultur och en människotyp präglad av verksam-
het, flit och ekonomiskt nyttotänkande men också 
av ytlighet och dumhet. I ett sådant tillspetsat mot-
satsförhållande, där det rentav uppfattas som skryt-
samt att inte vilja delta i kapplöpningen om pengar, 
tycks det nödvändigt för Stevenson att kommentera 
innebörden av termen idleness: ”Den så kallade syss-
lolöshet, som inte består i att göra ingenting, utan i 
att göra en hel del, som inte passar i den härskande 
klassens dogmatiska kategorier, har lika god rätt att 
redovisa sin ståndpunkt som fliten själv”, skriver han 
i ett tidigt stycke.46 Här invänder han alltså mot fö-
reställningen att sysslolöshet skulle vara detsamma 
som overksamhet, men samtidigt verkar det vara mer 
än språklig betydelse som står på spel. Med vad som 
kan förefalla vara en tilltagande om än också ironisk 
desperation konstruerar Stevenson därefter sin essä 
som en argumentation vilken i lika hög grad riktar sig 

45 Skinner formulerar tanken om att det endast 
går att skriva en begreppshistoria utifrån hur begrepp 
används av enskilda aktörer och vid specifika tillfällen 
bland annat i ”Rhetoric and Conceptual Change”, i 
Finnish Yearbook of Political Thought, 1999, s. 61–62. 
Kritiken mot Skinner sammanfattas med utgångspunkt 
i Helge Jordheim, Läsningens vetenskap, s. 227–230, 
235–240, 249–250, citatet s. 250.  

46 Citatet från Robert Louis Stevenson, ”Försvar 
för dagdrivare”, övers. Gunnar Unger, i Världens bästa 
essayer i urval, red. Magnus von Platen (Stockholm, 
1961 [1877]), s. 374. I original: ”Idleness so called, which 
does not consist in doing nothing, but in doing a great 
deal not recognised in the dogmatic formularies of the 
ruling class, has as good a right to state its position as 
industry itself.” (”An Apology for Idlers”, s. 80.) 
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mot ett överdrivet studerande och läsande som mot 
den ekonomiska ordningens dominans: att ha gatan 
som läromästare kan vara den unge skolkarens väg till 
levnadsvisdom men framför allt till frid och förnöj-
samhet och en ”allomfattande aptit på livet”; det är 
först när man slutar traggla som man kan observera 
sin omgivning och ägna sig åt eftertanke.47 Överdri-
vet verksamma och flitiga människor däremot lider av 
”bristande vitalitet”, de är ett slags ”levande döda” som 
går på rutin och varken kan tänka eller roa sig själva, 
de har förminskat sin själ och glömt hur man leker. Ta 
ut dem på landet eller på sjön och de ska rastlöst längta 
efter sina skrivbord, skriver Stevenson – ”de kan inte 
vara sysslolösa, deras natur är inte generös nog”. Mot 
slutet av texten hopar sig invektiven: den flitige kan 
inte umgås med folk och är ständigt på dåligt humör, 
hans medmänniskor skulle till och med vara lyckliga-
re om han vore död eftersom han ”förgiftar livet vid 
själva källan”.48 

Essäisten och författaren Phillip Lopate, som har 
noterat att en rad essäister iklätt sig rollen som idler 
eller dagdrivare i samhällets marginaler och utanför 
den produktiva sfären, spårar i Stevensons essä en mo-
ralisk tendens: här framstår den sysslolöse som mora-
liskt överlägsen den flitige. Bara den sysslolöse förmår 
betrakta och förnimma tillvaron helt och fullt; endast 
den sysslolöse är nyfiken och öppen för det slumpmäs-
siga, kan konsten att roa sig och tar sig tid att reflek-
tera vilket – enligt Lopate – även är några av essäns 
centrala dygder. Kanske skulle the idler kunna ses som 
ett inslag i ett essäistiskt modus – vad Lopate beskriv-
er är i alla fall ett slags favoriserad karaktärstyp eller 
ideal hållning i essäistiken som dock tar sig skiftande 
uttryck i olika sammanhang – hur den varieras och 
på vilka sätt den kan tolkas återkommer jag till längre 
fram i denna studie.49 

Om ”An Apology for Idlers” betraktas utifrån 
Skinners talhandlingsorienterade perspektiv förefaller 

47 Citatet från Stevenson, ”Försvar för dagdrivare”, 
s. 377. I originalet står ”catholic appetite” (s. 83) vilket 
kan ställas i relation till Webers beskrivning av den 
kapitalistiska arbetsetiken. Ett grundläggande drag 
i denna är asketism, och Weber pekar på paralleller 
med asketismen i det västerländska munkväsendet. 
Weber menar att asketismen, då den förvärldsligas och 
överförs till yrkesarbetet, anammas av protestanter 
snarare än av katoliker. Inte minst i den engelska 
puritanismen hade sinnliga njutningar, nöjen, 
struntprat och tidsslöseri setts som förkastliga 
beteenden. Se vidare Den protestantiska etiken; om 
den engelska puritanismen på s. 73–87. I likhet med 
Weber har Michel Foucault pekat på klosterväsendets 
betydelse för senare samhällelig rationalisering; hans tes 
är att idéer från klosterväsendet överförs i 1700-talets 
framväxande disciplinering av individer i fängelser, i 
det militära, i utbildningsväsendet och i fattigvården 
i syfte att skapa samhällsnytta, se Övervakning och 
straff. Fängelsets födelse, övers. C. G. Bjurström, 4 uppl. 
(Lund, 2009 [1975]), s. 151–170.

48 Citaten från Stevenson, ”Försvar för dagdrivare”, 
första s. 377, andra och tredje s. 378, sista s. 380. I orig-
inalet: ”deficient vitality”, ”dead-alive”, ”[…] they can-
not be idle, their nature is not generous enough” (s. 82) 
och ”He poisons life at the well-head” (s. 85). 

49 Phillip Lopate ser ”the idler figure” som en 
essäistisk typ inte bara i den västerländska essäistiska 
traditionen utan även i japansk och kinesisk litteratur, 
i ”Introduction”, i The Art of the Personal Essay. An 
Anthology from the Classical Era to the Present (New 
York, 1995), s. xxxiii–xxxv. Barbara Korte har diskuter-
at idleness som ett tema i viktorianska reseskildringar 
och tar upp Stevenson som exempel på hur tidens 
författare formulerar en särskild bild av resande i 
termer av långsamhet, eftertänksamhet och mållöshet i 
polemik med en framväxande turism som möjliggjorts 
av en tydligare distinktion mellan arbete och fritid, 
men vilken samtidigt formats av ideal inom arbetslivet 
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det som om Stevenson, genom sin tydliga polarisering 
mellan sysslolösheten och fliten – idleness och industry 
– försöker kasta om befintliga sociala uppfattningar 
genom att använda det normativa språket på ett ovän-
tat sätt: sysslolöshet får stå för ett beteende och för-
hållningssätt till tillvaron som bör uppvärderas, med-
an fliten – en central dygd och ett etiskt rättesnöre i 
det borgerliga samhället – hos Stevenson förvandlas 
till något förkastligt och till och med skadligt för an-
dra än den flitige själv. Quentin Skinner har hävdat att 
begreppsliga strider i många fall inte gäller innebörder 
utan olika aspekter av hur språket används, exempelvis 
huruvida givna begrepp anses lämpliga för att beskriva 
vissa typer av beteenden, handlingar och situationer. I 
Stevensons fall tycks det handla om den normativa vo-
kabulärens kapacitet att utföra vissa värderande hand-
lingar: han använder idleness, som övervägande har 
fungerat som kritik av vissa typer av beteenden, för att 
argumentera för att dessa beteenden är värda beröm, 
medan industry, som ofta använts för att berömma, i 
stället associeras med klandervärt beteende.50 

Samtidigt är det uppenbart att Stevensons dag-
drivare inte är vilka som helst: de ”svala människor, 
som ligger i gräset med en näsduk över ansiktet och 
ett glas vid armbågen” är knappast några luffare eller 
lösdrivare, och det är uppenbart att det är unga poj-
kar snarare än flickor som borde passa på att slå dank 
under sin skolgång, trots att författaren förbindligt är 
”vi” med läsaren.51 Om Stevensons essä dessutom ses 
mot bakgrund av den samtida viktorianska kulturen 
måste man fråga sig huruvida pläderingen för sysslo-
löshet verkligen utmanar den rådande ordningen, så 
som textens argumentation kan tyckas antyda. Idéhis-
torikern Martin Wiener har visat hur det från mitten 
av 1800-talet sker en värderingsmässig omorientering 
i den engelska kultureliten; tilltron till industrialise-
ringen och dess förknippade värden – flit, effektivitet, 
rationalism, arbetsetik och så vidare, alltså precis de 

som effektivitet eller punktlighet. Korte framställer 
idling som ett förhållningssätt till omvärlden som 
speglar sig i resans rörelsemönster: trots att det fanns 
moderna kommunikationer valde man att vandra till 
fots eller färdas med båt, och därvidlag ser hon likheter 
mellan det sena 1800-talet och samtidens omhuldande 
av ”idle travel”. Se vidare ”Against Busyness: Idling 
in Victorian and Contemporary Travel Writing”, i 
Idleness, Indolence and Leisure in English Literature, s. 
215–234. Ett svenskt exempel som gifter samman det 
långsamt eftertänksamma resandet med essän som 
form och förhållningssätt är Nina Burtons Flodernas 
bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska 
flöden (Stockholm, 2012).

50 Skinner resonerar om det normativa språkbruket 
i ”Rhetoric and Conceptual Change”, s. 65 och i 
”Language and Social Change”, s. 128–130. 

51 Citatet från Stevenson, ”Försvar för dagdrivare”, 
s. 374. I original: ”cool persons in the meadows by the 
wayside, lying with a handkerchief over their ears and 
a glass at their elbow” (s. 80). I slutet av essän flimrar 
en fattig barfotapojke anekdotiskt förbi och får en 
slant bara för att han ser glad ut. Från denne pojkes 
perspektiv måste Stevensons kommentar till anekdoten 
– ”[…] if a person cannot be happy without remaining 
idle, idle he should remain” – te sig rätt tvivelaktig. 
(”An Apology for Idlers”, s. 85.) Skildringen tangerar 
motivet med den muntra tiggaren (”merry beggar”), 
vilket har en lång historia; enligt Linda Woodbridge 
var en sådan idealisering av tiggare vanlig redan 
under renässansen, se vidare Vagrancy, Homelessness, 
and English Renaissance Literature (Urbana, 2001), s. 
240–248. 
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ideal som enligt Sarah Jordan började framhävas un-
der 1700-talet – svalnar medan man i stället nostalgiskt 
vänder blicken mot det ”gamla” England, naturen, 
livet på landet, gentlemannen. Världsutställningen i 
London 1851 blir för Wiener en viktig brytpunkt; där-
efter menar han att kultureliten börjar misströsta över 
maskinernas utbredning och ifrågasätter arbetsetikens 
värde för livskvaliteten. Även om den landägande aris-
tokratin var på tillbakagång vid denna tid anammade 
även medelklassen många av dess värderingar vilka så 
småningom sipprade ner i utbildningsväsendet, spred 
sig inom politik och näringsliv och höll tillbaka den 
industriella och ekonomiska utvecklingen i Storbri-
tannien under stora delar av 1900-talet. Trots att in-
dustrialiseringen inleddes i England var den inte sant 
engelsk, började många hävda, och dess värderingar 
projicerades i stället på det amerikanska samhället där 
de kunde bearbetas på säkert avstånd.52 Stevensons essä 
förefaller alltså lika väl kunna läsas som ett av många 
uttryck för den omgestaltning av det sant engelska 
som var på väg att få allt större inflytande, och i vilken 
idleness kunde fogas in bland andra gentlemannamäs-
siga dygder. Stevenson var heller inte den enda eng-
elskspråkiga essäist som var upptagen av idleness och 
leisure under 1800-talets sista decennier – Jerome K. 
Jerome gav exempelvis ut essäsamlingen Idle Thoughts 
of an Idle Fellow (1886), Agnes Repplier publicerade Es-
says in Idleness (1893) och In the Dozy Hours, and other 
Papers (1894) och i Vernon Lees (pseudonym för Violet 
Page) Limbo, and Other Essays (1897) finns en essä med 
titeln ”About Leisure”. Ännu tidigare förknippar den 
skotske poeten och essäisten Alexander Smith explicit 
essän med lättja och sysslolöshet; i ”On the Writing 
of Essays” (1863) beskriver han essäisten som en per-
son med ett makligt temperament, som ligger lojt ut-
sträckt på en gräsbevuxen flodbank och låter världen 
strömma förbi honom, och vilken finner sina ämnen 
enbart genom att uppmärksamt betrakta sin omvärld 

52 Beskrivningen av den engelska omorienteringen 
i förhållande till industrialismen är en stark 
sammanfattning av resonemangen i Martin Wiener, 
English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 
1850–1980, 2 uppl. (Cambridge, 2004 [1981]). Enligt 
Wiener är en viktig förklaring till den specifikt 
engelska utvecklingen att man där inte kunde likställa 
kapitalism med borgerlighet. Redan den styrande 
aristokratin på 1700-talet var kapitalistisk, men en 
borgerlig ideologi lyckades aldrig riktigt få genomslag 
eftersom den framväxande borgarklassen i stället 
internaliserade många av de aristokratiska synsätten 
(s. 8–10). Att det dock även i 1800-talets amerikanska 
kultur fanns ett ambivalent förhållande till arbetsetik, 
flit och produktivitet som ingredienser i ett slags 
nationaletos framgår bland annat av Andrew Lyndon 
Knightons Idle Threats. Hur det förs vidare under 
1900-talet diskuteras i Tom Lutz Doing Nothing. Lutz 
menar att det i den amerikanska kulturen har funnits 
en mer satirisk och politisk hållning till sysslolösheten, 
medan engelsmännen förhöll sig allvarligare och 
uppfattade problematiken i vidare termer, då de senare 
intresserade sig för både ”the melancholic, guilt-ridden 
depressive version of the lounger and the happy-go-
lucky, ultra-relaxed connoisseur” (Doing Nothing, s. 96). 
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– ”allt jag ser eller hör är fröet till en essä”, skriver 
Smith och ikläder sig själv denna roll. Stevensons be-
skrivning av idlers som svala människor som ligger i 
gräset är slående lik Smiths essäist vid flodbanken.53 

Nästan samtidigt med Stevenson men i ett annat 
kulturklimat skriver även Friedrich Nietzsche till för-
mån för sysslolösheten. Även om Nietzscheexemplet är 
betydligt kortare och har en annan form (mitt urval 
här består av en handfull aforistiska stycken som står 
i dialog med varandra) finns det slående likheter med 
Stevensons essä om vi ser till texten som en form av 
handling. Nietzsches text ter sig dock mer abstrakt 
än Stevensons, även om förankringen i samtiden kan 
anas då textjaget i ett anknytande textavsnitt beklagar 
sig över den hastighetsökning i den moderna tillvaron 
som inte tillåter tänkaren att begrunda i lugn och ro: 
”[…] alla blir som järnvägspassagerare som lär känna 
land och folk från tågfönstret”, skriver Nietzsche här.54 
I avsnittet ”Zugunsten der Müßigen” återknyter han till 
det kontemplativa livsidealets rötter i antiken och kon-
staterar att en sysslolös och eftertänksam livsstil inte 
står särskilt högt i kurs i en värld där verksamhet och 
flit (Tätigkeit) är dominerande ideal. I samtiden har de 
lärda till och med börjat skämmas över sin ledighet 
eller sitt ”otium”.55 Men precis som hos Stevenson sak-
nar likväl de flitiga, verksamma och i grunden rastlösa 
människorna i Nietzsches utläggning något som de 
sysslolösa äger: frihet, individualitet, eftertanke, moral 
och ytterst dygdighet. Tvärtemot den påstådda skam-
senheten hos de lärda vill Nietzsche hävda att det finns 
något stort och ädelt i sysslolösheten: ”Om sysslolöshet 
faktiskt är alla lasters begynnelse, så ligger den alltså 
också så nära man kan komma alla dygder; en sysslo-
lös människa är alltjämt bättre än en verksam.”56 

Med Skinner skulle man kunna hävda att Nietz-
sche, liksom Stevenson, här använder en term (Müßig-
gang) som i en borgerligt präglad kultur ofta fyllt 
funktionen att fördöma vissa typer av beteenden eller 

53 I ”On the Writing of Essays” skriver Alexander 
Smith bland annat om essäisten: ”He lies upon the 
idle grassy bank […], letting the world flow past him, 
and from this thing and the other he extracts his 
mirth and his moralities.” Och senare: ”I idle away my 
time here, and I am finding new subjects every hour. 
Everything I see or hear is an essay in bud.” Lite längre 
fram i texten skriver han att essäistens ”habit of mind 
is leisurely”. Citaten från Dreamthorp. A Book of Essays 
Written in the Country With a Biographical and Critical 
Introduction by John Hogben, faksimil av utgåva tryckt 
i London 1906 (Charleston, 2009 [1863]), första s. 25, 
andra s. 26, tredje s. 29, min övers. Dreamthorp finns 
även tillgänglig på Project Gutenberg, http://www.
gutenberg.org/ebooks/18135. 

54 Citatet från Friedrich Nietzsche, ”Mänskligt, 
alltförmänskligt. En bok för fria andar”, i Samlade 
skrifter. Band 3, övers. Lars Bjurman (Stockholm/
Stehag 2000 [1878]), stycke nr 282, s. 171.

55 Nietzsche skriver: ”Die Gelehrten schämen 
sich des otium.” Friedrich Nietzsche, ”Menschliches, 
Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister”, 
i Werke in drei Bänden, Bd 1, utg. Karl Schlechta 
(München, 1954 [1878]), s. 620; styckena som berör 
förhållandet mellan sysslolöshet och flit återfinns i 
det första bandets femte kapitel, ”Anzeichen höherer 
und niederer Kultur”, nr 282–286. I den omgivande 
texten använder Nietzsche dock uttrycken ”Muße”, 
”Müßiggehen” och ”Müßiggang”, vilket antyder en 
uppfattad betydelsemässig närhet med latinets otium. 
I stycke nr 282 omtalas uttrycket vita contemplativa 
från den kristna traditionen (s. 171 i den svenska 
översättningen, s. 619 i original). Vita contemplativa och 
otium diskuteras vidare i följande kapitel. 

56 Citatet från Nietzsche, ”Mänskligt, 
alltförmänskligt”, stycke nr 284, s. 172, kursivering i 
översättningen. I original: ”Wenn Müßiggang wirklich 
der Anfang aller Laster ist, so befindet er sich also 
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levnadssätt, men som i detta sammanhang tvärtom 
tycks syfta till att berömma och uppvärdera, kanske 
rentav stärka ett bristande självförtroende. Detta ska 
ses mot bakgrund av att Muße i tyskan ofta tycks ha 
uppfattats som ett mer entydigt positivt laddat be-
grepp än Müßiggang då det inte i samma utsträckning 
har associerats med lättja – det ligger alltså närmare 
till hands att jämföra Müßiggang med engelskans id-
leness som rymmer en liknande ambivalens, medan 
Muße tycks uppvisa större likheter med leisure. Likväl 
är det just Müßiggang som Nietzsche i det här fallet sö-
ker uppvärdera, vilket kan påminna om att Stevensons 
försvarstal gäller idlers och idleness, inte leisure.57 

Nietzsches korta text kan uppfattas som en upp-
maning till läsaren att omvärdera sin moraliska syn 
på sysslolösheten men också på fliten. Han tycks apos-
trofera den kristna kyrkans tendens att betrakta syss-
lolöshet som en inkörsport till andra laster, men han 
verkar även anspela på Aristoteles tanke om dygden 
som en medelväg mellan två laster, vilka i sin tur kän-
netecknades av brist och överskott. Med Aristoteles 
betraktelsesätt befann sig dygder och laster på en gli-
dande skala och deras släktskap gjorde det möjligt för 
en skicklig retoriker att utmana vedertagna synsätt; 
med den retoriska teknik som kallas paradiastole kun-
de laster framställas som dygder och dygder som laster, 
samtidigt som detta förfarande riskerade att resultera 
i moraliskt godtycke och relativitet.58 Aristoteles talar 
dock inte explicit om sysslolöshet eller lättja som laster 
eller synder på det sätt som blir vanligt i senare väs-
terländskt tänkande och som betonats särskilt i den 
kristna traditionen. Det som ligger närmast till hands 
att associera till senare diskussioner om sysslolöshet är 
kanske Aristoteles beskrivning av vreden (grekiskans 
orge), i vilken han framställer indolens som ett teck-
en på underskott i förhållande till medelvägen, i det 
här fallet karaktärsdygden, som är godlynthet. Vrede 
eller vresighet är i sin tur den motsatta last som an-

wenigstens in der nächsten Nähe aller Tugenden; der 
müßige Mensch ist immer noch ein besserer Mensch 
als der tätige.” (”Menschliches, Allzumenschliches”, s. 
620.) Omedelbart föregående denna kommentar har 
då Nietzsche, i nr 283, skrivit: ”Verksamma människor 
utmärks oftast av frånvaron av högre verksamhet: jag 
menar individuell.” (”Mänskligt, alltförmänskligt”, 
s. 172.) I original: ”Den Tätigen fehlt gewöhnlich 
die höhere Tätigkeit: ich meine die individuelle.” 
(”Menschliches, Allzumenschliches”, s. 619.)

57 Om skillnaderna i laddning mellan Muße 
och Müßiggang, se t.ex. presentationen av det 
tvärvetenskapliga projektet ”Muße. Konzepte, Räume, 
Figuren”, som bedrevs vid Freiburgs universitet 2013–
2016. Bland annat framgår av Monika Fluderniks och 
Barbara Kortes projektpresentationer att engelskans 
idleness har mer gemensamt med tyskans Müßiggang 
och müßig, då de inkluderar associationen till lättja, 
medan den inte tycks lika vanlig i samband med 
Muße. Se vidare Muße. Konzepte, Räume, Figuren. Der 
Freiburger Sonderforschungsbereich 2015 im Überblick, 
utgiven av Burkhard Hasebrink & Thomas Klinkert, 
Freiburgs universitet, 2014, s. 28–31 (för webbadress, se 
referenslistan); jfr även Gisela Dischner, Wörterbuch des 
Müßiggängers, s. 186–197 samt Leonhard Fuest, Poetik 
des Nicht(s)tuns. Verweigerungsstrategien in der Literatur 
seit 1800 (München, 2008), s. 19. 

58 Quentin Skinner diskuterar paradiastole i 
”Rhetoric and Conceptual Change”, s. 65–71 och 
mer utförligt i Reason and Rhetoric in the Philosophy 
of Hobbes (Cambridge, 1996), s. 139–180. Aristoteles 
resonerar om motsatsernas relativitet och dygden som 
medelväg mellan två laster i den andra boken av Den 
nikomachiska etiken, övers. Mårten Ringbom, 3 uppl. 
(Göteborg, 2012), s. 59–61, 66–67. Enligt Aristoteles 
är dygder och laster inte sinnesrörelser, känslor eller 
förmågor, utan karaktärsinställningar. Med vår tids 
språkbruk har de beskrivits som etiska riktlinjer för 
den manliga eliten, se Catharina Stenqvist & Marie 
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tyder överskott i förhållande till den mer balanserade 
godlyntheten. Indolens är i Aristoteles beskrivning ett 
slags oföretagsam lojhet, exempelvis att inte vredgas 
när man borde eller att vara oförmögen att känna nå-
got eller plågas av det i sammanhang när man bor-
de det. Här tycks vi befinna oss en bit från kristen-
domens acedia även om likgiltigheten tycks vara ett 
slags gemensam nämnare.59 I ”Zugunsten der Müßigen” 
refererar Nietszche emellertid inte till Aristoteles dis-
kussion om vreden och indolensen, utan använder i 
mer allmän mening hans relativiserande beskrivning 
av förhållandet mellan dygder och laster för att vända 
och vrida på språket och därmed polemisera med en 
kristet färgad föreställning om sysslolösheten som alla 
lasters moder, vilken verkar underblåsas även i en mer 
sekulariserad modernitet präglad av effektivitetshets 
och verksamhetsiver. Om vi återgår till Skinners syn-
sätt (som skiljer sig en del från Kosellecks) handlar det 
inte heller i Nietzscheexemplet så mycket om vad or-
den betyder utan om vilka slags talhandlingar de kan 
användas för att utföra, i syfte att förändra olika slags 
attityder och värderingar.60 

Språkets provocerande potential blir än mer up-
penbar i textstyckets slutreplik som ytterligare turne-
rar förhållandet mellan sysslolöshet och flit. Efter sin 
utläggning om sysslolösheten som en tänkbar dygd 
vänder sig Nietzsche nämligen till läsarna och säger: 
”Ni tror väl bara inte att jag med ledighet och sysslo-
löshet åsyftar lathundar som er?”61 Detta yttrande kan 
tyckas förvånande med tanke på att Nietzsche verkar 
söka övertyga sina läsare om sysslolöshetens förträff-
lighet. Med dessa slutord markerar den talande i stäl-
let sin distans till de tilltalade, som utmålas som lata 
(”Faultiere”). Att det i själva verket är de missriktat 
verksamma som tilltalas antyds i ett av de påföljande 
styckena, rubricerat ”Hur den flitige är lat” (”Inwiefern 
der Tätige faul ist”), där Nietzsche hävdar att lättjan 
bor i den flitiges själ eftersom denne inte ägnar sig åt 

Lindstedt Cronberg, ”Dygder och laster; Förmoderna 
perspektiv på tillvaron”, i Dygder och laster. Förmoderna 
perspektiv på tillvaron, red. Catharina Stenqvist & 
Marie Lindstedt Cronberg (Lund, 2010), s. 11.

59 Aristoteles refereras från Den nikomachiska etiken, 
s. 64, 117–118. Man kan därtill notera att även om 
indolens hos Aristoteles är ett bristtillstånd och en last 
är den inte religiöst färgad. 

60 Skinner har kritiserat bland andra Raymond 
Williams för att ta för givet att språkliga dispyter alltid 
handlar om ordens betydelse och utveckling. Den typ 
av debatter som rör huruvida vissa ord är lämpliga för 
att beskriva en viss handling eller ett tillstånd menar 
Skinner ofta handlar om andra typer av oenighet: 
vilka villkor som krävs för att använda ett visst ord, 
huruvida de överenskomna villkoren föreligger i det 
givna fallet eller (som i Nietzscheexemplet) vilken typ 
av talhandlingar ordet kan användas för att utföra. Se 
vidare ”Language and Social Change”, s. 119–132. 

61 Citatet från Nietzsche, ”Mänskligt, 
alltförmänskligt”, s. 172. I original: ”Ihr meint 
doch nicht, daß ich mit Muße und Müßiggehen 
auf euch ziele, ihre Faultiere?” (”Menschliches, 
Allzumenschliches”, s. 620.) 



67

självständigt tänkande. Att vara sysslolös (müßig) och 
att vara lat ( faul) separeras tydligt i dessa stycken, och 
Nietzsche förbinder adjektiven med olika karaktärsty-
per, i detta fall den intellektuelle respektive den fliti-
ge. I Skinners mening kunde man säga att Nietzsche, 
genom sitt sätt att språkligt vända och vrida på fliten, 
lättjan och sysslolösheten, försöker omvärdera vissa 
typer av handlingar därför att de anses ha en annan 
moralisk halt än vad beskrivningen antyder. Bland an-
nat skriver han att ”den lättja som bor på djupet i den 
verksammes själ hindrar människan att ösa ur sin egen 
brunn”.62 Flit är måhända idog verksamhet, men tom 
och tanklös sådan; därför är flit egentligen lättja och 
ur ett sådant perspektiv måste sysslolöshet alla gånger 
föredras och skulle i själva verket kunna ses som en 
högre form av verksamhet, en individuell och självvald 
sådan (nedvärderandet av fliten och uppvärderandet av 
sysslolösheten skulle här alltså kunna ses som ett ex-
empel på paradiastole). 

Att vara en Müßiggänger (eller, som hos Stevenson, 
en idler) är i dessa exempel alltså något åtråvärt, inte 
något förkastligt – här är sysslolöshet inte, som i Sa-
rah Jordans eller Franco Morettis undersökningar av 
borgerlig mentalitet under 1700- och 1800-talen, det 
skällsord man yttrar för att moralisera över de an-
dra utan något man vill värna om eller använda som 
uttryck för sitt eget eller den egna gruppens förhåll-
ningssätt. Det handlar med Fluderniks och Nandis 
formulering om ett slags ”self-styled idleness”, medan 
flit snarare är något som i negativ mening tillskrivs 
motparten – de som klandras för sin tankelättja och 
sin tomma rastlöshet. Kanske kan även Nietzsches 
Müßiggang, som Stevensons idleness, ses som ett inslag 
i en aristokratisk moral som inte alls var så ifrågasatt i 
samtiden som texten ger sken av?63

Som ett slags pendang till Stevenson och Nietzsche 
vill jag helt kort ta upp ett kanske mer omtalat och 
med dem samtida exempel på en liknande omkastning 

62 ”Hur den flitige är lat” är avsnitt nr 286 i 
Nietzsche, ”Mänskligt, alltförmänskligt”, citatet s. 
173. I original: ”Aber die Faulheit, welche im Grunde 
der Seele des Tätigen liegt, verhindert den Menschen, 
das Wasser aus seinem eigenen Brunnen zu schöpfen.” 
(”Menschliches, Allzumenschliches”, s. 621.) Enligt 
Weber utvecklades begreppet flit (latinets industria) 
först inom den kristna munkasketismen och det är 
bland annat detta begrepp som han ser som fröet till 
den världsliga protestantiska asketismen. Weber menar 
även att industria kommer i konflikt med litterär och 
vetenskaplig verksamhet, se vidare Den protestantiska 
etiken, s. 94–96 (not 12). Det senare illustreras i 
Nietzsches textstycken, exempelvis i följande passage 
där även vetenskapen invaderats av fliten: ”Ett 
självständigt och eftersinnande förhållningssätt till 
kunskap uppfattas nästan som ett slags förryckthet, 
den frie tänkaren [der Freigeist] har bragts i vanrykte, 
framför allt av vetenskapsmän [Gelehrte] som i hans 
sätt att betrakta tingen saknar sin egen grundlighet 
och myrflit [Ameisenfleiß ] och gärna skulle förvisa 
honom till ett övergivet hörn av vetenskapen […].” 
(”Mänskligt, alltförmänskligt”, stycke nr 282, s. 171 
samt från ”Menschliches, Allzumenschliches”, s. 619.) 
Här visar sig en av skillnaderna mellan Nietzsches och 
Stevensons texter: Nietzsche kritiserar i högre grad 
tendenser i en intellektuell och lärd kultur medan 
Stevenson diskuterar relationen mellan sysslolöshet och 
reflektion utan specifik koppling till den akademiska 
världen.  

63 Detta är en öppen fråga; Martin Wiener har i 
alla fall pekat på vissa likheter i förhållandet mellan 
aristokrati och borgerlighet i Storbritannien och 
Tyskland under 1800-talet: även Tyskland genomgick 
en industrialiseringsprocess samtidigt som samhället 
behöll en starkt aristokratisk prägel (se vidare English 
Culture and the Decline of the Industrial Spirit, s. 9). 



68

av dygd och last, vilket med tiden blivit en självskriven 
referens från det sena 1800-talets diskussion om lättja, 
sysslolöshet och arbete. I den franske socialisten Paul 
Lafargues Le Droit à la paresse (1880; Rätten till lättja) 
kritiserar denne med dräpande satir (och flera decen-
nier innan Weber) borgerlighetens och kapitalismens 
arbetsetik och framför allt hur den införlivats hos ar-
betarklassen. Inspirerad av de antika författarnas ar-
betskritik påminner Lafargue om att dess poeter sjöng 
om sysslolöshet som en gudagåva. I hans egen samtid 
sjunger dock inte bara kapitalisterna i stället arbetets 
lov; proletärerna själva har ”överlämnat sig med kropp 
och själ till arbetets synder”, skriver Lafargue, men fö-
reställer sig en framtid när den tekniska utvecklingen 
reducerat arbetsdagen och resulterat i en jämnare ar-
betsfördelning, då arbetarna ska kunna bekänna sig 
till ”Lättja[n], konstens och de ädla dygdernas moder”. 
Trots förankringen i samma kultur- och litteraturhis-
toriska tradition skiljer sig Lafargues text på flera sätt 
från Stevensons och Nietzsches, bland annat genom 
att han explicit betonar arbetarklassens rätt till lättja 
(de andra två reflekterar på ett mer typiskt sätt den 
privilegierade intellektuelles predikament). Lafargues 
pamflett rör sig därtill kring paresse, inte oisiveté – kan-
ske antyder det att det sistnämnda begreppet haft en 
mer aristokratisk laddning, vilket vi kommer att se 
tecken på i följande kapitel om Michel de Montaignes 
essäistiska sysslolöshet.64 

Som dessa exempel visar kan ett konfliktperspek-
tiv på språket på ett fruktbart sätt belysa frågan om 
hur sysslolöshet och lättja har laddats med mening och 
fungerat i olika historiska texter och sammanhang, här 
i synnerhet i konstruerad motsats till flit, upptagenhet 
och arbete. Samtidigt antyder de att sysslolöshet och 
lättja i sig kan uppfattas som tveeggade ord eller som 
”Janusord” efter den romerske guden Janus med sina 
två ansikten vända i olika riktningar. Sysslolöshet är 
i ena stunden last och synd, i den andra dygd.65 Stu-

64 Paul Lafargue citeras från Rätten till lättja. 
Vederläggningen av ”Rätten till arbete” från 1848, övers. 
Göran Bergström, Lars Nyman & Brutus Östling 
(Stockholm, 1988 [1880]), första citatet s. 50, andra s. 86. 
I essän ”In Praise of Idleness” (1932; ”Till lättjans lov”) 
tangerar filosofen och matematikern Bertrand Russell 
Lafargues tanke om att teknikutvecklingen kommer 
att leda till en jämnare fördelning av den lediga tiden, 
men till skillnad från Lafargue pläderar Russell i sin 
diskussion om arbetsetikens skadliga verkningar inte 
för rätten till lättja utan till aktivitet, men aktivitet 
som sker för dess egen skull och som gärna inbegriper 
studier. Man kan även notera att det trots titeln är 
leisure, snarare än idleness, som är det eftersträvansvärda 
begreppet i Russells essä: ”The wise use of leisure, 
it must be conceded, is a product of civilisation and 
education. A man who has worked long hours all his 
life will be bored if he becomes suddenly idle”, skriver 
Russell, och ”education should be carried further 
than it usually is at present, and should aim, in part, 
at providing tastes which would enable a man to use 
leisure intelligently”. Denna nyvunna ledighet ska inte 
brukas för passiva fritidsnöjen som att gå på bio, titta 
på fotboll eller lyssna på radio utan för ”pleasures in 
which they took an active part”. Citaten från In Praise 
of Idleness and Other Essays (London, 2004 [1935]), första 
s. 8, andra s. 12, tredje s. 13.

65 Uttrycket ”Janusord” (”Janus word”) har hämtats 
från Linda Woodbridge, som talar om idleness som ett 
av dessa motstridiga ord som smälter samman eller 
varierar flera disparata betydelser genom att samma 
ord används i skilda kontexter. I hennes studie om 
hur lösdrivare och fattiga representeras i engelsk 
renässanslitteratur kunde idleness associeras med såväl 
lättja som med aktivitet, men i det senare fallet med 
”fel” slags aktivitet, det vill säga den som ytterst ledde 
till upplopp, se Vagrancy, Homelessness, and English 
Renaissance Literature, s. 254–260. 
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dieobjektet visar sig uttrycka en komplexitet som går 
bortom modellen; som Nietzsche antyder i sina styck-
en kan fliten vara frenetisk utan att generera mycket 
värde, och den improduktiva tillvaron kan upplevas 
som värdefull. De texter jag vill lyfta fram i denna stu-
die rymmer även andra och kanske mindre uppenbara 
dimensioner än de som de begreppshistoriska perspek-
tiven inriktas mot, och jag menar därför att en renodlat 
antitetisk förståelse, där sysslolöshet enbart formuleras 
som motsats till flit, produktivitet eller arbete, har sina 
begränsningar i det här sammanhanget. En liknande 
kritik har historikern Janet Coleman riktat mot Ko-
selleck då hon hävdat att tendensen att ställa upp alla 
begreppsliga förhållanden i antiteser speglar en allt-
för begränsad uppfattning om mänskligt tänkande.66 
Samtidigt bör kritiken inte överdrivas; en fördel med 
begreppshistoriens perspektiv är just tonvikten på att 
förhållandet mellan begrepp och motbegrepp är asym-
metriskt: det antyder att begreppens innebörder och 
relationer till andra begrepp inte är naturgivna utan 
historiskt situerade och därmed även möjliga att för-
ändra. Vi kan exempelvis tänka oss att när ett begrepp 
konstrueras i relation till ett nytt motbegrepp kan det 
tyda på en historisk förändring av något slag, vilket 
även antyder att begreppens innebörder har föränd-
rats och förskjutits – om en vanlig medeltida motsats 
till idleness i engelskan exempelvis var det som ansågs 
fruktbart, värdefullt eller meningsfullt (då idleness ofta 
uppfattades som synonymt med fåfänglighet, tomhet 
eller trivialitet) blir det så småningom flit, verksamhet 
och arbete, i synnerhet lönearbete, som ses som cen-
trala motsatser till idleness. Redan under medeltiden 
kunde förvisso idleness även användas för att beskriva 
någons lättja, inaktivitet eller att man var i avsaknad 
av eller undvek olika slags sysslor – om än inte speci-
fikt syftande på arbete. Likaså är det knappast så att 
fåfänglighet som en del av betydelseomfånget i idleness 
är helt utraderat i modern tid även om det enligt ord-

66 Janet Colemans kritik mot Koselleck refereras 
från ”The Practical Use of Begriffsgeschichte”, i Finnish 
Yearbook of Political Thought, 1999, s. 31–32. 
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boken betecknas som en föråldrad förståelse av ordet. 
Med ett begreppshistoriskt perspektiv blir det likväl 
tydligt att idleness med tiden i allt högre grad har be-
gripliggjorts i oppositionell relation till arbete – och 
vissa specifika typer av arbete – vilket speglar en ut-
veckling mot det som Hannah Arendt kallat arbets-
samhället, men också att konstruktionen av sysslolös-
het och arbete som motsatser kan avgränsas i tid och 
rum och inte alltid har varit densamma.67 

Huvudsakligen har min ambition emellertid varit 
att söka mig bortom det dualistiska; även om mot-
satsförhållandena ibland framstår tydligt i mitt ma-
terial vill jag också försöka belysa en semantisk väv av 
mer implicita och tvärgående, kanske ibland ovänta-
de kopplingar (i vissa fall har dock även de historiskt 
formats som tydliga dualismer vilka inte nödvändigt-
vis ska tas för givna). Det betyder att jag här försöker 
förstå mina centrala analyskategorier i horisontell me-
ning genom att studera hur de förknippas med ytter-
ligare ett antal begreppskonstellationer och idéer i det 
studerade materialet. Vid sidan av den övergripande 
ambitionen att undersöka potentiella kopplingar mel-
lan sysslolöshet, reträtt och essä kommer alltså en rad 
andra och kontextualiserande kategorier av olika slag 
aktualiseras under studiens gång och med skiftande 
relevans i olika avsnitt: privat och offentligt, land och 
stad, amatörism och professionalism, manligt och 
kvinnligt, adlighet och borgerlighet, monster och det 
monstruösa, ironi, subjektivitet, lek, kreativitet, frihet, 
makt, omedvetenhet och tomhet är kanske de mest 
framträdande – och som framgår är de av mycket oli-
ka slag.68 

Det betyder alltså att den metod som här ska an-
vändas för att undersöka en litterär semantik och 
pragmatik är en annan än de som utformats hos fors-
kare med historisk eller idéhistorisk inriktning, som 
Koselleck och Skinner, eller för den delen mer littera-
tur- och kulturkritiskt orienterade forskare som Willi-

67 Hannah Arendt diskuterar det moderna samhället 
som ett ”arbetssamhälle” bl.a. i Människans villkor, s. 
174. Att det numera är vanligt att uppfatta idleness i 
relation till arbete framgår i OED, som visar att den 
numera vanligaste innebörden av ordet (nr 4) bland 
annat inrymmer förståelsen ”habitual avoidance 
of work”, medan den första betydelsen, ”Vanity: 
in (or on) idleness, in vain”, anges som föråldrad 
och har sitt sista belägg i OED från tidigt 1400-tal. 
Det behöver självklart inte betyda att ordet inte 
har kunnat användas i denna mening även senare; 
betydelseförskjutningar i språket innebär sällan att 
gamla betydelser helt försvinner utan snarare att 
polysemi uppstår, jfr t.ex. Mats Dahllöf, Språklig 
betydelse. En introduktion till semantik och pragmatik 
(Lund, 1999), s. 65. 

68 Ansatsen att diskutera sysslolöshet som något 
mer än ena begreppet i ett motsatspar har inspirerats 
bland annat av Andrew Lyndon Knighton, som 
studerat hur 1800-talets amerikanska författare 
(bland dem Herman Melville, Washington Irving, 
Henry David Thoreau och Charlotte Perkins Gilman) 
uttrycker sin ambivalens mot arbetsetiken genom att 
framställa improduktivitet (unproductivity) som en 
potentiellt produktiv kategori. Knightons poäng är 
att dualismer som industry-idleness ytterst bekräftar 
produktiviteten som norm: hyllandet av sysslolöshet 
framstår då mest som ett tillfälligt motstånd mot en 
dominerande ideologi. Knighton vill i stället lyfta fram 
unproductivity som refererar till det outtalade överflöd 
av produktivitet inom kreativa verksamheter som 
kanske ses som improduktivt för att tolkningsramarna 
för produktivitet är alltför snäva. Problemet är 
enligt Knighton ytterst det borgerliga tänkandets 
begränsningar. Med referens till Adorno menar han 
att diskussionen om unproductivity pekar på att arbete 
och produktivitet är reducerande kategorier som 
försöker pressa in den mänskliga aktivitetens oändligt 
varierande uttryck i en alltför snäv mall. Se vidare Idle 
Threats, s. 3, 6–7, 18–19. 
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ams eller Moretti. Litteraturen som språkligt uttryck 
präglas inte i första hand av eller syftar till begreppslig 
klarhet eller korrekt språkbruk; snarare utmärks den 
av mångtydighet vilket uppmanar till ett annat slags 
analys.69 Jag är därtill osäker på i vilken mån en sådan 
gynnas av vår tids utveckling mot digital humaniora 
och de enorma samlingar av ”data” som exempelvis 
Franco Moretti orienterat sig mot. I sin strävan mot en 
mer rationell litteraturhistorieskrivning har han gjort 
sig känd för att förespråka natur- och samhällsveten-
skapligt inspirerade metoder i studiet av litteraturen. 
Detta innebär att han rör sig bort från traditionell lit-
teraturtolkning och ifrågasätter värdet av att studera 
individuella litterära exempel genom närläsning, för 
att i stället framhålla abstrakta modeller, databassta-
tistik och ”fjärrläsning” (distant reading, till dels en läs-
ning av mycket stora textmängder, utförd med hjälp 
av datorer). Dessa ambitioner diskuterar och tilläm-
par han exempelvis i böcker som Graphs, Maps, Trees 
(2005) och Distant Reading (2013). Anmärkningsvärt 
nog kommenterar Moretti i den senare att hans tidi-
gare refererade studie The Bourgeois hör till ett annat 
spår i hans forskargärning och att han dittills separerat 
kvantitativa och mer kvalitativt orienterade undersök-
ningar. Kanske gick det inte att fånga den borgerliga 
mentaliteten endast genom fjärrläsning – det förefaller 
som om fördjupningen i de enskilda exemplen ändå 
behövdes för att levandegöra Morettis teser.70 Otve-
tydigt ställer digital humaniora litteraturvetenskapen 
och andra humanistiska forskningsfält inför många 
nya och spännande utmaningar, men när jag försö-
ker orientera mig på detta fält, som med sina enorma 
mängder sökbar text i statistiska analysverktyg som 
Google NGram Viewer erbjuder alternativ till tradi-
tionella begreppsanalyser, drabbas jag av känslan av 
att den information som dessa mätverktyg kan förse 
oss med av vissa av sina förespråkare betraktas som 
något ”objektivt” som inte behöver tolkas – beröva-

69 Här skiljer sig litteraturvetarens intresse 
också från lingvistens. Språkforskaren Anna 
Wierzbicka har formulerat tesen att olika språk har 
särskilda nyckelord som är kännetecknande för dess 
språkbärares föreställningsvärldar och värderingar. I 
ett metodavsnitt hävdar hon att någon mening inte 
kan identifieras utan etablerade strategier och metoder 
för att separera ordens olika betydelser från varandra, 
se vidare Experience, Evidence, and Sense. The Hidden 
Cultural Legacy of English (New York, 2010), s. 92–93. 
Jag menar emellertid att det finns ett värde i att bejaka 
begreppens komplexitet och tendensen att betydelser 
överlagras och samverkar; kanske har detta lett till 
att de har fortsatt att locka till användning genom 
historien? 

70 De studier av Franco Moretti som här åsyftas är 
Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History 
(London, 2005) och Distant Reading (London/New 
York, 2013). Kommentaren om The Bourgeois återfinns i 
Distant Reading, s. 138. 
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de sin kontext och sammanställda i diagram ger oss 
orden självklart inte samma typ av information som 
när vi läser dem i relation till en text i sin helhet eller 
till en vidare tradition av texter.71 En av de många frå-
gor som digital humaniora aktualiserar är alltså i vil-
ken mån hermeneutikens teorier om tolkning går att 
förena med denna, som jag uppfattar det, åtminstone 
till dels mer positivistiska hållning till det förflutnas 
språkliga spår. Om vi vill förstå det litterära systemet 
i dess helhet måste vi acceptera att något går förlorat, 
skriver Moretti, samtidigt som han försäkrar att hans 
fjärrläsning är ett kunskapsvillkor som utlovar att ”less 
is more”. Men eftersom min utgångspunkt snarare 
är att essän i sig (i mitt fall själva studieobjektet) ut-
trycker en syn på metod och kunskap som präglas av 
skepsis inför alla former av reduktionism och system 
och om vilken vi möjligen till och med skulle kunna 
säga ”more is more” (åtminstone när det gäller Mon-
taignes essäistiska praktik), förefaller det tveksamt att 
statistiska metoder skulle tillföra så mycket i just det 
här fallet. Därför har jag snarare inspirerats av The-
odor W. Adornos diskussion om essän som också är 
en utläggning om just begrepp och tolkning – vilket 
jag alldeles strax ska återkomma till.72 Samtidigt ska 
det sägas att denna studie inte hade kunnat skrivas 
utan digitaliseringen och dess förändring av villkoren 
för informationssökning; de ökade möjligheterna att 
söka efter specifika ämnen eller ordval i digitaliserade 
texter har både hjälpt mig att hitta relevant forskning 
och att få syn på detaljer i det empiriska materialet 
i den mån det har funnits i digitaliserade varianter. 
Även själva skrivprocessen har naturligtvis formats av 
de ramar som datorn och ordbehandlingsprogrammet 
sätter – jag kan omöjligt uppskatta hur många gånger 
jag har använt mig av programmets sökfunktion för 
att navigera i kapitel som successivt blivit alltmer oö-
verskådliga. 

Jag vill alltså åter understryka att syftet med att 

71 Bland förespråkare för digital humaniora finns 
det naturligtvis en medvetenhet om att fjärrläsning 
och liknande metoder lämpar sig bättre för vissa typer 
av frågeställningar än andra – Erez Aiden och Jean-
Baptiste Michel resonerar exempelvis i Uncharted. Big 
Data as a Lens on Human Culture (New York, 2013) 
om hur begreppet berömmelse ( fame) är för komplext 
och oprecist för att kvantifieras i Google NGrams. 
Lösningen blir en kompromiss – man söker efter det 
man kan mäta (och som de kallar phame) som kommer 
så nära begreppet som möjligt (s. 97–98).

72 Moretti refereras från Distant Reading, s. 48–49. 
Om essän som uttryck för en kunskapssyn, se även 
Good, The Observing Self, s. 1–25 och R. Lane 
Kauffmann, ”The Skewed Path: Essaying as Unmet-
hodical Method”, i Essays on the Essay. Redefining the 
Genre, red. Alexander J. Butrym (Athens, 1988), s. 221–
238 (båda går i dialog med just Adorno). Kauffmann 
betonar dessutom den hermeneutiska dimensionen i 
essäns metod: som tolkande praktik riktas essän mot 
enskilda fall snarare än generella lagar och även om den 
ofta beskrivs som ett experiment eller en prövning är 
det inte ett experiment som kan upprepas med exakt 
samma utfall, då essän uttrycker en form av ”situerad” 
kunskap, beroende av uttolkarens erfarenheter, 
perspektiv och de kontexter som aktualiseras (s. 234–
235; jfr Good, The Observing Self, s. 23). 
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undersöka förhållandet mellan reträtt, sysslolöshet och 
essä inte har varit att nå begreppslig precision (den som 
söker det vänder sig hellre till ordboken); snarare vill 
jag försöka belysa begreppens komplexitet genom de 
mer implicita skildringar som litterära (eller potenti-
ellt litterära) texter erbjuder. För att ett ögonblick åter-
vända till Koselleck menar han att begreppen till sin 
konstitution präglas av mångtydighet, men i vilken 
mån intresserar sig begreppshistorien för och förmår 
den belysa de känslomässiga dimensioner av språket 
som litterära texter kan uttrycka – dess ironi eller lek-
fullhet, dess oro, vrede eller leda? Begreppshistoriska 
studier ägnas därtill ofta åt politiska och sociala kate-
gorier medan de mer vardagsnära och personliga tycks 
betraktas som mindre intressanta eller relevanta. Men 
kanske är det inte minst dessa dimensioner av vår till-
varo och vårt språk som litteraturen gestaltar på ett 
särskilt mångfacetterat sätt? Att begreppen, som Ko-
selleck hävdar, i sig själva sammanfattar och legerar er-
farenheter och förväntningar, varierande attityder och 
värderingar är resultatet av historiska och komplexa 
processer. Kanske kan litteraturen på sitt sätt illustrera 
en del av dessa processer genom sina språkliga verk-
ningsmedel? Kanske är det de till synes ovidkomman-
de detaljerna i texten som visar sig vara mest intressan-
ta: de kräver en uppmärksam läsning och omläsning 
som inte bara har som mål att fastställa förekomsten 
av ett visst ord eller begrepp och dess mest uppenbara 
betydelse utan som även är öppen för mer intuitiva 
och indirekta aspekter av litteraturens språkanvänd-
ning. I konstnärligt utformade texter är begreppen in-
bäddade eller omslutna – knutna till sådant som skild-
ringen av karaktärer, förhållningssätt eller aktiviteter; 
formade i förhållande till särskilda rum och miljöer, 
symboler, attribut, retoriska konventioner eller breda-
re tematiker.73 De begrepp som aktualiseras i denna 
studie måste därför betraktas som rörliga kategorier; 
de kan inte definieras på förhand eller en gång för alla. 

73 Monika Fludernik och Miriam Nandi 
har på liknande sätt talat om att litteraturens 
sysslolöshet (otium, idleness, Muße) har sina 
särskilda rum (trädgårdar och parker, bad, bibliotek, 
studerkammare…), sina särskilda rollgestalter 
(pastoralens herdar, storstadens flanörer, fiskare, 
trädgårdsmästare, lärda, dagdrivare…) och sina 
särskilda aktiviteter (att släntra, driva runt i båt, dra 
sig tillbaka till sin kammare för att meditera, läsa eller 
skriva, odla sin trädgård, utöva musik, ägna sig åt 
älskogskonst…). Se vidare ”Introduction”, i Idleness, 
Indolence and Leisure in English Literature, s. 4. Jag 
är medveten om att det kan synas problematiskt att 
jag här utan närmare precision talar om ”litteratur”, 
särskilt eftersom jag enbart studerar essäer och 
essäistiska texter, som ofta anses ha en tvetydig 
relation till litteraturens domäner (om dessa nu går att 
fastställa). Min uppfattning är dock att det essäistiska 
material som står i studiens fokus präglas av en 
konstfärdighet och en semantisk komplexitet som gör 
det väl så intressant att studera som de genrer som i 
Alastair Fowlers mening befinner sig i litteraturens 
kärnområde. 
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De är vad de är i texterna och i texternas förhållande 
till andra texter. 

*

Ett annat förhållningssätt till begreppen formulera-
de Theodor W. Adorno i ”Der Essay als Form” (1958; 
”Essän som form”) – en text som alltså samtidigt för-
söker fånga det specifika för essäformen vilken i sin 
tur beskrivs som ett slags metod. Genom essäns me-
tod kan man närma sig begreppen på ett annat sätt än 
i ordboken, tycks Adorno mena. Hans tankar kan te 
sig lockande för en akademiker som känner sig fång-
ad i de vetenskapliga skrivformernas tvångströja: efter 
att ha försökt diskutera olika aspekter av essäformen i 
uppsatser och artiklar med strikta krav på format och 
avgränsningar har jag länge känt ett behov av att pröva 
ett annorlunda tillvägagångssätt. Jag inser att det finns 
risk för rundgång: essän är en av de storheter jag vill 
belysa i den här studien, samtidigt som essän represen-
terar ett förhållningssätt till metod som jag inspirerats 
av. Innehåll och form kommer därför att reflektera 
varandra, vilket jag emellertid uppfattar som en av po-
ängerna med Adornos resonemang. Jag ska dock inte 
förneka att jag närmar mig Adorno, denne svårforcera-
de och polemiska kulturkritiker, med ett visst vankel-
mod. Att läsa Adorno är att ständigt konfronteras med 
sin okunnighet. Att skriva om Adorno är också förenat 
med stora svårigheter eftersom innehållet egentligen 
inte låter sig separeras från hans vindlande formule-
ringar (i den meningen följer Adorno sina principer). 
Att extrahera någon metod ur hans arbeten låter sig 
därför knappast göras och det är inte heller mitt syf-
te.74 Det finns dessutom en oförsonlighet i Adornos 
hållning som jag uppfattar som väsensskild från den 
essäistiska andan, trots att det är just essän han vill 
diskutera. ”Der Essay als Form” har kallats program-
matisk, dogmatisk och Adornos krav på essän har setts 

74 Ulrich Plass har resonerat om svårigheterna med 
att formulera någon metod eller tydlig teori utifrån 
Adornos skrifter, se Language and History in Theodor 
W. Adorno’s Notes to Literature (New York & London, 
2007), s. xix–xl.
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som omöjliga att leva upp till eller oförenliga med det 
ideal om skeptisk tolerans och mångfald som har varit 
ett viktigt värde i den essäistiska traditionen.75 Trots 
att Adorno menar att essän sammansmälter tanke och 
stil och att det ena inte kan skiljas från det andra får 
jag samtidigt intrycket av att han säger ett och genom 
sitt sätt att säga det gör ett annat (eller, för att tala med 
Skinner, åstadkommer en helt annan effekt hos åt-
minstone denna läsare). För mig är Adorno alltså långt 
ifrån invändningsfri. (Men vilken tänkare är egentli-
gen det – är det inte som språngbräda för vidare tankar 
de fungerar bäst?) Samtidigt kan jag inte låta bli att 
läsa honom med viss nyfikenhet eftersom jag ser att 
Muße och müßig förekommer i ett tidigt parti av hans 
text – vad kan det betyda och har det någon bäring på 
hans tankar om essäns metod? 

Det ska genast sägas att jag i min läsning av Ad-
orno har tagit fasta på ”Der Essay als Form” som en 
text om tolkning och som en diskussion om ett för-
hållningssätt till begreppen, vilket förstås innebär att 
många dimensioner går förlorade och att resonemang-
en vinklas åt ett visst håll (man ska exempelvis inte dra 
alltför långtgående slutsatser av att Adorno åberopar 
begreppet Muße men likväl finns det där och spelar 
en viss roll för det intellektuella förhållningssätt texten 
försöker frammana). Den återkommande tendensen 
att betrakta essän som en konstform gav Adorno inte 
mycket för och den essäistik som levde i symbios med 
tidningar och tidskrifter (en plattform för såväl Lamb 
som Woolf och Diski) såg han inte som tillräckligt 
seriös.76 Det han diskuterar tycks snarast vara essän 
som ett slags filosofisk form eftersom han går i po-
lemik med en akademisk filosofitradition som repre-
senterar en helt annan kunskapssyn än essän så som 
Adorno uppfattar den.77 

Framför allt är det vissa passager hos Adorno som 
väckt mina tankar, i synnerhet alltså inledningen, där 
Adorno tar avstamp i bilden av den tyska kulturens 

75 Plass beskriver Adornos essä som programmatisk 
och jämför den med ett avantgardemanifest som 
förespråkar teoretiska principer samtidigt som den 
tillämpar en praktik för skrivande och tänkande 
som både släpar efter och går bortom dessa principer 
(Language and History in Theodor W. Adorno’s Notes 
to Literature, s. xl, 36). Ludwig Rohner anser att den 
tyska essäistiken under efterkrigstiden har antagit 
ett dogmatiskt och monologiskt drag och lyfter fram 
Adorno som ett typexempel (Der deutsche Essay, s. 
127–129). R. Lane Kauffmann menar att Adornos 
skrivsätt mindre liknar en fördomsfri prövning än ett 
redan avgjort mål, vilket gör hans skrivpraktik till 
något väsensskilt från exempelvis Montaignes (”The 
Skewed Path”, s. 231). Arne Melberg har i antologin 
Essä frågat sig om Adornos krav på essän ens är möjliga 
att leva upp till och har även antytt att den ideologi- 
och systemkritiska uppgift Adorno föreskriver essän 
svårligen låter sig förenas med den starka tendens 
inom essäistiken som handlar om att intet mänskligt 
ska vara främmande (s. 318–321). Claire de Obaldia 
försvarar snarare Adornos skrivsätt och jämför det med 
Arnold Schönbergs atonala musik. Hon menar också 
att Adorno själv använder sig av essäns form för att 
uttrycka sina tankar om essän, och kallar resultatet för 
”intellectual poems” (The Essayistic Spirit, s. 101–102, 
citatet s. 102). 

76 Om Adornos kritik mot tidnings- och 
tidskriftsessäistiken och dess förbindelse med vad som 
på tyska ibland nedlåtande kallas ”feuilletonism”, se 
t.ex. Melberg, Essä, s. 319. Detta uttryck kommenteras 
vidare i kapitlet om Charles Lamb.

77 Enligt Plass tänkte Adorno först kalla sin text 
”Der philosophische Essay als Form” och i hans 
framställning förefaller Adornos essäsyn utformad 
i kritiskt förhållande till den filosofiska traditionen, 
se vidare Language and History in Theodor W. 
Adorno’s Notes to Literature, s. 24. Det ligger dock 
nära till hands att tänka sig att polemiken även rör 



76

oförståelse inför essäns intellektuella frihet. Essän, 
som varken är ren konst eller vetenskap, uttrycker en 
sinnesstämning som enligt Adorno är främmande för 
det tyska tankeklimatet, där fenomen som inte kan 
inordnas i antitetiska strukturer betraktas med djup 
skepsis och fördomar. En del av denna sinnesstäm-
ning fångar han med uttrycket Muße, som dyker upp 
tidigt i texten i samband med att Adorno i filosofen 
och författaren Georg Lukács efterföljd resonerar om 
att essän ägnas det redan formade, åt uttolkningar av 
kulturen och tingen snarare än åt att uppfinna något 
nytt.78 Här skriver Adorno: 

Essän låter sig […] inte föreskrivas ett visst ansvars-
område. I stället för att prestera något vetenskap-
ligt eller skapa något konstnärligt, återspeglar dess 
ansträngningar den barnsliga lätthet [die Muße 
des Kindlichen] som utan skrupler hänförs över det 
som andra redan har gjort. Den reflekterar det äls-
kade och hatade, i stället för att, enligt modellen 
om obegränsad arbetsmoral, framställa anden som 
en skapelse ur intet. Glädje och lek är väsentligt för 
essän.79

Med tanke på att Adorno målar upp bilden av en kul-
tur utan kultivering som knappt känner till sådana fi-
gurer som går under beteckningen ”homme de lettres” 
kan det tyckas som om han beskriver ett slags önske-
situation för den intellektuelle som strävar efter att leva 
det lediga, privilegierade livet (Muße betyder ju också 
ledighet i ungefär samma mening som engelskans lei-
sure).80 Essäns verksamhet och ordet Muße förknippas 
här med barnets förhållningssätt som blir en metafor 
för den frihet och det oberoende som tillkommer den 
som inte behöver underordna sig vetenskapens plikter 
och arbetsdisciplin. Barnet söker kunskap på lek, med 
glädje och lätthet och utan känslomässiga hämningar. 

Vetenskapen – som här står i motsats till ett essä-
istiskt förhållningssätt – tycks i Adornos skildring ha 

den akademiska sociologin och dess positivistiska 
sanningsanspråk, vilket Adorno och andra mot slutet 
av 1950-talet uppfattade som problematiskt. För en 
diskussion om detta, se Melberg, Essä, s. 319. 

78 Georg Lukács diskuterar essäns utgångspunkt 
i det redan formade i ”Über Wesen und Form des 
Essays”, i Die Seele und die Formen. Essays (Berlin, 1911), 
s. 23. 

79 Citatet från Theodor W. Adorno, ”Essän som 
form”, s. 323. Då särskilda ord och uttryck från 
originalet lyfts fram i brödtexten sker det, som här, 
med hakparenteser direkt i citatet. ”Der Essay als 
Form” citeras från Theodor W. Adorno, Gesammelte 
Schriften. Bd 2, Noten zur Literatur, utg. Rolf 
Tiedemann (Frankfurt am Main, 1997 [1958]). Citatet i 
sin helhet (s. 10): ”Der Essay aber läßt sich sein Ressort 
nicht vorschreiben. Anstatt wissenschaftlich etwas zu 
leisten oder künstlerisch etwas zu schaffen, spiegelt 
noch seine Anstrengung die Muße des Kindlichen 
wider, der ohne Skrupel sich entflammt an dem, 
was andere schon getan haben. Er reflektiert das 
Geliebte und Gehaßte, anstatt den Geist nach dem 
Modell unbegrenzter Arbeitsmoral als Schöpfung aus 
dem Nichts vorzustellen. Glück und Spiel sind ihm 
wesentlich.” 

80 Adorno nämner ”homme de lettres” i ”Essän 
som form” s. 323 och återigen på s. 327, då med 
anspelning på Marcel Proust och dennes romansvit 
som han menar är uttryck för en erfarenhetsbaserad 
kunskapsform som inte har mindre värde än den 
vetenskapliga men som inte är möjlig att formulera i ett 
samhälle där kunskapen är separerad i discipliner och 
verksamhetsområden som inte samtalar med varandra. 
(Jfr ”Der Essay als Form”, s. 10, 16.) 
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fallit offer för arbetsdelningen och ”modellen om obe-
gränsad arbetsmoral”, som han skriver. Arbetssam-
hällets avigsidor för den intellektuelle hade Adorno 
tidigare berört bland annat i den aforistiska Minima 
Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951; 
Minima Moralia. Reflexioner ur det stympade livet), 
tillkommen under Adornos exil i USA åren omkring 
krigsslutet.81 Eftersom denna liksom en senare text om 
begreppet fritid kan kasta visst ljus över Adornos dis-
kussion om essäistens verksamhet tar jag här en liten 
omväg innan jag återgår till hans diskussion i ”Der 
Essay als Form”. 

I Minima Moralia finns avsnittet ”Stundenplan” 
(”Timkalender”) som mer explicit än ”Der Essay als 
Form” uttrycker den intellektuelles polemik med den 
borgerliga samhällsordning där arbete och nöje sepa-
reras: ”Work while you work, play while you play – det 
hör till den repressiva självdisciplinens grundregler”, 
skriver Adorno här. I den borgerliga samhällsordning-
en får arbete inte vara tillfredsställande eller lustfyllt, 
fritiden inte eftertänksam, och tillvaron liksom männ-
iskan själv styckas upp i allt mindre och separerade 
enheter och funktioner som i timkalendern. Men den 
intellektuelle finner sig inte i denna uppdelning menar 
Adorno; för denne är tankeverksamheten en lustfylld 
ansträngning som syftar till frihet. I det borgerliga 
samhället finns det emellertid allt mindre utrymme 
för en sådan verksamhet; varken arbetet eller fritiden 
understödjer den.82 Polemiken med borgerlighet och 
kapitalism och värnandet om ett fritt slags tänkande 
och kunskapssökande som kopplas till ledighet och 
sysslolöshet i en äldre mening känns igen från Nietz-
sche (som Adorno här anknyter till) men kan också 
påminna om Stevenson (i den senares fall tycks det 
dock inte lika uppenbart vara den akademiskt intel-
lektuelles position som står på spel). 

Hos Adorno är således varken fritid eller arbete 
relevanta begrepp för att beskriva den intellektuelles 

81 Även i Minima Moralia skildras barnets och lekens 
perspektiv på ett närmast utopiskt sätt, då Adorno 
skriver: ”För ett barn som kommer tillbaka från 
sommarlovet känns våningen ny, festlig, spännande. 
Ändå har inget förändrats sedan det lämnade den. 
Bara det att man glömt bort den plikt varje möbel, vart 
fönster, varenda lampa vanligtvis påminner om är nog 
för att återställa dess sabbatsfrid, och i flera minuter 
känner man sig så hemma i rummens, korridorens och 
garderobernas alfabet som blott förljugenheten påstår 
sig ha varit ett helt liv igenom. Just så kommer världen 
att te sig – så gott som oförändrad, men i ett ständigt 
helgdagsskimmer – när den en gång inte längre lyder 
under arbetets lag och människor kommer hem till 
plikter så lätta som sommarens lekar.” Citatet från 
Minima Moralia. Reflexioner ur det stympade livet, 
övers. Lars Bjurman (Lund, 1986 [1951]), s. 137.

82 Avsnittet ”Timkalender” refereras från Adorno, 
Minima Moralia, s. 159–160, citatet s. 159 (kursiv i 
översättningen). Detta avsnitt finns i den mellersta 
delen av boken, daterad 1945, jfr Theodor W. Adorno, 
”Stundenplan”, i Gesammelte Schriften. Bd 4, Minima 
Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, utg. 
Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main, 1980 [1951]), s. 
145–146.
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verksamhet, åtminstone inte så länge de har en bor-
gerlig laddning, det vill säga att det ena absolut sepa-
reras från det andra. ”[…] det är lika omöjligt att tän-
ka sig Nietzsche vid ett kontorsskrivbord från nio till 
fem, med en parant sekreterare i förrummet, som på 
golfbanan efter förrättat dagsverke”, konstaterar han 
krasst.83 I Adornos efterföljd har litteraturvetaren och 
kritikern Horace Engdahl talat om att även essäfor-
men i egenskap av en viktig kanal för det intellektuella 
samtalet hotas av tillvarons uppstyckning i allt mindre 
enheter, och låter på liknande sätt ”planeringskalen-
dern” klä skott för detta hot: ”Essän är en kvarleva från 
lantjunkarnas värld, den sista återstoden av en gam-
mal samtalskultur, som fick sin dödskyss när plane-
ringskalendern blev var mans och kvinnas egendom. I 
databasernas och tvåminutersinslagens epok gör essän 
ett lika egendomligt intryck som en hästdragen kaross. 
Texter som inte går att sammanfatta! Det är den sista 
tillflyktsorten för en ålderdomlig, tidsödande, person-
bunden och svåröverförbar meningsstruktur, som bär 
det ringaktade namnet kunskap”, skriver Engdahl.84 

Adornos diskussion om essän och dess särskilda 
form av kunskap (som Engdahl anknyter till) ska vi 
strax återvända till, men i det här sammanhanget vill 
jag först nämna ett radioföredrag från 1969 i vilket 
Adorno åter tangerade den borgerliga samhällsord-
ningens uppstyckningar och dualismer, nu med siktet 
särskilt inställt på fritiden (Freizeit). Modernitetens 
Freizeit signalerade något helt annat än Muße, menade 
Adorno – det äldre begreppet representerade ett privi-
legierat, självständigt och framför allt fritt liv medan 
fritiden i det borgerliga samhället hade förvandlats till 
sin motsats, ofrihet, då den kommit att underordnas 
arbetsetikens, kapitalismens och kommersialismens 
rationalitet och ytterst fungerade som arbetets för-
längning snarare än som en kategori i egen rätt. Själv 
menade han, öppet erkännande att han tillhörde de 
privilegierade, att hans egen verksamhet som tänkare 

83 Citatet från Adorno, ”Timkalender”, i Minima 
Moralia, s. 160.

84 Citatet från Horace Engdahl, ”Den enskildes 
form”, s. 149. När jag läser Adornos beskrivning av 
det borgerliga samhällets uppdelning av människan 
och hennes verksamhet i av varandra till synes 
oberoende delar och tidsperioder kommer jag även 
att tänka på Michel Foucaults undersökningar av de 
disciplineringstekniker som spreds från fängelser och 
korrektionsanstalter till andra samhällsinstitutioner 
från 1600-talet och framåt. Genom dessa tekniker 
styckades tiden såväl som kroppen i allt mindre enheter 
med hänvisning till ideal som nytta, rationalism, 
flit och punktlighet, menar Foucault, som beskriver 
disciplinering som en maktteknik som producerar en 
viss sorts individer, se Övervakning och straff, s. 130–171. 
Här skriver han bland annat (s. 171): ”Disciplinen 
’framställer’ individer; den är den specifika tekniken 
för en maktutövning där individen är på samma 
gång föremål och verktyg.” Adornos analys i Minima 
Moralia blir snarare att människan går förlorad i den 
atomisering som sker både mellan människor och inom 
den enskilde.
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och forskare inte kunde definieras utifrån uppdelning-
en mellan arbete och fritid; även verksamheter bortom 
professionen uppfattade han som djupt meningsfulla 
och allvarliga – att kalla dem för hobbies var en föro-
lämpning.85 Att vara privilegierad innebar att äga den 
”sällsynta chansen att välja och forma sin verksamhet 
i stort sett efter egna intentioner”, vilket betydde att 
inte heller arbetet i dess rådande former rymde denna 
verksamhet, då det alltför mycket förknippades med 
pliktuppfyllelse. Arbetsdelning skapade leda, enligt 
Adorno; ingen skulle ha tråkigt om alla själva kunde 
styra över sina liv. Här förefaller återigen det verkligt 
subversiva vara protesten mot en rationalistisk upp-
delning av tillvaron och bejakandet av det tvetydiga 
trots att det betraktas med skepsis av den ”härskande 
andan”.86 Frågan är dock vilka som har möjlighet att 
uttrycka denna protest; avståndet tycks stort mellan 
Adorno själv och de ”människor” han talar om i sitt 
föredrag och som mestadels utmålas som offer för den 
rådande samhällsideologin. (I slutet av föredraget tycks 
Adorno ge uttryck för tron att det finns en viss kritisk 
distans hos konsumenterna gentemot kulturindustrins 
produkter. Han tar det dock inte som utgångspunkt 
för sin diskussion och texten rymmer en osäkerhet om 
i vilken mån detta korn av självständighet i framtiden 
ska kunna leda till att fritiden blir till frihet för alla.) 

För att nu återvända till den mer kunskapsteore-
tiskt orienterade ”Der Essay als Form” kan man kon-
statera att kritiken mot borgerligheten är mindre utta-
lad men kanske ändå underliggande. Även här antyder 
Adorno en annan ordning, en möjlighet att betrakta 
kunskap och sanning på ett annat sätt, vilken dock är 
mer ringaktad än någonsin tidigare. Den som strävar 
efter att tolka element och erfarenheter i kulturen utan 
att gå systematiskt tillväga eller som tar utgångspunkt 
i intuition och fantasi blir alltsomoftast misstänklig-
gjord. Direkt efter det tidigare citatet ur ”Der Essay 
als Form”, i vilket han talade om lekens, lätthetens och 

85 Adornos radioföredrag citeras från Lars Bjurmans 
översättning, ”Fritidsproblem”, i Ord & Bild nr 7/8 
1979. Originaltexten, ”Freizeit”, finns publicerad 
i Gesammelte Schriften. Bd 10.2, Kulturkritik und 
Gesellschaft II. Eingriffe, Stichworte, Anhang, utg. Rolf 
Tiedemann (Frankfurt am Main, 1997 [1969]), s. 
645–655. Muße kommenteras där på s. 645, hobby på 
s. 646. Ordet hobby användes enligt OED i engelskan 
redan på 1400-talet om en särskild sorts liten häst 
och långt senare om barnets leksak – käpphästen. 
Från början av 1800-talet kunde hobby även syfta på 
de sysselsättningar man ägnade sig åt för nöjes skull. 
Här finns alltså associationer till lek och nöje – just 
de egenskaper Adorno använder för att beskriva essän 
som intellektuell verksamhet – men uppenbarligen 
är uttrycket alltför negativt laddat för Adorno och 
förknippat med den borgerliga samhällsordning som 
separerar arbete från fritid och förlägger lust och nöje 
endast i den senare kategorin. 

86 Citaten från Adorno, ”Fritidsproblem”, första s. 
34, andra s. 36. (Jfr ”Freizeit”, s. 646–647 resp. s. 648.)
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glädjens betydelse för essän, kommer nämligen följan-
de passage, det andra sammanhang där, i detta fall, 
ordet müßig används: 

[Essän] börjar inte med Adam och Eva, utan med 
det den vill tala om; den säger vad som faller den 
in, avbryter där den känner sig färdig och inte när 
ämnet är uttömt – därför inrangeras den i det ose-
riösa [Allotria]. Dess begrepp är inte konstruerade 
utifrån någonting primärt, och formar sig heller 
inte till någonting slutgiltigt. Dess tolkningar är 
inte filologiskt underbyggda eller genomlysta, utan 
tvärtom i princip övertolkningar, åtminstone enligt 
den automatiserade dom som tillhandahålls av det 
vaksamma förstånd vilket tjänstgör som dumhe-
tens väktare av anden. Subjektets ansträngningar 
att tränga igenom det som döljer sig av objektivitet 
bakom fasaden brännmärks som fruktlösa [wird als 
müßig gebrandmarkt], av rädsla för negativitet över-
huvudtaget: allt borde vara mycket enklare! Den 
som uttyder, i stället för att bara ta för givet och in-
ordna, stämplas som en kraftlös, som med missrik-
tad intelligens grubblar och fantiserar där ingenting 
finns att utlägga. Faktamänniska eller luftmännis-
ka, det är alternativen.87

Passagen är mångbottnad och det är knappast möjligt 
att uppmärksamma allt som här sägs, men några saker 
vill jag särskilt peka på: för det första tycks Adorno 
hålla kvar vid det ”barnsliga” då han hävdar att essän 
betraktas som oseriös – som Allotria, det vill säga ett 
slags upptåg, bus, rackartyg. Men nu förefaller det 
vara någon annan än essäförespråkaren som står för 
den bedömningen och essän får därmed en negativ 
laddning som skiljer den från beskrivningen i det för-
sta exemplet. Samma sak gäller när müßig dyker upp, 
i samband med Adornos påstående om att subjektets 
ansträngningar att ägna sig åt djuplodande tolkning 
– något som ”dumhetens väktare” kallar ”övertolk-
ning” – brännmärks med just detta ord. Återigen är 

87 Citatet från Adorno, ”Essän som form” i Essä, s. 
323. Originalformuleringen från ”Der Essay als Form”, 
s. 10: ”Er fängt nicht mit Adam und Eva an sondern 
mit dem, worüber er reden will; er sagt, was ihm daran 
aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt 
und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe: so rangiert 
er unter den Allotria. Weder sind seine Begriffe von 
einem Ersten her konstruiert noch runden sie sich 
zu einem Letzten. Seine Interpretationen sind nicht 
philologisch erhärtet und besonnen, sondern prinzipiell 
Überinterpretationen, nach dem automatisierten 
Verdikt jenes wachsamen Verstandes, der sich als 
Büttel an die Dummheit gegen den Geist verdingt. 
Die Anstrengung des Subjekts, zu durchdringen, was 
als Objektivität hinter der Fassade sich versteckt, wird 
als müßig gebrandmarkt: aus Angst vor Negatitivät 
überhaupt. Alles sei viel einfacher. Dem, der deutet, 
anstatt hinzunehmen und einzuordnen, wird der gelbe 
Fleck dessen angeheftet, der kraftlos, mit fehlgeleiteter 
Intelligenz spintisiere und hineinlege, wo es nichts 
auszulegen gibt. Tatsachenmensch oder Luftmensch, 
das ist die Alternative.” 
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det någon annan – den institutionaliserade vetenska-
pens representanter? – som föraktfullt betraktar essäns 
ansträngning att uttyda kulturfenomenen som kraft-
lös, tom, överflödig, luftigt spekulativ.88 Här antyds 
en skillnad gentemot den Muße som Adorno talar om 
tidigare i texten där han jämförde essäns perspektiv 
med barnets – Muße tycks vara mer positivt laddat och 
associerat med nyfikenhet, lek och frihet. I ”Essän som 
form” skulle man alltså kunna uppfatta den skillnad i 
laddning mellan Muße och müßig (och i förlängning-
en Müßiggang) som tidigare nämnts: det förstnämnda 
ordet ges mer positiva associationer i Adornos text än 
det senare. 

Hos Adorno är man emellertid ständigt osäker på 
vem det är som talar, eller kanske snarare från vilka 
positioner olika påståenden spelas ut mot varandra. 
Det abstrakta intrycket förstärks av att Adorno ofta-
re talar om formen och metoden än om den prakti-
serande essäisten eller vetenskapsutövaren. Som jag 
uppfattar det blottläggs emellertid sysslolöshetens 
(ledighetens? lättjans?) janusansikte i Adornos text: å 
ena sidan Muße som frihet, att likt barnet göra något 
av nyfikenhet och nöje, det som faller en in, utan hän-
syn till arbetsmoral eller ändamålsenlighet, å andra 
sidan uppfattningen att denna ”verksamhet” är müßig 
i bemärkelsen meningslös, onödig, fåfäng, kraftlös – 
åtminstone ur vissas perspektiv. Med tanke på att det 
är essän Adorno talar om får även den, som tankeform 
och metod betraktad, samma tvetydiga laddning.89 

Ytterligare en i det här sammanhanget särskilt 
intressant passage i Adornos essä handlar om essäns 
förhållande till begreppen. Adornos resonemang går 
här stick i stäv med många av de utgångspunkter som 
begreppshistoriker och lexikografer tar för givna. Ad-
orno avfärdar ordboken, eftersom dess uppräknade 
betydelser ”alltid är för snäva i förhållande till den va-
rierande kontexten, och för vaga i förhållande till de 
unika nyanser som uppstår ur kontexten vid varje en-

88 Ulrich Plass associerar denna passage med 
specifikt samtidspolitiska förhållanden då han hävdar 
att Adorno gör en analogi mellan essän och den judiske 
intellektuelle och mellan vetenskapens förhållningssätt 
till essän och antisemitismens ordnings- och 
renhetsprinciper. Plass stödjer sig på vissa ordval hos 
Adorno (”der gelbe Fleck dessen angeheftet”, ”kraftlos”, 
”sich terrorisieren lassen”). Två engelska översättningar 
har översatt ”gelbe Fleck” med ”yellow star”, se Theodor 
W. Adorno, ”The Essay as Form”, övers. Shierry Weber 
Nicholsen, i Notes to Literature. Vol. I, red. Rolf Tiede-
mann (New York, 1991 [1958]), s. 4 resp. ”The Essay as 
Form”, övers. Bob Hullot-Kentor & Frederic Will, i The 
Adorno Reader, red. Brian O’Connor (Malden, 2000 
[1958]), s. 93. Plass refereras från Language and History 
in Theodor W. Adorno’s Notes to Literature, s. 26–28.

89 Åter kan man jämföra med hur Adornos termer 
översätts i engelskan: Weber Nicholsen översätter 
”die Muße des Kindlichen” med ”the leisure of a 
childlike person”, Hullot Kentor & Will väljer i stället 
”a childlike freedom”. I det andra fallet, då Adorno 
säger att essäistens ansträngningar ”wird als müßig 
gebrandmarkt” översätter Weber Nicholsen det med 
”branded as irrelevant”, Hullot Kentor & Will med 
”branded as idleness”. Citaten från Adorno, ”The Essay 
as Form” (1991), s. 4 resp. Adorno, ”The Essay as Form” 
(2000), s. 93. Ytterligare ett uttryck som sticker ut i 
citatet ovan är objektivitet, då det i anslutande passager 
används med olika syftningar. Adornos påstående om 
att något av objektivitet ska dölja sig bakom fasaden 
kan verka märkligt, men Adorno tycks mena att det 
krävs en subjektiv fantasi för att fånga de kulturella 
fenomenens ”objektivitet” – det som går bortom 
intentioner eller det omedelbart givna i den text som 
ska tolkas. Ett förfaringssätt där man inte strävar efter 
att dölja tolkningens subjektiva aspekter accepteras 
dock inte av den ”objektiva” disciplinen, som tror att 
kunskap blir objektiv om man rör sig på textens yta, 
separerar innehåll från form och suddar ut subjektet 
från framställningen. Jfr följande citat: ”Men för att 
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skilt tillfälle”, som han skriver. Essäisten läser således 
utan ordbok; konsekvensen är brist på säkerhet men 
essän avvisar helt medvetet den ”obestridliga visshet-
en” som ideal. Essäns vägran att definiera sina begrepp 
är ett tecken på dess antisystematiska impuls, med-
an vetenskapen dras med ett skolastiskt arv och tror 
att begreppen får sin innebörd först då de definieras. 
I essän preciseras begreppen framför allt ”genom sitt 
förhållande till varandra” och i den växelverkan som 
den enskilde uttolkaren uppfattar, skriver Adorno, 
medan vetenskapens sysslande med strikta definitio-
ner är ett sätt att styrka sitt ”härskaranspråk” genom 
att ”undanröja det irriterande och farliga hos tingen”.90 

Även om inte begreppet Muße återkommer i den-
na passage av texten tror jag att den i viss mån låter 
sig läsas i ljuset av det som tidigare sagts. Det Adorno 
polemiserar mot är åter i någon mening den borgerliga 
arbetsetikens och ytterst den borgerliga samhällsord-
ningens doktriner; vetenskapen lider av ”förpliktelsen 
att definiera”, men bilden av det man försöker förstå 
blir falsk och förenklad om man delar upp i stället 
för att försöka se förbindelser.91 Att skriva essä kan 
betraktas i termer av Muße eftersom det är en själv-
vald verksamhet, en produkt av den tid man har till 
eget förfogande och vilken går bortom uppdelningen i 
arbete och fritid. Men det är Muße, inte müßig, som är 
det positivt laddade begreppet, och kanske ser Adorno 
behovet av att motverka risken att de skulle blandas 
samman – att ledighet i bemärkelsen frihet att själv 
bestämma över sin tid och verksamhet skulle tas för 
lättja och att göra ingenting. Med Lukács har han ju 
konstaterat att essän ägnas det redan formade; essäis-
ten skapar inte något nytt utan kommenterar det an-
dra har skapat, vilket kanske skulle kunna uppfattas 
som kraftlöst. Närmast som kompensation för detta 
förefaller Adorno framhålla att essän som ett slags 
tolknings- och tankeverksamhet präglas av intensiv 
ansträngning. Den växelverkan mellan begreppen 

den objektiva betydelsemättnad som varje kulturellt 
fenomen inkapslar ska uppenbara sig för mottagaren, 
krävs just den subjektiva fantasins spontanitet som 
bestraffas i den objektiva disciplinens namn. Ingenting 
låter sig uttolkas, som inte på samma gång tolkas in.” 
(”Essän som form”, s. 324.) Enligt Anders Johansson 
strävar Adorno efter en objektiv sanning som varken 
ryms inom det positivistiska eller det hermeneutiska 
kunskapssökandet. Förenklat handlar det om att 
Adorno, i stället för att läsa bokstavligt, söker översätta 
erfarenheten av konstens gåtfullhet till egna bilder. 
Att ”övertolka” innebär således i viss mening att själv 
skapa. Se vidare ”Övertolkningens nödvändighet: 
Adorno, gesterna och sanningen”, i Critica obscura. 
Litteraturkritiska essäer (Umeå, 2012), s. 82–100.

90 Citaten från Adorno, ”Essän som form”, de två 
första s. 332, övriga s. 331. 

91 Citatet från ibid., s. 331.
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som essäisten upprättar kallar han nämligen för ett 
”kraftfält”, essän ”arbetar emfatiskt” med själva fram-
ställningsformen, essän går oavbrutet ”energiskt” till-
väga och kännetecknas av sin ”trägenhet”. Essäistens 
”tankeföring” karakteriseras visserligen av sin ”lätta 
följsamhet” men under denna yta döljer sig en ”stör-
re intensitet än i det diskursiva tänkandet” eftersom 
essän ständigt måste reflektera över sig själv.92 Essäns 
metod är således alls inte kraftlös, som dess belack-
are antyder genom att kalla den müßig. Ur Adornos 
perspektiv är det snarare den accepterade vetenskapen 
och dess representanter som drabbats av intellektuell 
lättja. Adorno tycks, om än kanske mer implicit än 
Stevenson och Nietzsche, omvärdera den typ av hand-
lingar och verksamheter som beskrivits som en form 
av sysslolöshet eller lättja, bland annat genom att visa 
på att den självvalda essäistiska verksamheten är inten-
siv, seriös och djupt meningsfull. 

Som framgått är ”Der Essay als Form” en mycket 
polemisk text, vilket åtminstone för mig går på tvärs 
med det Adorno säger om essäns angreppssätt, som 
bland annat tycks handla om att söka överskrida ten-
densen att dela och särskilja (är denna tanke inte möj-
lig att uttrycka utan tänkta fiender?). Likväl fastnar jag 
för hans formulering om att begreppen i essän inte for-
mar sig till ”något kontinuum av operationer; tanken 
skrider inte entydigt framåt, utan de olika momenten 
flätas samman som i en matta. På den sammanflät-
ningens täthet hänger tankens fruktbarhet”.93 Mattan 
är på sätt och vis en välfunnen metafor, men det finns 
andra och kompletterande sätt att beskriva essäns tan-
keprocess. Essäns osäkerhet om hur slutresultatet ska 
bli – fångas den inte också med bilden av ett frihands-
broderi, eller kanske med komponerandet av en rabatt 
där trädgårdsmästaren aldrig helt kan förutsäga vilka 
växter som kommer att frodas, tyna bort, konkurrera 
ut de andra plantorna eller snällt hålla sig till växtlexi-
konets beskrivning? Och tankarnas sammanflätning – 

92 Citaten från ibid., första s. 332, andra s. 337, tredje 
och fjärde s. 338, de tre sista s. 341. I ”Der Essay als 
Form”: ”ein Kraftfeld” (s. 22), ”emphatisch arbeitet” 
(s. 26), ”energischer”, ”Beharrlichkeit” (s. 28), ”Die 
leise Nachgiebigkeit der Gedankenführung des 
Essayisten zwingt ihn zur größerer Intensität als der des 
diskursiven Gedankens […]” (s. 32). 

93 Citatet från Adorno, ”Essän som form”, s. 332. 
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kan den inte också beskrivas som ett slags jonglering? 
Eller påminner den kanske om det spel som på svens-
ka kallas ledknotor (grekiskans astragaloi, engelskans 
knucklebones, franskans osselets), i vilket man bland an-
nat kastar upp en spelpjäs i luften och innan den når 
marken ska kunna flytta en annan som redan ligger 
där? Samtidigt som man har ögonen på den pjäs som 
ena handen har kastat upp måste den andra handen 
syssla med en annan förflyttning.94 I essän handlar det 
om ett slags tankens fingerfärdighet och om att göra 
flera saker samtidigt, om att ”tänka saken så mång-
skiktad som den är” i stället för att förenkla i modeller 
och abstraktioner och att försöka behålla det mång-
skiktade även i själva skrivandet (detsamma gäller för-
stås även läsandet – jag vill åtminstone tro att essän 
inbjuder till samtal som pågår långt efter det att den 
som skriver har satt punkt). Det handlar om att bejaka 
det motsägelsefulla snarare än att skyla över det. Om 
detta uppfattas som ett tvetydigt förfarande handlar 
det inte om slarv utan om att försöka komma åt något 
som går förlorat i skiljandet av betydelser – ”överallt 
där ett ord täcker åtskilliga ting är det olika inte helt 
olikt”, skriver Adorno.95 Ja precis, det är som om han 
beskriver min upplevelse av de begrepp och kategorier 
som jag fastnat för, och sätter ord på hur jag önskar att 
jag kunde skildra dem, samtidigt som hans språkliga 
kostym passar mig illa (och hur många Adornocitat 
kan för övrigt ett resonemang om metod tåla?). Inte 
blir det väl mindre pretentiöst att försöka förtydliga 
det hela genom att citera Montaigne, men det finns 
en passage där han kommenterar sitt skrivande som 
jag tycker fångar något av min metodansats och mitt 
skrivsätt. Märkligt nog visar den sig vara från kapit-
let ”De la vanité” (”Om fåfänglighet”) från den tredje 
boken av Les Essais. Här skriver Montaigne: 

Jag hamnar på avvägar, men snarare av fri vilja än av 
slarv. Mina infall följer på varandra, men ibland på 

94 Ordet ledknotor är den svenska översättningen av 
spelet astragaloi som beskrivs i All jordens spel och lekar. 
Hur man spelar dem, var de kommer ifrån, hur man gör 
dem själv, red. Frederic V. Grunfeld (Stockholm, 1978), 
s. 164–165. Spelet knyts här till det antika Grekland, 
där ledknotor först användes för att spå framtiden; 
senare blev de ett inslag i olika slags tärningsspel och 
hasardspel. Liknande lekar omtalas i Iliaden och Od-
ysséen och kan ses på grekiska vaser. Spelet, som ofta 
spelas av 2–3 personer som kastar upp och fångar in 
pjäser efter ett speciellt schema, kan ha sitt ursprung i 
Asien och det spreds genom romarnas fälttåg till många 
länder. 

95 Citaten från Adorno, ”Essän som form”, första s. 
334, andra s. 341. Som Anders Johansson påpekat lyfter 
Adorno fram uttrycket ”konfiguration” i motsats till 
definition. Adorno skriver att essäns begrepp ”måste 
framställas så att de bär varandra; att vart och ett 
artikuleras i konfiguration med de andra. Diskret 
åtskilda element träder i essän samman till ett läsbart; 
den upprättar varken byggnadsställning eller byggnad, 
men genom sin rörelse kristalliserar sig elementen till 
en konfiguration” (”Essän som form”, s. 332). Detta 
förhållande till begreppen, där de främst tar form 
genom sin relation till varandra, kännetecknar även 
Adornos eget skrivsätt i ”Der Essay als Form”, i vilken 
resonemangen samordnas eller sidoordnas snarare 
än över- och underordnas. Som Johansson beskrivit 
det: ”Konfigurationen saknar […] såväl centrum som 
naturlig början och slut. Ingen enskild mening, inget 
enskilt begrepp är viktigare än något annat, och det 
är alltid möjligt att skapa ännu en förbindelse, att 
göra nätet lite tätare eller vidare.” (”Övertolkningens 
nödvändighet”, s. 84.) I min egen framställning sker 
kanske snarare en utväxling mellan definition och 
konfiguration: jag vänder mig emellanåt till ordboken, 
men jag konfronterar samtidigt sådana upplysningar 
med de mer mångtydiga bilder som framträder i det 
material jag undersöker. 
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långt avstånd från varann, och de betraktar varann, 
fast ur ögonvrån.96 

Montaigne knyter samman saker snarare än skiljer 
dem åt även då kopplingarna kanske inte är omedelba-
ra.97 Detsamma har varit en ambition i denna studie: 
jag har sökt efter förbindelserna även om de inte all-
tid följer direkt på varandra; målet har varit addition, 
association och ackumulation snarare än reduktion. 
Problemet är förstås att det egentligen inte finns nå-
got slut på en sådan undersökning. Under de år då jag 
umgåtts med materialet har jag ofta upplevt det som 
både frustrerande och spännande att det alltid funnits 
ytterligare något att säga, något att anknyta till, nå-
got att lära mer om, som har fått ämnet att hamna i 
en ny dager. Här har snarare pragmatikern fått rycka 
in och sätta punkt, även om drömmaren fortsätter att 
föreställa sig att tankarna söker sig vidare, kanske hos 
någon annan, bortom det som har kunnat sägas här. 
Men någonstans i bakhuvudet dröjer Samuel John-
sons förmaningar: Är jag inte själv insnärjd i sysslolös-
hetens garn – lockad mer av förberedelser och planer 
än av att komma till saken, vad annat kan jag erbjuda 
läsaren än ett knippe hugskott? 

*

Innan vi går vidare ytterligare några ord om utgångs-
punkter, avgränsningar och det material som utgör 
grunden för Att slå dank med virtuositet. Först vill jag 
betona att jag har utforskat förhållandet mellan re-
trätt, sysslolöshet och essä som något föreställt snarare 
än som en biografisk realitet hos enskilda författare.98 
Jag uppfattar det alltså välfunnet att, som Arne Mel-
berg, tala om exempelvis reträtten som en gest; den 
har något teatralt över sig, ett drag av iscensättning 
och fantasi; det handlar om en åtbörd som utspelas 
i första hand i språket. Inte heller positioneringen av 

96 Citatet från Michel de Montaigne, Essayer. Bok 
III, s. 304 (kap. 9, ”Om fåfänglighet”).

97 Carl H. Klaus har noterat att det hos både 
Montaigne och Adorno finns en sammanlänkning 
av idéer som går bortom vad som kan förnimmas vid 
första anblicken, och antyder att essän därför kräver en 
mental hållning som både ger tanken fria tyglar och 
stramar åt dem. Hur lössläppt essäns tankeprocess än 
förefaller vara är den samtidigt kontrollerad, menar 
Klaus. Se vidare ”Toward a Collective Approach to the 
Essay”, i Essayists on the Essay. Montaigne to Our Time, 
red. Carl H. Klaus & Ned Stuckey-French (Iowa City, 
2012), s. xxii–xxiii. 

98 Jag vill även understryka att i de fall jag använder 
författarnas namn för att tala om det ”jag” som 
uttrycks i texten syftar jag på texternas språkligt 
gestaltade jag. Dessa kan visserligen uppvisa likheter 
med de biografiska författarna då essän ofta utgår 
från personliga erfarenheter, men samtidigt kan man 
argumentera för att essän är en dialogisk form där jaget 
formas i relation till andra röster i en litterär tradition. 
I likhet med Fludernik och Nandi, som talat om 
sysslolösheten som ”self-styled”, betraktar jag essäns 
jag som en offentlig persona vars förutsättningar är 
språkets, skriftens och mediets uttrycksmöjligheter och 
de andra röster som jaget förhåller sig till. Samtidigt 
spelar signaturen en stor roll i essän – för mig skulle 
det kännas underligt att tala om jaget i Montaignes 
essäer enbart som en ”röst”, om ”jaget i texten” eller 
liknande, eller att i diskursanalytisk mening betrakta 
texternas uttalanden om reträtt och sysslolöshet enbart 
som utsagor som aktualiserar olika subjektspositioner, 
då individen, jagutforskandet och det personliga har 
haft en så stark ställning i essän. Förhållandet mellan 
biografisk författare och textjag kan dock se olika ut; 
Charles Lamb skriver exempelvis sina essäer under 
signaturen ”Elia” och utnyttjar fiktionens frihet för 
att skapa sin persona, och även när det gäller Virginia 
Woolf är jaget en komplicerad fråga: många av hennes 
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essäisten som sysslolös speglar på något enkelt eller en-
tydigt sätt författarens egen belägenhet (att skriva är 
ju trots allt att göra någonting snarare än ingenting). 
Som Claire de Obaldia har påpekat fungerar essän 
inte i första hand som författarens beskrivning av sig 
själv i syfte att återställa en autentisk identitet; snara-
re måste essäisten ses som en skapelse av texten och 
som något stiliserat, även om denna skapelse förstås 
på ett eller annat sätt står i dialog med sin författare 
– och essäistiska skildringar av reträttsituationer eller 
hyllningar av sysslolöshetens förtjänster måste ses i ett 
sådant perspektiv. Vi kan jämföra med hur litteratur-
historikern Virginia Krause beskriver användningen 
av begreppet oisiveté hos skrivande aristokrater under 
fransk renässans, och hos vilken Montaigne är ett 
framträdande exempel. Enligt Krause omtalar renäs-
sansens författare sysslolösheten på ett performativt 
snarare än deskriptivt sätt; påståenden om den egna 
sysslolösheten eller andras kan således inte betraktas 
som sanna eller falska yttranden eller beskrivningar av 
reella förhållanden, utan fungerade som positionering-
ar i förhållande till verkligheten. Dessa positionering-
ar kunde gälla både tänkbara innebörder av begreppet 
oisiveté och de sociala roller man som påstått sysslolös 
kunde göra anspråk på.99 Tillämpat på materialet i 
den här studien skulle apostroferandet av sysslolöshe-
ten eller reträtten bland annat kunna vara ett sätt att 
reflektera över essäskrivandets materiella och mentala 
villkor, vilket antyddes redan i förra kapitlet – är det 
exempelvis nödvändigt att tillhöra de samhälleligt pri-
vilegierade för att få möjlighet att skriva essä, och låter 
sig essäer inte skrivas om man inte har möjlighet att 
dra sig tillbaka för att begrunda? Likväl kommer det 
här inte att handla så mycket om skapandets praktik 
i realiteten, utan om hur den skildras och reflekter-
as i texter. Det hindrar inte att vi ändå kan urskilja 
en uppenbar paradox i förhållandet mellan text och 
realitet: de som har skrivit om sysslolöshet och hyllat 

tidiga essäer publicerades osignerade och utan ett 
uttalat ”jag” i texten, då det var påbjuden konvention i 
huvudorganet Times Literary Supplement. Till frågorna 
om jaget återkommer jag i samband med respektive 
författare. Om essäns signatur och den dialogiska 
dimensionen i essän, se t.ex. Kuisma Korhonen, Textual 
Friendship. The Essay as Impossible Encounter, from Plato 
and Montaigne to Levinas and Derrida (Amherst, 2006), 
s. 24, 38–40, jfr även Emma Eldelin, ”Vid tänkandets 
gränser: Om Peter Nilsons essäistik”, i Samlaren 2008, 
s. 245–249.

99 Claire de Obaldias resonemang om essäisten 
som en skapelse av texten från The Essayistic Spirit, 
s. 177. Virginia Krause diskuterar de performativa 
dimensionerna av oisiveté i Idle Pursuits, s. 20. 
Hennes resonemang kommer att vidareutvecklas i 
Montaignekapitlet. Jfr även med Monika Fluderniks 
och Miriam Nandis diskussion om sysslolösheten som 
”self-styled” ovan. 
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det tillbakadragna livet har ofta varit tämligen pro-
duktiva författare. Något liknande är Tom Lutz inne 
på i sin bok om den amerikanska slackeridentitetens 
historia: han menar att en verklig slacker skulle vara 
alltför lat för att skriva sin egen historia – därför har vi 
bara andras bilder av slackern, och många som hyllat 
anti-arbetsattityder har i själva verket varit arbetsnar-
komaner. I essäns historia finns liknande paradoxer.100 

I centrum för denna studie står alltså föreställning-
ar, fantasier och myter om reträtt, sysslolöshet och essä 
och deras möjliga förbindelser, vilka bland annat har 
visat sig handla om läsandets, skrivandets och skapan-
dets villkor, om konsten att leva, om författarroller 
och sätt att förhålla sig till omvärlden. Samtidigt ser 
jag fantasier och föreställningar som något som formas 
i dialog med samhällsutvecklingen såväl som med en-
skilda livsöden (även om författarnas biografier alltså 
inte har någon särskilt framträdande roll i min studie 
utan utgör en omständighet bland andra). Det bety-
der att jag, med inspiration från bland annat Reinhart 
Koselleck, betraktar språket som både ett tecken på 
och en faktor i historiska processer och därigenom lit-
teraturen som ett språkligt uttryck för tankemönster 
som formas av men också på olika sätt ingriper i det 
sociala och i historien.101 Med andra ord handlar det 
åter om att rikta blicken mot den performativa kraft 
som ryms i språket, och i det här sammanhanget mot 
hur den särskilt tar form i litterära och potentiellt lit-
terära texter. Den litterära texten har en förmåga att 
aktivt skapa de förhållanden den hänvisar till; den är 
i viss mening med och formar världen och våra upp-
fattningar om den. Med språket skapar litteraturen 
inte bara världar, karaktärer och handlingar (aspekter 
vi kanske främst associerar med fiktionen); den del-
tar också i formandet av begrepp, idéer och möjliga 
identiteter, normer och värderingar. I en diskussion 
om litteraturens performativitet har Jonathan Culler 
exempelvis hävdat att idén om den romantiska kär-

100 Tom Lutz refereras från Doing Nothing, s. 18–19. 

101 Uppfattningen om att språket skapar och formar 
de objekt och relationer det beskriver förknippas 
ofta med den språkliga vändningen inom den 
kulturvetenskapliga ämnessfären från 1980-talet och 
framåt. Reinhart Koselleck kommenterar sin syn på 
det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan språk 
och historia i Futures Past, s. 86–87, 156. Han betonar 
dock att det alltid finns något i historien som inte låter 
sig fångas i begreppen; därför måste begreppsanalyser 
kompletteras med undersökningar av materiella och 
institutionella förhållanden. I Läsningens vetenskap har 
Helge Jordheim diskuterat hur filologin kan utvecklas 
som modern textläsningsmetod efter den språkliga 
vändningen. Han menar att strukturalisterna tagit 
monopol på Ferdinand de Saussures teorier om språket, 
vilket lett till tanken om att språk och historia eller 
text och kontext tillhör olika ordningar som bara kan 
studeras var för sig. Jordheim argumenterar tvärtom 
för att den moderna filologin, i sin ambition att 
studera språket i historien, kan förhålla sig till Saussure 
även om slutsatserna blir andra än strukturalismens. 
Bland annat ägnar sig filologen åt språket i diakront 
perspektiv och som skrift snarare än synkront och som 
tal, och tonvikten ligger på texter som individuella 
språkliga uttryck förankrade i historien (parole) 
även om dessa ingår i system av objektiva språkliga 
betingelser (langue). Grundvalarna till en ny filologi 
hämtar Jordheim hos Reinhart Koselleck, Quentin 
Skinner och Michel Foucault, vilka alla betonar 
sambanden mellan språk och historia men med tonvikt 
på olika aspekter av språket (som begrepp, talhandling 
respektive diskurs), och han argumenterar för hur deras 
perspektiv kan kombineras i filologiska analyser. Se 
vidare Läsningens vetenskap, s. 81–126.
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leken i hög grad är en litterär skapelse som likväl har 
haft en stor inverkan på hur människor har inrättat 
sina verkliga relationer. På liknande sätt har det häv-
dats att beskrivningar i Franz Kafkas verk har bidragit 
till ett nytt sätt att uppfatta vissa absurda, byråkratiska 
och till synes avhumaniserade system och situationer 
och att ordet ”kafkaartad” har kommit att samman-
fatta den komplexa känslomässiga responsen på denna 
modernitetsupplevelse.102 Utifrån resonemanget ovan 
skulle man kunna pröva tanken att även den essäistis-
ka sysslolösheten, i egenskap av ett särskilt slags dis-
tanserad och tillbakadragen, kontemplativ och kreativ 
disposition, i hög grad är en skapelse av texter: i essän 
formas bilden av en upphöjd och avskild sysslolöshet, 
präglad av frihet, separerad från underklassens påståd-
da lättja liksom från den indolens och oföretagsamhet 
hos de mer välbemedlade som kritiseras i romaner som 
Jane Austens Sense and Sensibility (1811; Förnuft och 
känsla), Ivan Gontjarovs Oblomov (1859) eller Victo-
ria Benedictssons Fru Marianne (1887), för att nämna 
några exempel.103 

För att resonera i mer allmänna termer: litteratur 
ses i den här studien inte som något absolut autonomt, 
men inte heller som en passiv reflektionsyta för sam-
hälleliga ideologier eller som en företeelse som den 
historiska utvecklingen på något enkelt sätt kan för-
klara; snarare föreställer jag mig att det mellan litte-
raturen, författaren och det sociala råder en ömsesidig 
och ständigt föränderlig och skapande växelverkan. 
En utmaning för den som tolkar historiens texter och 
litterära uttryck är att undvika att reducera det ena till 
det andra – att hitta sätt att söka förbindelser mellan 
litteratur och historia som inte fungerar determinis-
tiskt och som inte blundar för texters komplexitet och 
inre motsägelser – men det handlar också om att min-
nas att den egna läsningen aldrig är en neutral aktivi-
tet: jag som prövar att läsa och tolka essäistiska texter 
från olika tidpunkter i historien befinner mig själv i 

102 Beskrivningen av litteraturens performativa 
aspekter utgår från Jonathan Cullers Litteraturteori. 
En mycket kort introduktion, övers. Sven-Erik Torhell 
(Lund, 2011 [1997]), s. 98–108 (om den romantiska 
kärleken som litterär konstruktion s. 99–100). Culler 
diskuterar synen på språkets performativa dimensioner 
hos J. L. Austin, Jacques Derrida och Judith Butler, 
men den stora förtjänsten med hans resonemang är 
att han specifikt talar om performativitet i litterära 
texter. Exemplet med Kafka nämns av Martin Glaz 
Serup i hans översikt över begreppet ”Performance”, i 
Litteratur. Introduktion till teori och analys, s. 394.

103 I det avslutande kapitlet återknyter jag till frågan 
om genrekonventionernas betydelse för skildringen 
av sysslolöshet – är exempelvis romanens sysslolöshet 
en annan än essäns? Vad föreställningen om en 
essäistisk sysslolöshet har haft för reell betydelse är 
svårt att bedöma. Hypotetiskt kunde man tänka sig 
att idén om ett slags idealtillstånd för reflektion och 
skapande inte bara har gällt inom essäns ramar utan 
på flera arenor av intellektuell och kreativ verksamhet, 
även om den ofta har associerats med ett essäistiskt 
tänkande och skrivande i polemik med en rationalistisk 
utveckling inom vetenskapssamhället. Ryms kanske 
något av den essäistiska sysslolösheten, alltså i regel en 
produktiv och reflekterande sysslolöshet, i traditionen 
med akademiska sabbatsår (sabbaticals)? Dessa 
beskrivs ofta som ett uppehåll i eller ledighet från 
det ordinarie arbetet, vilket icke desto mindre ofta 
syftar till att avsluta ett större arbete som det annars 
inte finns möjlighet eller tid att koncentrera sig på (jfr 
beskrivningen av ”sabbatsår” i NE). 
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en viss tid och ett visst sammanhang; min egen för-
ståelse präglas av mina erfarenheter, värderingar och 
begränsningar liksom av det samhälle jag lever i. Om 
det förflutna har präglat nuet formar nuet också det 
förflutna.104 

Min ambition har varit att på ett personligt reso-
nerande och prövande sätt pejla en mångfacetterad se-
mantik och tematik genom att följa hur den har tagit 
sig uttryck hos några författare från skilda perioder 
i essäns brokiga historia. Det betyder förstås att den 
bild som här ges kommer att vara begränsad, samti-
digt som den löpande kommer att ställas i relation 
till en vidare idétradition som även innefattar andra 
röster ur litteratur- och kulturhistorien och inte en-
bart essäister. Jag gör inga anspråk på ett urval repre-
sentativt för essäistiken som helhet – däremot menar 
jag att Montaigne, Lamb, Woolf och Diski och deras 
essäistiska texter fungerar fruktbart för att aktualisera 
intressanta skeden i essäns historia där den samtidigt 
korsas av förändringar i synen på litteratur och litte-
raturskapande och av dess materiella och mediala för-
utsättningar. Likaså belyser dessa författare historiskt 
skiftande konjunkturer för sysslolöshet och reträtt och 
relaterade begrepp och teman. Var och en för sig bidrar 
de med rika perspektiv på förhållandet mellan reträtt, 
sysslolöshet och essä, men de har också och framför 
allt ett intressant dialogiskt förhållande till varandra. 
Jag har valt att fokusera på ett snävt urval författare 
men i stället på flera texter av samma pennor för att 
kunna undersöka vad jag vill se som ett mångbott-
nat resonansförhållande både inom och mellan deras 
skildringar. I huvudsak har jag hämtat mina exempel 
från essäister som tagit sin utgångspunkt i det existen-
tiellt personliga och vardagliga och som uttryckt ett 
familjärt eller förtroligt tilltal, och min uppfattning är 
att en sådan syn på essän kom att formas framför allt 
i Montaignes efterföljd och att den blev tongivande 
i synnerhet i den engelskspråkiga essätraditionen, där 

104 Vid sidan av de begreppshistoriska perspektiven 
har även tankar inom nyhistoricismen varit 
inspirerande för min syn på förhållandet mellan 
litteraturen och historien, vilket jag återkommer 
till i Montaignekapitlet. Sarah Maza har hävdat 
att nyhistoricismen närmar sig litteraturen på två 
motstridiga sätt: å ena sidan materialistiskt, då man 
förnekar att litteraturen är autonom, transcendent och 
tidlös, å andra sidan idealistiskt, då litteraturen inte ses 
som en passiv reflektion utan som en aktiv kraft i den 
historiska verkligheten. Se vidare ”Stephen Greenblatt, 
New Historicism, and Cultural History, Or, What we 
Talk about When we Talk about Cultural History”, 
i Modern Intellectual History nr 2 2004, s. 252–253. 
Denna motstridiga hållning tolkar jag som uttryck 
för ett slags essäistisk impuls inom nyhistoricismen, 
det vill säga inte som ett utslag av intellektuellt 
vankelmod utan snarare som ett insisterande på att 
flera förklaringar och synsätt samtidigt är möjliga och 
nödvändiga för att kunna närma sig det komplexa 
förhållandet mellan litteratur och historia. I likhet med 
Montaigne tycks man motsätta sig ett antingen/eller-
tänkande till förmån för ett mer rörligt synsätt i termer 
av både/och. Graham Good har t.ex. beskrivit Mon-
taigne som en ”both/and-thinker” (The Observing Self, 
s. 150) medan Claire de Obaldia har hävdat att ”is, yet 
is not” är ett typiskt uttryck för den essäistiska hållning 
som väger, balanserar, prövar och uppskjuter omdömet 
(The Essayistic Spirit, s. 74, 111–112, 165, citat s. 111).
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man rört sig med beteckningar som personal essay och 
familiar essay för den essäistik som från 1700-talet och 
framåt har levt i symbios med den periodiska pressens 
utveckling och som där hade en särskilt stark position 
under 1800-talet.105 

Att jag har velat lyfta fram förbindelserna mellan 
Montaigne och den engelska essäistiken ska ses som en 
kommentar till en återkommande tendens i essäforsk-
ningen att tvärtom låta Montaigne och Francis Bacon 
få tjäna som portalgestalter för två huvudvarianter av 
essäer. Om Montaigne har förknippats med essän som 
ett slags metod eller med det essäistiska modus som 
framför allt betonats i den kontinentala diskussionen 
har Francis Bacon utmålats som en tidig represen-
tant för essän som konstform eller genre som sedan 
fått särskilt fäste i den engelskspråkiga kulturen och 
associerats med dess tidskriftsessäistik från 1700-talet 
och framåt; när Montaignes essäistiska skrivande har 
beskrivits som personligt, meditativt, kåserande, oav-
slutat och nyfiket prövande har Bacons essäer fram-
ställts som formella, aforistiska, argumentativa och 
hårt strukturerade. Denna beskrivning är förstås en 
hårdragning och flera forskare har uttryckt sin medve-
tenhet om det. Likväl har ett sådant motsatsförhållan-
de mellan Montaigne och Bacon (och i förlängningen 
mellan en kontinental och en engelsk variant av essän) 
ofta reproducerats.106 

I min egen studie har jag låtit Michel de Montaigne 
fungera som avstamp då han så tydligt ger uttryck för 
den gest i vilken reträtt, sysslolöshet och essä kopplas 
samman, och essä representerar i Montaignes fall allt-
så snarare en metod och ett förhållningssätt än en gen-
re. Övriga författarexempel är dock engelskspråkiga, 
vilket jag anser befogat också just av det skälet att det 
i den engelska kulturen tidigare än i andra europeiska 
språk formas en föreställning om essän som en särskild 
genre (att reducera den till essäistik i Bacons efterföljd 
är dock alltför förenklande; förmodligen är det lika 

105 Att den personliga eller ”familjära” essän är en 
central genre under engelskt 1800-tal menar Alastair 
Fowler i Kinds of Literature, s. 11. Att beteckningar som 
personal respektive familiar essay har varit viktiga i en 
engelskspråkig förståelse av essän och att man har tagit 
Montaigne som förgrundsgestalt framgår av hur dessa 
essätyper presenteras i uppslagsverket Encyclopedia of 
the Essay, t.ex. i Dan Roches artikel ”Familiar Essay” (s. 
274–275); Theresa Werners ”Personal Essay” (s. 655–656) 
och Douglas Hesses ”British Essay” (s. 103–112); jfr även 
Phillip Lopate, ”Introduction”, i The Art of the Personal 
Essay, s. xxiii–liv. Wendell V. Harris instämmer i att the 
personal essay blomstrar under engelsk romantik, men 
menar att den aldrig varit en dominerande strömning 
inom essägenren som helhet. Han gör en distinktion 
mellan personal essay och informational essay – till den 
senare och enligt honom mer dominerande formen för 
han alla slags essäer som ger råd, instruerar, förmanar, 
förmedlar fakta, analyserar eller argumenterar för en 
viss ståndpunkt, se vidare ”Reflections on the Peculiar 
Status of the Personal Essay”, i College English nr 8 
1996, s. 934–941. Utifrån Harris distinktioner kan 
man argumentera för att exempelvis Samuel Johnson 
och Joseph Addison – andra viktiga namn i en engelsk 
essäkanon – snarare hör hemma i en informational 
och i deras fall didaktisk och moralisk essätradition. 
Eftersom dessa essäister ter sig mindre öppet prövande 
har de valts bort i denna studie, medan jag menar 
att Montaigne, Lamb, Woolf och Diski förenas av 
en mer personlig essäistik där de låter läsaren delta i 
tankeprocesser som inte är avgjorda på förhand eller har 
till syfte att instruera läsaren om ett eller annat. 

106 För exempel på diskussioner om essän som 
utgår från en motsats mellan kontinental och engelsk 
essäistik, se t.ex. Rohner, Der deutsche Essay, s. 54–55; 
Haas, Essay, s. 16; Good, The Observing Self, s. 45; 
Carl H. Klaus, ”Elements of the Essay”, i Elements of 
Literature. Essay, Fiction, Poetry, Drama, Film, red. 
Robert Scholes, 4 uppl. (New York, 1991), s. 9–10; G. 
Douglas Atkins, Tracing the Essay. Through Experience 
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omöjligt att beskriva gemensamma särdrag för den 
”engelska” essäistiken som det är att komma överens 
om ett genresignalement för essän i allmänhet). Efter-
som Montaigne har fungerat som en viktig förgrunds-
gestalt för den engelska essäistiken är han emellertid 
även av detta skäl ett oundvikligt första exempel i 
denna studie. Han följs därefter av Charles Lamb som 
var en av de essäister som odlade positionen som idler, 
till synes ledigt betraktande sin omgivning, under den 
engelska tidskriftsessäns högkonjunktur i början av 
1800-talet, alltså i en tid och ett sammanhang då en 
föreställning om essän som genre dominerar över ett 
essäistiskt modus. Hos Lamb kommer dock reträtten 
och sysslolösheten i konflikt med det borgerliga sam-
hällets uppvärdering av arbete och produktivitet; det 
tillbakadragande till sysslolöst betraktande efter för-
rättat värv som Montaigne skriver om är inte längre 
en självklarhet för det tidiga 1800 -talets essäister som 
verkar i arbetssamhällets utkanter. Detta sätter spår 
inte minst i den essäistiska formen – i tidskriften om-
gestaltas essän till något annat än aristokratens plan-
lösa och ständigt växande skrivande på lediga stunder. 
Montaigne och Lamb får sedan sällskap av Virginia 
Woolf, som samtalar med dem båda och uttrycker ett 
ständigt lika ambivalent förhållande till essän och dess 
anspråk i en tid då många av de värden som historiskt 
förbundits med essäistiken står under omförhandling; 
som jag antydde i förra kapitlet kan man bland annat 
hävda att förhållandet mellan essä som genre och mo-
dus står och väger under den tid som Woolf är verk-
sam som essäist och att det formar hennes skrivande. I 
den här studien är hon också viktig av ett annat skäl: 
hon utmärker sig för att i flera sammanhang men kan-
ske mest artikulerat i A Room of One’s Own (1929; Ett 
eget rum) argumentera för att även skrivande kvinnor 
har rätt till det som Montaigne beskriver i ”De l’Oysi-
veté” – tid för egen disposition, avskildhet, möjlighet 
att läsa, minnas, begrunda och följa tankens infall (vil-

to Truth (Athens, 2005), s. 42–45, 56–61. I en utblick 
över europeisk essäistik lyfter Göran Hägg snarare 
fram parallellen mellan Montaigne och den engelska 
traditionens familiar essay, då han menar att ett flertal 
engelska essäister plockar upp och vidareutvecklar 
den ”kåserande, skenbart improviserade stil” som 
Montaigne formade, se vidare Övertalning och 
underhållning, s. 21. Obaldia hör till dem som 
polemiserat mot tendensen att framställa modus och 
genre som ömsesidigt uteslutande kategorier och hon 
vill hellre se Montaignes och Bacons essäer som två 
möjliga realiseringar av en genre med stora variationer, 
se The Essayistic Spirit, s. 37–38, 57. Likväl är det nästan 
enbart den kontinentala essäistiken som hon i praktik-
en studerar.
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ket hon ytterst grundar i ett materiellt och ekonomiskt 
oberoende). Även om hennes tal om att kvinnor behö-
ver ledig tid och avskildhet för att kunna skriva inte 
specifikt gäller essän förknippar hon även den med ett 
slags kontemplativ ledighet och gentlemannaamatö-
rism, men denna bild kontrasteras gång på gång med 
uppfattningen om essän som dagskritik, recension och 
brödskriveri eller med andra ord: essäskrivande som 
ett slags arbete. Samtidigt är det ofta just i sina es-
säistiska texter som hon målar upp ett slags skapan-
dets idealsituation som är sysslolös och tillbakadragen 
(även om det ofta framgår att denna situation sällan 
har sin motsvarighet i verkligheten). Woolf uttrycker 
en större kluvenhet till den här studiens centrala stor-
heter än Montaigne eller Lamb, vilket gör henne in-
tressant att följa närmare, också för att reflektera över 
i vilken mån det handlar om en kvinnlig ambivalens 
till en övervägande manlig tradition. Som avslutande 
exempel lyfter jag fram en samtida essäistisk text av 
Jenny Diski, i vilken hon både upptar konversationen 
med Montaigne och kommenterar (och driver med) 
den romantiska författardisposition som i viss mån 
färgat både Lambs och Woolfs essäistik. I förhållande 
till Montaigne, Lamb och Woolf är Diski av flera skäl 
ett angeläget exempel i den här studien. Hon exempli-
fierar den samtida tendensen att ett essäistiskt modus 
dominerar över essän som genre; i den text som här 
särskilt ska undersökas – ett avsnitt i On Trying to Keep 
Still (2006; Den motvilliga resenären) – skriver Diski i 
tydlig dialog med essätraditionen men värjer sig sam-
tidigt mot alla slags genrebeteckningar och etiketter 
och föredrar kanske snarare en växelverkan mellan oli-
ka modi; vid sidan av en essäistisk ansats i On Trying to 
Keep Still hör drag från reseskildring och memoar till 
de mer framträdande. Särskilt i förhållande till Woolf 
utmärker sig Diski också på ett annat sätt: i On Trying 
to Keep Still beskriver hon ett slags reträtt till sysslo-
löshet som modelleras efter bland annat Montaigne, 
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men hon verkar inte – som Woolf – känna behov av att 
argumentera för att hon som kvinna har rätt till detta 
slags privilegierade ledighet på liknande sätt som vis-
sa kategorier av män har haft genom historien. Diskis 
tillbakadragande är självklart och samtidigt visar hon 
tydligt på reträttens iscensatta natur, och undermine-
rar därmed i någon mening den ursituation som Mon-
taigne bidrar till att skapa. Med Diski fortsätter även 
polemiken med några av essäistikens centrala värden, 
bland annat dess starka tro på subjektet, vilket kanske 
i någon mån speglar den subjektets kris som det nu-
mera ofta talas om i den akademiska och kulturella 
världen (i detta avseende har hon något gemensamt 
med Woolf som med lite andra strategier kritiserar 
det egocentrerade draget i essätraditionen). Att avsluta 
studien hos Diski kan därför fungera som en språng-
bräda för spekulationer om vart essäistiken kanske är 
på väg i morgon. 

 
*

Det resonansförhållande jag här har antytt mellan 
Montaigne, Lamb, Woolf och Diski och som jag vill 
undersöka närmare skulle också med en mer tradi-
tionellt litteraturvetenskaplig term kunna kallas för 
intertextualitet – denna omständighet att litteratur 
alltid skapas av och i dialog med annan litteratur och 
att villkoren för läsning likaså omgärdas av dessa för-
hållanden. Intertextualitetsbegreppet har emellertid 
med tiden fått så många innebörder att det numera 
måste användas med ständiga förbehåll; man kan na-
turligtvis inte tala om en intertextualitetsteori eller en 
betydelse av begreppet intertextualitet. Bland inter-
textualitetsteoretiker har jag i den här studien främst 
inspirerats av Michail Bachtin (som väl egentligen får 
sägas ha utnämnts till en sådan i efterhand), bland 
annat eftersom hans resonemang om språkets grund-
läggande dialogiska natur tycks rymma en tilltro till 
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den mänskliga agensen i högre grad än hos struktu-
ralistiskt orienterade intertextualitetsteoretiker som 
Roland Barthes och Julia Kristeva. Jag tror dessutom 
att Bachtins tankar på ett fruktbart sätt låter sig kom-
bineras med begreppshistoriska perspektiv så som de 
formats av exempelvis Koselleck.107 För att börja med 
Koselleck menar han att begrepp kännetecknas av sin 
förmåga att införliva och legera en mångfald skiftan-
de historiska erfarenheter och förhållanden – det är 
bland annat detta som konstituerar deras relation till 
historien. Här ingår även tesen om att språket och his-
torien står i en osamtidig relation till varandra. Deras 
tid löper således inte i samma takt: å ena sidan kan 
samhället förändras medan begreppen och språket 
fortfarande rymmer spår av äldre tiders erfarenheter, 
å andra sidan kan språket och begreppen föregripa en 
samhällsförändring så att en position är möjlig att inta 
eller tillskrivas först när det finns begrepp för den.108 
Koselleck tycks dock mer intresserad av begrepp som 
abstrakta storheter än av att på en mer konkret nivå 
undersöka vem eller vad det är som yttrar sig i begrep-
pen – de senare faktorerna kan kanske delvis förklara 
varför de kan uppfattas på så skiftande sätt. Men om 
förhållandet mellan texter betraktas som dialogiskt, så 
som jag antytt ovan och vilket är ett centralt antagan-
de i Bachtins språksyn, skulle man kunna hävda att re-
dan det enskilda ordet är genomkorsat av andras röster 
och av tidigare sammanhang i vilka det förekommit. 
Samtidigt kan det föregripa framtida svar. Orden är 
aldrig neutrala utan bär på konflikter, intressen, vär-
deringar och ideologier som går långt bortom den en-
skilde författaren och dennes situation. Den som talar 
gör det trots allt inte utifrån ordboken, hävdar Bachtin 
som i sin teori om det dialogiska språket riktar in sig 
på ”språket i dess konkreta och levande helhet” snara-
re än lingvistikens abstraktioner. Den som yttrar sig 
kan inte undgå att orden redan har yttrats av andra, 
i andra sammanhang, med andra avsikter. Den som 

107 Helge Jordheim har för övrigt pekat på 
paralleller mellan de tre teoretiker som han själv 
diskuterar som inspiratörer till en ny filologi (Koselleck, 
Skinner och Foucault) och Michail Bachtin, eftersom 
Bachtin uttrycker en liknande uppfattning om 
förhållandet mellan språk och historia som de nämnda 
teoretikerna, se vidare Läsningens vetenskap, s. 24–25 
(not 10). Det tar jag som ett tecken på det fruktbara 
i att kombinera begreppshistoriska perspektiv med 
Bachtins teori om det dialogiska språket.

108 Koselleck har beskrivit begreppens och språkets 
tidsmässiga förhållande till historien med uttrycket 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ”det osamtidigas 
samtidighet”, se vidare t.ex. Futures Past, s. 79–80, 90, 
155.
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talar måste göra orden till sina, men det är ingen en-
kel process: orden låter sig inte självklart omformas till 
någons egendom då de redan är befolkade av andra. 
Något av detta ”andra” eller främmande dröjer alltid 
kvar.109 

Det ska sägas att för Bachtin är det romanen som är 
den dialogiska genren par préférence – han diskuterar 
aldrig essän även om denna har gemensamt med roma-
nen att den är en prosagenre (det är för övrigt främst i 
prosan Bachtin hittar den polyfoni som han intresserar 
sig för). Bachtin ägnar sig dessutom i betydligt högre 
grad åt hur olika språkstilar kan komma till uttryck i 
romanen än åt de enskilda ordens heteroglossi som väl 
snarare står i fokus för min studie. Samtidigt finns det 
flera forskare som övertygande har argumenterat för 
att essän och essäistiska texter mycket väl kan beskri-
vas som dialogiska och polyfona och diskuteras med 
hjälp av Bachtins perspektiv och begrepp.110 

Om så Kosellecks uppmärksamhet på språkets 
osamtidiga relation till historien kombineras med 
Bachtins intresse för det dialogiska förhållandet mellan 
texter kan man fråga sig vem eller vad det är som talar, 
och från vilken tidshorisont, exempelvis då Montaigne 
skriver: ”Det är tarvlig äregirighet att söka vinna ära 
av sin sysslolöshet och sitt gömställe”, eller när Lambs 
essäistiska alter ego Elia, då han efter lång och trogen 
tjänst har blivit entledigad från sitt kontorsarbete, på-
står att ”a certain cum dignitate air” omgärdar honom 
sedan han pensionerats. Och vad är det för föreställ-
ningar som genljuder i Woolfs A Room of One’s Own, 
då essäjaget – efter att hon under en förmiddag i jakt 
på sanningen om kvinnors möjligheter till skrivande 
inte har åstadkommit något annat än en ilsken skiss 
över en misogyn professor – konstaterar att det är just i 
de sysslolösa stunderna, i drömmandets djupdykning-
ar i det omedvetna, som sanningen uppenbarar sig, 
eller för den delen när Jenny Diski, på reträtt från det 
ordinarie författarlivets upptagenhet, utmålar sig själv 

109 Beskrivningen här utgår från Michail Bachtin, 
”Discourse in the Novel”, övers. Caryl Emerson & 
Michael Holquist, i The Dialogic Imagination. Four 
Essays, red. Michael Holquist (Austin, 2008 [1934–
1935]), särskilt s. 276, 280, 293–294 (Bachtin nämner 
ordboken s. 294). Citatet är hämtat från densammes 
Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr & Johan Öberg 
(Gråbo, 1991 [1963]), s. 193.

110 Bland forskare som diskuterat essän i perspektiv 
av Bachtins dialogism finns Thomas E. Recchio, ”A 
Dialogical Approach to the Essay”, i Essays on the Essay, 
s. 271–288, Joel Haefner, ”Unfathering the Essay: 
Resistance and Intergenreality in the Essay Genre”, i 
Prose Studies nr 3 1989, s. 265 och Kuisma Korhonen, 
Textual Friendship, s. 113–117. Även enskilda essäister 
som Montaigne, Lamb och Woolf har beskrivits 
som dialogiska i Bachtins mening, se t.ex. Recchio 
ovan samt Obaldia, The Essayistic Spirit, s. 34–35 (om 
Montaigne); Bonnie Woodbery, ”Charles Lamb’s 
’Confessions of a Drunkard’: Constructing Subjectivity 
Through Context”, i Nineteenth-Century Contexts nr 
3 2000; Simon P. Hull, Charles Lamb, Elia and the 
London Magazine. Metropolitan Muse (London, 2010), s. 
181 (om Lamb); Leila Brosnan, Reading Virginia Woolf ’s 
Essays and Journalism. Breaking the Surface of Silence 
(Edinburgh, 1997), s. 25; Katerina Koutsantoni, Virginia 
Woolf ’s Common Reader (Farnham, 2009), passim; 
Randi Saloman, Virginia Woolf ’s Essayism (Edinburgh, 
2014 [2012]), s. 140–141 (om Woolf); Judith Allen, 
Virginia Woolf and the Politics of Language (Edinburgh, 
2012 [2010]), s. 28–30, 43 (om Woolf och Montaigne). 
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som en sengångare, en sloth? Är det samtidens normer 
och värderingar som talar eller formuleras en polemik 
med dessa värderingar, är det läsningens intertextuella 
förbindelser med det förflutnas ord och föreställningar 
som kommer till uttryck, är det genrekonventioner el-
ler ett jag som har erfarit och upplevt?111

Det jag vill ta fasta på är alltså en mångbottnad 
kulturell och historisk resonans. Jag läser det växlings-
rika förhållande mellan reträtt, sysslolöshet och essä 
som formuleras hos Montaigne, Lamb, Woolf och 
Diski som ett flerstämmigt samtal, präglat av ekon 
och repetitioner, instämmanden och motröster, samti-
digheter och osamtidigheter. Montaigne samtalar med 
antikens tänkare i sitt sökande efter ett nytt levnads-
sätt för aristokraten, men även om han, likt exempelvis 
Aristoteles, tycks tillbakavisa att det lediga livet har 
några syften utöver sig självt, exempelvis att vinna of-
fentlig ära, är hans reträtt ändå inte densamma som de 
antika filosofernas ideal om en kontemplativ ledighet. 
Lamb svarar i sin tur bland annat på den tidskriftses-
säistik som blivit en populär engelsk tolkning av essän 
i Montaignes efterföljd och i vilken dagdrivaren, the 
idler figure, kunnat fungera som essäistisk positione-
ring och kritisk markering mot en borgerlig arbetsetik, 
men den reträtt till ledighet som hans alter ego Elia 
talar om sker samtidigt på andra villkor än Montaig-
nes eller de klassiska författarnas – hans pensionering 
representerar något annat än antikens otium cum dig-
nitate (vila med värdighet). Woolf å sin sida låter sam-
talet med bland andra Lamb och Montaigne filtreras 
genom sin tids föreställningar och centrala frågor, ex-
empelvis de som handlar om subjektet och det omed-
vetna själslivets inverkan på skrivandet, men invävda i 
hennes texter finns även spår av romantikens idéer om 
ett slags skapandets aktiva passivitet. Och Jenny Diski 
formar sitt tillbakadragande efter mönster från såväl 
Montaigne som romantiska tänkare, men finner att de 
idéer om reträtten som en väg till självkännedom och 

111 Montaignecitatet är hämtat från Essayer. Bok 
I, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2012 [1595]), s. 301 
(kap. 38, ”Om ensamhet”). Lambexemplet är från 
”The Superannuated Man” (först publicerad i The 
London Magazine 1825) och citeras här från The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol II. Elia and the Last 
Essays of Elia, red. E. V. Lucas (London, 1903), s. 198. 
Det citat från Virginia Woolf jag anspelar på är från 
A Room of One’s Own (London, 1930 [1929]), s. 47: 
”Drawing pictures was an idle way of finishing an 
unprofitable morning’s work. Yet it is in our idleness, 
in our dreams, that the submerged truth sometimes 
comes to the top.” ”Sloth” är ett av flera snarlika epi-
tet som Jenny Diski tillskriver sig själv i On Trying to 
Keep Still (London, 2006); detta från s. 192. Exemplen 
diskuteras mer utförligt i de kommande kapitlen. 
Frågan om vem som talar i en given text har turnerats 
på många sätt även om Roland Barthes tankegångar 
i anslutning till essän om ”författarens död” väl hör 
till de mest inflytelserika och omdebatterade. Barthes 
slutsats blir dock att det är omöjligt att diskutera vem 
som talar, eftersom skrivandet utplånar varje enskild 
röst och varje ursprung, och då varje text genomkorsas 
av otaliga andra texter, se vidare ”The Death of the 
Author”, övers. Stephen Heath, i Image, Music, Text 
(New York, 1996 [1967]), s. 142. Detta är dock i första 
hand en teoretisk slutsats. Eftersom essän är en relativt 
öppet intertextuell genre, där essäistens önskade 
samtalspartners ofta åberopas genom explicita citat eller 
mer indirekt i allusioner, ser jag ändå en poäng med att 
försöka belysa detta samtal med många röster. Kanske 
kan man rentav argumentera för att skriftens distans är 
förutsättningen för essäns specifika form av samtal?  
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reflektion som formats i litteraturen är mer chimärer 
än realiteter. I detta samtal blandar sig således en rad 
andra röster, tider och platser… Och i en annan tid 
och på en annan plats försöker jag själv lyssna på detta 
samtal, jag försöker förstå och tolka det, sätta det i ett 
sammanhang, vilket betyder att jag själv deltar i ska-
pandet och formandet av det.

En förutsättning för detta samtal är det paradoxa-
la förhållandet att texter samtidigt är både inflätade i 
sin tid, sin kultur och sitt historiska sammanhang och 
frigjorda från desamma. Visst är det tydligt att exem-
pelvis Montaignes essäer i många avseenden är präg-
lade av sin tid och av en socialt privilegierad situation, 
men de öppnar också å ena sidan perspektivet bakåt 
mot det västerländskt-antika kulturarv som essäerna i 
så hög grad är ett egensinnigt konglomerat av. Å andra 
sidan pekar de också framåt, mot obestämda framtider 
och okända läsare, vilket gör att vi kan uppleva att 
historiens texter fortfarande talar till oss.112 

Jag är medveten om att det finns potentiellt pro-
blematiska aspekter av att skapa sådana typer av sam-
band som jag försöker göra i mitt upprättande av en 
essäistisk dialog mellan Montaigne, Lamb, Woolf och 
Diski. Som Michel Foucault påpekat är en av många 
risker med ett tänkande i kontinuitetskategorier som 
tradition eller inflytande att historiens alla skillnader 
och olikheter osynliggörs. Jag tolkar emellertid inte 
Foucaults resonemang som ett definitivt avståndsta-
gande till det sökande efter historiska förbindelser och 
samband som i många fall upplevs som meningsfullt 
därför att vi tror att det förflutnas röster fortfarande 
har något att säga oss; snarare påminner han om att 
kontinuiteter aldrig kan tas för givna, att de är kon-
struktioner som i sig väcker en rad frågor som forska-
ren bör ha i åtanke. Jag har försökt att inte reducera 
skillnad till likhet och ambitionen har varit att lyfta 
fram både det välbekanta och det främmande, både 
det kontinuerliga och det diskontinuerliga i det förhål-

112 Om det paradoxala förhållandet mellan 
text och kontext som för den historiskt inriktade 
litteraturforskaren innebär att alla texter samtidigt är 
oberoende av och inflätade i sin historiska kontext, 
se vidare Jordheim, Läsningens vetenskap, s. 111–113. 
Jordheim sätter detta förhållande i samband med den 
språkliga vändningen inom kulturvetenskaperna. 
I nyhistoricismen talar man på liknande sätt om 
behovet av att behålla ett dubbelt perspektiv på det 
förflutnas litteratur, eftersom den både är nedsänkt i 
sin kultur och pekar bortom den, ”at once immersed 
in its time and place and yet somehow pulling out 
and away”, som Catherine Gallagher och Stephen 
Greenblatt skriver i Practicing New Historicism 
(Chicago, 2000), s. 17. Med tanke på att jag här har 
aktualiserat intertextualitetsteori vid sidan av mer 
uttalat historiserande perspektiv kan man ställa frågan 
om denna i allmänhet öppnar texten mot historien eller 
främst mot andra texter? Enligt den strukturalistiska 
uppfattningen refererar texter framför allt till andra 
texter och tecken, medan en forskare som Bachtin 
i högre grad betonar relationen mellan språket och 
de sociala och historiskt specifika situationer där det 
används. Detta är ytterligare ett skäl till att jag särskilt 
vill lyfta fram Bachtins perspektiv i detta sammanhang. 
Om intertextualitet och historia, se vidare Graham 
Allen, Intertextuality, 2 rev. uppl. (New York, 2011 
[2000]), s. 55–58.
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lande jag upprättat mellan mina analysexempel. Sam-
me Foucault skriver för övrigt då han mot slutet av sitt 
liv är upptagen med den grekiska senantikens tänk-
ande att han försöker arbeta enligt en ”praxis som utan 
tvivel är grundläggande i den västerländska filosofin”, 
nämligen att ”på en och samma gång undersöka den 
skillnad som håller oss på avstånd från ett tänkande 
som vi uppfattar som vårt eget tänkandes ursprung 
och den närhet som finns kvar trots detta ständigt 
växande avstånd”. Förhållandet mellan nuet och det 
förflutna rymmer både likhet och skillnad. I en studie 
om melankolins historia har Karin Johannisson argu-
menterat för behovet av att lyfta fram både kontinuitet 
och diskontinuitet i vårt förhållande till det förflutna, 
och på liknande sätt har min ambition varit att visa 
hur såväl reträtten som sysslolösheten och essän är rör-
liga kategorier, vilka med Johannisons ord formas i hu-
vudsak i förhållande till ”de mönster som samtiden be-
kräftar”.113 Samtidigt är det uppenbart så att skriftens 
betingelser och bevarandet och traderandet av texter 
har gjort det möjligt för författare att samtala över tid 
och rum. Med andra ord tänker jag mig alltså att det 
är möjligt att tala om återkommande idéer om essän 
liksom om typiskt essäistiska teman – varav sysslolös-
heten och reträtten skulle kunna vara några – men att 
de har varierats i förhållande till skilda historiska, so-
ciala och mediala villkor, vilket jag har försökt visa ge-
nom att göra nedslag hos några författare verksamma 
vid olika tidpunkter i essäistikens historia. 

*

Place Denfert-Rochereau, andra maj. Solen försöker 
tränga igenom diset, förmiddagstrafiken har börjat 
rulla. På gatan nedanför mitt fönster syns inte ett 
spår efter gårdagens arbetardemonstrationer; de gröna 
renhållningsbilarna har effektivt städat undan dem. 
Det är som om de aldrig ägt rum. Själv har jag inte 
deltagit annat än genom att gå motströms. Efter ett 

113 Michel Foucault refereras från Vetandets 
arkeologi, övers. C. G. Bjurström (Lund, 2011 [1969]), 
s. 37–43, jfr även densammes ”Nietzsche, genealogin, 
historien”, övers. Lars Bjurman, i Diskursernas kamp. 
Texter i urval av Thomas Götselius & Ulf Olsson 
(Stockholm/Stehag, 2008 [1971]), s. 101–124. Citaten 
från densammes Sexualitetens historia. Band 2, 
Njutningarnas bruk, övers. Britta Gröndahl, ny utg. 
(Göteborg, 2002 [1984]), s. 11 (not 1). Karin Johannisson 
refereras från Melankoliska rum, s. 258–259, citatet s. 13. 
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besök i den botaniska trädgården, fortfarande otuktad 
och tvekande efter en sträng vinter, och ett stopp vid 
Montaignestatyn vid Sorbonne, sökte jag mig tillbaka 
till hotellet genom att gå åt motsatt håll än demon-
stranterna. Kanske symboliserar det min kluvenhet 
inför arbetet, tänker jag där jag nu åter sitter vid mitt 
minimala skrivbord. ”Puritanen ville ta sitt arbete som 
ett kall, vi måste göra det”, skriver Max Weber i en 
reflektion över hur arbetsetiken kommit att bli en allt-
mer dominerande norm i västerländska samhällen.114 
Är det jag ägnar mig åt ett kall eller ett arbete? Läser, 
funderar och skriver jag av nöje och nyfikenhet eller 
på grund av internaliserad pliktkänsla? Är mitt tvång 
till oavbruten upptagenhet kanske egentligen en form 
av osjälvständig lättja, så som Nietzsche antydde? Och 
sitter inte arbetsetiken som en demon på min axel och 
påminner mig om att läsande, grubblande och skri-
vande kanske inte är riktigt arbete? Om jag å andra 
sidan helt skulle strunta i mina demoner och ägna min 
vecka i Paris åt att göra ingenting skulle jag troligen 
drabbas av dåligt samvete. Plikter först, nöje sedan, 
om tiden räcker till (det gör den oftast inte). Hur skul-
le jag kunna ställa mig över själva samhällsordningen 
– om vi får tro Weber fanns tendenser till rationalism 
och asketism redan i klosterväsendet och de kom så 
småningom att genomsyra synen på det världsliga ar-
betet och den mänskliga tillvaron i stort, även om ar-
betsetikens tillskyndare kanske har varit flera och mer 
högröstade i vissa sammanhang snarare än andra.115 
Trots att jag lämnat den småländska frikyrkobygden 
sedan länge har jag på många sätt införlivat dess vär-
deringar och sätt att ordna livet. 

Hur är det alltså egentligen ställt med min hotell-
rumsreträtt – i en liten vindskupa i Paris som alls inte 
är särskilt fridfull, snarare råkall och fuktig med imma 
på insidan av fönsterglasen, belägen alldeles ovanför 
en fyrfilig trafikkorsning med ständiga polis- och am-
bulansutryckningar? Och hur är det med e-posten 
med sina bud om artiklar som ska revideras, möten 

114 Citatet från Max Weber, Den protestantiska etiken 
och kapitalismens anda, s. 85 (mina kursiveringar). 

115 Liksom många andra teoretiska 
förklaringsmodeller har förstås även Webers 
diskussion om den protestantiska etikens betydelse 
för kapitalismens utveckling mötts av kritik bland 
annat för att inte stämma överens med den historiska 
verkligheten, för en överblick över mottagandet, se t.ex. 
The Protestant Ethic Turns 100. Essays on the Centenary 
of the Weber Thesis, red. William H. Swatos Jr. & 
Lutz Kaelber (Boulder, 2005). Likväl har Webers teori 
fortsatt kunnat fungera som stimulerande tankeredskap 
i många sammanhang, och det är så den har verkat i 
min studie. 
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som ska bokas, uppgifter som ska inrapporteras och 
problem som ska lösas? Eller med den amerikanska 
kvinnan i rummet intill som talar oavbrutet och hög-
ljutt i telefon med någon därhemma? Eller städerskan 
som dammsuger i korridoren utanför och som närmar 
sig mitt rum? Borde jag förresten inte sitta på café – 
det hör väl till när man är i Paris och det är det mina 
kollegor har föreställt sig att jag ska göra när jag be-
rättat om min förestående resa. Då skulle jag åtmins-
tone befinna mig på marknivå, omgiven av ett myller 
av sinnesintryck, röster, bilder, vilket bättre beskriver 
förutsättningarna för den här undersökningen än att 
tala om den som ett slags hotellrumsreträtt i avskild-
het och von oben. Det handlar varken om fågel eller 
fisk utan om något mittemellan, om att bana sig fram 
i snårig terräng, en mental och intellektuell sådan mer 
än en fysisk, eftersom stillasittandet dominerar, om 
det så är framför datorn, med en bok eller med pap-
per och penna. Och när detta eviga sittande involverar 
en dator med trådlös uppkoppling är det ensamt och 
avskilt bara i fysisk mening – även om en Parisvistelse 
innebär några dagars avbrott från vardagen sker det 
fortfarande med en oändlig räcka distraktionsmoment 
som inte minst påminner om hur sammankopplad 
världen numera är, på gott och ont. Här finns inget 
som skiljer mig från omvärlden. Om det nu är arbete 
jag ägnar mig åt finns det ingen tid som inte kan vara 
arbetets tid, inget rum som inte kan vara arbetets rum, 
om jag inte själv eller någon annan aktivt ingriper för 
att förhindra det. Samtidigt går det knappast att för-
neka att min möjlighet att vistas här och att göra det 
jag gör är ett uttryck för att jag är privilegierad; den är 
beroende av andras arbete vilket ofta är mindre fritt 
och rörligt än mitt. Jag borde verkligen inte klaga. 
Ändå börjar jag grubbla över vad det skulle innebära 
om jag skulle vägra att gå ut – skulle det vara att utöva 
makt? Denna fråga för mig vidare till nästa: hur har 
relationerna sett ut mellan essän och makten, och har 
reträtten och sysslolösheten något att göra med saken?



PROTOKOLL ÖVER ETT LÖSSLÄPPT DRÖMMANDE:
MONTAIGNE, RETRÄTTEN OCH MAKTEN
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En teori som särskilt betonar förhållandet 
mellan essän och makten finner jag hos litte-
raturforskaren John Snyder som hävdat att re-

trätten eller gesten att dra sig tillbaka fungerar som 
ett slags mötesplats mellan dessa bägge storheter. Sny-
ders genreteoretiska utgångspunkt är att essän mås-
te förstås som ett socialt fenomen – essän inte bara 
återspeglar ett samhälle utan gör också något med 
samhället. Närmare bestämt fungerar essän som ett 
slags utövande av symbolisk makt, som ideologisk 
kraft, som handling och ingripande i historien, skriver 
Snyder. Och den historiska situation som framkallar 
essän eller ett essäistiskt skrivande som reaktion eller 
maktspråk är just reträtten – enligt Snyder är den allt-
så central för essäns själva början. 

Vari består då essäns makt? Essän erbjuder frigö-
relse – befrielse från historien och politiken, från det 
gamla jaget och från genrernas bojor, en frigörelse 
som sker genom orden och språket och kompenserar 
för maktförlust. Hur då, och vilken maktförlust? Sny-
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der menar att essän ger röst framför allt åt den gamle 
mannen: den erfarne mannen som frivilligt eller av 
nödtvång har dragit sig tillbaka från handlingar och 
offentligt inflytande och som nu är djärv nog att tala 
fritt och oavbrutet, utan annat mål än talandet självt, 
vilket också i hög grad är riktat mot sig självt snarare 
än mot en publik. Essäns föregångare söker Snyder hos 
Cicero, vars sena dialog om ålderdomen – förr ofta läst 
i skolans latinundervisning – vittnar om denna makt-
förskjutning. Cicero skildrar ett åldrade jag som reti-
rerat från offentlig ära till ordens privata ekokammare 
och markerar för Snyder en startpunkt för den essäis-
tiska reträtten. Varianter på denna reträtt finner han 
sedan hos Montaigne, Machiavelli, Bacon, Rousseau, 
Emerson och Nietzsche, vilkas skrivande han menar 
är märkt av tillbakadraganden med varierande orsaker 
– politiska oroligheter, önskan om en tryggare väg till 
berömmelse, vantrivsel, utstötning… ja, Snyder häv-
dar rentav att det behov av frigörelse genom orden och 
i privatsfären som essän representerar kan ha att göra 
med att författaren har känt sig sviken, förrådd, ex-
kluderad eller undertryckt i något offentligt samman-
hang.1 Orden blir således ett substitut för de offentliga 
handlingarnas ära för ett jag som inte längre befinner 
sig i maktens centrum; essän projicerar ett slags un-
dantagstillstånd, kunde man säga – ett rum, en tid 
och en värld befriade från plikter och krav där man 
kan tala utan hänsyn till regler om genre och dekorum 
och är fri att definiera sig själv bortom offentlighetens 
teater och dess maktspel. När bedrifternas tid är förbi 
inrättas i stället lärdomens herravälde, som hos Cice-
ros talesperson Cato, som försäkrar sina unga lyssnare 
och den sentida läsaren om att ålderdom inte är något 
hinder för intellektuell verksamhet och för att tillfreds-
ställa sin kunskapstörst – tvärtom.2 Essäns makt skul-
le alltså ha att göra med erfarenhet och bildning; essän 
etablerar sin egen auktoritet och röst genom att knyta 
an till en rad av stora tänkare i västerländsk lärdoms-

1 Resonemanget om relationen mellan essän, reträtten 
och makten utgår från John Snyder, Prospects of Power. 
Om Snyders syn på genre och essän som genre s. 1–7, 
15–17; om essän som förmedlare av den gamle mannens 
röst s. 151; om reträttens orsaker, funktioner och olika 
litterära exempel s. 149–201, 207–211. Jfr Melbergs 
presentation av Snyder i Essä, s. 18–19. 

2 Här anspelar jag på John Snyders formulering 
i samband med att han kommenterar Catos 
tillbakadragande som det omtalas av Cicero: ”The 
reign of deeds and influence is over; the rule of learning 
commences.” (Prospects of Power, s. 157.) I Ciceros 
Cato Maior de Senectute (ca 44 f Kr; Om ålderdom) 
är Catos diskussion om hög ålder och erfarenhet som 
fördelaktiga för en intellektuell verksamhet en del av 
en längre argumentation om varför ålderdom inte ska 
betraktas som en olycka. Se vidare Marcus Tullius 
Cicero, Om ålderdom, övers. Tore Jansson (Stockholm, 
1995), s. 27–35, 55. 
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tradition – Cicero hänvisar till Pythagoras, Platon och 
Epikuros, Montaigne gör otaliga anspelningar på och 
citerar både romare och greker, Rousseau förhåller sig 
till Montaigne och så vidare. Genom orden och bild-
ningen får jaget immunitet från det gamla livet, en 
alternativ handlingsarena och en ny typ av makt, men 
en mer indirekt sådan. Det jag som drar sig tillbaka för 
att skriva essä avsvär sig historiens och samtidens kon-
flikter och erkänner endast den historiska gemenskap 
som möjliggörs av bevarade ord, eller kanske snarare: 
uppfinner ett nytt slags historia i stället för den som 
inte längre är möjlig. Samtidigt, konstaterar Snyder, 
är denna särskilda form av makt – en möjlighet till 
ett annat slags inflytande och till skapandet av ett jag 
enbart genom ord – helt beroende av reträtten som en 
särskild historisk situation.3 I grund och botten, påstår 
han dessutom, handlar essäns drivkrafter om begär, 
om potens. Han hävdar att den gamle mannen, vars 
kroppsliga och sexuella vitalitet börjar avta, använder 
orden och kunskapen som kompensatoriskt livselixir, 
ja, kanske till och med som tröst.4 

Här måste jag erkänna att jag börjar skruva på mig 
inför Snyders uppfordrande men också reducerande 
resonemang, som bygger på en handfull texter ur en 
tämligen brokig essähistoria. Befäster det inte bara 
den sedvanliga västerländska patriarkala auktoriteten, 
och tycks det inte sväva en besvärande självtillräcklig-
het över hela tankebygget? Snyders allmänna utgångs-
punkt är ju att essän och andra genrer ingriper i det 
sociala och i historien, men det måste i så fall vara på 
en mycket abstrakt nivå, för i hans framställning blir 
essän i stort sett ett solilokvium; han ignorerar många 
essäisters mer jordnära och ofta upprepade dröm om 
ett vänskapligt samtal, en dröm som skulle kunna an-
tyda att essän lika gärna kan utvecklas i spännings-
fältet mellan dialog och monolog som i det tal som 
främst riktas mot sig självt. 

Litteraturvetaren Kuisma Korhonen har i stället 

3 Snyder skriver bland annat: ”For Cato, as for Cicero 
and all those following his precedent, the Word opens 
up a new arena for action and influence within the 
bounds of the essay, which is a frame unbounded by 
history yet a formation entirely determined by the 
historical situation of retreat. Nonetheless, the prospect 
is one of power, the power of self-fabrication out of the 
materials of learning […].” (Prospects of Power, s. 157.)

4 Som parallell till Ciceros Om ålderdom diskuterar 
Snyder bland annat Montaignes ”Sur des vers de 
Virgile” och beskriver då språkets ”sexualitet” som 
kompensatorisk i förhållande till kroppens avtagande 
dito: ”Clearly by now in this old man’s essai to regain a 
sense of vitality, the sexuality of language proffers the 
appropriate elixir.” (Prospects of Power, s. 161.)
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tagit fasta på just en sådan spänning i essäns tradition 
mellan ett monologiskt drag och en mer pluralistisk 
och dialogisk hållning och ser den i relation till en 
gammal litteraturhistorisk konflikt mellan muntligt 
och skriftligt: essän har enligt Korhonen formats i för-
hållande till det muntliga samtalets ideal och har som 
grundläggande drivkraft ett begär efter vänskap och 
dialog, men samtal och vänskap via skriftens påbjudna 
avstånd är något helt annat än mötet öga mot öga.5 

Korhonen är överens med Snyder om att essäns röt-
ter måste sökas i den antika myllan, men han lyfter 
mer uttalat fram Platons dialoger med Sokrates som 
talesperson som en viktig essäistisk föregångare. Sär-
skilt vissa drag i den sokratiska dialogen är intressanta 
att ta fasta på i det här kapitlet, där det inte bara ska 
handla om att undersöka hur ett förhållande mellan 
reträtt, sysslolöshet och essä formas i Montaignes skri-
vande, utan även om att – åtminstone i någon mån 
– antyda några essäistiska impulser före Montaigne. 
Enligt Michail Bachtin kan den sokratiska dialogen 
föras till en grupp antika genrer som skiljer sig från 
epiken och tragedin genom att vara på en gång allvar-
liga och komiska; de blandar stilar, röster och genrer, 
är ofta samtidsorienterade och tar sin utgångspunkt i 
erfarenhet och verklighet snarare än i legender. Den 
sokratiska dialogen är en form av sanningssökande 
som utgår från tanken om sanningens dialogiska na-
tur, och detta sökande och prövande av sanningen – 
det som är den sokratiska dialogens centrala ”händel-
se” – äger rum just i ett slags reträtt eller vad Bachtin 
kallar en ”undantagssituation […] som får människan 
att upptäcka de djupa skikten i sin personlighet och 
tanke”. I den sokratiska dialogen prövas en idé men 
den innebär samtidigt en prövning av människan som 
bär på denna idé, menar Bachtin; med den sokratiska 
dialogen får vi för första gången i europeisk litteratur 
en huvudperson som i första hand är en ”ideolog” som 
ägnar sig åt tänkande och reflektion snarare än hand-

5 Kuisma Korhonen refereras här och nedan från 
Textual Friendship, s. 19–26, 38–40, 46–47, 69–70, 
101–102, 202, 403. Även Gerhard Haas har betonat den 
dialogiska strukturen som en av essäns grundpelare, 
men menar samtidigt i linje med Snyder att jaget talar 
med sig självt i högre grad än med andra (Essay, s. 48–
50). För en diskussion om hur essäns dialogiska ideal 
kan ta sig uttryck i samtidens medialt diversifierade 
kultur där ett essäistiskt modus inte begränsas till 
det skrivna och tryckta ordet, se Emma Eldelin, 
”Radioprogrammet Spanarna och essätraditionen: 
Bidrag till ett essäistiskt modus”, i Edda. Nordisk 
tidsskrift for litteraturforskning nr 3 2012, s. 179–194.
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ling.6 I den sokratiska dialogen utformas sannings-
sökandet fortfarande enligt det muntliga idealet öga 
mot öga, men den framtida ”’dialogen mellan döda’”, 
åtskilda av århundraden men sammanförda genom 
skriften, ligger inte särskilt långt bort, menar Bachtin. 
Den sokratiska dialogen existerade dock inte som en 
avgränsad genre under någon längre period – och det 
dialogiska idealet realiserades inte heller alltid i enskil-
da dialoger – men i dess upplösningsprocess uppstod 
andra dialogiska genrer som i sin tur (åtminstone i 
sina modala varianter) kom att bli viktiga inte minst i 
renässansens litteratur.7 När Kuisma Korhonen, inspi-
rerad av Bachtins idéer om språkets polyfoni, beskri-
ver den montaigneska essän som en dialog med ”döda 
litterära fäder” som behandlas som om de ännu vore 
levande antyder han essäns likhet med den sokratiska 
dialogen och samtidigt konturerna av en kultur som i 
högre grad har anammat skriftligheten men i vilken 
de antika författarna ännu kan upplevas som samtida.8 

Att essän ger röst och ny auktoritet och vitalitet 
åt den gamle mannen och att den formas i relation 
till faderliga föregångare är dock något som förenar 
både Korhonens och Snyders beskrivningar av essäns 
grundkomponenter och dess typiske protagonist. På 
liknande sätt, om än inte så genusmässigt enögt, har 
Phillip Lopate hävdat att essän ger uttryck för ”med-
elålderns röst”, då han menar att essän tenderar att 
förmedla frukterna av den mognade erfarenhetens 
jämnmod.9 Men… men… vill jag invända; redan i 
tjugoårsåldern debuterar Virginia Woolf (då Virginia 
Stephen) som essäist och litteraturkritiker och vid fyll-
da tjugotre publicerar hon ”The Decay of Essay-wri-
ting” (1905), en närmast skoningslös kritik av vad hon 
uppfattade som en urvattnad och pratsjuk egofixering 
i den samtida essäistiken – en kritik om man så vill 
mot det jag som i Snyders mening främst är vänt mot 
sig självt. Woolf är essäist och kritiker i över ett decen-
nium innan hon debuterar som romanförfattare 1915, 

6 Michail Bachtin presenterar grunddragen i den 
sokratiska dialogen i anslutning till sin diskussion 
om det dialogiska draget i Fjodor Dostojevskijs 
författarskap i Dostojevskijs poetik, s. 114–120. Citaten 
här från s. 119 (kursiv i översättningen). 

7 Citatet från Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 120. En 
med den sokratiska dialogen besläktad antik genre 
som Bachtin tar upp är den menippéiska satiren, som 
har mer utpräglat komiska och fantastiska element 
(menippéns genredrag sammanfattas på s. 121–127). 
Bachtin menar att menippén ”tränger […] in i alla stora 
genrer” under renässansen, vilken i sin tur beskrivs som 
en ”epok av djup och nästan fullständig karnevalisering 
av all litteratur och världsåskådning” (ibid., s. 145). 
Bachtin gör inte någon explicit distinktion mellan 
genre och modus, men förefaller tänka sig något 
liknande, då han betonar att han, när han talar om 
menippén hos mer sentida författare som Voltaire eller 
E. T. A. Hoffmann, syftar på ”genrens väsen” snarare 
än ”en bestämd genrekanon (som i antiken)”. (Ibid., s. 
146, kursiv i översättningen.) Korhonen ser paralleller 
mellan essän och menippén men utvecklar inte 
jämförelsen vidare (Textual Friendship, s. 148). 

8 Korhonen refereras från Textual Friendship, s. 
115–116. Där skriver han att essän är ”the dialogue with 
dead, literary paters” (kurs. i original, min övers.). 

9 Phillip Lopates beskrivning av essäistens röst som 
”the voice of middle age” från ”Introduction”, i The Art 
of the Personal Essay, s. xxxvi. Lopate har svårt att tro 
att en ung person skulle kunna göra avtryck i en essä 
(och syftar då särskilt på the personal essay), förutsatt att 
den i så hög grad bygger på tillbakablickande reflektion 
över gjorda erfarenheter. Jämför med Arne Melberg 
som har hävdat att essäisten blir essäist ”i det ögonblick 
han eller hon besinnar sin dödlighet” och införlivar 
denna insikt i sitt skrivande (Essä, s. 76). 
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och redan i sina tidiga essäer har hon anammat en röst 
som hon senare visserligen modifierar och leker med 
genom olika fiktionaliserande grepp, men som likväl 
från början uttrycker en ambivalens inför essän som 
Woolf tycks ha brottats med i hela sitt liv – kanske 
har den inte så lite att göra med essäns patriarkala 
arv.10 Men naturligtvis räknar Snyder inte Woolf som 
en essäist som uppnår den frigörelse som essän enligt 
hans mening erbjuder; snarare fullföljer hon – anser 
han – en tendens inom den engelska essäistiken som 
efter Francis Bacons strängt formella och aforistiska 
essäer fixerar genren i en tvångströja i sin strävan efter 
språklig och formmässig perfektion. Essän stelnar till 
monument, ointagligt och stillastående, eller med an-
dra ord: den går från modus till genre.11 Men nu går 
jag händelserna i förväg: hur Virginia Woolf banar sig 
väg i en dittills mansdominerad essätradition och hur 
hon navigerar mellan essän som genre och modus blir 
frågor för ett senare kapitel. 

Snyders och Korhonens diskussioner om essäns 
fundament och dess historiska och sociala villkor har 
alltså som jag ser det både förtjänster och mer tveksam-
ma inslag; det tycks som om varje försök att beskriva 
essän förr eller senare blir otillräckligt, som krävde 
den en ständig förflyttning i terrängen, ett vridande 
på objektivet, för att dess rörliga logik av ”både-och” 
åtminstone för ett hoppfullt ögonblick ska bli synlig. 
Essäns potentiella impulser är många och har som vi 
ska se inte bara kommit från antikens dialogformer. I 
ett försök att ta fasta på essäns rörlighet har Claire de 
Obaldia föreslagit att essän tar form i relation till och 
aktualiserar en lång rad spänningar – mellan samtal 
och monolog, öppenhet och slutenhet, lättsinne och 
seriositet, fantasi och verklighet, jaget och den andre. 
Ja, varför inte också mellan passivitet och aktivitet el-
ler mellan sysslolöshet och verksamhet, som ju verkar 
vara återkommande essäistiska samtalsämnen?12 En 
sådan motstridig dynamik präglar redan Montaigne 

10 Virginia Woolfs ”The Decay of Essay-writing” 
(först publicerad i Academy & Literature 25 februari 
1905) refereras från The Essays of Virginia Woolf. Vol. 
I, 1904–1912, red. Andrew McNeillie (London, 1986), 
s. 24–27. Om Woolfs tidiga kontakt med Montaignes 
essäer, se t.ex. Juliet Dusinberre, Virginia Woolf ’s 
Renaissance. Woman Reader or Common Reader? (Bas-
ingstoke, 1997), s. 9–10; Hermione Lee, Virginia Woolf 
(New York, 1997 [1996]), s. 140; Judith Allen, Virginia 
Woolf and the Politics of Language, s. 23, 38 (not 6). 

11 Snyder nämner Woolf i en diskussion om 
relationen mellan feminismen och essäns frigörande 
potential. Enligt Snyder är det framför allt franska 
feminister (Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Hélène 
Cixous) som anammat essäns frigörande dimensioner, 
medan han anser att engelska och amerikanska 
feminister har hindrats av ”the aspiration to the 
perfection of stasis”; de har inte vågat släppa loss sitt 
skrivande utan har strävat efter formmässig perfektion. 
Se vidare Prospects of Power, s. 172. Om Bacons essäer, 
se ibid., s. 176–177. 

12 Enligt Claire de Obaldia är det enda essäforskare 
har kunnat enas om som kännetecknande för essän 
dess obestämbarhet och ovisshet. I texten nämner jag 
några av de motsättningar och spänningar som hon 
identifierar med tillägg av egna, jfr The Essayistic Spirit, 
s. 2, 62. 
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och hans reträtt i riktning mot essän, kanske den mest 
uttolkade i essäns historia. 

 
*

”Man kallar sällan på mig för offentliga uppdrag, och 
själv erbjuder jag mig lika sällan. Frihet och sysslolös-
het, som är mina viktigaste egenskaper, står i diame-
tral motsats till den verksamheten.” Så skriver Michel 
de Montaigne i den sena ”De la vanité”, efter förrättat 
värv bland annat som borgmästare och ämbetsman i 
Bordeaux parlament.13 Hos Montaigne blir det tydligt 
hur komplex frågan om essän och makten kan vara – 
Montaignes reträtt kan te sig helt konventionell, som 
en medveten och bakåtblickande imitation av de antika 
tänkarnas filosofiska tillbakadragande från det aktiva 
livet. Den är också formad av sin samtid då Montaigne 
förhåller sig till den renässanselit som vill förvandla 
ledighet till strävan. Kanske finns det också något mer 
egensinnigt och framåtpekande i Montaignes reträtt 
även om jag förblir vacklande i frågan. Att tro att det 
går att komma med något nytt om denna historia är 
väl att förhäva sig; Montaignes reträtt verkar vara en 
oupphörlig källa till fascination och är omskriven av 
många. Men den självsäkerhet som Montaigne tycks 
uppvisa i sitt sena uttalande om att frihet och sysslo-
löshet skulle vara hans viktigaste egenskaper, ja till och 
med förtjänster, är inte lika uppenbar i andra och ti-
digare sammanhang där Montaigne kommenterar det 
tillbakadragna privatlivet och dess förutsättningar. Att 
dra sig tillbaka från offentliga plikter och uppdrag till 
ledighet och sysslolöshet kunde i samtiden uppfattas 
som en tvetydig gest. Hur kunde Montaigne uttrycka 
sig med sådan övertygelse om något som var omgärdat 
med så många tveksamheter – och hur hade vägen dit 
sett ut? Varför drog han sig tillbaka, eller gjorde han 
egentligen inte det, utan var fullt upptagen med att 
odla en myt? 

13 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 301 
(kap. 9, ”Om fåfänglighet”). I original: ”On ne m’y 
appelle gueres, et je m’y convie aussi peu. La liberté 
et l’oysiveté, qui sont mes maistresses qualitez, sont 
qualitez, diametralement contraires à ce mestier là.” 
Citerat från Les Essais, red. Jean Balsamo, Michel 
Magnien & Catherine Magnien-Simonin (Paris, 2007 
[1595]), s. 1038 (bok III, kap. 9, ”De la vanité”). Det 
franska originalet citeras genomgående från denna 
utgåva. Vid citat och referat från Montaigne anges i 
noterna följande bibliografiska uppgifter: verkets titel 
och volym (I–III), sida, kapitelnummer och kapiteltitel 
(jfr exemplen ovan – om kapiteltiteln redan nämnts 
i anslutande resonemang upprepas den dock inte). 
Franska kapiteltitlar anges så som de står i den använda 
utgåvan av Les Essais. Uppgifter om volym skrivs på 
olika sätt vid den svenska och den franska utgåvan 
eftersom den svenska är utgiven i tre volymer medan 
den franska samlar samtliga essäer i ett band. Redan 
tidigare i ”De la vanité” hävdar Montaigne att lättja 
och frihet är hans favoritegenskaper (Essayer. Bok III, s. 
267, i originalet ”l’oysiveté” resp. ”la franchise”, se Les 
Essais, s. 1014). Notera särskilt att Montaigne talar om 
sysslolöshet och frihet som qualitez, det vill säga goda 
egenskaper, förtjänster. 
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1570, vid trettiosju års ålder, säger Montaigne upp 
sitt ämbete vid parlamentsdomstolen i Bordeaux och 
drar sig året därpå tillbaka till familjens slott på lands-
bygden utanför staden för att, som han själv påstår, 
tillbringa resten av sitt liv i ledighet och overksamhet, 
utan plikter eller uppdrag.14 Vad som fick honom att 
fatta detta beslut vid vad som i vår tid förefaller relativt 
unga år är däremot omdiskuterat (Montaigne skulle 
leva i ytterligare dryga tjugo händelserika år: vid si-
dan av essäskrivandet och förvaltandet av det egna 
godset gav han sig bland annat ut på en lång resa till 
Schweiz, Tyskland och Italien 1580–81, var under två 
perioder borgmästare i Bordeaux (1581–85) samt invol-
verades i slutet av 1580-talet i förhandlingarna mellan 
kung Henrik III och protestanternas ledare, Henrik 
av Navarra, senare Henrik IV).15 Var det känslan av 
obekvämhet i ett yrke där han ständigt tvingades fälla 
omdömen och föreslå beslut, ibland kanske förhasta-
de, som fick honom att dra sig tillbaka? Eller var det 
kanske av olust inför en offentlighet genomsyrad av 
förställning och hyckleri där han riskerade att förlora 
sig själv?16 Handlade det kanske om ett slags livskris 
och insikt om den egna dödligheten, utlöst av att han 
förlorat en rad närstående – på kort tid hade han mist 
både sin far, sin bror och den egna förstfödda dot-
tern, och några år dessförinnan även den bäste vän-
nen, Étienne de La Boétie. Eller var reträtten snarare 
politiskt motiverad – Montaigne levde ju trots allt i 
princip hela sitt vuxna liv under blodigt inbördeskrig 
och med starka spänningar mellan mer eller mindre 
fundamentalistiska religiösa falanger, där det inte kan 
ha varit lätt att i alla lägen navigera rätt. Kanske hade 
Montaigne först inte planerat att dra sig tillbaka men 
kände sig i någon mening sviken – när han fick chan-
sen att avancera till en post vid hovet fick han avslag, 
och sålde kort därefter sitt ämbete.17 Det är inte omöj-
ligt att han hade tröttnat på parlamentets rutinsysslor 
och rättssystemets brister, men omständigheterna är 

14 Montaigne sålde sitt ämbete till en efterträdare 
i april 1570. Se vidare Donald Frame, Montaigne. A 
Biography (London, 1965), s. 114. 

15 Montaigne var inte ens fyrtio då han drog sig 
tillbaka, men i hans samtid ansågs detta vara en relativt 
hög ålder, och som Peter Burke har påpekat kan vår 
tids medelålderskris jämföras med dåtidens ”end-of-life 
crisis”, se Montaigne (Oxford, 1981), s. 4. Detaljerade 
kronologiska översikter över Montaignes liv finns bland 
annat i Michel de Montaigne, Les Essais, s. lxv–xci 
(av Jean Balsamo) och i Michel de Montaigne, The 
Complete Works. Essays, Travel Journal, Letters, övers. 
Donald Frame (New York, 2003), s. xxxii–li (av Donald 
Frame). 

16 Arne Melberg har diskuterat den grekiska devisen 
ἐπέχω (epechō, ’jag avstår’) som Montaigne lät rista 
in i en takbjälke och som bland annat kan tolkas 
som ett avstående från att fälla förhastade omdömen, 
vilket Melberg kopplar till Montaignes erfarenheter av 
juridiken, se Försök att läsa Montaigne, s. 7–9. I mitten 
av 1570-talet lät Montaigne tillverka flera medaljer med 
samma inskrift, inspirerad av den antika skeptiska 
pyrrhonismen, vilken förespråkade ett uppskjutande 
av omdömet och beslutsfattandet till förmån för en 
frågande och undersökande inställning, jfr Sarah 
Bakewell, How To Live. Or A Life of Montaigne in One 
Question and Twenty Attempts at an Answer (London, 
2010), s. 127–128. Tolkningen att Montaigne drar sig 
tillbaka på grund av upplevelsen av världens sken och 
förställning för att stabilisera sitt jag i dialog med sig 
själv har presenterats av Jean Starobinski i Montaigne 
i rörelse, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 1994 [1982]), se 
t.ex. s. 13–14.

17 Sarah Bakewell sätter Montaignes reträtt i 
samband med förlusten av nära och kära, se How To 
Live, s. 13, 23–24, 108, 162–163. Peter Burke menar 
att politiska oroligheter är den mest troliga orsaken 
till reträtten, se Montaigne, s. 4. Donald Frame 
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komplexa och det finns inget entydigt svar på frågan. 
Det viktigaste i det här sammanhanget är emellertid 
inte de verkliga eller möjliga biografiska omständig-
heterna utan vad reträtten resulterar i, nämligen det 
essäistiska skrivandet. 

Spåren av skrivandets början, i flera fall explicit för-
knippade med Montaignes tillbakadragande och hans 
till synes sysslolösa tillvaro, kan exempelvis hittas i för-
ordet (som troligtvis tillkom relativt sent i skrivproces-
sen), i kapitel som ”De l’Oysiveté” och ”De la solitu-
de” (”Om ensamhet”) (båda från bok I), liksom i ”De 
l’affection des peres aux enfants” (”Om fäders kärlek 
till sina barn”) och ”De la ressemblance des enfans aux 
peres” (”Om barns likhet med sina fäder”) (båda från 
bok II), vilket tyder på att Montaignes syn på sitt eget 
skrivande, dess orsaker och syften byggdes upp och 
förändrades över en längre tid (de tidigaste kapitlen 
antas ha påbörjats 1572 men den första utgåvan av de 
två första böckerna trycktes i Bordeaux först 1580).18 
Litteraturvetaren Richard Regosin har uppmärksam-
mat Montaignes tendens att i olika delar av essäerna 
återvända till skrivandets begynnelse och tolkar hans 
motstridiga svar bland annat som ett problematiseran-
de av skrivandets genealogi. Enligt Regosin handlar 
det om ett självmedvetet iscensättande av essäernas 
början som inte ska förstås som ett anspråk på origi-
nalitet, men en följd av Montaignes ständiga återvän-
dande till skrivandets upprinnelser blir ändå att han 
auktoriserar sin egen text. Kanske antyder Montaignes 
presentation av skrivandets flera begynnelser att något 
ursprung inte går att fastställa: skrivandet pågår men 
dess början glider ständigt undan på samma sätt som 
det aldrig tycks finnas något slut.19 

Det verkar inte som om Montaigne drog sig till-
baka i medveten avsikt att skriva, men eftersom det är 
närmast omöjligt att uttala sig med säkerhet när det 
gäller en så motsägelsefull författare kan vi förstås bara 
röra oss med mer eller mindre välgrundade gissningar. 

omnämner avslaget på Montaignes ansökan och hans 
otillfredsställelse med arbetet inom rättsväsendet, se 
Montaigne, s. 57–59.

18 Till skillnad från avsnitten om Lamb och Woolf 
kommer jag inte att ange trolig datering av enskilda 
kapitel i Montaignes Les Essais, eftersom de i de flesta 
fall skrevs och kompletterades över flera år och gavs ut 
i bokform redan från början (medan många av Lambs 
och Woolfs essäer först publicerades i tidskrifter för 
att senare i redigerat skick ges ut i samlingsvolymer). 
Ett omfattande försök till datering av separata kapitel 
i Montaignes essäer har gjorts av Pierre Villey i Les 
Sources et l’ évolution des Essais de Montaigne (1933). 
I Donald Frames översättning av Montaigne (The 
Complete Works) har ungefärliga tillkomstdatum för de 
enskilda kapitlen angivits i innehållsförteckningen (s. 
vii–xi). 

19 Richard Regosin refereras från ”’Mettre la theo-
rique avant la practique’: Montaigne and the Practice 
of Theory”, i Montaigne after Theory, Theory after Mon-
taigne, red. Zahi Zalloua (Seattle, 2009), s. 264–280. 
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Så här berättar han i alla fall i ”De l’Oysiveté”:   

När jag nyligen drog mig tillbaka till min egendom, 
besluten att så gott jag kunde inte ägna mig åt annat 
än att tillbringa den korta tid jag har kvar av livet i 
lugn och avskildhet, tycktes det mig som om jag inte 
kunde göra min själ en större tjänst än att låta den 
vara helt sysslolös, sköta sig själv och stanna upp och 
vila i sig själv, något som jag hoppades att den hä-
danefter skulle ha lättare att göra eftersom den med 
tiden blivit tyngre och mognare. Men jag finner […] 
att den tvärtom beter sig som en förrymd häst och 
ger sig själv hundra gånger friare lopp än vad den 
förut brydde sig om andra och att den framföder 
åt mig så många chimärer och inbillade monster, 
de ena efter de andra, utan sammanhang och utan 
mening, att jag för att i lugn och ro begrunda deras 
fånighet och besynnerlighet har börjat föra bok över 
dem, med en förhoppning om att med tiden få sjä-
len att själv skämmas över dem.20

I denna passage formas just en sådan bild av reträtten 
som jag antydde i föregående kapitel: här samman-
knyts tillbakadragande, sysslolöshet och skrivande 
i ett slags logisk följd. Om vi för ett ögonblick tar 
Montaigne på orden är planen inte att skriva utan att 
låta själen vila, men tillflykten till biblioteket i tornet 
på familjens slott leder snarare till rastlöshet, oord-
ning och besynnerliga och vilda tankar som pockar 
på att bli nedskrivna för att kunna studeras närmare. 
I den senare tillkomna ”De l’affection des peres aux 
enfants” ger Montaigne emellertid en annan version 
av essäernas början: här överrumplas själen inte av 
fantasiernas och infallens myller utan beskrivs snarare 
som tom och passiv. Montaigne påstår nu att idén om 
skrivandet väcktes vid ett ”anfall av melankoli – alltså 
en sinnesstämning helt främmande för min naturliga 
läggning, framkallad av den dystra ensamhet som jag 
försatte mig i för några år sedan”.21 

Flera Montaigneuttolkare har läst in ett melanko-

20 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 37 (kap. 
8, ”Om sysslolöshet”). I original: ”Dernierement, que 
je me retiray chez moy, deliberé autant que je pourroy, 
ne me mesler d’autre chose, que de passer en repos, et 
à part, ce peu qui me reste de vie: il me sembloit ne 
pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit, que de 
le laisser en pleine oysiveté, s’entretenir soy-mesmes, et 
s’arrester et rasseoir en soy: Ce que j’esperois qu’il peust 
meshuy faire plus aysément, devenu avec le temps, plus 
poisant, et plus meur: Mais je trouve […] qu’au rebours 
faisant le cheval eschappé, il se donne cent fois plus de 
carriere à soy-mesmes, qu’il ne prenoit pour autruy: 
et m’enfante tant de chimeres et monstres fantasques 
les uns sur les autres, sans ordre, et sans propos, que 
pour en contempler à mon ayse l’ineptie et l’estrangeté, 
j’ay commencé de les mettre en rolle: esperant avec le 
temps, luy en faire honte à luy mesmes.” Les Essais, s. 
54–55 (bok I, kap. 8, ”De l’Oysiveté”).

21 Citatet från Michel de Montaigne, Essayer. Bok 
II, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2012 [1595]), s. 73–74 
(kap. 8, ”Om fäders kärlek till sina barn”). I original: 
”C’est une humeur melancolique, et une humeur par 
consequent très ennemie de ma complexion naturelle, 
produite par le chagrin de la solitude, en laquelle il y 
a quelques années que je m’estoy jetté […].” Les Essais, 
s. 404 (bok II, kap. 8, ”De l’affection des peres aux 
enfants”). 
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litema i båda dessa passager, och man har pekat på 
att Montaignes sammankoppling av sysslolöshet, me-
lankoli och skrivande går tillbaka på ett tankekom-
plex som var konvention redan under antiken i såväl 
filosofiskt som medicinskt tänkande. I den humoral-
patologiska läran, som aktualiserades även under re-
nässansen, förklarades människors olika temperament 
utifrån förhållandet mellan de fyra kroppsvätskorna 
(blod, slem, gul och svart galla). Ett överskott av svart 
galla ansågs exempelvis orsaka melankoli; det vi nu-
mera vant oss att betrakta som en känsla definierades 
här alltså snarare som en kroppslig obalans. Arne Mel-
berg har i mer generell mening hävdat att melankolin 
är ”ett påfallande ofta återkommande ämne i essäisti-
kens historia”, och ser även en koppling mellan melan-
kolin och den sysslolöshet eller lättja som är ett annat 
av essäister favoriserat ämne.22

Det kan finnas många skäl att diskutera Montaig-
nes melankoli, samtidigt som det är svårt att veta om 
han talar utifrån egen erfarenhet eller gör bruk av en 
gammal tankefigur i andra syften. Kanske har jag allt-
för svårt att lösgöra mig från vår tids melankoliföre-
ställningar eftersom jag värjer mig en aning mot den 
melankoliske Montaigne. Det jag framför allt ser är 
en djup om än ambivalent fascination och förundran 
över det sysslolösa sinnets irrfärder. Jag fastnar för en 
annan passage där Montaigne återigen förnekar att 
han skulle vara melankoliker. I ”Que Philosopher, c’est 
apprendre à mourir” (”Att filosofera är att lära sig dö”) 
skriver han: ”Jag är inte melankoliker till min natur 
utan grubblare […].” Översättningens ”grubblare” är 
i originalet songecreux, ett ord som pekar mot de vi-
sioner, drömmerier och fantasier som blir resultatet av 
den lössläppta själens försjunkenhet, vilket kan påmin-
na om beskrivningen i den ovan citerade ”De l’Oysi-
veté”.23 Överskrider inte Montaigne de traditionella 
tankekomplexen, leker han inte med dem och kanske 
med oss allihop? Eller är det bara jag som vill tro på 

22 Redan Aristoteles diskuterade sambandet mellan 
det melankoliska temperamentet och skapande 
verksamheter, se t.ex. Reinhard Kuhn, The Demon 
of Noontide. Ennui in Western Literature (Princeton, 
1976), s. 19–20. En studie med fokus på Montaignes 
melankoli är M. A. Screech, Montaigne & Melancholy 
(London, 1983). Temat återfinns även hos Kjersti Bale, 
Tekstens temperering. Michel de Montaignes essayistiske 
fremstillingsmåte (Oslo, 2003), s. 229–233 (här med 
särskilt fokus på humoralpatologin); Bakewell, How To 
Live, s. 29–31; Antoine Compagnon, En sommar med 
Montaigne, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2014 [2013]), 
s. 45–48, 147–150; Starobinski, Montaigne i rörelse, s. 
44–50. Starobinski noterar skillnaden i sinnesstämning 
mellan ”De l’Oysiveté” och ”De l’affection des peres 
aux enfants”, men menar att både det överflöd av 
tankar som finns i den första texten och den tomhet 
och passivitet som anförs i den andra hänger samman 
med överskottet av melankolisk stämning (s. 47). 
Även Richard Regosin, som beskriver Montaignes 
sysslolöshet som ”generative”, menar att han i båda de 
nämnda kapitlen skildrar ett temperament som inte är 
i balans – i det ena fallet för att det är ofokuserat och 
vilt, i det andra för att det är tomt och passivt, i behov 
av distraktion – och att han tycks använda skrivandet 
som en gardering mot psykiskt misslyckande, se vidare 
”’Mettre la theorique avant la practique’”, s. 276. Om 
äldre tiders föreställningar om melankoli som en 
kroppslig obalans snarare än en känsla, se Johannisson, 
Melankoliska rum, s. 43. Arne Melberg refereras från 
Essä, s. 52–53, citatet s. 52.

23 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 81 
(kap. 19, ”Att filosofera är att lära sig dö”). I original: 
”Je suis de moy-mesme non melancholique, mais 
songecreux […].” Les Essais, s. 89 (bok I, kap. 19, 
”Que Philosopher, c’est apprendre à mourir”). Ordet 
songecreux eller songe-creux (från latinets somnium, 
’dröm’) betyder alltså ’visionär’, ’drömmare’. I Les 
Essais anges här ordförklaringen rêvasseur, d.v.s. någon 
som dagdrömmer eller fantiserar. Jfr även ”songe” och 
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möjligheten att Montaigne går bortom det i samtiden 
förväntade? Oavsett vilken version man tycker är den 
mest övertygande måste dock något uppenbarligen gö-
ras åt den overksamma själen, och Montaignes lösning 
blir att skriva: han påbörjar en över två decennier lång 
dialog med det egna jaget, som upptäcker sig självt i 
och genom själva skrivakten.24 

 
*

Syftar skrivandet till att återerövra det inre herravälde 
och den ro som hotas av en sysslolös, orolig och passiv 
själ? Så kan det åtminstone verka – i flera sammanhang 
talar Montaigne om en ”slapp och dåsig sysslolöshet” 
som han måste få bukt med: ”Detta hopplock av så 
många olikartade bitar tillkommer på det sättet att jag 
ägnar mig åt det enbart när jag ansätts av förslappan-
de sysslolöshet”, skriver han i ”De la ressemblance des 
enfans aux peres”; i ”Sur des vers de Virgile” (”Om 
några rader av Vergilius”) skriver Montaigne att han 
”avskyr en förslöad och dåsig sysslolöshet lika mycket 
som ett alltuppslukande och besvärligt arbete”, och i 
andra passager påstår han att han av både natur och 
uppfostran har en trög och lättjefull läggning. För att 
beskriva denna loja oisiveté använder han återkom-
mande ord som benämner den som slapp, kraftlös 
(lasche), dåsig, halvsovande (assoupie) eller stagnerad, 
stillastående (croupie).25 Det är nästan som om han, 
likt Nietszche eller Adorno, ville separera lättja från 
sysslolöshet (man kan notera att den planerade sysslo-
löshet han talar om i ”De l’Oysiveté” inte beskrivs på 
samma sätt eller med någon av dessa bestämningar). 
Montaigne ter sig emellertid mer tvetydig eftersom 
han ändå inte drar sig för att kalla sig själv trög och 
lat (hos Nietzsche var det ju läsarna som beskylldes 
för lättja, och hos Adorno tillbakavisas anklagelserna 
mot essän som ett uttryck för intellektuell lättja, men 
Montaigne använder den moraliskt belastade termino-

”songe-creux” i Dictionnaire historique 2. Där framgår 
det att det senare ordet omkring 1500 började användas 
om personer som försjunker i tankar (”personne qui 
s’enfonce dans ses pensées”).  

24 I likhet med Virginia Krause uppfattar jag hos 
Montaigne ett intresse för sysslolöshet som går bortom 
dess traditionella koppling till melankoli (jfr Idle 
Pursuits, s. 144–145). 

25 Första citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
299 (kap. 38, ”Om ensamhet”). I original: ”d’une lasche 
oysiveté et assoupie”, Les Essais, s. 250 (bok I, kap. 
38, ”De la solitude”). Andra citatet från Montaigne, 
Essayer. Bok II, s. 610 (kap. 37, ”Om barns likhet med 
sina fäder”). Originalet: ”Ce fagotage de tant de di-
verses pieces, se faict en ceste condition, que je n’y 
mets la main, que lors qu’une trop lasche oysiveté me 
presse […].” Les Essais, s. 796 (bok II, kap. 37). Tredje 
citatet från Essayer. Bok III, s. 155 (kap. 5, ”Om några 
rader av Vergilius”). I original: ”Je hay quasi à pareille 
mesure une oysiveté croupie et endormie, comme un 
embesongnement espineux et penible.” Les Essais, s. 935 
(bok III, kap. 5). Montaigne beskriver sin lättjefulla 
läggning även i ”De l’institution des enfans” (Essayer. 
Bok I, s. 207, kap. 25, ”Om barnuppfostran”) och i ”De 
la presumption” (Essayer. Bok II, s. 453–454, kap. 17, 
”Om inbilskhet”). I originalet talar Montaigne om sina 
enda karaktärsfel som ”langueur et paresse”  (Les Essais, 
s. 183, bok I, kap. 25) och beskriver sig som    ”[e]xtre-
mement oisif, extremement libre, et par nature et par 
art” (Les Essais, s. 681, bok II, kap. 17). Här passar det att 
påminna om hur Montaigne i den sena ”De la vanité” 
talar om sin oisiveté som en god egenskap; i den tidiga 
”De l’institution des enfans” beskriver han sin tröghet 
och lättja som brister eller laster (Montaigne använder 
här ordet vice).
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login om sig själv, vilket han inte är ensam om i essäns 
historia). 

Garderingen mot den förslappande sysslolösheten 
hos Montaigne kan påminna om den tradition inom 
litteratur och moralfilosofi som har uppfattat sysslo-
löshet – ofta i anslutning till den romerska antikens 
otium med dess associationer till det aristokratiska pri-
vatlivets vila och frihet från förpliktelser efter uträttat 
värv – som något dubiöst så länge den inte syftade till 
människosläktets förbättring.26 Tankegångarna turne-
ras hos en av Montaignes inspirationskällor, Seneca, 
som ofta har setts som mer positivt inställd till det 
tillbakadragna livet än många andra av den romerska 
antikens författare. Likväl är han noga med att avråda 
från ”slö och slapp vila” – detta är inte vad han menar 
med att dra sig tillbaka och slå sig till ro, skriver han 
i De brevitate vitae (Om livets korthet).27 I De Otio, i 
vilken Seneca jämkar mellan stoikers och epikuréers 
uppfattningar om förhållandet mellan ett ledigt och 
ett aktivt liv, antyder han att han själv betraktar till-
bakadragandet till kontemplativ ledighet som något 
tillfälligt, medan andra gör det till sitt mål.28 I De 
Otio liksom i andra skrifter argumenterar Seneca även 
för att tillbakadragandet måste vara till det allmän-
nas bästa: ”Skälet till att jag har dragit mig tillbaka 
och stängt dörrarna är att jag vill vara till nytta för 
flera. […] Vad jag skriver ner kan kanske gagna dem 
som kommer efter: jag fäster på pränt hälsobringande 
maningar, som liknar recept på nyttiga läkemedel ”, 
skriver han till Lucilius under sina sista år, då han läm-
nat sitt ämbete och lever i kejserlig onåd, närmast som 
ett slags rättfärdigande av sin tillbakadragna tillvaro.29 
Sysslolösheten hos Seneca måste alltså i någon mening 
göras aktiv för att vara andra till gagn, och den ska 
ägnas åt en viss typ av verksamhet. Att hålla kroppen i 
stillhet är inte detsamma som att ha en rofylld själ, för-
klarar Seneca för sin adept: ”[…] ibland är ro detsam-
ma som oro; och det är därför som vi måste väckas till 

26 Latinets otium diskuteras mer ingående nedan, 
men redan här kan det konstateras att ordet är svårt 
att översätta till svenska. Som Arne Melberg har 
föreslagit skulle man kunna omtala otium som ledighet, 
sysslolöshet, vila, lugn och ro, privatliv. Vad orden 
pekar på är en tid fri från förpliktelser och yttre tvång, 
jfr ”Seneca skapade en tillfällig paus i tidens gång”, 
i Svenska Dagbladet 10.2.2013. Otium finns med i ett 
insprängt citat från den romerske poeten Lucanus i 
Montaignes redan citerade ”De l’Oysiveté”: ”variam 
semper dant otia mentem” (”sysslolöshet ger rastlöst 
växlande tankar”), se Les Essais, s. 55 resp Essayer. Bok I, 
s. 37.

27 Citatet från Lucius Annaeus Seneca, Om livets 
korthet och andra skrifter, övers. Magnus Wistrand 
(Göteborg, 2012), s. 63.

28 I De Otio talar Seneca om kontemplationen i 
rumsliga termer då han skiljer mellan portus och statio, 
kontemplation som en permanent hamn (portus) 
och som en mer tillfällig ankarplats (statio). Den 
engelska översättningen lyder: ”Some men make it 
[contemplation] their aim; for us it is a roadstead, but 
not the harbour.” Citatet från Moral Essays. Vol. II, 
övers. John W. Basore (Cambridge, 1935), s. 199.

29 Citatet från Lucius Annaeus Seneca, Breven till 
Lucilius, i urval och översättning av Bertil Cavallin 
(Stockholm, 1979), s. 38 (brev 8). Enligt Brian Vickers 
hade otium till övervägande del negativa konnotationer 
i litteratur från antiken till renässansen och skilde sig 
därigenom från grekiskans σχολή (skholē) som hade 
liknande innebörd men en mer positiv laddning. 
Entydigt negativt var otium i epiken, medan det 
fanns mer komplexa tolkningar i den lyriska poesin, 
se ”Leisure and Idleness in the Renaissance: The 
Ambivalence of Otium”, i Renaissance Studies nr 1 och 2 
1990 (om epiken och den lyriska poesin, s. 147–149 i nr 
2, om relationen mellan otium och skholē, s. 5–6 i nr 1). 
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handling och sysselsätta oss med rätta sortens studier 
när vi råkar ut för den olust som inte tål sig själv.”30 

Även i Montaignes ”De l’Oysiveté” uttrycks idén 
om att den sysslolöse måste aktiveras, och texten in-
leds med en metaforisk koppling mellan det sysslolösa 
och oroliga sinnet och de fält som ligger i träda: 

På samma sätt som vi ser feta och fruktbara jordar 
myllra av tusentals vilda och onyttiga växter om de 
ligger för sysslolös fäfot, jordar som vi måste tämja 
och utnyttja för bestämda grödor för att de ska göra 
sin plikt i vår tjänst; […] på samma sätt är det med 
själarna: om man inte sysselsätter dem med ett be-
stämt ämne som tyglar och tuktar dem kastar de 
sig ostyrigt än hit än dit på fantasiernas obrukade 
fält […].

Sysslolösa själar, liksom jordar (Montaigne skriver 
bokstavligen ”terres oysives”), måste alltså styras och 
sättas i verksamhet för att bära frukt.31 Associationer 
till kulturbegreppet ligger inte långt borta: latinets 
cultura betydde först bearbetning eller odling och 
redan under antiken gjordes ofta parallellen mellan 
jordbruk och själslig odling eller vård. Montaigne 
upprepar – åtminstone i den här delen av texten – den 
latinska logiken: om själen/jorden inte aktivt odlas, 
rensas och besås med nytt utsäde frambringas ostyriga 
tankar, fantasifoster och ogräs, eller, som i Jan Stolpes 
översättning, ”vilka galenskaper och tokigheter som 
helst”.32 Den moral som här formuleras kan påmin-
na om exempelvis romaren Horatius, som på liknande 
sätt jämför den oroliga själen med den ogräsbevuxna 
marken i sina Epistlar (Montaigne citerar Horatius i 
”De l’Oysiveté” men inte versbreven utan dennes Ars 
Poetica). I epistel 14, där skalden befinner sig i staden 
men längtar till lantegendomen där han kan finna ro 
och vara sig själv, skriver Horatius bland annat: ”[…] 
skall vi slå vad om vem det blir, som först rensar fri 
från tistlar, / jag min själ eller du min mark?”. En snar-

30 Citatet från Seneca, Breven till Lucilius, s. 142 
(brev 56).

31 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 36 (kap. 
8, ”Om sysslolöshet”). I original: ”Comme nous voy-
ons des terres oysives, si elles sont grasses et fertiles, 
foisonner en cent mille sortes d’herbes sauvages et 
inutiles, et que pour les tenir en office, il les faut as-
subjectir et employer à certaines semences, pour nostre 
service. […] ainsin est-il des esprits, si on ne les occupe 
à certain subject, qui les bride et contraigne, ils se 
jettens desreiglez, par-cy par là, dans le vague champ 
des imaginations.” Les Essais, s. 54 (bok I, kap. 8, ”De 
l’Oysiveté”). Formuleringen ”terres oysives” förklaras 
i kommentarerna till den franska utgåvan med ”en 
jachère”, det vill säga ’i träda’ (ibid., s. 54).

32 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 36 (kap. 
8, ”Om sysslolöshet”). I original: ”Et n’est folie ny 
réverie, qu’ils ne produisent en cette agitation […]”. Les 
Essais, s. 54 (bok I, kap. 8, ”De l’Oysiveté”). Parallellen 
mellan jordbruk och kultiveringen av det mänskliga 
sinnet åberopas även i ”De l’institution des enfans”, i 
vilken Montaigne beklagar att faderns plan för sonens 
uppfostran inte har givit önskade resultat på grund av 
den senares lättja: ”Han [fadern] kan inte lastas för att 
han inte kunde skörda några frukter som motsvarade 
denna utsökta odling [culture]. Orsakerna till detta 
är […] [f]ör det första den ofruktbara och olämpliga 
jordmånen [le champ sterile et incommode]. För även 
om jag var fullständigt frisk och samtidigt behaglig 
och medgörlig till min läggning var jag så trög, lat och 
dåsig [poisant, mol et endormy] att det inte gick att 
rycka upp mig ur lättjan [l’oisiveté], inte ens för lek.” 
Citerat från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 205 (kap. 
25, ”Om barnuppfostran”) samt från Les Essais, s. 181 
(bok I, kap. 25). Om antikens kulturbegrepp och dess 
användande både i samband med jordbruk och själslig 
odling (t.ex. Ciceros cultura animi), se t.ex. Williams, 
Keywords, s. 87.
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lik bild finns i Senecas Breven till Lucilius, i vilken filo-
sofen diskuterar hur det kontemplativa livet kan vara 
en väg till det gudomliga: ”Gudomliga frön är utsprid-
da bland människorna, och om en god brukare tar 
emot dem växer de upp till avbilder av sitt ursprung 
[…]; om en dålig brukare tar emot dem, såsom en 
ofruktbar kärrmark, kväver han dem och frambringar 
ogräs i stället för gröda.”33 Även i den kristna traditio-
nen dyker ogräset upp i liknande sammanhang, inte 
minst i det bildspråk och den symbolik som formade 
föreställningarna om acedia: medeltida munkar och 
präster liknade bland annat denna synd vid jord som 
låg i träda eller vid en oanvänd plog, för att påminna 
om att övning och arbete förhindrade andligt förfall. I 
Ordspråksboken i Bibeln förknippas ogräs med lättja i 
en passage där en ”oförnuftig” mans vingård beskrivs: 
”Där växte tistlar överallt, marken var täckt av nässlor, 
stenmuren hade rasat. Jag tog intryck av denna syn 
och drog lärdom av vad jag såg. Sov lite till, slumra 
lite till, vilka lite till med armarna i kors – och fat-
tigdomen är över dig som en rånare, armodet som en 
beväpnad man.”34 

I de antika och kristna exemplen tycks det meta-
foriska ogräset entydigt förkastligt men frågan är om 
detsamma gäller Montaigne. Att låta fälten ligga i trä-
da sågs under många sekler som en nödvändig fas i 
brukandet av jorden och som en förutsättning för att 
den återigen skulle bära gröda. Är det på liknande sätt 
med själens sysslolöshet med dess inbillade monster 
och fantasifulla sidosprång, undrar jag: som led i den 
kreativa processen är sysslolösheten kanske lika nöd-
vändig som jordbrukets träda?

*

På reträtten och ensamheten följer upptäckten av en 
själslig sysslolöshet som väcker liv i groteska monster 
och chimärer… Trots att jag vet att associationen är 

33 Citaten från Quintus Horatius Flaccus, Epistlar 
och sista dikter, övers. Ebbe Linde (Stockholm, 1960), s. 
58, samt Seneca, Breven till Lucilius, s. 170 (brev 73).

34 Wenzel diskuterar hur ogräset blir en del av den 
bildvärld som ger gestalt åt acedia, se vidare The Sin of 
Sloth, s. 105. Citaten från Ords. 24: 30–34, Bibel 2000.
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anakronistisk kan jag inte låta bli att tänka på den 
gåtfulla figuren i fönstersmygen vid skrivbordet i mitt 
arbetsrum (det är lika bra att erkänna: hotellrumsre-
trätten är över sedan länge, och minnet av Paris glider 
allt längre bort och klamrar sig fast vid souvenirer). 
Figuren är en kopia av Le Stryge, arkitekten Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Ducs behornade och vingpryd-
da stendemon från 1800-talsrestaureringen av Notre 
Dame, som spefullt grubblande vilar huvudet i hän-
derna och räcker ut tungan. Detta tankfulla mons-
ter i en melankolisk pose, som blickar ner över Paris 
från katedralens norra torn och som var en av Viol-
let-le-Ducs många fantasifulla chimärer, har väl inget 
med Montaigne och hans tid att göra, påminner jag 
mig. Le Stryge förkroppsligar snarare de romantiserade 
fantasierna om medeltiden vid mitten av 1800-talet. 
Troligen prydde dock liknande, om än inte lika iögo-
nenfallande skulpturer torn och tak på Notre Dame 
under Montaignes tid. Dessa fågelliknande gargoyler 
hade som främsta syfte att leda bort vatten från fasa-
den men hade i den medeltida föreställningsvärlden 
också förknippats med onda andar och deras under-
kuvande.35 Blickade kanske Montaigne upp mot dessa 
varelser när han passerade Notre Dame under sina 
besök i staden och tänkte att… ja, så tänker jag, men 
hejdar mig vid denna luftiga spekulation. 

Jag läser om gargoylerna i dagens Paris att kalk-
stenen obönhörligen eroderar av väder och vind och 
av miljöförstöring: demonen som den en gång var är 
nu borta, men redan från början var den en ”repro-
duktion” av ett original som troligen inte fanns annat 
än i 1800-talets medeltidsfantasier.36 Med Montaignes 
essäer är det inte på samma sätt: de ges ständigt ut i 
nyutgåvor och den skriftliga artefakten kan gång på 
gång reproduceras och i någon mening ändå vara den-
samma, men läsningen och tolkningen förändras över 
decennier och sekler (den textkritiska frågan tycks vis-
serligen svårhanterlig i detta fall, dels eftersom Mon-

35 Om Viollet-le-Ducs restaurering av Notre 
Dame och de monsterlika skulpturerna kan man 
läsa i Michael Camille, The Gargoyles of Notre Dame. 
Medievalism and the Monsters of Modernity (Chicago, 
2009). Om tänkbara föregångare till Viollet-le-Ducs 
gargoyler och chimärer och hur de kan ha uppfattats 
på medeltiden, se s. 8–17. Le Stryge är bara en av flera 
benämningar på demonen i norra tornet – den har även 
kallats Vampyren och Tänkaren. Namnet Le Stryge 
fick den av konstnären Charles Méyron, vars etsning av 
demonen från 1853 fick denna titel (ibid., s. xiv, 99). 

36 Om eroderingen av figurerna, se ibid., s. 347. Om 
statyerna som ”reproduktioner” av troligen obefintliga 
original, ibid., s. 305. 
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taigne ständigt tillfogade nya citat och anteckningar i 
marginaler och på lösa lappar, dels då man länge tvis-
tat om vilken utgåva som är mest tillförlitlig, det så 
kallade Bordeaux-exemplaret från 1588 eller Marie de 
Gournays utgåva från 1595).37 Renässansens föreställ-
ningsvärld kan idag te sig avlägsen, eroderad – vad var 
möjligt att tänka då, och vad tillskriver vi den tiden 
utifrån våra förväntningshorisonter och efterhands-
perspektiv? Vad kan och förmår vi göra med det som 
har bevarats från denna värld genom olika historiska 
urvals- och förmedlingsprocesser – med dess texter? 
Jag betraktar demonen som räcker ut tungan åt mig 
från fönsterbänken, kopian av kopian utan original, 
och fylls av den nedslående känslan av att avståndet 
är oöverstigligt härifrån till Montaigne. När jag i min 
läsning av essäerna tycker mig se andra dimensioner i 
Montaignes reträtt än de som upprepas efter mönster 
från antiken och anar ett jag som inte bara skäms över 
sysslolöshetens chimärer, riskerar jag då inte att göra 
honom mer modern än han var? Men skulle det å an-
dra sidan vara eftersträvansvärt att försöka bortse från 
min egen tids frågor och perspektiv, och är det ens 
möjligt när man närmar sig texter från perioder vars 
samhällsordningar och värderingar kan te sig på en 
gång både främmande och märkligt välbekanta? 

Inom nyhistoricismen har man problematiserat 
den återkommande och högst begripliga önskan om 
att kunna rekonstruera ”hur det det verkligen var”. 
Vi kan inte se igenom historiens texter till den värld 
de springer ur för att förstå något slags underliggande 
principer, eftersom texterna själva är en del av forman-
det av denna värld, har exempelvis Stephen Greenblatt 
hävdat i en studie just om renässanslitteraturen. Han 
har kritiserat tendensen att ställa den litterära texten 
mot en historisk bakgrund medan han själv menar att 
sådana gränsdragningar aldrig kan tas för givna; de 
formas och omformas kontinuerligt av författare och 
läsare och redan texten absorberar kontexten genom 

37 Som Anders Palm har hävdat kan man tänka sig 
att varje litterär text existerar i tre tidsperspektiv: som 
fullbordat verk i författarens tid, som skriftlig artefakt 
som bevaras och reproduceras över tid och i form av 
läsning och tolkning, föränderlig över oförutsägbar 
tid, se ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en 
inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. (Lund, 2002), 
s. 200. Huruvida Montaignes verk var ”fullbordat” 
i författarens tid kan man tvista om, eftersom han 
fortsatte att lägga till kommentarer tills döden 
satte punkt. Detta öppnade för Marie de Gournays 
arbete med en ny utgåva, vilken har varit föremål för 
diskussioner om huruvida hon själv gjorde ändringar 
och tillägg eller ej. Gournay kom i kontakt med 
Montaigne några år innan hans död och arbetade 
därefter med den nya utgåva av essäerna som kom 1595. 
Sarah Bakewell diskuterar Gournay i samband med 
en presentation av de akademiska striderna om vilken 
utgåva som ligger närmast Montaignes önskan om en 
reviderad version av 1588 års text (How to Live, s. 291–
307). Länge utgick nyutgåvor och översättningar från 
Bordeaux-exemplaret, men på senare år har Gournays 
arbete omvärderats; den franska Pléiade-utgåvan från 
2007 baseras exempelvis på Gournays version. Jan 
Stolpes nyöversättning från 2012 utgår likaså från 1595 
års version och han resonerar om grunderna till detta i 
”Förord”, i Montaigne, Essayer. Bok I, s. xx–xxv. 
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att ge uttryck för exempelvis en tids sociala värdering-
ar. En annan nyhistoricistiskt inriktad forskare, Louis 
A. Montrose, har talat om nyhistoricismens ömsesi-
diga intresse för ”texters historicitet” och ”historiens 
textualitet”. Med det förstnämnda syftar Montrose på 
att texter är kulturellt och tidsmässigt specifika och 
invävda i sociala sammanhang, medan historiens tex-
tualitet understryker att vi inte har tillgång till ett au-
tentiskt förflutet som inte redan är förmedlat genom 
de textuella spår som överlevt från en given tids sam-
hälle. Dessa spår kan inte antas vara helt slumpmässi-
ga, menar Montrose, utan måste förstås som resultat 
av komplexa processer där somligt bevarats och annat 
utplånats. De textuella spåren blir i sin tur föremål för 
förmedling när de konstrueras som dokument av ex-
empelvis historiker.38

När det mer specifikt gäller Montaigne kan man 
ställa några Montaigneuttolkare bredvid varandra för 
att se hur de förhåller sig till det faktum att mer än fy-
rahundra år skiljer honom från oss. Historikern Peter 
Burke utgår i sin Montaigneintroduktion genomgåen-
de från tesen att Montaigne på de allra flesta punkter 
delade intressen, föreställningar och värderingar med 
sin tid. I enlighet med denna utgångspunkt varnar 
han för att göra Montaigne till en av våra samtida – 
han är inte en av oss även om det i många stycken 
kan förefalla så. Richard Regosin menar däremot med 
litteraturvetarens perspektiv att läsandets själva villkor 
kännetecknas av slumpartade likheter mellan nuet och 
det förflutna och samtidigt av oöverstigliga skillnader. 
Vi kan aldrig helt förstå en text från en annan tid på 
dess egna premisser eller återskapa villkoren för det 
sena 1500-talets Montaigneläsare, menar Regosin, och 
konstaterar att även om det historiska sammanhanget 
är viktigt är det främsta skälet för att läsa Montaigne 
idag att hans författarskap fortfarande har så mycket 
att tillföra vår tids tänkande. Kanske illustrerar dessa 
bägge exempel skillnader i metodologiska förhåll-

38 Vad gäller Stephen Greenblatt syftar jag här 
på hans Renaissance Self-Fashioning. From More to 
Shakespeare (Chicago, 1998 [1980]), särskilt s. 6. För 
liknande resonemang, se även densammes ”Shake-
speare and the Exorcists”, i The Greenblatt Reader, 
red. Michael Payne (Oxford, 2005 [1988]), s. 197–198 
samt ”Culture”, i ibid., s. 12–13. Louis A. Montroses 
diskussion om ”the textuality of history” och ”the 
historicity of texts” återfinns i ”Professing the 
Renaissance: The Poetics and Politics of Culture” i 
The New Historicism, red. H. Aram Veeser (New York, 
1989), se särskilt s. 20.
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ningssätt mellan historiker och litteraturvetare. Det 
finns poänger med båda – att motverka historielöshet 
är alltid angeläget, samtidigt som det är just dialogen 
mellan då och nu med alla dess friktioner som kan 
peka framåt. Ett slags kompromiss som jag gärna tar 
fasta på uttrycks hos Terence Cave, även han littera-
turvetare, som hävdat att Montaigne föregriper frågor 
och värderingar som vi kan uppfatta som moderna, 
men som har formats i en kontext som skiljer sig från 
vår.39 I läsningen av Montaignes essäer och deras tal 
om reträtten och sysslolösheten finns det skäl att knyta 
an till såväl den längre kulturtradition som Montaigne 
ansluter till med sin uppsjö av referenser till den klas-
siska litteraturen, som till den ”texternas historicitet” 
som Montrose talat om – närmare bestämt till de soci-
ala, kulturella och politiska förhållanden i Montaignes 
samtid som Les Essais är en del av. 

 
*

När Montaigne formulerade sina tankar om reträtten 
till sysslolöshet hade han att förhålla sig till en tämli-
gen komplex väv av föreställningar om detta begrepp, 
där själva tvetydigheten gjorde det användbart för fle-
ra konkurrerande intressen. De franska renässansför-
fattarnas diskussion om oisiveté verkar nästan kunna 
läsas som ett skolexempel på den kamp om makt och 
identitet som utifrån begreppshistoriens synvinkel 
utförs med språket som medel, och i vilken den som 
vinner kampen om definitionerna också har makt att 
omgestalta sociala relationer.40 En samhällskategori i 
vardande som tycks ha haft ett särskilt ambivalent för-
hållande till sysslolösheten var den grupp av ämbets-
män som vid denna tid började utmana svärdsadeln i 
kampen om positioner i samhällets högre hierarkier.41 
I denna kamp kunde sysslolösheten – detta till synes 
tomma och obrukbara tillstånd – tjäna ett slags nytta, 
om än i första hand som något outtalat, som del av det 

39 Peter Burke refereras här från Montaigne, s. 73 
och passim, Richard Regosin från Montaigne’s Unruly 
Brood. Textual Engendering and the Challenge to Pater-
nal Authority (Berkeley, 1996), s. 9, och Terence Cave 
från How to Read Montaigne (London, 2007), särskilt 
s. 3–5. 

40 Reinhart Koselleck skriver om hur begreppsstrider 
omformulerar relationer mellan grupper bland annat i 
Futures Past, s. 156–158. 

41 Huruvida denna samhällskategori ska omtalas 
som en ny historisk grupp eller om det handlar om 
en efterhandskonstruktion är en omdiskuterad fråga 
(klassbegreppet är anakronistiskt här, och med 
samtidens motsvarande begrepp som rang, degré, état 
eller ordre syftade man oftare på yrke än klass). En 
del forskare har talat om denna potentiella grupp i 
samhällets mitt som ”le moyen Etat”. Den har också 
kallats ”les mediocres” med hänvisning till att dess 
representanter uttryckte måttfullhet som ideal för allt 
från barnuppfostran till styrandet av staten. Det råder 
dock oenighet om vilka som skulle ha konstituerat 
denna samhälleliga mittengrupp – var det köpmännen, 
som i strävan efter högre samhällspositioner gjorde 
anspråk på karriärer i municipala myndigheter, 
stadsfullmäktige, juridiken eller parlamentet? Var det 
humanisterna som med sin nya pedagogik utmanade 
den traditionella svärdsadeln? Hade denna grupp ett 
medvetande om sig själv som kategori? En nyanserad 
diskussion av dessa frågor har förts av Todd Reeser, som 
menar att frågan om social rörlighet inte dominerade 
under denna tid av statsformering; snarare stod 
förhållandet mellan kung och undersåtar i centrum. 
I denna relation tänkte man sig ofta tre kategorier: 
kungen, aristokratin och folket, vilket kan jämföras 
med medeltidens ståndsindelning i prästerskap, 
aristokrati och folk. Se vidare Reesers Moderating Mas-
culinity in Early Modern Culture (Chapel Hill, 2006), s. 
33–34, 78, 83–84, 105–107.
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sociala omedvetna. Sysslolöshet kunde vara ett symbo-
liskt kapital som inte enbart hade med självkännedom 
och själsodling att göra (kopplingen mellan sysslolös-
het och självkännedom är å andra sidan mer i linje 
med den ofta upprepade beskrivningen av renässansen 
som en vändning mot individen och subjektiviteten 
i vilken just Montaigne ofta står som portalgestalt). 
Tesen om sysslolöshetens dolda nytta har formulerats 
av Virginia Krause, som hämtat inspiration hos socio-
loger som Thorstein Veblen och Pierre Bourdieu i sin 
studie av hur begreppet oisiveté tolkades och användes i 
renässansens franska högreståndskultur. Enligt Krau-
se kunde anspelningar på sysslolöshet fungera som en 
utåtriktad gest och ingå i den kamp om makten i sam-
hällets övre skikt som bland annat tog sig uttryck i 
rollspel, tävlan och iscensättningar av status, bildning 
och förfining. Som jag antydde i föregående kapitel 
betraktar Krause renässanselitens sysslolöshet som 
performativ; den ger oss inte i första hand information 
om verkliga förhållanden utan kan snarare ses som en 
positionering i förhållande till verkligheten förmedlad 
genom sociala koder eller, i skriftens och litteraturens 
värld, genom retoriska konventioner. Därmed, menar 
hon, bör det återkommande talet om sysslolösheten i 
renässansens texter inte bara läsas bokstavligt och som 
en upprepning av litteraturens allmänna visdomar, det 
måste också undersökas som en social praktik i spe-
cifika historiska situationer – i detta fall inte minst i 
relation till den maktförskjutning från den religiösa 
sfären till olika sekulära eliter som var aktuell under 
renässansen och som Montaigne i högsta grad var in-
blandad i.42 

Den franska renässanselitens hållning till sysslolös-
heten var ambivalent, och det gällde i synnerhet de på 
adlighet aspirerande ämbetsmän som gärna använde 
pennan i sin strävan efter avancemang och som bland 
annat Krause intresserat sig för. Med Michail Bachtin 
kunde man beskriva det som att själva förutsättningen 

42 Krause resonerar om utgångspunkterna för 
sin studie i Idle Pursuits, s. 15–25, och förespråkar 
där en situationell tolkning av renässansförfattarnas 
användande av begreppet oisiveté. Det krävs kunskaper 
om de sociokulturella omständigheterna, publiken 
och dess förväntningar för att förstå skillnader i tidens 
yttringar om sysslolöshet, menar Krause; en gentleman 
med aristokratiska anspråk och en överklassdam 
kunde båda skriva om sysslolöshet men med olika 
performativa funktioner. I detta avsnitt gör Krause 
även den genomgång av renässanselitens ambivalenta 
inställning till oisiveté som jag utgår från i min 
framställning på följande sidor.
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för varje enskilt yttrande om sysslolöshet var att redan 
ordet i sig var genomkorsat av värderingar och före-
ställningar knutna till samhällsordningar, livsstilar 
och andra faktorer som skapade en spänning mellan 
historien och den individuella situation då någon val-
de att tala om oisiveté.43 Å ena sidan kunde sysslolös-
het uppfattas som en strukturell förutsättning för den 
adliga identiteten så som den hade utformats sedan 
sekler. Därmed framstod den som lockande för sociala 
klättrare – kunde man ge intryck av att vara sysslolös 
kunde det tas till intäkt för att man var adlig och kun-
de avstå från degraderande aktiviteter som handel eller 
arbete för andra. Å andra sidan fanns starka föreställ-
ningar inom ämbetsmannasfären om sysslolöshetens 
moraliska förkastlighet vilka kan påminna om den 
kristna traditionens skepsis mot acedia och otiositas, 
och när oisiveté i det här fallet särskilt förknippades 
med den aristokratiska livsstilens omåttliga utsväv-
ningar var det inte lika givet att alla dimensioner av 
adligheten var eftersträvansvärda för uppåtsträvande 
ämbetsmän. 

Krause diskuterar kritiken mot sysslolösheten, ofta 
uttryckt genom fördömande kommentarer i tidens 
moraliska skrifter, mot bakgrund av Thorstein Veblens 
teori om den ”lediga” klassen, vilken i sig förtjänar en 
liten utvikning. I The Theory of the Leisure Class (1899; 
Den arbetsfria klassen) beskriver Veblen aristokratins 
transformering från de arkaiska samhällenas krigar-
klass till en av den framväxande moderniteten präglad 
nonindustrious class.44 Veblen spårar rötterna till den-
na gruppering i det grekiskt-antika samhällets övre 
skikt och menar att dess avhållsamhet från livsuppe-
hållande arbetsuppgifter och idé om det lediga livet 
som gott, värdigt och förädlande sedan fördes vidare 
i västerländska samhällen. Med uttrycket conspicuous 
leisure försöker Veblen fånga det slösande av tid och 
resurser som länge varit ett led i aristokratins tävlan 
om ära, prestige, social status och respekt, och vil-

43 Min beskrivning här är löst baserad på Bachtins 
diskussion av ordets relation till sitt objekt i ”Discourse 
in the Novel”, s. 276, 293–294. Där skriver Bachtin 
att varje konkret yttrande har som förutsättning att 
det man talar om redan är omgärdat av värderingar, 
dispyter och instämmanden – inget ord relaterar till 
sitt objekt på endast ett sätt och den som yttrar sig 
kan inte undvika denna spänningsfyllda relation. 
Ordets förhållande till objektet präglas inte bara 
av objektets motstånd i sig (ett visst ord kan inte 
uttömma objektets mening) utan också av hur det 
beskrivits av tidigare talare och eventuellt med andra 
ord och värdeladdningar. Trots detta menar Bachtin 
att ordet kan individualiseras och ges form i själva 
interaktionsprocessen i en specifik miljö. 

44 I Rosa Heckschers svenska översättning av The 
Leisure Class från 1926 är titeln alltså Den arbetsfria 
klassen, vilket innebär en betydelseförskjutning 
eftersom Veblen inte påstår att de som tillhör ”the 
leisure class” är befriade från olika slags uppdrag och 
sysslor utan snarare har separerat sin egen verksamhet 
från de typer av arbete som de ansåg ovärdigt, i modern 
tid i synnerhet industriellt arbete. Med uttrycket leisure 
class betonas samtidigt att detta är en klass som har 
makten över sin tid och kan förfoga över den som den 
vill (jfr OED, ”leisure”). Jfr introduktionen i Thorstein 
Veblens The Theory of the Leisure Class (New York, 1994 
[1899]), s. 1–13. Uttryck som leisure class, the privileged 
eller the idle, och motsatser som the useful class, the 
productive class eller working class utgår, som Raymond 
Williams har visat, från samhällets ekonomiska 
relationer snarare än från en äldre typ av social hierarki 
i termer av över- och underordning, och begreppen 
blir vanligt förekommande från 1800-talet och framåt. 
Se vidare ”Class”, i Keywords, s. 60–69. Det är alltså i 
viss mening anakronistiskt att omtala renässansens elit 
som en leisure class, även om Veblens beskrivningar av 
beteende och livsstil i äldre tiders aristokrati fungerar 
fruktbart exempelvis i Virginia Krauses studie.  
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ket ytterst syftade till att markera en statusskillnad 
gentemot alla dem som var tvungna att arbeta för sitt 
uppehälle. Med leisure menar Veblen emellertid inte 
slöhet eller vila utan icke-produktiv tidskonsumtion 
baserad på föreställningar om att produktivt arbete 
var ovärdigt; denna tidskonsumtion var själva beviset 
på ekonomiska möjligheter att leva ett liv i sysslolös-
het. Ledighet och sysslolöshet var överklassens privi-
legier men de var alltså enligt Veblen inte mål i sig 
utan medel – det primära var aktning och erkännande 
i omvärldens ögon. Likväl fanns det ett problem med 
den icke-produktiva tidskonsumtionen: den lämna-
de ingen verklig produkt efter sig, så hur skulle den 
synliggöras? Genom materiell konsumtion och upp-
visande av välstånd, givetvis (detta kallar Veblen för 
conspicuous consumption och den tycks ha fått större 
betydelse i takt med samhällets omstrukturering mot 
kapitalism och industrialisering), men Veblen talar 
även om mer immateriella och ceremoniella former av 
iögonenfallande ledighet: uppvisandet av ett närmast 
konstfärdigt och systematiskt förfinat och världsvant 
beteende och uppträdande, utvecklandet av smak och 
dekorum, men också sysslandet med förment onyttiga 
eller ändamålslösa kunskaper, tidsfördriv och aktivite-
ter av olika slag.45 

Med tanke på att det enligt Krause formades en 
kritisk hållning till sysslolösheten i den moraliska lit-
teraturen, i vilken det sysslolösa livet liksom i den äldre 
kristna traditionen föreföll vara en väg till utsvävning-
ar och synd, tycks ämbetsmannaeliten ha intagit en 
ytterst kluven inställning till den adligt lediga livsstil 
som de nu själva började göra anspråk på – sysslolöshet 
var ju samtidigt en eftertraktad symbolisk markör för 
distinktion i Thorstein Veblens mening. Med tidens 
pånyttfödda intresse för den antika litteraturen kom 
emellertid även andra slags sysslolöshetsideal i omlopp 
än de som explicit hade förknippats med svärdsadeln 
eller kristendomen, och i samband med detta möjlig-

45 Beskrivningen av Thorstein Veblens teori baseras 
framför allt på kapitlet ”Conspicuous Leisure” i 
The Theory of the Leisure Class, s. 23–42. Avsnittet 
”Conspicuous Consumption” återfinns på s. 43–62. 
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gjordes tanken att sysslolöshet kunde handla om något 
mer värdigt än ett konstfärdigt uppvisande av ledig-
het, en utsvävande livsstil eller lättja och apati. I vissa 
fall kom sysslolösheten nämligen att associeras med 
det upphöjt betraktande, kontemplerande och tillba-
kadragna liv för antikens eliter som hade beskrivits av 
Platon, Aristoteles, Cicero och Seneca och som hade 
fångats i begrepp som grekiskans σχολή (skholē) och 
latinets otium. 

Som Hannah Arendt har påpekat var innebörden 
i dessa begrepp – båda skulle mycket förenklat kunna 
översättas med ’ledighet’ – långt ifrån densamma som 
sysslolöshet eller fritid i modern mening; snarare måste 
de ses i relation till de antika stadsstaternas samhällsliv 
och den då rådande synen på förhållandet mellan det 
offentliga och det privata.46 I det grekiska tänkandet 
gjorde man en sträng åtskillnad mellan polis, den ge-
mensamma sfären, förknippad med frihet, och oikos, 
det privata hushållet eller sfären för uppehållandet av 
livet, förknippad med nödvändighet. Samtidigt var 
dessa sfärer beroende av varandra: förutsättningen för 
medborgarnas frihet i det offentliga och gemensamma 
var egendom, slaveri och patriarkat i det privata. Både 
skholē och otium kunde associeras med avstående från 
den offentliga sfärens politiska verksamheter och för-
pliktelser men också med frihet från arbete av den typ 
som rörde livets nödtvång.47 Detta tillstånd av ledig-
het eller, som Sebastian de Grazia har formulerat det, 
”frihet från nödvändigheten att vara upptagen”, var en 
förutsättning för de tre levnadssätt för fria män som 
Aristoteles hade beskrivit och vilka förenades av att de 
befann sig bortom det ändamålsenliga, nödvändiga 
och nyttiga. Likväl var de, som Arendt påmint om, 
inte möjliga utan andras arbete, och det var endast en 
liten elit som hade möjlighet att välja hur livet skulle 
levas.48 Livets mål och det som tillvaron kretsade kring 
var för de grekiska filosoferna emellertid inte arbetet 
utan ledigheten; arbetet distraherade snarare från det 

46 Om skholē och otium, se Hannah Arendt, 
Människans villkor, s. 38–50. Jfr även ibid., s. 180 
not 84, i vilken Arendt påpekar att det moderna 
fritidsbegreppet formas i relation till arbete och 
konsumtion, medan skholē innebar medvetet avstående 
från ”alla aktiviteter som var förbundna med att blott 
vara vid liv, såväl konsumtion som arbete”.

47 Om den offentliga och privata sfären, se Arendt, 
Människans villkor, s. 51–68. Antikens uppfattning om 
arbete har ofta beskrivits som nedlåtande men detta 
kan nyanseras. Som Lars Svendsen påpekat skilde 
antikens tänkare mellan aktiviteter som man ägnade 
sig åt av nödvändighet och av frihet, snarare än mellan 
produktiva och icke-produktiva aktiviteter. Därför 
ansågs såväl slavens arbete som hantverkarens och 
köpmannens underlägsna aristokratens, eftersom dessa 
inte fritt kunde välja sin aktivitet utan måste ägna sig åt 
den för sin materiella överlevnad. Ytterst speglades de 
sociala strukturerna i antikens tankar om att aktiviteter 
styrda av nödvändighet ansågs mindre värda, och 
de fick återverkningar i uppfattningen att den som 
inte var herre över sin egen tid och sysselsättning inte 
heller var herre över sina egna tankar. Därmed ansågs 
dessa människor inte vara fullvärdiga medborgare 
och saknade rätt att delta i den politiska debatten. Se 
vidare Svendsens Work, s. 13–18, jfr Arendt, Människans 
villkor, s. 39–40; Paulsen, Arbetssamhället, s. 22–26. 

48 Citatet från Sebastian de Grazia, Of Time, Work, 
and Leisure (New York, 1962), s. 14 (min övers.). de 
Grazia betonar att Aristoteles definition av skholē 
inte har något att göra med tid, vilket skiljer det från 
begrepp av senare datum som fritid ( free time), s. 
13–14. Engelskans leisure, som de Grazia åberopar i 
sin titel, kan för övrigt jämföras med franskans loisir. 
Roten för båda är latinets licēre, ’att vara tillåten’, 
och orden kan signalera frihet eller möjlighet att göra 
något men också den tid som är fri för egen disposition 
(jfr OED, ”leisure”, subst., betydelse 1). Enligt 
Dictionnaire historique 1 kan man redan omkring 
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som värderades allra högst. Endast i ledigheten, det 
vill säga den tillvaro som var ett mål i sig själv, an-
sågs människan vara verkligt fri; endast ledigheten gav 
möjlighet att kunna leva väl och utveckla kropp och 
själ, politik och mänskliga dygder. Vid sidan av det 
politiska och socialt aktiva livet ägnat åt gemensam-
ma och offentliga angelägenheter (bios politikos) och 
ett liv vigt åt sinnlig njutning och konsumtion av det 
sköna fanns en tredje variant av ledigheten – den som 
framför allt är intressant i det här sammanhanget – 
det kontemplativa livet (bios thēorētikos), vilket med 
tiden kom att uppfattas som själva motsatsen till det 
politiska livet.49 

När Arendt beskriver varför det kontemplativa 
livet framstod som så eftersträvansvärt för antikens 
eliter betonar hon att kraven på den politiska med-
borgaren i antikens samhällen var mycket omfattan-
de och innebar en mödosam tillvaro med tidsödan-
de och uppslitande politiska strider, hårda regler och 
svåra val – sådana omständigheter kunde motivera 
behovet av befrielse från detta slags verksamheter för 
kontemplationens rofyllda och passiva skådande av 
det eviga och sanna i tillvaron. Kontemplationen an-
sågs dessutom vara det tillstånd genom vilket männ-
iskan kom allra närmast gudarna. Arendt är dock 
noga med att betona att kontemplation för antikens 
filosofer var något annat än tänkande. Kanske förtjä-
nar det att nämnas särskilt i det här sammanhanget, 
eftersom distinktionen antyder att de föreställningar 
om ett tillbakadragande till ledighet som står i fokus 
för denna studie visserligen kan vara besläktade med 
grekiskans bios thēorētikos, men samtidigt har förlorat 
vissa av dess grundläggande dimensioner för att i stäl-
let laddas med andra associationer (det ligger också i 
linje med Arendts påstående om att kontemplation i 
antikens mening är en erfarenhet som har gått förlorad 
i modern tid). Enligt Arendt handlar kontemplation 
(theoria) hos Aristoteles om ett åskådande av det san-

1530 skönja att loisir börjar kunna definieras i relation 
till arbete eller uppfattas som den tid bortom arbetet 
som man disponerar som man vill (”temps dont on 
peut librement disposer en dehors du travail”), även 
om ett modernt fritidsbegrepp inte formas förrän i 
samband med industrialiseringen. Om andras arbete 
som förutsättning för de fria levnadssätten, se Arendt, 
”Labor, Work, Action”, s. 167.

49 Om de tre olika levnadssätten, se Arendt, 
Människans villkor, s. 39–40. Aristoteles nämner dem 
mycket kort i den första boken av Den nikomachiska 
etiken, s. 28–29.
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na och eviga som förutsatte passivitet, förundran och 
försjunkenhet: ett avstannande alltså av yttre rörelse 
och aktivitet. Denna erfarenhet av det eviga kunde 
inte omsättas i någon verksamhet eller uttryckas i ord 
och måste därför enligt Arendt skiljas från tänkandet 
(”detta vid ord bundna förlopp i människans inre”, 
som hon formulerar det). Tänkandet, vilket Arendt 
alltså beskriver som en verksamhet, var möjligen en 
väg till kontemplation men kunde också avbryta den, 
menar hon; den kontemplerande måste låta tänkandet 
och den mentala aktiviteten avstanna för att det sanna 
och eviga skulle uppenbara sig (medan den essäistiska 
sysslolöshet som står i fokus i den här studien avsätter 
en lång rad skriftliga spår).50 

Arendts beskrivning av antikens syn på det kont-
emplativa livet är starkt färgad av Aristoteles tänkande 
vilket gör att distinktionerna mellan grekiskt och 
romerskt hamnar i skymundan i hennes diskussion. 
Likväl finns det tecken på att den romerska eliten ut-
tryckte en mer skeptisk syn på det lediga livet, format i 
spänningen mellan otium och negotium (det senare ut-
trycket representerar det aktiva, upptagna och offent-
liga livet).51 Hos exempelvis Cicero blir otium ålderdo-
mens välförtjänta vila efter ett aktivt och upptaget liv 
i det militära, i staten eller i affärer, och med samme 
tänkare förknippas även uttrycket otium cum dignitate 
(vila med värdighet), vilket speglar ambitionen att för-
ena idealet om ett tillbakadraget och begrundande liv 
med det moraliska imperativet att även fortsatt verka i 
allmänhetens tjänst genom att förmedla medborgerli-
ga värderingar och visdomar till en vidare krets, exem-
pelvis genom skrivande.52 I den romerska antiken med 
dess starka betoning på medborgerlig samhällsnytta 
kunde man även tala om otium honestum, där tonvik-
ten återigen tycks vara just det hedervärda i detta själv-
valda tillbakadragande i ”ledighet” vilket kanske hade 
lika mycket att göra med tidigare bedrifter som med 
de aktiviteter man fyllde den lediga tillvaron med, 
som studier och skrivande till andras gagn. 

50 Arendt diskuterar förhållandet mellan tänkande 
och kontemplation i Människans villkor, s. 43, 49, 
383–384, 396–397, 429, citatet s. 49. Se även hennes The 
Life of the Mind. Vol. I, Thinking (London, 1978), s. 6–7, 
129. 

51 Enligt Sebastian de Grazia förstås otium i den 
romerska kulturen inte i egen rätt utan i förhållande till 
negotium (Of Time, Work, and Leisure, s. 21–25). Arendt 
antyder tvärtom att både grekiskans a-skholia och 
latinets nec-otium redan på morfologisk nivå visar att 
det kontemplativa livet värderas högst (”Labor, Work, 
Action”, s. 168). Hon framhåller vissa skillnader mellan 
grekiska och romerska uppfattningar om det lediga 
livet men går inte in på dem i detalj; i stället menar hon 
att det kontemplativa livet överordnas andra livsformer 
fram till 1600-talet och att denna tendens förstärks i 
kristendomen, i vilken det aktiva livet underordnades 
målet om evigt liv som kontemplationen tänktes leda 
till (Människans villkor, s. 41, 50, jfr s. 414). Frågan 
är dock om hon inte underskattar romarnas tendens 
att låta det aktiva livet färga uppfattningarna om det 
kontemplativa livet. En intressant jämförelse erbjuder 
Michel Foucaults studier av det antika intresset för 
levnadskonst. Foucault betonar att denna ”självomsorg” 
inte stod i motsättning till ett verksamt liv (det var 
inte nödvändigtvis något man ägnade sig åt i slutet 
av livet som ett tillbakadragande från uppdrag och 
plikter, utan kunde vara en del av den dagliga rutinen 
eller en tillfällig paus i ett verksamt liv). Visserligen 
återkommer de antika tänkarna ofta till frågan om 
att dra sig tillbaka, men detta kan snarast ses som ett 
tecken på tidens politiska instabilitet. Antikens eliter 
såg det inte som att politisk verksamhet kunde väljas 
bort, och självomsorgen kan då snarare betraktas 
som ett problematiserande av förutsättningarna för 
politisk aktivitet. Se vidare Sexualitetens historia. Band 
3, Omsorgen om sig, övers. Britta Gröndahl, ny utg. 
(Göteborg, 2002 [1984]), s. 47–51, 83–84, 91–92.
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Kanske kan det låta som om otium stod för ett 
slags pensionering, men detta begrepp pekar mot en 
helt annan samhällsordning än vår. Under antiken 
var tillbakadragandet inte institutionaliserat (ett mer 
utbrett pensionssystem växer fram först långt senare 
i industrialiserade samhällen). Inte heller var det ett 
tvång att dra sig tillbaka vid någon särskild ålder – 
reträtter kunde även infalla vid andra tillfällen än un-
der ålderdomen. Antikens reträtter var i många fall 
frivilliga, vilket inte nödvändigtvis är fallet med den 
moderna pensionen. Det är dock svårt att veta i vilken 
utsträckning otium var en realitet – kanske handlade 
det i många fall mer om ett ideal och en önskad situa-
tion.53 Eftersom den romerska litteraturens framställ-
ningar av otium har en viss betydelse för renässansens 
idéer om sysslolöshet och likaså dyker upp i Montaig-
nes essäer är det viktigt att påminna om skillnaderna 
i förhållande till de grekiska tankegångar som Arendt 
betonar. Med tanke på latinets långa dominans i det 
europeiska utbildningsväsendet kan man dessutom 
anta att föreställningarna om otium fick ett väl så stort 
genomslag som grekiskans skholē.54

Om renässanselitens mer positivt laddade föreställ-
ningar om sysslolösheten delvis hade färgats av anti-
kens idéer om en kontemplativ ledighet hade de dock 
även filtrerats genom den kristna traditionen, som vid 
sidan av föreställningarna om acedia även rymde en 
mer välvillig syn på det tillbakadragna livet när det 
förvaltades rätt. I kristendomen kom den antika filo-
sofins åtskillnad mellan det offentligt verksamma och 
det kontemplativa livet ofta att omtalas som ett förhål-
lande mellan vita activa och vita contemplativa. Lik-
som i den grekiska kulturen var kontemplationen även 
i den kristna förståelsen det högsta mänskliga tillstån-
det och syftade till en ständig försjunkenhet i Gud. 
Samtidigt blev kontemplationen mindre betydande i 
egen rätt: målet var det eviga livet och livet i denna 
värld av mindre betydelse än det i den kommande. En 

52 Om Ciceros otium cum dignitate, se Vickers, 
”Leisure and Idleness in the Renaissance”, del 1, s. 
9–10. Enligt Vickers förknippades otium först i andra 
hand med befrielse från medborgerliga förpliktelser; 
den vanligaste associationen var mer negativ och gällde 
utsvävande lyxliv bland romerska medborgare (ibid., s. 
5).

53 Om otium honestum i förhållande till senare 
tiders pensionering, se Tim G. Parkin, Old Age in the 
Roman World. A Cultural and Social History (Baltimore 
& London, 2003), s. 61–67, 72–63, 125. Jfr även Pär 
Alexandersson, Konsten att avstå. Framställningar av 
åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero 
till Fredrika Bremer (diss.; Uppsala, 2009), s. 75–77, 
165–170, 178–179, 195–206.

54 Att otium fått spridning utanför latinet framgår 
t.ex. av OED, som förklarar uttrycket ”otium” med 
”Leisure; free time; ease”, men med tillägget ”[n]ot fully 
naturalized in English”. Från slutet av 1400-talet finns 
i engelskan substantivet otiosity, från medelfranskans 
ociosité, i sin tur från latinets otiositas, jfr italienskans 
oziosita (tidigt 1300-tal) och spanskans ociosidad (1430-
tal). I OED definieras ”otiosity” som 1) ”The condition 
or state of being unoccupied or inactive; ease; idleness, 
laziness; redundancy, ineffectuality” och 2) ”Indo-
lence; lack of enterprise”. I detta uttryck tycks inte 
finnas många likheter med den vila med värdighet som 
Cicero talade om. I SAOB finns uppslagsordet ”otium” 
i den traditionella betydelsen och med exempel från 
1800-talet, men även adjektivet ”otiös”, med innebörden 
att något är utan praktisk betydelse, ofruktbart, 
betydelselöst. 
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annan skillnad gentemot antikens tänkande var att 
kontemplation i grunden var en angelägenhet för alla 
och inte bara överheten, även om det kontemplativa li-
vet i mer specifik mening kanske främst förknippades 
med klosterväsendet.55 Som Virginia Krause konsta-
terat i sin studie av den franska renässanslitteraturens 
oisiveté kom emellertid ledighetsidealet i takt med so-
ciala och ståndsmässiga förändringar att i allt högre 
grad förflyttas till den sekulära sfären, först till den 
medeltida feodalaristokratin och senare till den nya 
ämbetsmannaeliten eller det ”fjärde ståndet”, vilket 
också betydde att det delvis omgestaltades.56 

En annan viktig faktor som kom att påverka den 
franska elitens diskussion om oisiveté var den pågåen-
de uppvärdering av arbetet och livet i denna världen 
som förknippas med reformationen. Ett kontemplativt 
ideal i den kristna meningen stod inte längre lika högt 
i kurs – bland annat kom klosterlivet att utsättas för 
skarp kritik av de reformerta tänkarna. Här kan man 
möjligen, som filosofen Charles Taylor hävdat, bör-
ja skönja konturerna av en borgerlig etik som bland 
annat värdesätter vardagen, det värdsliga, arbete och 
produktion, social och politisk stabilitet, även om det 
ännu inte kan kallas en arbetsetik.57 Åtminstone märks 
antydningar till en sådan omvärdering när tidens nya 
ämbetsmannaelit (ofta med en bakgrund i handelsvä-
sendet som de helst ville tala tyst om) gjorde anspråk 
på den sysslolöshet som tidigare hade varit ett adligt 
privilegium. De kunde inte acceptera en sysslolöshet 
som inte tjänade till nytta och som riskerade att upp-
fattas som ett uttryck för lättja. Eftersom de värderade 
det verksamma livet ansåg de att den lediga tiden inte 
fick slösas på att göra ingenting; den gamla svärdsa-
deln hade inte förmått vara sysslolös på rätt sätt. I stäl-
let hävdade man, med Senecas och Ciceros varningar 
för sysslolöshet utan studier i gott minne, att den enda 
sanna sysslolösheten var ett slags lärd ledighet som 
skulle ägnas åt läsning, korrespondens, översättning, 

55 Om kristendomens övertagande av den antika 
filosofins åtskillnad, se de Grazia, Of Time, Work, and 
Leisure, s. 26–27; Arendt, Människans villkor, s. 126. 
Det framgår tydligare i det engelska originalet, The 
Human Condition, att vita activa och vita contemplativa 
är medeltida tolkningar av antikens begrepp, se 
Hannah Arendt, The Human Condition, 2 uppl. 
(Chicago, 1998 [1958]), s. 12–17. En viktig orsak till 
att vita contemplativa inom kristendomen fortsatt är 
överordnad vita activa är enligt Arendt kristendomens 
omkastning i synen på relationen mellan människa 
och värld i jämförelse med den antika filosofin. 
Antikens syn på människan som dödlig ersattes med 
kristendomens odödliga liv, och antikens idé om att 
gärningar gav odödlighet i människornas värld byttes 
mot kristendomens tanke om världslig förgänglighet. 
Traktan efter världslig odödlighet, vilken hade varit 
ett mål i antikens politiska liv, blev då betydelselös, 
och arbetet och det aktiva livet underordnades målet 
om evighet och därmed vita contemplativa. Se vidare 
Människans villkor, s. 49–50, 410–411.

56 Virginia Krause använder uttrycket ”fourth 
estate” för att tala om såväl ämbetsmän, framför allt 
inom rättsväsendet, som om de renässanshumanister 
som hon beskriver som föregångare till vår tids 
professionella lärda. Framför allt syftar hon på den 
elitgrupp av högutbildade byråkrater som nyligen adlats 
och som inte passade in i de befintliga tre stånden i 
samhället. Dessa distanserade sig medvetet från den 
gamla svärdsadeln, enligt Krause bland annat genom 
hur de använde och betraktade sin lediga tid (Idle 
Pursuits, s. 56–85). 

57 Beskrivningen av reformationens omvärdering 
av arbetet och det världsliga livet från Charles Taylor, 
Sources of the Self. The Making of the Modern Identity 
(Cambridge, 1989), s. 13–14, 211–218. Jfr även t.ex. 
Arendt, Människans villkor, s. 126, 144; Weber, Den 
protestantiska etiken, s. 73–89. 
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poesi och andra bildande aktiviteter. Otium litteratum 
(literary idleness) är det begrepp Virginia Krause an-
vänder i sin studie för att beskriva ämbetsmannaelitens 
lärdomsinriktade och verksamma sysslolöshetsideal 
och hon hänvisar särskilt till Seneca.58 Uttrycket kan 
dock ses i relation till den distinktion inom begreppet 
otium som kan urskiljas redan i den romerska kultu-
ren; där talade man å ena sidan om otium otiosum, å 
den andra om otium negotiosum. Det förra anspelade 
på olika slags tidsslöseri medan det andra signalerade 
ett mer aktivt bruk av tiden – otium otiosum var såle-
des en form av otium som oftast sågs som förkastlig 
(och som associerades med såväl poesiskrivande som 
kärlek och uppvaktning), medan det senare var det 
slags privilegierade otium som tillkom aristokrater el-
ler präster. En sådan förståelse av otium fördes sedan 
vidare i medeltidens tänkande och i relation till dess 
tre stånd: endast det tredje ståndet arbetade (i form av 
kroppsarbete); aristokratin och prästerskapet hade till-
gång till otium, men det handlade alltså om ett aktivt 
och verksamt otium negotiosum, med tanke på att alla 
de tre stånden hade sina särskilda plikter och uppgifter 
i samhällsordningen, sitt officium.59 

Ett liknande ideal om ett slags verksamt otium 
tycks alltså vanligt i den franska renässanselit som står 
i fokus i Krauses studie. Likväl sågs detta tillbakadra-
gande i ”ledighet” och självkultivering främst som en 
tillfällig respit i ett annars upptaget liv, endast accep-
tabel när man hade gjort sin beskärda del av arbete 
i allmänhetens tjänst. Den omtolkning av reträtten 
som ämbetsmannaeliten gav uttryck för inspirerades 
alltså kanske främst av de romerska tänkarna, som 
hade satt det aktiva livet högt men som hade ansett 
att den kontemplativa tillvaron kunde vara berättigad 
under vissa omständigheter – exempelvis i korrupta re-
gimer eller när arbete för det allmänna var oförenligt 
med etiska och moraliska ideal.60 Det tycks även ha 
varit viktigt att betona att man använde sin berätti-

58 Senecas berömda fras om att ledighet utan studier 
är lika med döden (”Otium sine litteris mors est”) 
återfinns i Breven till Lucilius, brev nr 82 (tyvärr saknas 
detta brev i urvalet till den svenska översättningen). 
Virginia Krause diskuterar hur otium litteratum tjänar 
som ideal hos den franska ämbetsmannaeliten i Idle 
Pursuits, s. 70, 146.

59 Distinktionen mellan otium otiosum och otium 
negotiosum diskuteras av Gregory M. Sadlek som i sin 
tur utgår från Jean-Marie Andrés L’Otium dans la vie 
morale et intellectuelle romaine des origines à l’ époque 
augustéenne (1966), se ”Otium, Negotium, and the Fear 
of Acedia in the Writings of England’s Late Medieval 
Ricardian Poets”, i Idleness, Indolence and Leisure in En-
glish Literature, s. 21. Sadlek visar därtill att otium först 
tycks formuleras i relation till bellum, krig, och senare 
i relation till negotium och mer praktiska sysslor eller 
affärer. Otium syftade initialt på den tid när riddaren 
inte befann sig i strid, framför allt vintertid, då han 
exempelvis skötte sina egendomar. Jfr även Sadlek, 
Idleness Working, s. 33–34, 66–68; Vickers, ”Leisure and 
Idleness in the Renaissance”, del 1, s. 5–6. 

60 Seneca var en av dem som talade om reträtten som 
legitim under vissa omständigheter, med förbehållet 
att den skulle ägnas åt studier i syfte att förbättra 
mänskligheten, se vidare Vickers, ”Leisure and Idleness 
in the Renaissance”, del 1, s. 33. Cicero hade i sin tur 
konstaterat att otium kunde bli något påtvingat i vissa 
sammanhang, oavsett hur ovillig man var att dra sig 
tillbaka från det offentliga, se Parkin, Old Age in the 
Roman World, s. 72. Hur de antika tankegångarna 
återbrukades under renässansen diskuteras av Krause, 
Idle Pursuits, s. 62–69, jfr även Hugo Friedrich, 
Montaigne (Bern, 1949), s. 22–23. 



131

gade sysslolöshet på ett fruktbart sätt och att det inte 
handlade om någon till intet förpliktigande ledighet. 
Här vill jag återknyta till Quentin Skinner som hävdat 
att begreppsstrider ofta handlar om annat än begrep-
pens själva innebörd; de kan lika gärna gälla vilken 
typ av handlingar eller beteenden ett begrepp får el-
ler bör beskriva.61 Så skulle man kanske kunna läsa 
ämbetsmanna elitens diskussion om oisiveté som när-
mast tycks likställas med otium cum dignitate, otium 
litteratum eller otium negotiosum men som definitivt 
skyr otium otiosum: den enda godtagbara formen av 
sysslolöshet var den som bidrog till det allmänna bäs-
ta; sysslolöshet fick inte innebära att förslösa tiden eller 
att använda den på ett själviskt sätt, ett beteende man 
förknippade med den gamla aristokratin, där riddare 
förlustade sig med damer och frossade i mat när de 
inte stred på slagfältet. Också den lärde arbetade efter-
som även skrivande var en verksamhet som kunde vara 
andra till glädje och nytta. Det är kanske också uti-
från ett sådant perspektiv man kan förstå en mångty-
dig fras som ofta återkommer i renässansens texter och 
som uppmärksammas i Virginia Krauses studie: ”Jag 
skriver detta för att undvika sysslolösheten.” Formule-
ringen kan tolkas på flera sätt; å ena sidan visade den 
på kännedom om och instämmande i den allmänna 
moralen: sysslolöshet var en riskfaktor som till varje 
pris skulle undvikas. Å andra sidan tillät den skriben-
ten att antyda en aristokratisk affinitet: den som i all 
anspråkslöshet och utan större pretentioner ägnade 
sina lediga stunder åt studier och skrivande visste ju 
trots allt hur sysslolösheten skulle fördrivas eller om-
vandlas till något mer godartat och eftersträvansvärt. 
Frasen kan utifrån Krauses perspektiv uppfattas som 
ett slags positionering i förhållande till verkligheten 
som handlar både om vilket slags handlingar och bete-
enden begreppet oisiveté kunde beskriva och vilka rol-
ler som var möjliga att inta för den påstått sysslolöse.62 

Som framställningen visat finns det något djupt 

61 Skinner diskuterar begreppsstrider som en kamp 
om begreppens användning för att beskriva exempelvis 
handlingar eller beteenden bland annat i ”Rhetoric and 
Conceptual Change”, s. 65 och ”Language and Social 
Change”, s. 128–130. Min framställning av den franska 
ämbetsmannaelitens hållning utgår som tidigare 
nämnts framför allt från Virginia Krauses Idle Pursuits 
men hon refererar inte till Skinner – detta är alltså mitt 
försök att ge ytterligare ett perspektiv på Krauses i sig 
rika diskussion. 

62 Om ämbetsmannaelitens paradoxala hållning till 
sysslolösheten och den återkommande frasen om att 
man skriver för att undvika sysslolösheten (”pour éviter 
oisiveté”), se Krause, Idle Pursuits, s. 19–22, 56–58, 
65–69, 85, citatet s. 22.
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motsägelsefullt i ämbetsmännens hållning: å ena si-
dan var medlemmarna i denna lärda republik inför-
stådda med de antika föreställningarna om att arbete 
inte var tillvarons mål. Aristoteles hade ju definierat 
mänsklighetens högsta tillstånd som den kontempla-
tiva ledigheten och även Cicero, som annars personi-
fierade det aktiva livet, hade erkänt otium som något 
legitimt under vissa omständigheter. Samtidigt försök-
te ämbetsmännen förena sin tids höga värdering av det 
verksamma livet med klassiska ledighetsideal. De gjor-
de alltså anspråk på att vara de enda som kunde utöva 
sysslolöshet utan att verkligen vara sysslolösa, och de 
ansåg sig kunna uppnå sysslolöshet genom hårt arbete 
men utan att degradera ledighet till arbete. Som Vir-
ginia Krause konstaterat blir deras bidrag till sysslolös-
hetsdebatten att göra strävan till sysslolöshetens rätta 
tillstånd: ledighet innebar helt enkelt en speciell typ 
av arbete!63 Om Nietzsche hävdar att flit egentligen är 
lättja säger renässansens lärda kanske snarare, mer i 
linje med Adorno, att sysslolöshet egentligen är arbete, 
eller åtminstone en ansträngande form av (o)verksam-
het och ett nyttigt sätt att använda den lediga tiden.

 
*

Hur förhåller sig då Montaigne till tidens ideal om 
den lärda och strävsamma ledigheten? Något defini-
tivt svar på denna fråga vågar jag mig inte på men för-
söka duger; hur man än vänder sig tycks man landa i 
diskussionen om författarens sociala position, i vilken 
text och biografi korsar varandra på ett motsägelsefullt 
sätt. Men även den som i första hand håller sig till tex-
terna stöter snart på det mångtydiga hos Montaigne: 
hans bild av reträtten och sysslolösheten konstrueras 
som en blandning av grekiskt, romerskt och kristet 
tankegods, samtidigt som den emellanåt tycks röra sig 
bortom dessa föreställningsvärldar. 

På sätt och vis skulle ju Montaigne själv kunna 

63 Ytterligare några citat från Krause är belysande i 
det här sammanhanget: renässansens nya elit ”did not 
seek to be at leisure, but rather to do leisure”, skriver 
hon, och: ”Instead of trading business for idleness, 
members of the Fourth Estate traded an incredibly busy 
’active life’ for a life of otium that was ultimately no less 
active.” (Idle Pursuits, s. 65, kursiveringar i original.) 
Ytterligare belysning till denna bild av ämbetsmännen 
ger Jonathan Dewald, som hävdat att det inom denna 
kategori fanns en skepsis mot utbildning om den 
inte syftade till arbete i det offentliga eller tjänandet 
av kungen. I anonyma politiska traktater och brev 
hyllades det aktiva livet och man lyfte fram farorna 
med reträtten från världen, särskilt om den innebar 
överdrivet studerande, vilket betraktades som ett slags 
sysslolöshet som försvagade sinnen och kroppar och 
blev ett hinder för medborgerlig handling. Se vidare 
Aristocratic Experience and the Origins of Modern Cul-
ture. France, 1570–1715 (Berkeley, 1993), s. 86.
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uppfattas som ett föredömligt exempel på det samtida 
ämbetsmannaidealet: han hade arbetat i det offentli-
ga som jurist i Bordeaux i närmare 15 år innan han 
drog sig tillbaka till sitt slott för att läsa, skriva och 
begrunda, och även efter tillbakadragandet hade han 
flera uppdrag i allmänhetens tjänst. Så som tillbaka-
dragandet motiveras och framställs i essäerna och i 
hur Montaigne utformar den plats som förkroppsligar 
reträtten – det närmast mytologiserade tornbiblioteket 
– kan det hela i någon mening te sig tämligen konven-
tionellt. När han 1571 låter rista sin berömda inskrift 
om att han är ”led på slavtjänst vid domstol och i of-
fentliga ämbeten” och nu ska viga sitt liv åt ledighet, 
lugn och fria sysslor, liksom när han i andra samman-
hang antyder att han ägnar sig åt skrivande då han 
drabbas av en förslappande sysslolöshet, skulle man 
kunna hävda att Montaigne ansluter sig till ett kultu-
rellt paradigm; han gjorde som en rad aristokrater före 
honom vilka hade avsagt sig det offentliga livet och 
tagit sin tillflykt till landet och biblioteket i syfte att 
läsa och skriva med motiveringen att det var till gagn 
för både dem själva och andra.64 Liksom eliten i det 
antika Rom förknippade även renässansens eliter spe-
cifikt lantlivet med den lärda ledigheten. Privatbiblio-
tek hade nyligen blivit på modet och började betraktas 
som platser för avskildhet och ensamma meditationer 
där läsande och skrivande kunde uppfattas som ett 
slags maktutövning på distans, vilket skulle kunna ses 
i linje med John Snyders idé om att reträtten möjliggör 
ett slags lärdomens auktoritet som är något annat än 
politisk och offentlig makt.65 

Likaså skulle man, med Virginia Krause, kunna 
hävda att Montaigne genom själva rörelsen mot tornet 
och genom att visa sig införstådd med den allmänna 
visdomens fördömande av sysslolösheten samtidigt 
tycks bekräfta sin adliga status. Montaigne påstår inte 
explicit att han skriver för att undvika sysslolöshe-
ten, men det återkommande talet om den besvärande 

64 Citatet från Montaignes inskrift i Jan Stolpes 
översättning i dennes ”Förord” i Essayer. Bok I, 
s. ix. Peter Burke, Jean Starobinski, Kjersti Bale 
och Sarah Bakewell är några av dem som betonat 
det konventionella och generella i Montaignes 
tillbakadragande, se vidare Burke, Montaigne, s. 4–5; 
Starobinski, Montaigne i rörelse, s. 23–26; Bale, Tekstens 
temperering, s. 229–230; Bakewell, How To Live, s. 
28–29. Även Pierre Villey har antytt att Montaignes 
tillbakadragande syftade till något slags nytta, då han 
talat om att reträttens Montaigne har ”le goût des 
loisirs studieux”, i Les Essais de Michel de Montaigne 
(Paris, 1946), s. 28.

65 Roger Chartier har skrivit om biblioteket som 
reträttplats och om dess samband med maktutövning 
och tar Montaigne som typexempel, se vidare ”The 
Practical Impact of Writing”, i A History of Private 
Life. III. Passions of the Renaissance, red. Philippe Ariès, 
Georges Duby & Roger Chartier (Cambridge, 1989), 
s. 134–138. Man skulle alltså kunna uppfatta det som 
att Montaigne, genom sitt avståndstagande från den 
slappa sysslolösheten (som skulle kunna liknas vid ett 
otium otiosum), i viss mening argumenterar för ett slags 
otium negotiosum, en mer värdig och aktiv ledighet (jfr 
Sadlek, Idleness Working, s. 33). Därmed inte sagt att 
Montaigne inte samtidigt – i andra sammanhang – 
motsäger anspråken på en sådan nyttig sysslolöshet; se 
vidare nedan. 
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slapphet som sysslolösheten för med sig, liksom avslut-
ningen på ”De l’Oysiveté”, i vilken han berättar att 
han har börjat föra bok över sina infall för att få själen 
att skämmas över dem, skulle åtminstone kunna tol-
kas i förhållande till denna fras. Det sena kapitlet ”De 
la vanité” kan tas som ytterligare ett exempel (kanske 
är inte minst titeln intressant här – det fanns ju redan 
på Montaignes tid en tendens att förknippa sysslolös-
het med just fåfänglighet, meningslöshet och det som 
inte tjänar något till).66 Här kommenterar Montaig-
ne till synes ödmjukt med en inledande anspelning 
på Bibelns Predikaren det fåfängliga i att skriva, inte 
minst om just det ämne han har valt. Han beskriver 
så sin skrivverksamhet med en av sina många kropps-
liga metaforer: ”Här finner man, en smula snyggare 
presenterat, en gammal andes exkrementer, än hårda, 
än lösa, alltid osmälta”, detta efter att ha berättat en 
anekdot om en adelsman som påstås ha studerat sitt 
liv utifrån magens funktioner och med den senaste 
veckans resultat uppställt i en rad pottor.67 Montaig-
ne säger alltså förvisso nedlåtande att även hans egna 
studier är exkrementer men därmed har han samtidigt 
något gemensamt med denne adelsman – hans eget 
studium är till och med ”en smula snyggare presente-
rat” än den förres. Och leken med det adliga anspråket 
fortsätter kort därefter, då Montaigne tycks iscensätta 
en rättegång mot sysslolösheten: 

[…] det borde finnas något lagligt tvångsmedel 
mot dumma och onyttiga författare precis som det 
finns mot lösdrivare och latmaskar. Då skulle både 
jag och hundra andra bannlysas från vårt folk. Jag 
skämtar inte. Skrivklådan tycks vara ett symptom 
på en tid som gått över styr. När skrev vi så mycket 
som vi har gjort sedan oroligheterna bröt ut hos oss? 
När skrev romarna så mycket som de gjorde under 
sin förfallstid? Dessutom innebär inte förfining av 
andarna att dessa fungerar klokare i en stat: denna 
aktiva sysslolöshet uppstår av att var och en tar lätt 
på sina ämbetsplikter och skolkar från arbetet.68

66 Om kopplingen mellan sysslolöshet, fåfänglighet 
och meningslöshet, jfr beskrivningen av ”oiseux” 
respektive ”oisif” i Dictionnaire historique 2, där sådana 
kopplingar framgår och antyder den relativt negativa 
laddning som dessa ord tycks ha haft under lång tid 
(exemplen sträcker sig från 1100-talet till 1600-talet).

67 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 231 
(kap. 9, ”Om fåfänglighet”). I original: ”Ce sont icy, 
un peu plus civilement, des excremens d’un vieil esprit: 
dur tantost, tantost lasche: et tousjours indigeste.” 
Les Essais, s. 989 (bok III, kap. 9, ”De la vanité”). Här 
återkommer alltså ordet lasche (här i konkret mening 
’lös’, men det skulle även kunna uppfattas som ’slapp’, 
’kraftlös’). Detta ord använder Montaigne i flera fall 
för att beskriva sysslolösheten, i synnerhet när han 
beklagar sig över den. 

68 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 
231–232 (kap. 9, ”Om fåfänglighet”). I original: ”Mais 
il y devroit avoir quelque coerction des loix, contre 
les escrivains ineptes et inutiles, comme il y a contre 
les vagabons et les faineants: On banniroit des mains 
de nostre peuple, et moy, et cent autres. Ce n’est pas 
moquerie: L’escrivaillerie semble estre quelque symp-
tome d’un siecle desbordé: Quand escrivismes nous 
tant, que depuis que nous sommes en trouble? quand 
les Romains tant, que lors de leur ruyne? Outre ce que 
l’affinement des esprits, ce n’en est pas l’assagissement, 
en une police: cet embesongnement oisif, naist de ce 
que chaqun se prent laschement à l’office de sa vacation, 
et s’en desbauche.” Les Essais, s. 990 (bok III, kap. 9, 
”De la vanité”). 
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Även här skymtar medvetenheten om det samtida för-
dömandet av sysslolösheten, liksom en blinkning till 
den romerska antikens idé om att det i korrupta tider 
må vara accepterat att dra sig tillbaka för att skriva, 
vilket i nästa andetag kritiseras eftersom denna ”aktiva 
sysslolöshet” eller lättjefulla sysselsättning (i originalet 
”embesongnement oisif”) är resultatet av att man skol-
kar från ansvar och plikter. Men rättegången tycks lik-
väl vara ett spel för gallerierna – Montaigne erkänner 
sig ju snabbt skyldig också för egen del, och säger strax 
därpå att han själv på sitt sätt har bidragit till tidens 
förfall som varande en av de svagaste i samhället – och 
dit hör de som likt han själv är dumma, fåfänga och 
lättjefulla. Montaigne likställer här sig själv och an-
dra onyttiga författare med lösdrivare och latmaskar 
(vagabons och faineants) – dessa och liknande figurer 
dyker upp då och då i det essäistiska landskapet och 
det finns anledning att återkomma till dem. 

I de följande resonemangen i ”De la vanité” sväng-
er så Montaigne återigen då han sätter den egna lättjan 
i samtidsperspektiv och ger den mer positiva konnota-
tioner: ”Vid en tid då det är så vanligt med onda hand-
lingar är det närmast berömvärt att göra något som 
bara är onyttigt [inutilement]. Jag tröstar mig med att 
jag kommer att bli en av de sista man måste haffa”, 
skriver han.69 Det förefaller nästan som om han med 
hänvisning till det oroliga religiösa och politiska läget 
i samtiden försöker omvärdera det onyttiga som trots 
allt kanske gjorde mindre skada än många av de hand-
lingar som utfördes i syfte att gagna samhället och det 
allmänna. Med Quentin Skinner kunde man säga att 
Montaigne utmanar det normativa och värderande 
språkbruket då han säger att det rentav kan vara bättre 
att göra något onyttigt än att försöka göra nytta på sätt 
som kanske skulle innebära fara eller få oväntade och 
negativa följder. 

Kurragömmaleken med nytta och onytta slutar 
emellertid inte här utan fortsätter en bit längre in i tex-

69 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 232 
(kap. 9, ”Om fåfänglighet”). Originalcitat från Les 
Essais, s. 990 (bok III, kap. 9, ”De la vanité”). Ordet 
”onyttigt”, inutilement, ska här förmodligen förstås i 
relation till utile i bemärkelsen det som tjänar och är till 
gagn för samhället och det allmänna (jfr Dictionnaire 
historique 2, uppslagsord ”utile”, från latinets utilis, som 
här förklaras bl.a. med ”qui sert”.) 
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ten, då Montaigne åter motsäger sig själv och enligt ti-
dens sed påstår ”att den ärofullaste sysslan är att tjäna 
det allmänna och därmed vara till nytta för många”. 
I ett sent tillägg till texten har han till och med för-
stärkt sitt påstående med ett citat från Cicero, känd för 
sitt starka förespråkande av de samhälleliga plikterna. 
Men därefter skriver Montaigne att han för egen del 
avstår från att tjäna offentligheten, dels av samvetsskäl 
(även om det finns viktiga samhällsuppgifter tror han 
sig inte om att kunna fullgöra dem), dels på grund av 
sin indolens. ”Jag nöjer mig med att glädjas åt världen 
utan att engagera mig i den, och med att leva ett liv 
som åtminstone är ursäktligt och i alla fall inte är en 
börda för vare sig mig eller andra.”70 Påståendet ter sig 
nästan koketterande, även om flera Montaigneforskare 
med goda argument har tillbakavisat den kritik som 
riktats mot Montaigne för att vara passiv och ansvars-
lös.71 Det Montaigne skriver motsvaras ju knappast 
heller av hans verkliga liv, som under de år som före-
gått skrivandet av ”De la vanité” hade fyllts av uppdra-
get som borgmästare i Bordeaux, och under de år han 
bearbetade den hade han involverats i olika medlings-
uppdrag mellan de stridande falangerna i Frankrikes 
religiösa inbördeskrig. Som litteraturforskaren Anto-
ine Compagnon formulerat det fanns det ”aldrig två 
avsnitt i hans [Montaignes] liv, ett första aktivt och 
ett andra passivt; i stället fanns det insprängda avsnitt, 
stunder av tillbakadragande och meditation vilka följ-
des av reflekterade återkomster till det medborgerliga 
livet och det offentliga handlandet”.72 Det motsägelse-
fulla i hela resonemanget – tanken som vacklar mellan 
än den ena, än den andra hållningen – gör det svårt att 
konstatera något annat än att det inte går att fixera den 
ironiskt leende Montaigne. 

 

*

70 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 241 
(kap. 9, ”Om fåfänglighet”). Första citatet i original: 
”la plus honorable vacation, est de servir au publiq, 
et estre utile à beacucoup”. Les Essais, s. 996 (bok 
III, kap 9, ”De la vanité”). Att citatet från Cicero 
inte fanns med i den första versionen av texten 
framgår av Stolpes tidigare översättning där citatet är 
markerat med ”C” vilket innebär att det är ett tillägg 
som Montaigne gjorde efter utgivandet av 1588 års 
upplaga. Se Montaigne, Essayer. Bok III, övers. Jan 
Stolpe (Stockholm, 1992 [1588]), s. 245 (kap 9., ”Om 
fåfängligheten”).

71 Jean Starobinski hävdar exempelvis att Montaignes 
tanke om intellektuellt avstående (skeptikerns epechō) 
inte innebär en vägran att handla utan att handlandet 
måste vara reflekterat och ske på ett lugnt och 
lidelsefritt sätt (Montaigne i rörelse, s. 390–396). Arne 
Melberg menar att Montaignes tillbakadragande inte 
bör förstås i termer av ansvarslöshet då det handlar om 
att få perspektiv på den egna erfarenheten, vilket kräver 
tornet, platsen ”vid sidan om den vanliga”, liksom 
sysslolösheten, alltså tid att reflektera (Försök att läsa 
Montaigne, s. 12). I The Unrepentant Renaissance. From 
Petrarch to Shakespeare to Milton (Chicago & London, 
2011) menar dock Richard Strier att de egenskaper som 
Montaigne använder för att definiera sig själv – friheten 
och lättjan – balanserar varandra, vilket ger intrycket 
av en person med oberoende idéer men utan ambition 
att göra något med dem (s. 224 not 64).

72 Citatet från Antoine Compagnon, En sommar 
med Montaigne, s. 79. Arne Melberg har talat om en 
dialektik hos Montaigne mellan ”aktiv passivitet” 
och ”passiv aktivitet”; tillbakadragandet är exempel 
på det förstnämnda: reträtten till lättja är aktiv och 
frivillig. Det skrivande som så småningom uppstår 
är i stället en passiv aktivitet i bemärkelsen planlös, 
utan mål och anpassning till estetiska ideal (Försök att 
läsa Montaigne, s. 12–13). Skrivandet av ”De la vanité” 
har daterats till ca 1585–88, se t.ex. Donald Frame, 
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Samtidigt är det fortfarande något som lockar med 
Virgina Krauses tes om sysslolöshetens dolda nytta: 
när Montaigne finner sig skyldig till sysslolöshet (nå-
got som alltså inte behöver ha så mycket att göra med 
författarens realitet) tycks han också göra sig skyldig 
till att leva ett ädelt liv. Montaigne kan alltså med någ-
ra paradoxala penndrag både fördöma sysslolösheten 
som moraliskt förkastlig och på ett subtilt sätt utnyttja 
den som ett led i kampen om social distinktion, vilket 
är möjligt för att begreppet självt rymmer en sådan 
ambivalens. 

George Hoffmann, som i sina Montaignestudier 
har fokuserat på litteratursociologiska och bokhistoris-
ka perspektiv, har argumenterat för att även Montaig-
nes val av titeln Essais – det ord som skulle bli så avgö-
rande för hur genren senare skulle uppfattas och som 
har laddats med så motstridiga värden – kan ha funge-
rat som en strategi för att hantera tvetydigheter i fråga 
om rang och social positionering i en tid då makten 
stod och vägde mellan svärdsadel och ämbetsadel.73 På 
Montaignes tid ägnade sig vissa tryckerier åt vad som 
kallades publications à l’essai eller coups d’essai, vilket 
innebar ett slags experimentverksamhet där man på 
prov tryckte mindre utgåvor av okända författare för 
att se om de skulle bli populära nog för att ges ut i 
större upplagor.74 Montaignes förläggare Simon Mil-
langes var en av dem som praktiserade en sådan stra-
tegi, och det är möjligt att Montaigne, som Hoffmann 
antyder, lät sig inspireras av detta förfarande när han 
så småningom bestämde sig för verkets titel. I Hoff-
manns framställning blir alltså till och med termen 
essä indragen i detta strategiska arbete uppåt, även om 
han har svårt att säkerställa vad som ledde till valet av 
verkets titel. Mot Hoffmanns teori kan emellertid stäl-
las den vanliga hållning inom essäforskningen som går 
ut på att Montaigne i första hand använde termen essä 
som uttryck för den prövande tanke- och skrivmetod 
som innebar ett slags vägande av omdömet (vilken 

Montaigne, s. 326 (Frame utgår från Pierre Villeys 
Les Sources et l’ évolution des Essais de Montaigne). 
Om Montaignes tid som borgmästare och om 
medlingsuppdragen, se t.ex. Frame, Montaigne, s. 223–
288; Bakewell, How To Live, s. 245–273. 

73 George Hoffmann presenterar teorin om valet 
av termen essai i ”From Amateur Gentleman to 
Gentleman Amateur”, i Montaigne after Theory, s. 19–
38. Liksom Virginia Krause associerar även Hoffmann 
Montaigne med en grupp i renässanssamhällets mitt 
vars primära mål är en strategisk strävan uppåt i de 
sociala hierarkierna. 

74 Uttrycket ”coup d’essai” innebär ’första försök’, 
och enligt Dictionnaire historique 1 (sökord ”essai”) 
kunde ordet från 1500-talet användas för att beskriva 
debuten eller de första försök någon gör i en viss 
genre – i artikeln nämns särskilt Montaigne och den 
utveckling som innebar att ordet efter honom kunde 
beteckna ett litterärt prosaarbete där man behandlar 
ett ämne utan att göra det uttömmande (”un ouvrage 
littéraire en prose, qui traite d’un sujet sans viser à 
l’exhaustivité”). 
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för övrigt uppvisar likheter med den verksamhet han 
ägnade sig åt under åren i parlamentet), medan han 
oftast omtalade sina skrifter med uttryck som ”mon 
livre”, ”mes escrits”, ”mes pieces”, ”cette fricassée” eller 
”cette rapsodie”.75 Det finns dock passager där Mon-
taigne själv explicit använder orden essai och essayer i 
bemärkelsen prövningar eller försök, exempelvis i ”De 
Democritus et Heraclitus” (”Om Demokritos och 
Herakleitos”), som inleds med följande rader: 

Omdömet är ett redskap för alla ämnen, det kan 
tillämpas överallt. I de Prövningar [Essais] av det 
som jag här utför nyttjar jag därför alla tillfällen. 
Om det gäller ett ämne som jag inte alls begriper 
mig på prövar jag [je l’essaye] omdömet just på det: 
jag lodar vadstället på håll: och om jag sedan fin-
ner att det är för djupt för min längd stannar jag 
på stranden. Insikten att jag inte kan ta mig över är 
också ett resultat av omdömets verksamhet, ja ett av 
dem som det är mest stolt över. Ibland släpper jag 
löst omdömet på ett tomt och värdelöst ämne och 
försöker [j’essaye] se om det kan ge det någon sub-
stans, stödja det och backa upp det […].76 

Det är svårt att fastställa vilken roll Montaigne själv 
spelade i omvandlingen av orden essayer och essai till 
vad som senare kommer att uppfattas som en genre. 
Som Jan Stolpe upplyser om i sin nyöversättning är 
det först i 1595 års utgåva ordet ”Essais” i det nämnda 
citatet markeras med stor bokstav. Stolpes tes är att det 
är Marie de Gournay som har gjort ändringen, kanske 
i syfte att tydligare anspela på verkets titel. En paral-
lell finns även i förändringen av titeln – i utgåvorna 
från 1580 och 1588 är den Essais, men 1595 har den om-
vandlats till Les Essais.77 Kanske har alltså Marie de 
Gournay haft ett finger med i spelet för att forma det 
genrebegrepp som så småningom får fastare konturer 
inte minst i den engelska kulturen.

För att återgå till Hoffmanns mer sociologiska 

75 Exemplen på hur Montaigne benämner sina 
skrifter citeras från Friedrich, Montaigne, s. 420. 
Om essä som metod snarare än genrebegrepp hos 
Montaigne, se t.ex. Obaldia, The Essayistic Spirit, s. 
29–33, jfr Haas, Essay, s. 1. Om paralleller mellan 
Montaignes arbete i parlamentet och essän som metod, 
se t.ex. Bakewell, How To Live, s. 77.

76 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 395 
(kap. 50, ”Om Demokritos och Herakleitos”), med 
originalformuleringar från Les Essais, s. 321 (bok I, kap. 
50, ”De Democritus et Heraclitus”).

77 Jan Stolpe refereras från ”Förord”, i Essayer. Bok I, 
s. xxiii–xxiv, jfr även not 3 i Les Essais, s. 1481.
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tolkning antyder han att en tänkbar fördel med ter-
men essai var att den kunde fungera förmildrande i 
en situation där Montaigne riskerade att stöta sig både 
med sina forna kollegor från parlamentet och med den 
anrika svärdsadeln. 1571 hade Montaigne nämligen ut-
nämnts till riddare av Sankt Mikaelsorden, kanske till 
vissas förvåning och avundsjuka – en sådan adlig he-
dersbetygelse var ovanlig redan inom svärdsadeln och 
än mer sällsynt bland ämbetsmän.78 Om Montaignes 
skrift gjorde alltför öppet aristokratiska anspråk kun-
de den stänga ute ämbetsmännen som troligen var den 
mest givna läsekretsen, men samtidigt kunde bokpro-
jektet i sig påminna om Montaignes bakgrund i rätts-
väsendet och därmed väcka misstänksamhet inom 
svärdsadeln, vilken generellt var skeptisk till böcker 
och lärdom. Användandet av termen essai med dess 
prägel av förstlingsverk, experiment och preliminärer 
kan ha gjort det möjligt för Montaigne att betona sin 
informella och amatörmässiga hållning till latinkultu-
rens lärdom. På så sätt kunde han distansera sig från 
författare med mer pretentiösa titlar och en mer profes-
sionell inställning till studier och skrivande.79 Kanske 
var termen också användbar för att den tryckta texten 
ännu betraktades med skepsis, framför allt inom adeln 
som förknippade den med skrivandets professionalise-
ring och ofta höll kvar vid den handskriftskultur där 
texter cirkulerade i snäva kretsar. Att låta publicera sig 
och tjäna pengar på att skriva var att underordna sig 
kommersen vilket var ett hot mot anseendet; likaså 
fanns det en oro att den ökande tillgången på texter 
skulle utjämna distinktionerna mellan hög och låg.80 

Samtidigt fanns det, hävdar George Hoffmann, 
inte bara anpassning utan också något utmanande i 
Montaignes projekt eftersom han tycks omdefiniera 
själva adligheten: adlighet handlar i essäerna inte så 
mycket om härkomst eller framgångar på slagfältet 
som om en levnadskonst byggd på kulturella och men-
tala bedrifter, det rör sig alltså om ett slags själslig ad-

78 Att Montaigne blev utnämnd till ordensriddare 
är bara en av flera hedersbetygelser som tycks bekräfta 
hans status som adelsman. I början av 1570-talet 
utsågs han till kammarherre för Frankrikes dåvarande 
kung Karl IX och 1577 för Henrik av Navarra (senare 
kung Henrik IV). 1581 valdes han till borgmästare i 
Bordeaux och omvaldes 1583. 1581, under sin vistelse 
i Rom, tilldelades han ett hedersmedborgarskap 
(något som enligt Montaignes resedagbok krävde viss 
ansträngning) och vid flera tillfällen fungerade han 
som medlare i tidens religiösa konflikter. Se vidare 
James J. Supple, Arms Versus Letters. The Military 
and Literary Ideals in the ’Essais’ of Montaigne (Ox-
ford, 1984), s. 27–29, 38; Hoffmann, ”From Amateur 
Gentleman to Gentleman Amateur”, s. 25; jfr Jan 
Stolpes not 312 i Montaigne, Essayer. Bok III, s. 515. 

79 Peter Burke menar att Montaignes lärdomskritik 
och framställande av sig själv som dilettant måste 
ses i relation till sociala tillhörighet – något annat 
förväntades inte av en adelsman (Montaigne, s. 3–4). 
På liknande sätt anser Hugo Friedrich att Montaignes 
avslappnade och samtalande stil var ett sätt att 
motverka det lärda draget vilket bidrog till essäernas 
popularitet hos den franska adeln (Montaigne, s. 19–23). 

80 Om renässansadelns skepsis mot 
boktryckarkonsten, se t.ex. Wendy Wall, The Imprint 
of Gender. Authorship and Publication in the Eng-
lish Renaissance (Ithaca, 1993), s. x, 3, 12–13. Wall 
beskriver renässansen som en övergångsperiod då 
författare påverkas av å ena sidan en konflikt mellan 
manuskriptkulturen och den tryckta texten, å andra 
sidan polariteten mellan aristokratisk amatörism och 
mecenatsystem och en begynnande marknad för 
litteratur. Jfr även Dewald, Aristocratic Experience and 
the Origins of Modern Culture, s. 178–183; Chartier, 
”The Practical Impact of Writing”, s. 123–124. 
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lighet som i högre grad vänder sig inåt och som kanske 
kräver sysslolöshet för att kunna framträda.81 ”Mitt 
yrke [mestier] och min konst [art] är att leva”, bety-
gar Montaigne i ”De l’exercitation” (”Om övning”) i 
vad som tycks vara ett försök att motivera varför han 
skriver om sig själv och sina vardagliga erfarenheter 
snarare än om hjältedåd och bragder vilket annars 
var det vanliga. ”Kanske menar man att jag ska lägga 
fram vittnesbörd om mig själv genom dåd och hand-
lingar, inte genom blotta ord. Men jag skildrar först 
och främst mina tankar, ett formlöst ämne som inte 
kan manifesteras i handlingar. Blott med stor möda 
kan jag klä dem i ordens luftiga dräkt”, fortsätter han. 
Och några rader senare försäkrar han åter: ”Det är inte 
mina gärningar jag skildrar, det är mig själv, det är 
mitt väsen.”82 

I ”De la coustume, et de ne changer aisement une 
loy receue” (”Om vanans makt och om att inte lätt-
vindigt ändra hävdvunnen lag”) gör Montaigne en lik-
nande distinktion mellan tankar och handlingar och 
då med tydligare kopplingar till en uppdelning mellan 
privat och offentligt, genom att förknippa tankar och 
omdöme med den privata sfären och handlingar med 
offentligheten. Här skriver han bland annat att ”den 
kloke bör slå vakt om själen i sitt inre, dra undan den 
från massan och värna om dess frihet och förmåga att 
döma fritt om saker och ting, medan han till det ytt-
re bör helt och hållet följa vedertaget skick och bruk. 
Våra tankar angår inte offentligheten, men resten, 
våra handlingar, vårt arbete, våra tillgångar och vårt 
liv, måste vi ställa till förfogande för samhället och de 
allmänna meningarna”. I ”De la vanité” återkommer 
samma uppdelning: ”Jag kan inte föra bok över mitt 
liv med hjälp av mina handlingar, ödet placerade dem 
för lågt; i stället gör jag det med hjälp av mina tankar 
[fantasies]”, skriver Montaigne här.83 

När Montaigne i sin självprövning återkommande 
betonar att den utgår från tankar snarare än handling-

81 Om Montaignes omdefinierande av adligheten, se 
Hoffmann, ”From Amateur Gentleman to Gentleman 
Amateur”, s. 27–29. Jfr Domna C. Stanton, The Aris-
tocrat as Art. A Study of the Honnête Homme and the 
Dandy in Seventeenth- and Nineteenth-Century French 
Literature (New York, 1980), s. 22.

82 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok II, de två 
första s. 66, det sista s. 67 (kap. 6, ”Om övning”). Citat 
i hakparentes från Les Essais, s. 398 (bok II, kap. 6, ”De 
l’exercitation”). 

83 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 126 
(kap. 22, ”Om vanans makt och om att inte lättvindigt 
ändra hävdvunnen lag”), samt från Essayer. Bok III, 
s. 231 (kap. 9, ”Om fåfänglighet”) med originalcitat 
från Les Essais, s. 989 (bok III, kap. 9, ”De la vanité”). 
I andra sammanhang använder Montaigne ord som 
cogitations eller pensées om sina tankar, vilket alltså inte 
är fallet i ”De la vanité”. 
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ar avviker han från Seneca, som annars ofta tjänade 
som Montaignes förebild men som tycks ha lagt större 
tonvikt på handlingarnas betydelse. I denna mening 
kan Montaignes formuleringar kanske snarare påmin-
na om den kristna askesens tendens att nedteckna tan-
kar i hopp om att skriften skulle kunna kontrollera sjä-
lens rörelser, så som Michel Foucault har beskrivit den 
i sina historiska undersökningar av självdisciplinens 
eller de så kallade ”självteknologiernas” betydelse för 
det moderna subjektets framväxt. I den kristna littera-
turen var detta skrivande dock ytterst ett sätt att säkra 
sig mot synd, medan inslaget av bot och ånger inte är 
lika utpräglat hos Montaigne. En annan viktig skill-
nad är att kristendomens skrivpraktiker i regel riktas 
mot en yttre auktoritet, medan Montaignes tankar är 
orienterade mot det egna jaget.84

Det var i sitt sena författarskap, i samband med 
att han skrev om sexualitetens historia, som Foucault i 
ökande grad kom att intressera sig för hur människan 
genom olika praktiker, ritualer och övningar skapar 
sig själv som moraliskt subjekt, till skillnad från i tidi-
gare studier då han framför allt beskrev subjektet som 
en produkt av maktens verkningar. Här inspirerades 
han av såväl antikt grekiska och romerska som tidiga 
kristna källor som innehöll regler och råd för uppfö-
rande och självomsorg, och visar hur självkännedomen 
i synnerhet i det antika tänkandet ofta representerade 
en strävan efter frihet (vilken förstås endast var möj-
lig för fria män). I sin diskussion om självdisciplinen 
(vilken i hans fall främst kom att ägnas åt hur det sex-
uella begäret blir föremål för moraliska regleringar) 
uppmärksammar Foucault bland annat det intresse 
för levnadskonst som förekom i dessa kulturer och pe-
kar på att sökandet efter självkännedom och efter det 
rätta sättet att leva har ett estetiskt värde – att skapa 
sitt liv enligt olika slags uppförandekoder var ett sätt 
att förvandla livet till konst.85 Även om Montaigne 
 uppenbart är mindre intresserad av det disciplineran-

84 Om förhållandet mellan Senecas och den 
kristna askesens ”jagskrifter”, se vidare Michel 
Foucault, ”Jagskriften” (1983), övers. Jan Stolpe, i 
Diskursernas kamp, s. 219–220; jfr även densammes 
”Självteknologier” (1982/1988), övers. Thomas 
Andersson, i ibid., s. 274, 288.

85 För en introduktion till Foucaults undersökningar 
av självteknologiernas historia, se t.ex. Roddy Nilsson, 
Foucault. En introduktion (Malmö, 2008), s. 135–151.
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de draget kan man ta fasta på hur han vidareutvecklar 
den konstnärliga dimension som Foucault lyft fram i 
de privilegierade eliternas livsideal i äldre tid; på lik-
nande sätt har George Hoffmann sett Montaigne som 
ett exempel på vad han omtalar som aristokratins es-
tetisering under renässansen. Essäerna uttrycker en 
ambition att använda det egna jaget och självkännedo-
men som utgångspunkt för skapandet av ett livskonst-
verk vilket var möjligt endast för de ekonomiskt fria 
och sysslolösa. Liknande strävanden har genom histo-
rien kunnat visa sig i många gestalter – den kinesiska 
mandarinen, den medeltida riddaren, senfeodalismens 
vältalige och elegante hovman, renässanshumanisten 
som söker efterlikna antikens visa filosofer… I den 
franska kulturen fångades ambitionen senare i det ide-
al som brukar omtalas som honnête homme, och det 
har hävdats att just Montaigne spelade en viktig roll 
som inspirationskälla för 1600-talsadelns strävan efter 
att odla det distingerat resonabla, världsliga och ädla 
beteende som uttrycket antyder.86 Kanske berodde 
det på att Montaigne med hjälp av ett antal manövrar 
hade lyckats förvandla sig från amatöristisk gentleman 
till fullfjädrad gentlemannaamatör så som Hoffmann 
påstår; med sin version av hovkulturens aristokrat som 
motsätter sig professionalisering och affärsmässighet, 
och som sysslar med litteraturen inte i egenskap av yr-
kesman utan som frukten av sin sysslolöshet och för 
att odla konsten att leva väl, formade han konturerna 
till en författarroll som flitigt skulle återanvändas av 
essäister under de följande århundradena och vilken 
åtminstone hypotetiskt skulle kunna ses som ett inslag 
i ett essäistiskt modus i meningen en särskilt favorise-
rad hållning (men det handlar likväl om en hållning 
som i högsta grad är beroende av den lärdom som den 
samtidigt tycks ta så lätt på).87

Mot bakgrund av sociologen och filosofen Jürgen 
Habermas diskussion om den europeiska feodaladelns 
”representativa offentlighet”, vilken går ut på att adeln 

86 Hoffmann talar om aristokratins estetisering i 
”From Amateur Gentleman to Gentleman Amateur”, 
s. 29. Domna C. Stanton har diskuterat denna tendens 
med hänvisning till bland annat Thorstein Veblens 
conspicuous leisure i en studie av hur de bägge idealen 
honnête homme respektive dandyn formas i fransk 
överklasskultur under 1600-talet och 1800-talet. 
Om olika varianter av estetiserade aristokrater, 
se Stantons The Aristocrat as Art, s. 2–7. Om 
Montaigne som inspirationskälla till 1600-talsadelns 
honnête homme-ideal, se Erich Auerbach, Mimesis. 
Verklighetsframställningen i den västerländska 
litteraturen, övers. Ulrika Wallenström (Stockholm, 
1998 [1946]), s. 325–327 och Stanton, The Aristocrat as 
Art, s. 14–25. 

87 Montaignes förvandling antyds av titeln på 
Hoffmanns artikel (”From Amateur Gentleman to 
Gentleman Amateur”) vilken speglar hans syn på 
Montaignes essäskrivande i vidare mening. Erich 
Auerbach relaterar framgången för Montaignes essäer 
till framväxten av ett nytt skikt av bildade aristokrater 
och borgare under 1500-talet vilka ännu inte behövde 
ägna sig åt specialiserade verksamheter. Montaignes 
förespråkande av en allsidig bildning passade detta 
skikt vilket med tiden utvecklade ett förakt för 
yrkeskunnande och specialisering och vårdade idealet 
om honnête homme i en mer ytlig bemärkelse än 
Montaigne. Se vidare Mimesis, s. 325–327. 
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förväntades demonstrera eller representera sin sociala 
status genom en särskild kodex för ädelt uppträdande 
i offentliga sammanhang, kunde vi kanske dessutom 
tänka oss att Montaigne med sina essäer söker visa att 
adelsmannen inte bör hävda sig i det han kan utan ge-
nom den han är: aristokraten är, som Habermas skri-
ver, vad han representerar (medan borgaren å sin sida 
definieras av vad han producerar).88 Och för att också 
för ett ögonblick tala med John Snyder är det möjligt 
att tänka sig att essäerna fungerar just som ett medel 
för att visa vem Montaigne är; med Snyders synsätt 
blir de ett slags substitut för det offentliga livets och 
bragdernas ära och makt som i stället ger jaget frihet 
att definiera sig själv och sina självvalda verksamhe-
ter i privatsfären (publicerandet av essäerna kan i sin 
tur betraktas som ett slags offentliggörande av aristo-
kratens varande). Med utgångspunkt i reträtten och 
den påföljande sysslolösheten, som utvecklar sig till 
ett oavbrutet självstudium, skapar Montaigne ett jag 
genom att ta spjärn mot de antika filosofernas auk-
toritet, men, märk väl, han gör det med en markerat 
avspänd hållning: Montaigne slår dank med virtuosi-
tet, han förvandlar lättjefullt sin sysslolöshet till konst 
och essä.89 

Uttrycket virtuositet förknippas numera kanske 
främst med balett, dans, teater eller musik, det vill 
säga med sådana konstarter som framförs inför publik, 
och syftar då på konstutövarens tekniska skicklighet 
så som den uttrycks i själva framförandet.90 Men skul-
le inte Montaignes essäer också kunna läsas som ett 
slags självmedvetet och konstskickligt framträdande, 
och Montaignes ovilja att avsluta, hans ständiga tillfo-
gande av nya tankar och repliker till protokollet, som 
ett slags önskan om att hålla föreställningen igång 
snarare än att färdigställa en produkt? Det ligger ju 
åtminstone i linje med tanken om att essä hos Mon-
taigne kan förstås i termer av modus snarare än genre 
– essayer antyder en metod och ett sätt att tänka och 

88 Jürgen Habermas beskriver feodaladelns 
representativa offentlighet i Borgerlig offentlighet. 
Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället, övers. Joachim Retzlaff, 3 uppl. (Lund, 
1998 [1962]), s. 10–11. De skilda definitionerna av 
adelsmannen och borgaren diskuterar han mot 
bakgrund av den representativa offentlighetens fall 
och med utgångspunkt i Goethes Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (1795). För borgaren Wilhelm Meister är den 
avundsvärde adelsmannen offentlig i en äldre/feodal 
mening av ordet genom sitt uppvisande av förnämt 
och bildat beteende, även om uttrycket ”offentlig 
person” redan på Goethes tid hade antagit en senare 
betydelse av den offentliga maktens/statens tjänare. Det 
viktiga enligt Habermas är dock Goethes iakttagelse 
att borgerskapet enligt sin egen definition inte kan 
uttrycka någon sådan representativ offentlighet – som 
Goethe skriver skulle det vara löjligt om borgaren 
försökte visa upp sig, varför Wilhelm Meister söker ett 
substitut till denna offentlighet genom att uppträda på 
teaterscenen (ibid., s. 14–16).

89 John Snyder talar bland annat om att essän 
möjliggör ”the artful politics of self-liberation within 
the sphere of the private” (Prospects of Power, s. 211).

90 Av OED framgår att det är den tekniska 
skickligheten i vissa konstarter som är den numera 
vanligaste innebörden av ”virtuosity” (betydelse 3), 
samtidigt som ordet har en bakgrund i latinets virtus 
(dygd) och i äldre tid även har kunnat syfta på moralisk 
godhet, dygdighet, karaktärsfasthet (betydelse 1). Jfr 
med virtuoso, överfört till engelskan från italienskan, 
som från tidigt 1500-tal kunde användas om en person 
som uppvisade särskild skicklighet i eller kunskap om 
någon konstart eller vetenskap (OED, ”virtuoso”, jfr 
”virtu”). I engelskan tycks ordet från 1600-talet ha 
etablerats som beskrivning för lärda personer (betydelse 
1a), om personer med ett intresse för någon konstart 
men som ägnar sig åt detta som kännare eller amatörer 
snarare än professionella (betydelse 1b), om den som 
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förhålla sig till tillvaron, en kreativ och prövande pro-
cess snarare än något slutgiltigt och fullbordat. Mer 
tidsenligt vore det kanske att uppfatta essäerna som 
uttryck för den skicklighet, till synes utan ansträng-
ning, som förväntades prägla hovmannens uppträ-
dande under renässansen, så som idealet hade formats 
exempelvis i den italienske humanisten Baldassare 
Castigliones Il libro del cortegiano (1528; Hovmannen) 
och i dennes begrepp sprezzatura, som beskrev den ut-
studerat vårdslösa och lediga stil som i själva verket var 
väl inövad, ett slags konst som dolde förkonstlingen. 
”De vackraste rörelserna i vår själ är de som är mest 
avspända och naturliga, och de bästa sysslorna är de 
som utförs med minsta ansträngning”, skriver ju Mon-
taigne i ”De trois commerces” (”Om tre slags umgäng-
en”). Lätthet och ledighet är ett ideal i det inre såväl 
som i det yttre – det gäller hur man för sig till häst 
eller vid hovet såväl som i skrift.91 Och med tanke på 
att det i Montaignes fall handlar om en prövande lev-
nadskonst som specifikt realiseras genom skrivande är 
det kanske intressant att notera att essän har beskrivits 
som en epideiktisk genre, besläktad med den antika 
retorikens genus demonstrativum, vilket var en typ av 
tal som i grunden syftade till att visa upp författarens 
skicklighet och lärdom i en konstfull form. Om det 
politiska talet i första hand skulle mana till handling 
gällde det i det epideiktiska talet snarare talarens för-
måga att röra och beröra i sig själv. Essän prövar, som 
litteraturvetaren Peter France har formulerat det, såväl 
ett ämne som författarens mentala och verbala krafter, 
samtidigt som denna prövning ska genomföras med 
lätthet och elegans – essäförfattaren vill framstå som 
amatör snarare än professionell.92

har särskild skicklighet eller kunskap inom ett visst 
område (2a) och från tidigt 1700-tal i den mer specifika 
meningen om musiker och scenkonstnärer med en 
särskild teknisk skicklighet (2b). 

91 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 47 
(kap. 3, ”Om tre slags umgängen”). I original: ”Les 
moins tendues et plus naturelles alleures de nostre 
ame, sont les plus belles: les meilleures occupations, 
les moins efforcées.” Les Essais, s. 861 (bok III, kap. 3, 
”De trois commerces”). Antoine Compagnon menar 
att Montaigne inspirerats av Castigliones sprezzatura 
(En sommar med Montaigne, s. 130). Enligt Virginia 
Krause fick Castigliones begrepp konsekvensen att 
ledighet gavs en central funktion i hovlivet, men 
hon betonar dess iscensatta karaktär: hovmannen 
producerar en ”leisure effect” som fungerar som kapital 
i kampen om makten (Idle Pursuits, s. 16). I Alain Pons 
artikel ”Sprezzatura” i Dictionary of Untranslatables. 
A Philosophical Lexicon, red. Barbara Cassin m.fl. 
(Princeton, 2014) betonas den ansträngning som ligger 
bakom det ledigt obesvärade uppträdandet. 

92 Peter France beskriver essän som en epideiktisk 
genre i ”British and French Traditions of the Essay”, 
i The Modern Essay in French. Movement, Instability, 
Performance, red. Charles Forsdick & Andrew Staf-
ford (Frankfurt, 2005), s. 29: ”The essay is usually 
what rhetoricians would call an ’epideictic’ genre, 
less concerened to urge a cause of action than to 
praise, to blame – and to show the skill of the author. 
Etymologically, of course, ’essay’ is related to ’trial’, 
a trying-out of ideas, but also a trial of the mental 
powers of the essayist.” Genus demonstrativum är 
en av retorikens tre genrer, och dessa minnes- eller 
festtal handlade, som Kurt Johannesson skriver, om 
”att prisa eller fördöma en viss person eller företeelse” 
genom att lyfta fram vissa egenskaper som hedervärda 
eller förkastliga, se Retorik eller konsten att övertyga 
(Stockholm, 2006 [1998]), s. 36–37, citatet s. 36, kurs. i 
original. Jämförelsen mellan essän och denna retoriska 
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*

Utifrån de perspektiv som antytts ovan och med vilka 
forskningen har beskrivit hur Montaigne gestaltar sig 
som gentlemannaamatör kan Montaignes essäistiska 
skrivande te sig som något nästan utstuderat: reträtten 
och sysslösheten som de omtalas i essäerna tycks fung-
era som rekvisita i ett slags ledighetsperformance eller 
blir exempel på Thorstein Veblens conspicuous leisure. 
George Hoffmann, Virginia Krause och andra har 
ifrågasatt den bild av Montaigne som flitigt förekom-
mer i essäerna och som ofta upprepats i en biografiskt 
inriktad forskningstradition som mer eller mindre 
bekräftat essäernas bild av sin författare: Montaigne 
som söker sig själv och livets sanningar blickande ut 
från sitt torn i ensamhet och sysslolöshet, Montaigne 
den vise och tillbakadragne som strävar efter att leva 
väl, Montaigne den kontemplerande filosofen. Essäer-
nas författare var till exempel knappast ensam, menar 
Hoffmann: i skrivandets inledningsskede är det rent-
av troligt att Montaigne dikterade för en sekreterare 
snarare än skrev själv. Inte heller hade han mycket 
tid för ledighet: vid sidan av skötseln av egendomen 
och de politiska uppdragen var han så involverad i 
publiceringen av essäerna att Hoffmann dristar sig 
till att kalla dem ett affärsföretag.93 Ännu längre går 
litteraturforskaren Francis Goyet, som har hävdat att 
Montaigne var en fullfjädrad karriärist och politiskt 
kalkylerad professionell av den typ som fanns vid alla 
hov och kanslier på 1500-talet och som skickligt skötte 
sina kort genom att låta skrifterna fungera som sub-
stitut för handlingar och gärningar.94 Med ett sådant 
perspektiv blir sysslolösheten mest en position att inta, 
en bytesvara i en föränderlig social hierarki vars kopp-
lingar till introspektion, självkännedom och utövan-
det av omdömet – de bevekelsgrunder som annars ofta 
har lyfts fram då Montaignes essäistiska projekt har 
beskrivits – är oklara. 

genre är intressant då det epideiktiska talet värderades 
i sig självt snarare än efter något yttre mål som att 
uppmana publiken till handling, jfr även Jørgen 
Fafner, Tanke og tale. Den retoriske tradition, 2 uppl. 
(Köpenhamn, 1991 [1982]), s. 28, 40.

93 I Montaigne’s Career (Oxford, 1998), har George 
Hoffmann visat hur Montaignes ytterst verksamma 
och upptagna liv motsäger essäernas framställning 
av honom som sysslolös. Om att Montaigne troligen 
hade en sekreterare under de första åren, se s. 40–48. 
Montaignes engagemang i publiceringen yttrade sig i 
att han delvis bekostade den själv, skaffade fram papper 
och korrekturläste sitt manus (s. 83, 97–98). Hoffmann 
använder uttrycket ”business enterprise” om essäerna 
på s. 131.

94 ”Montaigne was a careerist through and through, 
a political man who professionally managed his acts 
and deeds, the foremost of which were his writings”, 
skriver Francis Goyet, vars tes är att Montaignes essäer 
syftar till ett slags etisk och politisk reform och att 
han med kalkylerade strategier försöker påverka sina 
läsare, vilka främst är andra i liknande ställning, det 
vill säga välbeställda personer involverade i statens 
styre, militärer och privatmän med plikter och ansvar. 
Se vidare ”Montaigne and the Notion of Prudence”, i 
The Cambridge Companion to Montaigne, red. Ullrich 
Langer (Cambridge, 2005), s. 118–119, 122–125, 133–137, 
citatet s. 124.
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En sådan tolkning av Montaignes agerande och 
hans skrivande om den reträtt och sysslolöshet som 
ger upphov till essä verkar ligga nära Stephen Green-
blatts idé om self-fashioning som han särskilt förknip-
par med renässansen: med detta uttryck försöker han 
fånga renässanskulturens självmedvetna och konst-
fulla formande av jaget och hur dess författare genom 
uppträdande, tilltal, förhållningssätt och skrivande 
gestaltade sina karakteristiska personligheter.95 Det-
ta skapande av jaget genom språk och handlingar är 
inte ett uttryck för totalt fria val (Greenblatt reser-
verar sig mot den efter historikern Jacob Burckhardt 
ofta förekommande föreställningen att renässansens 
utveckling av ett jagmedvetande ledde till individens 
autonomi); snarare är jag-skapandet ett slags impro-
visation inom givna sociala, kulturella och politiska 
ramar – det handlar om att bli skapad i lika hög grad 
som om att skapa. Greenblatts framställning av renäs-
sansens self-fashioning kan relateras till hur han i vidare 
mening tänker sig att all kultur formas i spänningen 
mellan vad han kallat ”constraint” respektive ”mobili-
ty”: å ena sidan finns olika slags kontrollmekanismer 
som kulturen kan förstärka eller stödja: trossystem, 
normer, praktiker, institutionaliserade regler för soci-
al interaktion som sätter gränser för individens bete-
ende; å andra sidan finns rörlighet eftersom gränser 
bara blir möjliga att uppfatta om det också finns frihet 
att överskrida dem, vilket Greenblatt alltså talat om 
i termer av improvisation.96 I det system av kontroll-
mekanismer och koder för beteende och uppträdande 
som Greenblatt målar upp är exempelvis litterära och 
sociala identiteter tätt sammanvävda, eftersom littera-
turen och det skrivna ordet i många fall är en integre-
rad del av tidens maktapparater och mecenatkulturer. 
Skrivandet är ännu inte med självklarhet ett yrke att 
viga sitt liv åt eller tjäna pengar på och litteratur ses 
ofta som en del av den belevade kommunikationen, 
en förmåga snarare än ting och ägodelar, ett tecken på 

95 Resonemanget om self-fashioning utgår från 
Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, s. 
2–9, 36, 161–162, 256. Greenblatt är mer detaljerad 
om vilka styrande faktorer för själviscensättning som 
han uppfattat som gemensamma för sina studerade 
författare (medelklasstillhörighet, underordningen 
i förhållande till olika auktoriteter, hotet från något 
upplevt främmande etc.), medan jag har förenklat 
beskrivningen något, jfr ibid., s. 9. Greenblatt påstår 
inte att formandet av jaget är något unikt eller nytt 
för renässansen, då redan antikens eliter uttryckte en 
liknande tro på den mänskliga förmågan att skapa 
identiteten, vilken dock bemöttes med skepsis inom 
kristendomen. Under renässansen sker dock enligt 
Greenblatt en förändring i intellektuella, sociala, 
psykologiska och estetiska strukturer som tycks ha 
främjat en ökad självmedvetenhet och tro på skapandet 
av jaget som ett slags konstform (ibid., s. 1–2). Jfr 
även resonemanget ovan om Foucaults studier av 
självteknologier.

96 Diskussionen om ”constraint” och ”mobility” från 
Stephen Greenblatt, ”Culture”, i The Greenblatt Reader, 
s. 11–17. Greenblatt verkar bygga på Foucaults teorier 
då kultur liksom det mänskliga subjektet framstår som 
ideologiska produkter av samhällets maktrelationer, 
och han har liksom denne kritiserats för att trots sitt tal 
om improvisation ge bilden av en kultur där makten 
slukar allt motstånd. För en diskussion om relationen 
mellan Greenblatt och Foucault, se Mark Robson, 
Stephen Greenblatt (New York, 2008), s. 20–22, 61, 
71–75, 123.
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förfinat beteende och bildning som kan fylla en funk-
tion i systemet av sociala distinktioner.97 

En annan viktig del av detta system utgörs enligt 
Greenblatt av förhållandet mellan religiös och seku-
lär auktoritet. Under denna tid omgestaltas relationen 
mellan makten och de intellektuella på ett grundläg-
gande sätt av sekulariseringen, och när en intellektuell 
lekmannaklass utanför kyrkans domäner börjar växa 
fram är det i lika hög grad hovet som kyrkan den 
orienterar sig emot. De författare som enligt Green-
blatt ägnar sig åt self-fashioning hör ofta till denna 
”medelklass” på uppåtgående och deras formande av 
jaget sker i relation till olika yttre (och ibland införli-
vade) auktoriteter – kyrkan men också hovet och mili-
tären – och i förhållande till erfarenheter av något eller 
någon som enligt Greenblatt uppfattas som främman-
de eller som ett hot mot jaget.98 

Greenblatts exempel är engelska och det är framför 
allt teatraliseringen av det offentliga livet under Hen-
rik VIII som han intresserar sig för; således figurerar 
Montaigne bara perifert i hans studie, men denne är 
enligt Greenblatt tidigt medveten om att varje i skrift 
manifesterat jag bär på spåren av sitt eget undergrä-
vande: jaget skapas och existerar i kraft av sitt eget 
namngivande, vilket likväl inte resulterar i något an-
nat än oförmåga att fixera subjektet – i en fiktion.99 
Kanske passar han ändå inte riktigt in i Greenblatts 
mönster, åtminstone om man för ett ögonblick väljer 
att ta Montaigne på orden. Enligt Greenblatt formas 
renässansjaget i skärningspunkten mellan å ena sidan 
det upplevda tvånget att underkasta sig någon form 
av auktoritet, å andra sidan behovet att förhålla sig till 
något hotfullt främmande (här tycks alltså utrymmet 
för improvisation minimalt), men Montaigne utropar 
ju det egna jaget – inte kyrkan, inte kungen, inte mi-
litären – till auktoritet, han påstår sig själv vara källan 
till den kunskap hans bok formulerar och han fram-
ställer sig som privatmannen som visserligen reglerar 

97 Om att litteratur i äldre tid ofta förstods i 
termer av bildning och som en markör för social 
distinktion, se Stephen Greenblatt, ”What is the 
History of Literature?”, i Critical Inquiry nr 3 1997, 
s. 462–463, 467; jfr Victor Bonham-Carter, Authors 
by Profession. Vol. I (London, 1978), s. 12; Alastair 
Fowler, Kinds of Literature, s. 8–10. Enligt Raymond 
Williams kunde engelskans literature från 1300-talet 
användas i bemärkelsen lärdom, beläsenhet, läs- och 
skrivkunnighet, det vill säga för att beskriva en 
förmåga eller omständighet (det att vara beläst, bildad, 
belevad) likaväl som en viss produkt (de skrifter man 
läst). Under medeltid och renässans hade besittandet 
av litteratur en social funktion som uttryck för makt; 
enligt Williams utmärker sig begreppet litteratur, till 
skillnad från poesi (från grekiskans poiein, att ’skapa’, 
’göra’), för att det länge syftar på läsande snarare 
än skrivande och skapande. Ända in på 1700-talet 
kunde man tala om litteratur som en förmåga hos en 
person, också med den näraliggande termen literate, 
och möjligen uppkommer ordet literacy för läs- och 
skrivkunnighet i samband med att den äldre betydelsen 
av literature tunnas ut. I den äldre förståelsen 
av literature görs heller ingen tydlig distinktion 
mellan olika typer av litteratur – specialiseringen 
av litteraturbegreppet till att åsyfta det skrivna 
som skapelse av den kreativa fantasin är ett senare 
påfund. Se vidare Williams, Keywords, s. 183–188 samt 
densammes Marxism and Literature (Oxford, 1977), s. 
46–48. Jfr OED, ”literature”.

98 Greenblatt beskriver jag-skapandets förutsättning-
ar på följande sätt i Renaissance Self-Fashioning, s. 9: 
”[…] we may say that self-fashioning occurs at the point 
of encounter between an authority and an alien, that 
what is produced in this encounter partakes of both the 
authority and the alien that is marked for attack, and 
hence that any achieved identity always contains within 
itself the signs of its own subversion or loss.” 

99 Om Montaignes medvetna formande av jaget, 
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sitt handlande enligt utomståendes normer men sam-
tidigt ser möjligheten att använda det egna omdömet 
för att utvidga det. I ”Du repentir” (”Om ånger”) skri-
ver Montaigne:

Särskilt vi som lever ett enskilt liv utan andra åskå-
dare än oss själva måste ha fastställt en inre förebild 
vi kan pröva våra handlingar mot och omväxlande 
berömma och tukta oss efter. Jag har mina egna la-
gar och min egen domstol för att döma mig, och dit 
vänder jag mig hellre än någon annanstans. Jag in-
skränker mitt handlande enligt andras normer, men 
det är bara enligt mina egna som jag utvidgar det.100 

Montaigne försöker lösa problemet med auktoriteten 
genom att upprätta ett inre rike för frihet: han formar 
sitt eget omdöme och fäller sin egen dom i det privata 
och i sitt skrivande även om han i det yttre underord-
nar sig konventionen.101 Han tycks alltså förneka att 
reträtten skulle vara utformad för att visas upp – det 
tillbakadragna livet syftar inte till att beskådas. Men 
dessutom ter sig det främmande och okända – det som 
tycks så viktigt för Greenblatts jag-formande – sällan 
särskilt hotfullt i essäerna utan bemöts snarare med 
nyfikenhet, öppenhet eller rentav en bejakande håll-
ning. Ett kraftfullt exempel på detta måste väl vara 
Montaignes diskussion om hur vanans makt ofta styr 
människors fördömande av främmande seder, bruk 
och beteenden, följd av den långa rad av exempel på 
sedvänjor i andra kulturer som han sakligt räknar upp 
i ”De la coustume, et de ne changer aisement une loy 
receue”, eller varför inte den långa utläggning han hål-
ler om djuren i ”Apologie de Raimond de Sebonde” 
(”Försvarstal för Raymond Sebond”) där han ställer 
ett antropocentriskt tänkande på ända och konstate-
rar: ”När jag leker med min katta – vem vet om inte 
hon kanske leker mer med mig än jag med henne?” 
I båda fallen illustreras Montaignes förmåga till per-
spektivbyten som åtminstone potentiellt söker under-

se Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, s. 219, 
252–253, jfr s. 9. De författare Greenblatt fokuserar på 
är Thomas More, William Tyndale, Thomas Wyatt, 
Edmund Spenser, Christopher Marlowe och William 
Shakespeare. 

100 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, 
s. 29 (kap. 2, ”Om ånger”). Några forskare som 
diskuterat Montaignes tendens att utropa sig själv som 
auktoritet och hans tanke om att det är det egna jagets 
erfarenheter och observationer som är grunden för 
kunskap är Warren Boutcher, ”Montaigne’s Legacy”, 
i The Cambridge Companion to Montaigne, s. 27–52; 
Jean-Marie Goulemot, ”Literary Practices: Publicizing 
the Private”, i A History of Private Life. III, s. 363–366 
och Richard Strier, The Unrepentant Renaissance, s. 
207–229.

101 Även i frågan om distinktionen mellan det 
inre och det yttre går det att hitta paralleller mellan 
Montaigne och den tidigare omtalade Seneca. I det 
femte brevet till Lucilius, där Seneca berömmer denne 
för att flitigt ägna sig åt studier, varnar Seneca sin vän 
för ärelystnad och för att skylta alltför tydligt med att 
han ägnar sig åt filosofens ofta kritiserade verksamhet: 
”Blotta ordet filosofi är tillräckligt misstänkt, också när 
man är filosof med stor måtta; hur skulle det gå om vi 
började skilja oss från vanliga människors levnadssätt? 
Invärtes ska allt vara olikt, vårt yttre ska vara i 
samklang med folkets.” (Breven till Lucilius, s. 31.) 
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minera det hotfulla i det som är nytt eller som inte 
omedelbart går att förstå.102 

 

*

Samtidigt går det naturligtvis hos den motsägelsefulle 
Montaigne att hitta tecken på motsatsen, och därför 
är det ändå möjligt att säga: jo, visst finns det hot som 
lurar mot det jag som formas genom tillbakadragan-
det till tornets sysslolöshet och som kanske även bidrar 
till dess framträdande. Jag prövar att i stället vända 
mig till litteraturforskaren Jean Starobinski för att se 
vad för slags hot det kan handla om och hur Mon-
taigne hanterar dem.103 Starobinski menar att Mon-
taigne drar sig tillbaka för att han uppfattar världen 
och offentligheten som sken, skådespel och förställ-
ning (här antyds en viss skillnad mellan Starobinskis 
och Greenblatts utgångspunkter, samtidigt som det är 
Starobinski som mer explicit har diskuterat hur Mon-
taigne förhåller sig till auktoriteten). Denna upplevelse 
skapar hos Montaigne ett begär efter oberoende, en 
önskan om sanning och uppriktighet och en stabilise-
ring av jaget bortom falska fasader som bara kan ske 
i det privata. Montaignes mål med tillbakadragandet 
är att göra sig till åskådare av världen snarare än skå-
despelare, och genom att granska sig själv ska han nå 
enhet, ordning och ro, menar Starobinski. Paradoxalt 
nog blir resultatet det motsatta – fördubbling, mång-
fald, oro och splittring av jaget i ett reflekterande jag 
och ett observerat och upplevande jag. Hotet är just 
den sysslolösa och ensamma själens passivitet och 
melankoli – den som Montaigne i ”De l’affection des 
peres aux enfants” beskriver som en störning i tem-
peramentet, något som går emot hans naturliga lägg-
ning. Men försöket att leva i stillhet har också lett till 
att något främmande har trängt sig på – monster och 
chimärer har nästlat sig in i hans sinne och gör våld 

102 Uppräkningen av sedvänjor i andra kulturer 
återfinns i Essayer. Bok I, s. 116–120 (kap. 22, ”Om 
vanans makt och om att inte lättvindigt ändra 
hävdvunnen lag”). Citatet från Montaigne, Essayer. Bok 
II, s. 106 (kap. 2, ”Försvarstal för Raymond Sebond”).

103 Beskrivningen av Starobinskis 
Montaignetolkning här och nedan baserar sig på 
Montaigne i rörelse, fr.a. s. 13–15, 21, 26, 41, 47–48. Arne 
Melberg har vidareutvecklat Starobinskis resonemang i 
Försök att läsa Montaigne, se särskilt s. 16–21.
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på själens fria vilja. Detta tycks driva fram skrivandets 
förhoppningsfulla försök att återerövra självkontroll 
och oberoende – hoppet om att bemästra den ”slappa” 
sysslolösheten och transformera den till en mer posi-
tivt laddad ledighet. 

Hoten är emellertid inte bara införlivade och inre 
utan handlar också som Starobinski betonar om för-
hållandet till andra, inte minst till de antika föregång-
arna – ett slags auktoriteter i Greenblatts mening, 
vilket leder in på den komplexa frågan om vad för 
slags skrivande essäerna egentligen representerar. Om 
tornet symboliserar det oberoende jaget banar bibli-
oteket med alla dess läsefrukter snarare väg för bero-
endet: Montaignes essäer och i förlängningen det jag 
som de skapar växer ju bokstavligt talat fram som en 
reflektion över en ackumulerad samling talesätt och 
sentenser från hans läsning av de antika författarna. 
Genreteoretikern Rosalie L. Colie hör till dem som 
beskrivit Montaignes essäistiska skrivande som en vi-
dareutveckling av medeltidens kommentarskultur och 
i förhållande till humanisternas samlingar av sentenser 
och visdomsord i allmänna ämnen (ett berömt exem-
pel på det senare är Erasmus av Rotterdams Adagia 
som kom i sin första upplaga år 1500 men som Erasmus 
utvidgade med nya excerpter och kommentarer fram 
till sin död mer än trettio år senare). Colie konstaterar 
dock att Montaignes personlighet snabbt överskugga-
de hans eventuella ambitioner att i sedvanlig mening 
kommentera eller förklara allmänna visdomar; essäer-
nas resonemang tar snart alltmer egensinniga vägar, 
menar hon.104 

Praktiken att sammanställa sentenser och fraser 
fungerade bland annat som ett slags infrastruktur i ti-
dens humanistiska utbildning, en kunskapsresurs och 
kollektiv minnesbank som kunde användas för eget 
talande och skrivande i olika retoriska, pedagogiska 
och moraliska sammanhang och genrer. I engelskan 
omtalar man ofta dessa samlingar som commonplace 

104 Rosalie L. Colie skriver: ”The essay is, really, 
in part a fulfillment of the implications of adage-
making; by working from adages into new context, 
it developed into a form of its own.” Se vidare The 
Resources of Kind, s. 33–36, citat s. 36. Jfr även Alastair 
Fowler, Kinds of Literature, s. 157, som vid sidan av 
visdomslitteraturen nämner dialogen och avhandlingen 
som genrer från vilka essän hämtar inspiration. Till 
dem som har jämfört essäerna med Erasmus och annan 
vishetslitteratur hör även Burke, Montaigne, s. 61–62 
och Korhonen, Textual Friendship, s. 164–165. Även 
Obaldia menar att essän växer fram i förhållande till 
och delvis i opposition mot en kollektiv minneskultur 
eller vad hon med en övergripande term kallar ”the 
literature of compilation”, se vidare The Essayistic 
Spirit, s. 7, 14. På liknande sätt men utifrån ett 
mediematerialistiskt perspektiv resonerar Thomas 
Götselius om att premissen för Montaignes essäer alltid 
är de andras skrift; i grunden kan de enligt honom ses 
som en förlängning av tidens skolpraktik, där studenter 
ägnade sig åt att skriva av och kommentera antikens 
lärda auktoriteter. ”Det Montaigne kallar ’essä’ var 
i begynnelsen bara en idiosynkratiskt tillämpad 
kommentar och dess nedtecknare en kommentator och 
inte en ’författare’”, hävdar Götselius i Själens medium. 
Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500 (diss. 
Stockholm; Göteborg, 2010), s. 219.
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books, vilket återspeglar den närmast kunskapsteore-
tiska tanken om ett slags kulturens allmänning, möjlig 
att sammanställa i korta fraser. Uttrycket kan knytas 
till latinets loci communes, en term inom retoriken som 
betyder ”allmänna platser” och här syftar på det stoff, 
de argument och fraser som talaren hade till sitt förfo-
gande för att utforma talet och övertyga sin publik. I 
en studie av renässanskulturens samlande av sentenser 
och tänkespråk har litteraturforskaren Ann Moss har 
konstaterat att termen commonplace har degraderats i 
modern tid, då den numera betyder ungefär ’banali-
tet’, ’trivialitet’, ’plattityd’. En liknande utveckling ser 
hon i franskans motsvarighet – lieu commun – vilket 
enligt Moss tyder på grundläggande förändringar i 
kunskapssyn och språkanvändning. Under medelti-
den och renässansen fanns dock ännu inte det ideal 
om originellt litterärt skapande som kanske med ti-
den kommit att färga även ord som commonplace eller 
lieu commun. I likhet med Colie menar även Moss att 
praktiken att samla och reproducera, kommentera och 
tänka med och genom citat och visdomsord från anti-
kens författare har varit av betydelse för utformandet 
av Montaignes essäer, även om Montaigne samtidigt 
med sitt fria förhållningssätt till auktoriteterna mar-
kerar avståndstagande från en pedagogisk praktik som 
ägnade sig åt reproduktion av ett visst tankestoff på 
ett betydligt mer förutsägbart sätt. Moss pekar lik-
väl på hur Montaignes essäer uppvisar en rad likheter 
med denna praktik: kapitelrubrikernas och ämnenas 
karaktär, anhopningen av citat, tendensen att lägga 
beslag på offentliga och allmänna talesätt för att utfor-
ma en privat bok, likställandet av motstridiga utsagor, 
inbjudan till den införstådde läsaren att associera till 
tidigare användningar av citaten med andra möjliga 
konnotationer, korsreferenserna som kan leda till nya 
tanketrådar, den oavslutade formen där det alltid kun-
de rymmas ytterligare något…105 

Vill man gå längre tillbaka i tiden kunde man även 

105 För diskussionen om uttrycket commonplace 
books, se Ann Moss, Printed Commonplace-Books and 
the Structuring of Renaissance Thought (Oxford, 2002 
[1996]), s. 1–2. Moss kommenterar särskilt Montaignes 
skrivande i ibid., s. 167, 212–213, jfr Terence Cave, 
How to Read Montaigne, s. 22–25. För en kort men 
informativ historik om hur commonplace books har 
använts från Aristoteles till 1600-talet, se David Allan, 
Commonplace Books and Reading in Georgian England 
(Cambridge, 2010), s. 35–45.
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pröva att se Montaignes essäer i relation till den form 
av skrivande från antiken som kallats hypomnemata, i 
vilket tidens lärda skrev ned tänkvärda citat, exempel, 
berättelser och egna och andras reflektioner som ett 
slags minnesstöd för omläsning, begrundan och väg-
ledning för beteendet, ytterst i syfte att personligen 
tillägna sig en tradition och konstituera sig utifrån det 
redan sagda. Michel Foucault har beskrivit antikens 
hypomnemata som ett ”ett materiellt minnesförråd för 
läst, hört och tänkt” och som ett skrivande i syfte att 
”konstituera sig själv som ett förnuftigt handlande 
subjekt genom tillägnelse, förenhetligande och subjek-
tivering av en fragmentarisk och utvald samling redan 
sagda saker”. Denna form av skrivande kan alltså in-
ordnas i Foucaults större projekt av att utforska hur 
tidiga former av subjektivitet skapas bland annat ge-
nom sammanställandet av regler och råd för att leva 
väl. Med tanke på att Foucaults diskussion av denna 
minnesorienterade skrivpraktik framför allt baserar sig 
på Senecas Breven till Lucilius tror jag att det kunde 
vara intressant att jämföra denna med Montaignes av 
Seneca så genomsyrade skrivande. Kanske skulle man 
finna att subjektiveringsprocessen tar sig mer bångsty-
riga uttryck i det senare fallet?106 Montaigne säger sig 
vilja presentera sina egna tankar och åsikter, men kan 
samtidigt inte förhindra att de andras röster tränger 
sig på, i synnerhet som det visar sig att de ofta redan 
har uttryckt hans tankar bättre än han själv tycker sig 
kunna göra. Montaigne citerar, lånar eller rentav stjäl 
friskt från de antika författarna men han gömmer ci-
taten och exemplen i sin egen text. Han anger inte käl-
lorna, drar sig inte för att vara kritisk och skarvar med 
citaten för sina egna syften.107 Samtidigt försöker han 
befria sig från klassikernas auktoritet, dels genom att 
utnämna utforskandet av det egna jaget till essäernas 
centrum (ett ämne som visserligen inte var av samma 
dignitet som de antika författarnas men som dessa av 
naturliga skäl inte kunde vara experter på), dels genom 

106 Michel Foucault diskuterar antikens 
hypomnemata i ”Jagskriften”, citaten från s. 222 och 
234. Det finns flera intressanta drag i Foucaults 
beskrivning av hypomnemata-traditionen vilka skulle 
kunna undersökas närmare i relation till Montaignes 
essäer. Ett av dem är beskrivningen av hypomnemata 
som en medvetet disparat form av skrivande (Foucault 
kallar det ”den disparata sanningens konst”, s. 225); 
denna form av anteckningar är ett urval heterogena 
element från olika texter och författare snarare än ett 
försök att lära känna ett helt verk eller enheten i en 
lära. Ett annat drag handlar om att ett slags enhet ändå 
skapas av den som skriver och som ett resultat av själva 
skrivandet, vilket fungerar som ett slags subjektivering 
där insamlade lärdomar smälts och omvandlas till ens 
egna (s. 226). 

107 John O’Brien har diskuterat hur de latinska 
citaten i Montaignes text ofta verkar passa väl in i eller 
stödja Montaignes resonemang, vilket dock inte alltid 
är fallet om citaten läses i sin originalkontext. Gör man 
detta kan man exempelvis dra slutsatsen att Montaigne 
i kapitel som ”De l’Amitié” och ”De l’Oysiveté” på ett 
subversivt sätt använder Horatius för att propagera för 
motsatsen till dennes uppfattning om god konst. Se 
vidare ”Montaigne and Antiquity: Fancies and Gro-
tesques”, i The Cambridge Companion to Montaigne, s. 
55–56. 
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att öppet erkänna att han lånar – till sin natur är han 
”en efterapare och härmare”, säger han utan omsvep i 
”Sur des vers de Virgile”.108 

För att återvända till Starobinski skulle man kunna 
säga att Montaigne löser problemet med auktoriteten 
genom att göra sitt beroende till föremål för skarp-
sinniga reflektioner. Så här skriver han till exempel i 
”Du pedantisme” (”Om skolmästarlärdom”) från den 
första boken, ett kapitel som kritiserar samtidens pe-
dagoger och lärda som sannerligen inte når upp till 
de antika filosofernas visdom och vilka ägnar sig åt 
korvstoppning och ”vetande som flyter omkring på 
ytan i deras hjärnor” snarare än åt att lära sina elever 
att använda sitt eget förnuft och omdöme. I detta fall 
vänder Montaigne omedelbart också kritiken mot sig 
själv:

På samma sätt som fåglarna ibland letar upp sädes-
korn och tar dem med sig i näbben utan att smaka 
på dem för att mata sina ungar plockar skolmästar-
na åt sig vetande här och där i böckerna och lagrar 
det ytterst på läppen bara för att kunna spy ut det 
och sprida det för vinden. Märkvärdigt hur väl jag 
själv passar som exempel på den sortens dumhet! 
Det är ju så jag gör för det mesta i det här verket. 
Här och där i böckerna snappar jag åt mig meningar 
som jag tycker om, inte för att lagra dem, för något 
lagerutrymme har jag inte, utan för att lyfta över 
dem till den här boken, där de sanningen att säga 
inte är mera mina än de var förut.

Dessförinnan har Montaigne slängt in ett citat från 
den romerske tragedidiktaren Pacuvius: ”Jag hatar 
slöfockar som strör omkring sig visdomsord.” Det skulle 
kunna läsas som en anklagelse om intellektuell lättja, 
riktad mot tidens pedagoger som bara reproducerar 
i stället för att tänka själva, men med tanke på hur 
Montaigne i andra sammanhang porträtterar sig som 
slö och lättjefull ända sedan barndomen, kan det även 

108 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 
131 (kap. 5, ”Om några rader av Vergilius”). Thomas 
Götselius menar att det nya som Montaigne bidrar 
med i litteraturhistorien inte är upptäckandet av jaget, 
vilket han ser som en effekt av ett för tiden nytt sätt 
att auktorisera texter, utan snarare Montaignes sätt 
att tillägna sig och problematisera auktoritet, bland 
annat speglat i hans tilltro till de egna ordens värde. 
Götselius ser Montaignes essäer som en illustration av 
en pågående omvandling av synen på auktoritet. På 
medeltiden hade man som auktoriteter och författare 
betraktat dem vars verk hade respekterats, tolkats och 
kommenterats under ett antal århundraden. Detta 
innebar att levande skribenter inte uppfattades som 
författare i samma mening som de antika författarna 
eller kyrkofäderna. Eftersom det hade ansetts 
riskabelt att inte tradera dessa präglades skrivandet i 
latinkulturen i hög grad av glossor och kommentarer. 
Montaigne markerar enligt Götselius ”kulmen på 
en historisk omvandling av ’författarens’ kategori” 
som redan hade inletts av humanisterna. Se vidare 
Själens medium, s. 220–225, citatet s. 220. En liknande 
tolkning gör Terence Cave i The Cornucopian Text. 
Problems of Writing in the French Renaissance (Oxford, 
1979), som ser Montaignes självporträtt som en 
konsekvens av det upplevt problematiska imiterandet 
av klassikerna. I brist på egna tankar formar Montaigne 
kompensatoriskt en personlig identitet genom 
skrivande (s. 77). Samtidigt kan Montaigne inte 
komma ifrån sitt beroende av kommentaren – essän 
utvidgas genom att den kommenterar andra texter men 
också sig själv (s. 316). 
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riktas mot honom själv och får därför en ironisk di-
mension.109 

I det närmast följande kapitlet, ”De l’institution 
des enfans” (”Om barnuppfostran”), fortsätter Mon-
taigne att reflektera över sitt förhållande till de antika 
läromästarna på ett sätt som närmar sig en kommentar 
om den egna metoden. Där konstaterar han att efter-
som hans plan är att skriva om allt som faller honom 
in kan det då och då hända att han hos föregångarna 
”slumpmässigt” upptäcker att de har skrivit om sam-
ma ämnen. Då grips han av ”medlidande och förakt” 
för sig själv, väl medveten om sin underlägsenhet, men 
blir samtidigt glad över att hans åsikter ofta låter sig 
förenas med de antika författarnas. ”Ändå vet jag ju 
hur fräckt jag själv hela tiden försöker röra mig på 
samma nivå som mina stölder och hålla jämna steg 
med dem”, fortsätter han, men menar samtidigt att 
det är berättigat eftersom han ju själv redan har tänkt 
samma sak; därtill gör han tankarna till sina genom 
att foga in och omskapa dem i ett nytt sammanhang, 
utan avsikt att själv fungera som läromästare. Här fö-
refaller aristokraten metaforiskt duellera då han sam-
tidigt tycks förhålla sig både underdånigt och trotsigt 
till de gamla filosoferna:

Dessutom strider jag inte på bred front med dessa 
gamla mästare och aldrig i närkamp, utan bara med 
små lätta utfall då och då. Jag går inte rakt på dem, 
jag bara nuddar, och jag går aldrig så långt som jag 
har tänkt. Kunde jag bjuda dem spetsen vore jag 
verkligen en dugande man, för jag angriper dem 
bara där de är som starkast.110 

Montaigne tycks alltså hitta en kompromiss: ”mitt” 
och ”andras” kan leva sida vid sida i essäerna – lånan-
det kan förenas med det personliga skapandet och 
oberoende kan, som Jean Starobinski beskrivit det, 
nås genom erkänt och reflexivt övervunnet beroende. 
Essän blir Montaignes sätt att lagra, konsumera och 

109 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok I, första 
citatet s. 154, andra s. 150, tredje s. 148 (kap. 24, 
”Om skolmästarlärdom”), kursiv i översättningen. 
Det andra citatet skulle förvisso kunna tolkas som 
Montaignes förnekande av att han håller sig med 
någon anteckningsbok för sentenser och ordspråk, här 
”lagerutrymme” – Montaigne använder ordet gardoire 
vilket i de förklarande noterna omskrivs som ”recueil 
de notes de lecture”, en samling läsanteckningar, se Les 
Essais, s. 141 (bok I, kap. 24, ”Du pedantisme”).

110 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok I, första 
s. 163, andra s. 164, övriga s. 165 (kap. 25, ”Om 
barnuppfostran”). Mer självsäker förefaller Montaigne 
i ”Apologie de Raimond de Sebonde”, där han 
konstaterar att vissa av hans idéer är medfödda och 
saknar förebild, och att han i efterhand och av en 
slump upptäcker att hans tankar överensstämmer med 
de gamla filosofernas: ”Först när mitt liv var inrättat 
och det hade funnit sin form såg jag vad som styrde 
det. En ny gestalt: en som blev filosof av en slump, helt 
oöverlagt.” Essayer. Bok II, s. 309 (kap. 12, ”Försvarstal 
för Raymond Sebond”). Diskussionen om förhållandet 
till de antika auktoriteterna pågår även i ”Des livres”, 
som inleds med följande ord: ”Jag är fullt på det klara 
med att jag ofta talar om saker som har behandlats 
bättre och mer sannfärdigt av mästarna i yrket.” Här 
hävdar Montaigne att han inte gör anspråk på kunskap, 
att han har läst mycket men inte kommer ihåg något 
och att han låter andra säga ”det som jag själv inte 
kan säga lika bra på grund av brister i mitt språk 
eller i mitt omdöme”. Samtidigt blandas anspråkslös 
underordning med självsäkerhet, då Montaigne menar 
att han medvetet har utelämnat upphovsmännen till 
sina citat för att värja sig mot de ”förhastade omdömen” 
som i samtiden ofta formades kring skrifter av levande 
författare som skrev på folkspråken och som därmed 
antogs ha ett folkligt syfte. Montaigne tycks alltså 
problematisera att den folkspråkliga och levande 
författarens auktoritet på sedvanligt vis underordnas 
de latinska och sedan länge döda auktoriteterna, men 
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smälta sin läsning och erfarenhet och ge den sin egen 
form. Kanske är det just smältandet som är lösningen; 
Montaigne talar i flera sammanhang om läsning, kun-
skapsinhämtning, jagstudier och skapande med hän-
visningar till mat och matsmältning. ”Vad nyttar det 
oss att ha magen fylld av mat om vi inte smälter den 
och maten inte omvandlas i oss och gör oss större och 
starkare”, frågar han sig i samband med en kritik av 
samtidens utbildningsideal i ”Du pedantisme”. I ”De 
l’institution des enfans” skriver han: ”Det som eleven 
har lärt sig ska han kunna visa läraren på hundra olika 
sätt och anpassa det till lika många olika ämnen för 
att läraren ska kunna se att eleven verkligen har fattat 
det och gjort det till sitt […]. Spyr man upp maten i 
samma skick som man har svalt den är det ett tecken 
på dålig matsmältning: magen har inte skött sitt ar-
bete om den inte har ändrat konsistensen och formen 
på det man har gett den att smälta.”111 Den som smäl-
ter den antika visdomen och omvandlar den till något 
eget skiljer sig från lärdomspedanter som bara flyttar 
texter från en bok till en annan och från det förflutna 
till nuet utan större eftertanke – som litteraturhistori-
kern Michel Jeanneret har påpekat fanns det en me-
kanisk och kvantitativ sida i den antika och medeltida 
traditionen att samla fraser och sentenser och sätta 
samman dem i böcker och en tendens att fragmen-
tera ett stoff för att göra det mer lättillgängligt, och 
Montaigne kan med sin kritik mot skolmästarlärdom 
uppfattas göra motstånd mot ett sådant opersonligt 
förhållningssätt för att markera att essäerna var något 
annat än ett kompilat.112 Samtidigt använder han sig 
av en redan vedertagen metaforik då det sedan antiken 
varit vanligt att tala om den litterära imitationen av 
förebildliga verk och teman i termer av matsmältning 
– det som skulle imiteras måste först smältas och om-
vandlas för att kunna framstå som en del av den talan-
des natur. I sin diskussion av hypomnemata-praktiken 
uppmärksammar exempelvis Foucault att även Seneca 

förnekar samtidigt inte beroendet av dessa auktoriteter. 
Citaten från Essayer. Bok II, de två första s. 105, det sista 
s. 106 (kap. 10, ”Om böcker”). 

111 Första citatet från Essayer. Bok I, s. 152 (kap. 24, 
”Om skolmästarlärdom”), det andra från ibid., s. 170 
(kap. 25, ”Om barnuppfostran”).

112 Michel Jeanneret diskuterar hur såväl Montaigne 
som Erasmus förhåller sig till de antika författarna 
i ”The Vagaries of Exemplarity: Distortion or 
Dismissal?”, i Journal of the History of Ideas nr 4 1998; 
här refererar jag främst till s. 568, 573–568.
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i flera sammanhang använder matsmältningsmetafo-
rer då han talar om hur den enskilde i sin kunskaps-
inhämtning bör skapa en helhet utifrån heterogena 
textfragment.113 

För att ännu en gång återvända till Starobinski ser 
han det alltså som att Montaigne inleder sin reträtt som 
fiende till den förställning som han uppfattade i tidens 
offentlighet och i hopp om att kunna finna något mer 
autentiskt i privatlivets sysslolösa självutforskande som 
samtidigt är ett utforskande av klassikerna. Paradox-
alt nog återvänder han emellertid till sist ändå till just 
förställningen. Att utforska sig själv genom skrivande 
och att skapa ett jag i responsiv kamp med de litterära 
föregångarna leder ofrånkomligen till något artificiellt 
och format, men skillnaden är enligt Starobinski att 
skapandet nu sker på ett reflekterat sätt.114 Kan masker 
och förställning då verkligen skydda och avgränsa det 
reträttens inre rum där jaget – åtminstone idealt sett 
– kan komma i full besittning av sig själv och sitt om-
döme? Kanske ser Starobinski det så, medan jag är mer 
tveksam till att en forskare som Stephen Greenblatt 
skulle tro på möjligheten att finna ”sig själv” ens i till-
bakadragenheten. Han har ju snarare konstaterat att 
renässansens författare förefaller märkligt ofria, bund-
na av maktrelationer i tidens sociala och ideologiska 
system, samtidigt som de ihärdigt klamrar sig fast vid 
idén om det mänskliga subjektet.115 

*

Kommen så här långt i mitt snåriga försök att få grepp 
om Montaignes reträtt till sysslolöshet och dess för-
hållande till makt och auktoriteter grips jag av en viss 
uppgivenhet som jag först har svårt att lokalisera. Efter 
ett tag slår det mig att källan till min frustration kan-
ske är en utgångspunkt som tycks förena flera av de 
studier jag sökt upp för att få perspektiv på Montaigne 
och hans tid (trots all läsning tycker jag att denna tid 

113 Foucault diskuterar Senecas 
matsmältningsmetaforer i ”Jagskriften”, s. 226. I det 
andra brevet till Lucilius avråder Seneca exempelvis sin 
vän från att läsa alltför glupskt, eftersom läsningen inte 
gör nytta ”om man kastar upp den så fort man intagit 
den”. I det trettiotredje brevet kommenterar Seneca hur 
man förhåller sig till andras tankar och tänkespråk: 
”[…] att hämta vishet ur sin anteckningsbok” är 
”skamligt för en gammal man”, hävdar han här, och 
menar att det är bättre att skapa något eget. Seneca 
diskuterar detta förhållande i termer av minne kontra 
kunskap: att minnas är att bevara det andra skapat; 
att veta är att göra det till sitt eget, vilket innebär 
att man inte längre är beroende av förebilden eller 
läraren. Citaten från Senecas Breven till Lucilius, första 
s. 25, övriga s. 101. För en vidare diskussion om hur 
litteraturskapandet i form av imitation av förebildliga 
verk omtalas i termer av matsmältning, se t.ex. Cave, 
The Cornucopian Text, s. 37, 45, 278, jfr Matthew Po-
tolsky, Mimesis (New York, 2006), s. 57.

114 Starobinskis diskussion om Montaignes 
förhållande till de litterära föregångarna och om 
dennes reflekterade återvändande till maskerna från 
Montaigne i rörelse, s. 165–174, 369, 399–400; jfr även 
Korhonen, Textual Friendship, s. 271–272 samt Melberg, 
Essä, s. 487, som beskriver essäisten som positionerad 
mitt emellan ”världens teater” och det offentliga, 
pliktuppfyllande och iscensatta livet å ena sidan, å 
andra sidan den privata reträtten som representerar det 
autentiskt sanna och överblicken över tillvaron. 

115 Greenblatt beskriver sitt intryck av renässansens 
författare som ofria i epilogen till Renaissance Self-
Fashioning, s. 256–257. I sina frågeställningar till 
litteraturen och i sina val av exempel har Greenblatt i 
mitt tycke en viss tendens att betona begränsningar, 
dominans och kontroll på bekostnad av frigörelse 
och rörlighet (se t.ex. diskussionen i ”Culture”, s. 12, 
liksom uppräkningen av styrande omständigheter 
för ”self-fashioning” i Renaissance Self-Fashioning, s. 
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på många sätt behåller sin integritet och avlägsenhet). 
Virginia Krause, George Hoffmann, Stephen Green-
blatt och andra tycks upptagna av frågan om social 
positionering och vilka roller litteraturen spelar i den-
na process, och de förefaller dela en syn på subjektet 
som konstruerat av och i det sociala. En grundval för 
deras beskrivningar av hur vissa idéer – exempelvis 
om sysslolöshet och ledighet – kan fylla en funktion 
i skapandet av subjektet är tanken att identitet inte är 
något givet, naturligt eller ursprungligt, ej heller något 
individuellt eller enskilt. Snarare bestäms identiteten 
av sociala positioner, relationer och intressen (klass, 
ålder, genus, yrke, familjesituation, nationalitet, et-
nicitet och så vidare). Subjektet formas alltså enligt 
denna syn genom de skiftande sociala roller vi intar i 
världen och har lika mycket att göra med hur vi upp-
fattas utifrån dessa roller som med hur vi ser på oss 
själva.116 Denna utgångspunkt upprepas ofta även i vår 
tids identitetspolitiska diskussioner, vilka bland annat 
har formats i polemik mot den liberala traditionens 
föreställning om ett subjekt som uppfattats som fristå-
ende från det sociala och från olika slags intressen.117 
Att en sådan utgångspunkt kommer i konflikt med 
eller kanske bidrar till att blottlägga ett slags essäistisk 
ideologi är ofrånkomligt – det är inte alltför djärvt att 
tänka sig att essän med dess uttalat individualistiska 
hållning i någon mening har bidragit just till föreställ-
ningarna om ett autonomt subjekt, även om det kan-
ske framför allt sker i den essäistiska traditionen efter 
Montaigne (en hypotes som jag återkommer till längre 
fram i denna studie). Vad är alltså vår tids – och min 
egen – upptagenhet vid Montaignes sociala position 
egentligen ett uttryck för, och har det någon betydel-
se för läsningen av hans texter huruvida Montaigne 
var en aristokratisk glidare eller en professionell social 
klättrare av borgartyp? Är inte dessa kategorier i sig 
väldigt reducerande? Och hur ska vi förhålla oss till att 
essäerna samtidigt tycks kunna läsas som uttryck för 

9), vilket gör att han riskerar att undervärdera det 
intressanta och nyanserade utbyte mellan subjekt och 
struktur eller mellan frihet och begränsningar som 
Louis A. Montrose pekat på som en möjlighet med 
ett nyhistoricistiskt inspirerat litteraturstudium (jfr 
”Professing the Renaissance”, s. 20–23). 

116 Jonathan Culler har format en subjektstypologi 
utifrån två grundläggande frågor som dominerat 
det moderna tänkandet om jaget: om detta ses 
som givet/naturligt eller skapat respektive om det 
uppfattas i individuella eller sociala termer. Utifrån 
dessa motsatsförhållanden utkristalliserar sig fyra 
olika förhållningssätt till subjektet (som givet och 
individuellt, som givet och socialt, som skapat och 
individuellt eller som skapat och socialt). Se vidare 
Litteraturteori, s. 110–111. Mark Robson har i en 
diskussion om Stephen Greenblatts self-fashioning 
hänvisat till Cullers modell och menar att Greenblatt 
framför allt intresserar sig för den sistnämnda 
dimensionen av subjektet, alltså som socialt och 
konstruerat (Stephen Greenblatt, s. 49–53).

117 Beskrivningen av det liberala subjektet från 
Jonathan Culler, som menar att denna föreställning 
har varit förknippad med den återkommande men 
ofta kritiserade tanken om att litteratur kan göra oss 
till ”bättre” människor och fylla en funktion i en 
civiliseringsprocess. Se vidare Litteraturteori, s. 41–46.
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både essentialistiska och (med vårt språkbruk) social-
konstruktivistiska jaguppfattningar?118

Jag är medveten om att jag kastar fram halvt utta-
lade frågor som jag inte förmår besvara – frågor som 
kan diskuteras och som andra säkert är mer lämpade 
att kommentera men som likväl inte har några enkla 
svar. Intrycket förblir ändå att frågan om Montaignes 
sociala ställning ofta har gjort sig påmind i forskning-
en, och att Montaignes reträtt liksom hans essäskri-
vande måste förstås i förhållande till den. En tvetydig 
ställning i det sociala kanske likt sysslolösheten kan 
låna sig till lite av varje – att Montaigne skulle ha till-
hört ämbetsmannaadeln (en grupp som vid denna tid 
inte hade samma dignitet som den gamla svärdsadeln) 
tycks passa bra som utgångspunkt när det är kampen 
om social distinktion och dess intrikata medel och 
språkliga vapen som står i fokus för intresset (som hos 
exempelvis Virginia Krause). Då kan en sådan premiss 
fungera som ett sätt att läsa essäerna mothårs, eftersom 
dessa samtidigt ofta tycks ge uttryck för mer traditio-
nellt adliga värderingar vilka då ses som rent strate-
giska (Montaignes ansträngningar för att framstå som 
dilettant snarare än professionellt lärd kan tas som ett 
exempel på detta). Enligt renässansens sed (som inte 
alltid tillämpades strikt) krävdes det att tre generatio-
ner hade levt enligt adlig standard och undandragit 
sig produktion och handelsverksamhet för att en fa-
milj utan längre aristokratiska anor i omvärldens ögon 
skulle räknas som adlig och kunde börja göra anspråk 
på sociala och skattemässiga privilegier eller höga po-
sitioner inom stat, militär eller kyrka. Det kan disku-
teras om Michel de Montaigne uppfyllde dessa villkor, 
trots att han som den första i sin släkt lade bort det 
gamla släktnamnet, Eyquem, och uppkallade sig efter 
godset (ett sådant förfarande uppfattades ofta som ett 
tecken på adlighet). Lantegendomen Montaigne ut-
anför Bordeaux hade köpts 1477 av Ramon Eyquem, 
Montaignes farfarsfar, som hade blivit rik på handels-

118 Här är inte platsen att gå djupare in på 
Montaignes syn på jaget; därför nöjer jag mig med 
att visa på två motsägande exempel. I ”Des livres” 
erkänner Montaigne att han skriver om ämnen som 
de antika författarna bättre behandlat förut, men 
ursäktar sig sedan med följande fras: ”Det här är enbart 
en prövning [l’essay] av mina medfödda färdigheter 
[facultez naturelles], inte av mina förvärvade [des 
aquises], och den som beslår mig med okunnighet 
kan inte komma åt mig: jag kan ju knappast stå till 
svars inför andra för mina idéer när jag inte står till 
svars för dem inför mig själv och jag inte alls är nöjd 
med dem.” Montaigne, Essayer. Bok II, s. 105 (kap. 
10, ”Om böcker”), samt från Les Essais, s. 427 (bok II, 
kap. 10). Det tycks här som om Montaigne menar att 
jagets egenskaper delvis är medfödda och naturliga och 
därmed något som det inte är ansvarigt för. Montaigne 
talar dock samtidigt om förvärvade egenskaper och 
antyder att jaget innehåller fler dimensioner än det 
medfödda. Återkommande är också beskrivningen av 
jagets flyktighet: ”Inget har jag svårare att tro på än 
människornas beständighet, inget lättare att tro på än 
deras obeständighet”, skriver han i ”De l’inconstance 
de nos actions”, och konstaterar: ”Vi är alla lappverk, 
av en väv så formlös och brokig att varje bit spelar 
sitt spel vartenda ögonblick. Och det är lika stor 
skillnad mellan oss och oss själva som mellan oss och 
andra.” Montaigne, Essayer. Bok II, första citatet s. 4, 
andra s. 11 (kap. 1, ”Om bristen på beständighet i våra 
handlingar”). 
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verksamhet. Han upphörde emellertid inte med detta, 
och även sonen Grimon ägnade sig åt affärer under 
en tid. Först Grimons son Pierre, Montaignes far, lev-
de helt på adligt vis, som slottsherre med tjänstgöring 
i det militära. Han såg till att sonen Michel fick en 
humanistisk skolning, men inte den professionella ju-
ridiska utbildning som präglade många av dem som 
arbetade i tidens rättsväsende. Detta har tolkats som 
ett tecken på att fadern var mån om att Michel skulle 
ha ett starkare band till den gamla svärdsadeln än den 
mer utpräglat professionaliserade och nyttoinriktade 
ämbetsmannaadel som han senare närmade sig ge-
nom sitt domstolsämbete. Strikt talat tillhörde Michel 
de Montaigne alltså bara den andra generation som 
levde det typiskt adliga livet efter sina år i Bordeaux 
parlament: han skötte sitt gods, läste och skrev, reste, 
utnämndes till traktens borgmästare och fick andra 
hedersbetygelser och uppdrag värdiga en adelsman. 
Samtidigt hade hans bästa vän Étienne de La Boétie 
tillhört ämbetsmannaklassen, han hade själv arbetat 
femton år i rättsväsendet, och hans hustru, Françoise 
de La Chassaigne, var dotter till en kollega från par-
lamentet.119 

Denna tvetydighet i de biografiska och sociala för-
hållandena har gjort det möjligt för andra att framstäl-
la Montaigne som en konservativ aristokrat, mån om 
att till varje pris befria livet från förändring. Antoine 
Compagnon kallar exempelvis Montaigne ”immobi-
list” och betonar i likhet med Peter Burke att han inte 
är någon modern människa då han är motvillig till 
förändring: ”Montaignes skepticism leder honom till 
konservatism, till ett försvar för sedvänjor och tradi-
tioner som är lika godtyckliga som andra men som det 
inte tjänar något till att vända upp och ner på om man 
inte är säker på att man åstadkommer något bättre.”120 
Samtidigt finns det alltså de som i Montaigne ser en 
karriärist, enastående skicklig i att på tidstypiskt ma-
nér vända reträttens och sysslolöshetens ambivalenser 

119 Uppgifter om Montaignes släktförhållanden, 
hans utbildning och samtidens uppfattning om vad 
som krävdes för att personer inom handelsväsendet 
skulle avancera till adel från James Supple, Arms 
Versus Letters, s. 27–29, 43, 47–48, 264; jfr Ullrich 
Langer, ”Montaigne’s Political and Religious 
Context”, i The Cambridge Companion to Montaigne, 
s. 15–16. Om den franska seden att acceptera tredje 
generationens köpmän som adel, se även Habermas, 
Borgerlig offentlighet, s. 61. Virginia Krause menar 
att Montaignes essäer vittnar om att han står mitt i 
aristokratins omvandling då han ibland definierar 
denna i relation till militäryrket (och till adelns 
sociala funktion), ibland utifrån aristokratens 
sysslolöshetsprivilegier. Montaigne skiftar alltså fokus 
från vad adeln gör (utkämpar strider) till vad den inte 
gör (arbetar för sitt uppehälle) och kanske rentav till 
vad den är (sysslolös), se Idle Pursuits, s. 44–45. 

120 Citaten från Compagnon, En sommar med 
Montaigne, första s. 75, andra s. 77.
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till personlig fördel. Visst går det att läsa in något be-
räknande hos Montaigne, men det finns likväl något 
begränsande med synsätt som entydigt fixeras vid so-
ciala distinktioner eller reducerar litteratur till ideolo-
giska, ekonomiska eller biografiska förhållanden. Kan 
skillnaderna förstås som tecken på olika uppfattningar 
om läsandets och tolkningens förutsättningar? Att ta 
Montaigne på orden och gå texten till mötes som ett 
uttryck för författarens goda vilja är något annat än 
att betrakta den som en form av retoriskt våld och att 
läsa mot textens synbara betydelser eller övertalande 
strategier. I teorier om läsning ställs vänskap mot våld, 
men kanske måste man försöka undvika regelmässigt 
motsatstänkande för att få syn på det egensinniga och 
oförutsägbara hos Montaigne?121

 
*

När jag försöker röra mig bortom frågan om Montaig-
nes eventuella allians med tidens ämbetsmannaklass 
och dess idéer och strategier och återvänder till texter-
na själva och till deras specifika ordval och formule-
ringar tycker jag mig emellanåt urskilja ett slags road 
distansering till devisen om otium negotiosum eller den 
nyttobetonade sysslolösheten (fast förstås inte utan 
den tvetydighet som är regel snarare än undantag hos 
Montaigne – kanske är det befogat att tänka sig att 
essän i Montaignes tappning pendlar mellan otium oti-
osum och otium negotiosum).122 Här och var går det att 
finna beskrivningar av reträtten och det skrivande som 
därpå följer som laddas med en annan typ av associ-
ationer, små utfall och tecken på nöje och lekfullhet 
som tycks motsäga den allmänna visdomen och anty-
der en mer egensinnig och road inställning till tidens 
konventioner. I detta avseende ser jag vissa paralleller 
med hur litteraturforskaren Richard Strier skildrar 
Montaigne i sin studie The Unrepentant Renaissance 
(2011). Strier vill problematisera en dominerande bild 

121 Kuisma Korhonen menar att man bör kombinera 
olika tolkningsstrategier när man ägnar sig åt en så 
växlande genre som essän. Ofta ställs en bekräftande, 
tematisk och bokstavlig läsning mot en mer retorisk, 
polemisk och misstänksam, men Korhonen föreslår en 
hermeneutisk och dialektisk läsning som medelväg: 
att vi närmar oss en text på vänskapligt bekräftande 
premisser innebär inte att allt måste tolkas bokstavligt 
eller att invändningar inte kan resas; tolkningsfältet 
blir därmed rörligt och varken fullständig bekräftelse 
eller opposition är målet. Se vidare Textual Friendship, 
s. 40–44. 

122 Om hypotesen om en pendling mellan otium 
otiosum och otium negotiosum i Montaignes essäistik 
skulle undersökas i en bredare essäistisk tradition vore 
det intressant att knyta an till den spänning mellan 
lättsinne och seriositet som bland annat Obaldia 
uppmärksammat som utmärkande för essäistiken i 
vidare mening (jfr The Essayistic Spirit, s. 19–20). 
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av renässansen som präglad av förnuft, måttfullhet, 
ödmjukhet, ordning och avvisandet av det kroppsliga 
och världsliga. Polemiken formulerar han framför allt 
gentemot nyhistoricismen och han är särskilt kritisk 
till just Stephen Greenblatts idé om self-fashioning, vil-
ken han tolkar som ett avfärdande av den mänskliga 
autonomin. Som Strier tolkar Greenblatt blir jag-ska-
pande något som ”görs” mot jaget snarare än något 
jaget gör; jaget blir objektet snarare än subjektet för ett 
sådant skapande (Striers polemik rör alltså i grunden 
den omorientering i synen på subjektet som förknip-
pats med ett poststrukturalistiskt tänkande). Även om 
Greenblatt har ambitionen att läsa dialektiskt men-
ar Strier att viljans frihet och den sociala rörligheten 
underordnas strukturernas tvång och att Greenblatt 
läser ”mot” snarare än ”med” den litterära texten. 
Han och andra nyhistoricistiskt inspirerade forskare 
har enligt Strier haft en stor betydelse för att forma 
en bild av renässansen som en tid dominerad av oli-
ka former av oro, ångest, förtryck och förträngningar 
där det positiva, bejakande eller subversiva har tonats 
ned eller osynliggjorts. Strier invänder inte mot den 
övergripande bilden av vilka värderingar som domi-
nerade perioden, men menar att det fanns utrymme 
för att opponera sig mot tidens normer och ideal och 
illustrerar med en rad litterära exempel från europeisk 
renässans och reformation – Petrarca, Shakespeare, 
Erasmus, Montaigne, Descartes, Milton med flera – 
som problematiserar dygder som förnuft, tålamod och 
behärsk ning, be jakar kroppsliga och världsliga njut-
ningar eller vägrar att uttrycka ånger över laster.123 

Hur kan då en sådan obotfärdigt egensinnig håll-
ning närmare bestämt ta sig uttryck hos Montaigne 
och i relation till det förhållande mellan reträtt, syss-
lolöshet och essä som han upprättar? Kanske kan den 
i viss mån anas redan i förordet; essäerna har han för-
fattat för sin egen skull och inte i något annat syfte, 
utropar Montaigne där, uppenbart riktat till en utom-

123 Richard Strier refereras från The Unrepentant 
Renaissance, s. 1–14, kritiken mot Greenblatt s. 7–11. 
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stående läsare, och förklarar att han skrivit om sig själv 
av rent privata skäl, för släkt och vänner, vare sig till 
egen ära eller läsarens nytta och inte för att berätta om 
sina värv i det offentliga eller för att fortsätta sin med-
borgartjänst. ”Alltså, läsare, är jag själv ämnet för min 
bok. Du har ingen förnuftig anledning att använda 
din lediga tid [employes ton loisir] på ett så intetsä-
gande och meningslöst ämne. Alltså farväl”, avslutas 
förordet till den snopna läsare som troligtvis bara blir 
mer nyfiken av detta avfärdande.124 Det som är frukten 
av Montaignes lediga tid är alltså något så fåfängt och 
lättsinnigt att läsaren inte borde sysselsätta sig med det 
på sin lediga tid – som om Montaigne egentligen skul-
le säga ”Gör något bättre av din sysslolöshet än vad jag 
har gjort av min!” Och på samma gång som förordet 
kan förstås som en ursäkt eftersom sekulära studier 
av jaget ännu hörde till ovanligheterna är det samti-
digt inte en ursäkt; det är den uppriktigt ofullkomliga 
människans porträtt som målas.125 

Ett annat exempel på det egensinniga draget finns i 
”De l’Oysiveté”, som avslutas med den tidigare citera-
de formuleringen om hur Montaigne ska få bukt med 
den rastlösa själens drömmerier:

[…] den [själen] framföder åt mig så många chimä-
rer och inbillade monster, de ena efter de andra, utan 
sammanhang och utan mening, att jag för att i lugn 
och ro begrunda deras fånighet och besynnerlighet 
har börjat föra bok över dem, med en förhoppning 
om att med tiden få själen att själv skämmas över 
dem.126

Här kan det visserligen verka som om essäisten fortfa-
rande befinner sig inom det moraliska paradigm som 
förespråkades av samtida ämbetsmän och humanister 
och i det förflutna hade förfäktats av romare som Se-
neca och Cicero, där målet var att använda den ledi-
ga tiden till egen och andras nytta, ett förespråkande 

124 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 3 (”Till 
läsaren”). Jfr originalet: ”Ainsi, Lecteur, je suis moy-
mesme la matiere de mon livre: ce n’est pas raison que 
tu employes ton loisir en un subject si frivole et si vain. 
À Dieu donq.” Les Essais, s. 27 (”Au Lecteur”). 

125 Kuisma Korhonen anser att Montaigne i sitt 
förord inte tilltalar dem han säger sig rikta sig till 
(släkt och vänner), utan en utomstående läsare, och 
menar att konsekvensen av det Montaigne säger blir 
att läsaren förväntas upphöra att vara läsare för att i 
stället bli en vän (Textual Friendship, s. 76–77). Jean 
Starobinski hävdar att Montaigne koketterar genom 
att ge läsaren status av inträngling, eftersom inget 
lockar mer till läsning än när man ombeds att sluta 
läsa (Montaigne i rörelse, s. 57). Kjersti Bale relaterar 
förordet till kategorier som offentligt och privat och 
menar att det markerar Montaignes utsägelseposition: 
i essäerna skriver han vare sig som domare, diplomat 
eller godsherre. Samtidigt skiljer sig renässansens syn 
på privat och offentligt från hur begreppen uppfattats 
senare, vilket gör det svårt att tolka Montaigne då 
han skriver att hans syfte med verket är ”enskilt och 
privat” (Tekstens temperering, s. 240–241). Ordet privat 
(franskans privé, latinets privatus) hade då troligen 
börjat formas av framväxandet av den absoluta staten 
vars verksamheter, exempelvis ämbeten, associerades 
med det offentliga. Det privata kunde då betraktas 
som det som låg utanför statsapparatens sfär. Se t.ex. 
Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 13; Philippe Ariès, 
”Introduction”, i A History of Private Life. III, s. 9.

126 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
37 (kap. 8, ”Om sysslolöshet”). I original: ”[…] et 
m’enfante tant de chimeres et monstres fantasques les 
uns sur les autres, sans ordre, et sans propos, que pour 
en contempler à mon ayse l’ineptie et l’estrangeté, 
j’ay commencé de les mettre en rolle: esperant avec le 
temps, luy en faire honte à luy mesmes.” Les Essais, s. 55 
(bok I, kap. 8, ”De l’Oysiveté”).
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alltså av otium negotiosum snarare än otium otiosum.127 
Kanske kan man även tycka sig se en viss samhörighet 
med den kristna asketismens idé om att nedtecknan-
det av tankar skulle kunna fördriva de orosmoment 
som döljer sig i själens djup. Montaigne talar ju om 
sin förhoppning om att skrivandet så småningom ska 
få själen att börja skämmas, vilket var en vanlig fö-
reställning i den andligt kontemplativa litteratur där 
antecknandet blev ett sätt att berätta om sina orena 
tankar inför en föreställd blick. Syftet med att ned-
teckna tankarna i den kristna traditionen var att väcka 
skam hos jaget och en rädsla för att bli ertappad, vilket 
förhoppningsvis kunde resultera i ett mindre syndigt 
leverne.128 Jag blir emellertid inte av med känslan av att 
det uttrycks något annat än underordning i dessa ra-
der: hos Montaigne dominerar inte rädslan, utan han 
ska ”i lugn och ro begrunda” sina fantasier. I originalet 
står ”contempler à mon ayse” – Donald Frame har i 
sin engelska översättning använt uttrycket ”at my ple-
asure” – vilket tyder på att det knappast handlar om 
skamkänslor.129 Aise kan betyda bekvämlighet, välbe-
hag, välbefinnande, och i franskan finns uttryck som 
être a l’aise (att känna sig obesvärad, trivas), en prendre 
à son aise (att göra som man vill, har lust) och faire 
quelque chose à l’aise (att göra något med lätthet).130 I 
svenskan kan vi tala om att göra något ”för ro skull”, 
för nöjes skull, men detta uttryck kan också betyda att 
man gör något på försök, utan att veta vart det leder 
eller om det tjänar till nytta, och båda betydelserna 
kan påminna om föreställningar som historiskt har 
knutits till essän och till ett essäistiskt skrivande.131 

En liknande road och nyfiken hållning till re-
trättens och sysslolöshetens essäistiska självprövning 
tycker jag mig se i den andra bokens ”De l’exercita-
tion”, där Montaigne beskriver sina försök att följa 
den irrande själens rörelser som ”ett nytt och ovanligt 
tidsfördriv [amusement] som lockar oss bort från värl-
dens vanliga sysslor [occupations], ja även från de mest 

127 En studie som stödjer tesen om att texten här 
stannar kvar i ett moraliskt tänkesätt är Kjersti Bales, 
där Montaigne läses i relation till renässansmedicinens 
lära om kroppsvätskorna och där idealet framställs som 
den tempererade läggningen, grundad på balans mellan 
kroppsvätskor vilket i överförd bemärkelse också gäller 
skrivandet. Bales tolkning av ”De l’Oysiveté” fokuserar 
på hur texten antyder hotet om melankoli och hur 
skrivandet framställs som ett sätt att temperera eller 
reglera och tygla själen. Se Tekstens temperering, s. 
231–233. 

128 Den kristna asketismens antecknande har 
beskrivits av Michel Foucault i ”Jagskriften”, s. 219–
220, 234. Förbindelsen med den kristna traditionen 
ska dock inte överdrivas; snarare instämmer jag med 
Erich Auerbach, som hävdat att även om det finns 
kristna inslag i Montaignes essäer är den övergripande 
hållningen mer sekulariserad. Se vidare Mimesis, s. 329. 

129 Donald Frames översättning i Montaigne, The 
Complete Works, s. 25 (kap. 8, ”Of Idleness”): ”[…] 
that in order to contemplate their ineptitude and 
strangeness at my pleasure, I have begun to put them 
in writing, hoping in time to make my mind ashamed 
of itself.” Jfr även M. A. Screechs översättning: ”[…] 
so as to contemplate at my ease their oddness and their 
strangeness, I began to keep a record of them, hop-
ing in time to make my mind ashamed of itself.” The 
Complete Essays (London, 1991/2003), s. 31 (kap. 8, ”On 
Idleness”). 

130 Ordförklaringar från Norstedts stora fransk-
svenska ordbok (Stockholm, 1998), som jämförts med 
uppslagsordet ”aise” i Dictionnaire historique 1. 

131 Uttrycket ”för ro skull” beskrivs i SAOB, se ”ro” 
(sbst. 1), betydelse 4d. Uttrycket apostroferas av Frans 
G. Bengtsson genom titeln på en av hans essäsamlingar, 
För nöjes skull (1947). Jag gissar att den som skulle vilja 
undersöka i vilken mån essän har knutits till en sfär 
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uppskattade”. Substantivet amusement som Montaig-
ne använder här är bildat från verbet muser, som från 
sent 1100-tal å ena sidan kunde tolkas som att slösa tid 
på obetydligheter, att slå dank, å andra sidan syfta på 
begrundan, reflektion, att noga överväga något (unge-
fär som i engelskans muse). Denna tvetydighet mellan 
det triviala och det djupsinniga tycker jag fångas väl 
i Montaignes ordval – att fördriva tiden genom att i 
första hand studera sig själv skulle kunna ses som både 
fåfängt och perspektivgivande.132 

I den sena ”De trois commerces” formulerar sig 
Montaigne kanske än mer mångtydigt i den mening-
en att texten tycks vackla mellan att tala om sysslo-
löshet som något ledsamt och negativt och som något 
centralt och väsentligt i tillvaron, i det senare fallet 
om den ägnas åt läsning och studier för nöjes skull 
och av rent privata skäl, snarare än för mänsklighetens 
allmänna förbättring. Här erkänner Montaigne först, 
enligt sedvanan, att själens sysslolöshet är plågsam och 
skadlig för hälsan och att han inte är sin egen her-
re eftersom han inte kan ta sig ur sin besatthet av att 
studera det egna jaget. Han citerar även Seneca, som 
i ett brev till Lucilius, apropå just den själsligt oroan-
de sysslolösheten, råder till att ”sysslolöshetens laster 
bör fördrivas med arbete”.133 Montaigne antyder dock 
att det han själv ägnar sig åt i sin sysslolöshet – att 
”underhålla sina egna tankar” – inte är något vanligt 
arbete utan besläktat med de antika filosofernas kon-
templation, här med en referens till Aristoteles kall-
lad ”meditation” (le mediter). Att leva genom att tänka 
är det som gör både gudar och människor lycksaliga, 
skriver Montaigne. Att detta inte är detsamma som 
overksamhet antyds av hans ordval; Montaigne talar 
här om meditationen som en ”sysselsättning” (occupa-
tion) eller ”syssla” (besongne) som för vissa rentav är ett 
”yrke” (vacation), alltså med ord som betonar det an-
strängande i detta slags (o)verksamhet.134 

Särskilt varianter på besongne tycks ofta förekomma 

för tidsfördriv och förströelse har mycket att hämta 
redan i titlar på essäsamlingar. För att bara nämna 
några svenska exempel: Gunnar Ekelöfs essäsamlingar 
fick titlar som Promenader (1941), Utflykter (1947), 
Blandade kort (1957) och Lägga patience (1969), och i 
Per Erik Wahlunds omfattande essäistiska författarskap 
finns Bordssamtal (1964), Londonpromenader (1967), 
Lekverk (1972), Vederkvickelser (1973) och Självstudier 
(1974). Dessa exempel speglar förstås inte på något 
sätt essäistiken i sin helhet men antyder likväl en inte 
ovanlig attityd i den essäistiska traditionen. 

132 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok II, s. 64 
(kap. 6, ”Om övning”). Originalet i sin helhet: ”Et est 
un amusement nouveau et extraordinaire, qui nous 
retire des occupations communes du monde: ouy, et des 
plus recommandées.” Les Essais, s. 396–397 (bok II, kap. 
6, ”De l’exercitation”). Beskrivningen av amusement 
och muser från Dictionnaire historique 2, ”muser”. 

133 Seneca-citatet från Jan Stolpes översättning 
i Essayer. Bok III, s. 45 (kap. 3, ”Om tre slags 
umgängen”). Citatet kommer från det 56:e brevet till 
Lucilius. Bertil Cavallin översätter det i stället: ”[…] 
sysslolöshetens fel undanröjs genom sysselsättning.” 
Seneca, Breven till Lucilius, s. 142.

134 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 
46 (kap. 3, ”Om tre slags umgängen”), och i original 
från Les Essais, s. 860 (bok III, kap. 3, ”De trois 
commerces”).
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i sammanhang då Montaigne talar om sin sysslolöshet 
och ledighet, och med tanke på att ordet associeras 
med sysslor, aktiviteter, att vara verksam eller uppta-
gen, skapas en tvetydighet av liknande slag som i det 
tidigare refererade uttrycket otium negotiosum – den 
ledighet som verkligen är värd någonting måste vara 
en ansträngning. Även ordet vacation är anmärknings-
värt; i detta sammanhang översätts det med ”yrke”, 
men ordet har formats från latinets vacare, ’att vara 
tom’, ’att vara fri’, ’inte upptagen’, vilket snarare pe-
kar mot de betydelser som historiskt har förknippats 
med sysslolöshet (här kan man exempelvis jämföra 
med engelskans vacant och vacation). Från 1300-talet 
tycks det i franskan ha funnits två motsatta förståelser 
av verbet vaquer – antingen kunde det betyda det att 
sysselsätta sig med något eller det att inte vara syssel-
satt eller upptagen. En liknande tvetydighet omgärdar 
Montaignes användning av substantivet occupation, 
som han här väljer för att tala om privatlivets kont-
emplation, men som han i andra sammanhang, exem-
pelvis i den ovan citerade ”De l’exercitation”, använder 
för att beskriva de världsliga plikterna. De ord med 
vilka Montaigne beskriver sin sysslolösa tillvaro tycks 
alltså inte ha någon tydlig hemvist i den ena eller andra 
sfären utan kan med sina varierande betydelser låna 
sig till flera olika syften – vilket i någon mening kan 
ses som ett exempel på att positioneringen av begrepp 
i dualistiska förhållanden inte alltid är rättvisande och 
att det finns en mångfald av ansatser som riskerar att 
osynliggöras med alltför strikta uppdelningar (kanske 
kan Montaignes mångtydiga ordval också säga oss 
något om hur språket för att beskriva alla facetter av 
mänsklig verksamhet har förändrats från Montaigne 
till vår egen tid, inte minst i takt med lönearbetets och 
arbetssamhällets utbredning, så som Hannah Arendt 
antytt i The Human Condition).135 

För Montaigne är det särskilt bokläsning som sät-
ter igång hans tankar och befriar honom från den syss-

135 Beskrivningen av besogne utgår här från 
artikeln ”besogne” i Dictionnaire historique 1, i vilken 
framgår att en särskild betydelse av ordet från senare 
delen av 1200-talet och framåt var ’travail exigé’, ett 
särskilt krävande arbete. Montaigne skriver ibland 
även ”embesongnement”, jfr t.ex. not 68 i detta 
kapitel. Resonemanget om vacation från Dictionnaire 
historique 2, ”vaquer”, jfr beskrivningen av ”vacant” 
och ”vacation” i OED. Vacation tycks ha kunnat 
användas med avseende på olika slags sysselsättningar 
eller yrkesverksamheter från slutet av 1500-talet, alltså 
på Montaignes tid. Enligt Dictionnaire historique 
2 (”occuper”, ”occupation”) kunde occupation på 
Montaignes tid i mycket allmän mening beteckna det 
man ägnade sin tid och sin verksamhet åt. En liknande 
dubbeltydighet som jag här velat uppmärksamma i 
Montaignes ordval märks även i titlarna på en del 
av den forskning om sysslolöshet som refererats här, 
exempelvis Virginia Krauses Idle Pursuits, Pierre 
Saint-Amands The Pursuit of Laziness eller Gregory M. 
Sadleks Idleness Working.
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lolöshet som är slapp och ledsam och plågsam, men 
han hävdar att läsningen fungerar på ett annat sätt än 
hos andra i samma situation: ”De flesta själar behöver 
något utanför sig själv för att komma igång och arbe-
ta, min behöver det snarare för att komma till ro […] 
för min själs viktigaste och mest krävande studium är 
studiet av sig självt.”136 Bokläsning har för Montaigne 
blivit ett sätt att distrahera sig från det självstudium 
som trots allt tycks ha skapat mer oro än ro, men att 
detta utforskande skulle vara andra till gagn som i den 
romerskt antika idén om otium cum dignitate motsät-
ter han sig bestämt och visar därmed åter en glimt av 
obotfärdighet:

Om någon säger mig att man förnedrar muserna om 
man bara använder dem för lek [jouet] och tidsför-
driv [passetemps] vet han inte som jag vad nöje och 
tidsfördriv [le plaisir, le jeu et le passetemps] är. Jag 
skulle nästan vilja påstå att alla andra ändamål är 
löjliga. Jag lever från dag till dag och – med för-
lov sagt – bara för mig själv, längre sträcker sig inte 
mina ambitioner. När jag var ung studerade jag för 
att visa upp mig [pour l’ostentation], senare gjorde 
jag det i någon mån för att bli klokare [pour m’assa-
gir], nu gör jag det för att roa mig [m’esbattre]; aldrig 
för vinnings skull.137 

När Montaigne här nämner muserna kommer jag åter 
att tänka på den latinska inskrift som han lät måla 
på väggen i sitt bibliotek i samband med sitt tillbaka-
dragande och som i Jan Stolpes översättning lyder: ”I 
Herrens år 1571, 38 år gammal, den sista februari, på sin 
födelsedag, drog sig Michel de Montaigne tillbaka hit, 
sedan länge led på slavtjänst vid domstol och i offent-
liga ämbeten men frisk och välbehållen, för att vila i de 
lärda jungfrurnas sköte, där han i lugn och frihet från 
alla bekymmer ska tillbringa det lilla som återstår av 
hans liv, som nu förrunnit till mer än hälften; om för-
synen medger ska han fullborda denna boning, hans 

136 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 45 
(kap. 3, ”Om tre slags umgängen”). I original: ”La plus 
part des esprits ont besoing de matiere estrangere, pour 
se desgourdir et exercer: le mien en a besoing, pour se 
rassoir plustost et sejourner […] Car son plus laborieux 
et principal estude, c’est, s’estudier soy.” Les Essais, s. 
859–860 (bok III, kap. 3, ”De trois commerces”). 

137 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 61 
(kap. 3, ”Om tre slags umgängen”), samt från Les Essais, 
s. 871 (bok III, kap. 3, ”De trois commerces”). 
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fäders kära tillflyktsort som han har vigt åt sin frihet, 
sitt lugn och sin sysslolöshet.”138 Som Jean Starobin-
ski påpekat kan inskriftens frammanande av en till-
flyktsort eller ett gömställe för vila i musernas sköte ge 
moderna läsare associationer till det psykoanalytiska 
begreppet regression; ändå menar han att texten inte 
i första hand bör läsas som ett privatpsykologiskt do-
kument utan snarare i anslutning till den mer gene-
raliserade och kontemplativa variant av humanistlivet 
som även Virginia Krause beskrivit, och vars ökande 
popularitet på Montaignes tid kan förklaras med att 
samtidens religiösa och politiska konflikter gjorde en 
mer aktiv medborgerlig humanism alltför riskabel.139 
Men när Montaigne i ”De trois commerces” talar om 
sin läsning och umgänget med muserna som ett nöje 
och tidsfördriv tycks det enligt min mening lika gärna 
kunna vara en markering mot denna mer generalisera-
de sekulära variant av kontemplationen som ju i hög 
grad hade medborgerliga syften. I de avslutande orden 
av ”De trois commerces” betonar rentav Montaigne 
att de favoriserade umgängen som han där tagit upp 
– med män, med kvinnor och med böcker – är hans 
tre ”privata favoritsysselsättningar. Jag tar inte upp så-
dana som jag av medborgarplikt är skyldig världen”.140 
Man kan jämföra med hur Montaigne uttrycker sig i 
”Des livres” (”Om böcker”) där det åter är det indi-
viduella och enskilda motivet för studier och läsning 
som betonas: ”Det är min avsikt att tillbringa det liv 
som jag har kvar i lugn och ro [doucement], utan att 
möda mig [non laborieusement]. Det finns inget som 
jag vill bry hjärnan för, inte ens kunskap, hur värdefull 
denna än må vara. I böckerna söker jag bara glädjen av 
anständig förströelse [du plaisir par un honneste amu-
sement], och om jag studerar söker jag bara sådana lär-
domar som ger kunskap om mig själv och lär mig att 
dö väl och leva väl.”141 

Den som lever helt och fullt för sig själv, som för-
söker ”följa en rörelse så irrande [vagabonde] som vår 

138 Den berömda inskriften citeras här från Stolpes 
förord i Montaigne, Essayer. Bok I, s. ix.

139 Starobinski refereras från Montaigne i rörelse, s. 
23–26.

140 Citatet från Essayer. Bok III, s. 61 (kap. 3, 
”Om tre slags umgängen”). I original: ”Voylà mes 
trois occupations favories et particulieres: Je ne parle 
point de celles que je doibs au monde par obligation 
civile.” Les Essais, s. 871 (bok III, kap. 3, ”De trois 
commerces”). 

141 Citatet från Essayer. Bok II, s. 107 (kap. 10, ”Om 
böcker”), i original från Les Essais, s. 429 (bok II, kap. 
10, ”Des livres”).
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själs” eller ”att tränga igenom de mörka djupen i sjä-
lens innersta veck” (som Montaigne skriver i ”De l’ex-
ercitation”), som förundrat nedtecknar sina chimärer 
och umgås med muserna och med böcker för att han 
vill och för nöjes skull verkar trots allt finna inte bara 
plåga utan också välbehag i att göra detta. Ett visst ut-
rymme för att göra som lusten bjuder tycks väl kunna 
samexistera med de allmänna råden?142 

Det är möjligt att jag driver bilden av den roade 
Montaigne för långt, men verkar det inte som om le-
ken och nöjet förknippas med ett slags idealisk form 
av sysslolöshet som inte är fylld av möda och vars syf-
ten är enskilda och privata? För ett ögonblick kan det 
finnas anledning att återknyta till grekiskans skholē 
som har associerats just med leken (Montaigne använ-
der inte begreppet, men med tanke på referensen till 
Aristoteles i ”De trois commerces” är det troligt att 
han i någon mening anspelar på eller visar sin känne-
dom om den kontemplativa ledigheten med sitt med-
iter, även om den inte kan likställas med det passiva 
skådande som Arendt menar att Aristoteles och an-
dra antika filosofer talade om). I sin klassiska studie 
Homo ludens (1938; Den lekande människan) hävdar 
kulturhistorikern Johan Huizinga att det fanns en 
tendens i den grekiska filosofin att förknippa den le-
diga tiden och den filosofiska aktiviteten, exempelvis 
den platonska dialogen, med lek, om än lek i ett slags 
upphöjd form. Samtidigt konstaterar Huizinga att de 
antika filosoferna inte inkluderade leken i sig bland 
den lediga eller fria tidens verksamheter, men det tror 
han beror på att grekiskan saknade ett övergripande 
och mer komplext lekbegrepp som exempelvis latinets 
ludus. Det vanligaste ordet för lek i grekiskan – pai-
diá – förknippades starkt med barnets lek, men detta 
ord ansågs inte tillräckligt värdigt för att beskriva fi-
losoferandet. För andra besläktade verksamheter an-
vände man enligt Huizinga mer avgränsade begrepp 
som agón (tävling), skolátsein (ha ledigt) och diagogé 

142 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok II, 
s. 64 (kap. 6, ”Om övning”). I original: ”[…] de 
suyvre une alleure si vagabonde, que celle de nostre 
esprit: de penetrer les profondeurs opaques de ses 
replis internes […]”. Les Essais, s. 396 (bok II, kap. 
6, ”De l’exercitation”). Montaigne använder här 
adjektivet vagabonde för att beskriva själens irrande 
rörelser; latinets vagabundus betydde ’kringirrande’, 
’kringflackande’, ’kringvandrande’, men kunde även 
syfta på något som förökade sig eller spreds, som en 
eldslåga. I Dictionnaire historique 2 (”vagabond”) ges 
även exempel på att ordet användes för att beskriva 
personer (från 1500-talet också som substantiv). 
Vid sidan av att vagabond/e kunde betyda att sakna 
fast bostad associerades det också hos personer 
med egenskaper som slarvighet, omåttlighet och 
ombytlighet. Flera av betydelserna belyser på olika sätt 
essäerna och den essäistiska metoden som den fungerar 
hos Montaigne. 
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(tillbringande). Likväl hade även skholē, som Huizinga 
ser det, en likhet med leken, då begreppet syftade på 
en verksamhet och ett sätt att fördriva tiden vilken var 
sitt eget mål och innebar lycka och livsglädje. Men 
även bortsett från antikens föreställningar om lek och 
frågan om i vilken mån något liknande uttrycks hos 
Montaigne är det intressant att Huizinga framställer 
just renässansen som en period då leken står i centrum 
för människans kulturskapande: ”Om någonsin en 
medveten och självtillräcklig elit sökt att forma livet 
till en lek av konstnärlig fulländning så är det den 
krets som uppbar renässansen”, skriver han och lyfter 
särskilt fram den konstnärliga lekfullheten i renässan-
sens högreståndskultur.143 Montaignes virtuosa försök 
att omvandla reträtten och sysslolösheten till ett slags 
levnadskonst i essäistisk skrift ser jag som ett exempel 
på detta angenäma tidsfördriv.144

 
*

Men… men… Att göra som man vill och att viga sin 
sysslolöshet och sitt privatliv åt att försöka nedteckna 
och fixera ett ständigt föränderligt jag, och inte minst 
att erkänna dess svagheter och laster, uppfattades fort-
farande på Montaignes tid som något relativt okon-
ventionellt. Ett vanligare sätt att skriva om individer 
var ännu memoarer om offentliga gärningar som un-
derordnade sig ett moraliskt ideal om förebildlighet; 
livsberättelsen var intressant framför allt i den mån 
den kunde vara exemplarisk eller föredömlig i mer all-
män mening och därför ansågs exempelvis självbiogra-
fiska detaljer sällan av intresse.145 Men Montaigne vill 
inte skriva om sig själv som ett exempel på en moralisk 
sanning eller uppträda i en given roll; han vill avslöja 
sig med sitt ”fullständiga väsen”, som ett jag, en in-
divid med fel och brister, och han fyller sin bok med 
vardagliga detaljer av en typ som vi knappast är sär-

143 Johan Huizinga diskuterar grekiskans syn på 
lek och dess olika lekbegrepp i Den lekande människan, 
övers. Ingeborg Löfgren (Stockholm, 2004 [1938]), s. 
30–31, 194–196, jfr s. 179–184. Citatet om renässansens 
lekfulla konstskapande från s. 218. I Hannah Arendts 
tolkning av antikens tankevärld tillhör dock leken 
mer entydigt a-skholia, då den kopplas till arbetet och 
fyller en nödvändig funktion i återuppbyggnaden av 
arbetsförmågan: den som arbetat hårt behöver vila, och 
lek är, enligt Aristoteles, ett slags vila och rekreation. 
Se The Life of the Mind. Vol I, s. 92–93, jfr Rojek, The 
Labour of Leisure, s. 91–93. 

144 I ovan nämnda citat från ”De trois commerces” i 
vilket Montaigne talar om hur han använder muserna/
läsningen som tidsfördriv (passetemps) förefaller detta 
uttryck positivt laddat, men det går även att hitta 
exempel på motsatsen. I ”De l’Experience” skriver han: 
”Jag har ett eget ordförråd: när jag har tråkigt och inte 
trivs ’fördriver jag tiden’ [passe le temps]: när jag mår 
bra vill jag inte ’fördriva’ tiden, jag ’smakar den igen’ 
[retaste] och ’håller fast’ den [m’y tiens]. De vanliga 
uttrycken ’tidsfördriv’ [passe-temps] och ’fördriva tiden’ 
[passer le temps] röjer tänkesättet hos så kallat kloka 
människor som tror att de inte kan få ut något bättre 
av livet än att låta det rinna bort och försvinna, få det 
att gå, undvika det, ignorera det och undfly det bäst de 
kan – som om livet vore något ledsamt och föraktligt.” 
Montaigne, Essayer. Bok II, s. 478–479 (kap. 13, ”Om 
erfarenhet”), originalcitaten från Les Essais, s. 1161 (bok 
III, kap. 13). 

145 Beskrivningen av det nyskapande i Montaignes 
tendens att lyfta fram den bristfälliga individen är 
inspirerad av Richard Striers The Unreprentant Re-
naissance, s. 207–213. Detta betyder förstås inte att 
Montaigne var unik; några decennier innan Montaigne 
skrev exempelvis den italienske konstnären Benvenuto 
Cellini sin Vita (1558–1566), en levnadsteckning som 
kan jämföras med Montaignes essäer och som i likhet 
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skilt välförsedda med från denna tidsperiod.146 Mon-
taigne underordnar sig inte den religiösa traditionens 
förnekelse av jaget, han skriver inte om sina offentliga 
uppdrag utan argumenterar för värdet av reträtten till 
privatlivet eftersom han ser det som en större karak-
tärsdanande utmaning att styra sig själv än att låta sig 
styras av andra; målet är att forma sig själv och sitt 
eget omdöme i en omgivning fri från restriktioner och 
sociala band. ”Sällsynt är det liv som även i sitt inre 
bevarar en ordning. Alla kan delta i farsen och spela 
en hederlig man på scenen, men att vara disciplinerad 
därinne, i sitt eget bröst, där allt är oss tillåtet [loisible], 
där allt är dolt – det är poängen”, skriver Montaigne 
i ”Du repentir” med en kritisk udd mot offentlighe-
tens teater. Så fortsätter han: ”Vad som än sägs är ett 
tillbakadraget liv [Les vies retirées] […] underkastat 
plikter som är lika hårda och krävande som för andra 
liv. Aristoteles säger […] att det är svårare och ädlare 
för privatmän [les privez] än för män med ämbeten [en 
magistrat] att tjäna dygden.”147 

Ytterligare ett avsnitt där Montaigne lyfter fram 
syftet med essäerna i relation till samtida förväntning-
ar om föredömlighet är ”Du desmentir” (”Att ankla-
ga någon för lögn”). Här konstaterar han att många i 
samtiden tycker att ”det är opassande att göra sig känd 
om man inte har något som är värt att efterlikna och 
om ens liv och åsikter inte kan tjäna som förebild”. 
Med en gest av anspråkslöshet erkänner han att han 
talat om sig själv för att han funnit ämnet ”så ofrukt-
bart och magert att jag omöjligt kan misstänkas för 
att vilja skryta”. Strax därpå menar han dock att det 
både har varit ett nöje och värt beundran att han har 
ansträngt sig så för att iaktta och analysera det egna 
jaget: 

Har jag kastat bort min tid när jag har gjort reda 
för mig själv så oavlåtligt och så noggrant? De som 
går igenom sig själva bara i tanken och bara tillfäl-
ligtvis gör detta muntligt – de undersöker ju inte sig 

med denne betonar individens perspektiv utan att lägga 
tillrätta. Ett tack till Anna Cullhed som gav mig refer-
ensen till Cellini.  

146 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 
26 (kap. 2, ”Om ånger”). I detta kapitel försvarar 
Montaigne varför han skriver om ett helt vanligt 
liv: ”Jag framställer ett enkelt liv utan glans, det går 
på ett ut. Hela moralfilosofin kan lika väl tillämpas 
på ett vanligt privatliv [une vie populaire et privée] 
som på ett liv av rikare stoff. Varje människa bär på 
människonaturens hela form. Författarna presenterar 
sig för folket med ett specifikt och säreget kännetecken; 
jag är den förste som gör det med hela mitt fullständiga 
väsen [mon estre universel], som Michel de Montaigne, 
inte som grammatiker [Grammairien], diktare 
[Poëte] eller jurist [Jurisconsulte].” Ibid., s. 25–26, 
originalcitaten från Les Essais, s. 845 (bok III, kap. 2, 
”Du repentir”).

147 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, första 
s. 30, andra 32 (kap. 2, ”Om ånger”) och i original 
från Les Essais, s. 848 resp. 850 (bok III, kap. 2, ”Du 
repentir”). Här använder Montaigne alltså ordet loisible 
(som kan jämföras med loisir från latinets licēre, d.v.s. 
’att vara tillåten’, ’ha tillstånd’), och förknippar ordets 
frihet med det inre och privata livet.
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själva på ett så grundläggande och inträngande sätt 
som den som gör detta till sitt studium, sitt arbete 
och sitt yrke [son estude, son ouvrage, et son mes-
tier] och lägger ner hela sin ärlighet och kraft på att 
föra ett register som blir varaktigt [un registre de 
durée]. De ljuvligaste glädjeämnena [Les plus deli-
cieux plaisirs] är med säkerhet de som avnjuts i det 
inre, de lämnar inga spår efter sig och undandrar sig 
inte bara allmänhetens utan varje annan människas 
blick. 

Montaigne understryker även här att syftet med essä-
erna är privat och enskilt: ”Detta är ämnat för en vrå i 
ett bibliotek och till att förströ en granne, en släkting, 
en vän”, skriver han. Att Montaigne hävdar att han 
använder den lediga tiden för att söka och studera sitt 
inre markerar, som Virginia Krause också varit inne 
på, en potentiell skillnad gentemot attityder inom 
merparten av tidens ämbetsmannaelit.148

Som framgår av exemplen från ”Du repentir” och 
”Du desmentir” framställer Montaigne sina essäer 
och sin strävan efter ett gott liv som något som tillhör 
och främst möjliggörs genom privatlivet. Samtidigt är 
Montaignes begrepp för det privata inte detsamma som 
exempelvis antikens. Den som i det antika Grekland 
enbart levde ett privat liv ansågs berövad något, i syn-
nerhet möjligheten att uppnå något mer beständigt än 
livet självt genom gärningar och handlingar, eftersom 
denne inte hade tillgång till den offentliga och gemen-
samma sfären. Som Hannah Arendt beskrivit det var 
välstånd i det privata framför allt en förutsättning för 
medborgarens frihet att engagera sig politiskt, det vill 
säga att man kunde överskrida livets nödvändigheter 
och gränserna för sitt eget liv för att delta i det gemen-
samma livet. Idén om det privata som en intimsfär 
som erbjuder vila från offentlighetens plikter kan anas 
först i senantiken, enligt Arendt.149 Begreppet har se-
dan förskjutits på flera sätt över tid och i olika språk. 
Enligt Raymond Williams kunde latinets privatus syf-

148 Citaten från Essayer. Bok II, första s. 483, andra 
s. 484, det längre citatet s. 485–486, det sista s. 484 
(kap. 18, ”Att anklaga någon för lögn”), samt i original 
från Les Essais, s. 104 (bok II, kap. 18, ”Du desmentir”). 
Krause diskuterar Montaignes distansering mot 
ämbetsmannaeliten i Idle Pursuits, s. 58–62.

149 Hannah Arendt refereras här från Människans 
villkor, s. 68–69, 92–102.
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ta på den som dragit sig tillbaka från offentligt liv men 
han påpekar även att ordet hade bildats från privare 
som betydde ’beröva’, ’ta ifrån’ (den innebörd som 
Arendt uppmärksammar). I engelskan kunde private 
från 1300-talet användas om tillbakadragna religiösa 
ordnar och från 1400-talet om personer som inte hade 
någon offentlig eller officiell position eller rang. Sam-
tidigt etablerades också en motsättning mellan private 
och public (i uttryck som private property eller private 
education) där innebörden signalerade privilegium: be-
gränsad tillgång eller begränsat deltagande sågs som 
något exklusivt. En sådan mer positiv värdering av or-
det private utvecklades, åtminstone i engelskan, från 
1500-talet.150 Montaigne verkar med det privata fram-
för allt syfta på den del av livet som ligger utanför äm-
betet och statsapparaten och som i den meningen inte 
är offentligt, men i ”Du repentir” betonar han likväl 
att privatlivet är underkastat plikter som är minst lika 
krävande som det offentliga livets. 

Med sina resonemang i ”Du repentir” och ”Du 
desmentir” som tycks närma sig försvarstal riktar 
sig kanske Montaigne lika mycket till skeptiska och 
nytto orienterade ämbetsmän som till läsare inom den 
gamla svärdsadeln, vilka också många gånger kunde 
ställa sig avvisande till idén om den lantliga reträtten 
som ett slags dygderik tillflykt; privatlivet på lantegen-
domen kunde i båda lägren betraktas som tecken på 
politiskt misslyckande eller oförmåga, fysiskt eller psy-
kiskt förfall, ointresse för samhället och brist på ambi-
tioner eller likgiltighet inför ära.151 Med tanke på att en 
reträtt till sysslolöshet trots allt uppfattades som tvety-
dig i flera läger kunde Montaigne kanske ändå inte 
helt ignorera kravet på förebildlighet som han tycks 
ha känt sig tvungen att återkomma till gång på gång? 
Richard Strier har hävdat att Montaigne inte överger 
men försöker omdefiniera idealet om exempla, och i 
den meningen skulle essäerna kunna ses som uttryck 
för en etisk hållning, i viss mån rentav ett avvisande 

150 Raymond Williams diskuterar uttrycket 
”private” i Keywords, s. 242–243. Jfr även med hur 
”privé” beskrivs i Dictionnaire historique 2, särskilt 
”vie privée”. Enligt Williams måste den utveckling i 
vilken private kommit att associeras med privilegier 
ställas i relation till en annan förändring, där ordets 
associationer till tillbakadragande (withdrawal) och 
avskildhet (seclusion) kom att kompletteras med 
oberoende (independence) och intimitet (intimacy). 
Williams menar att en sådan förändring är mycket 
svår att datera, men i synnerhet betoningen av private 
i bemärkelsen individens oberoende anser han har att 
göra med ett ökat borgerligt samhällsinflytande.

151 I en studie om hur fransk aristokrati från sent 
1500-tal till tidigt 1700-tal förhöll sig till samhällets 
modernisering beskriver Jonathan Dewald hur 
aristokratin ofta förknippade den lantliga reträtten med 
laster snarare än med dygder. Dewald menar att denna 
avvisande hållning är slående eftersom det fanns en 
mer positiv uppfattning av reträtten, bland annat i den 
engelska kulturen, i vilken lantegendomen framställdes 
som en dygdig plats. Den mer positiva bilden av reträt-
ten tycks dock inte ha fått samma genomslag i den 
franska kulturen. Se vidare Aristocratic Experience and 
the Origins of Modern Culture, s. 15–16, 20–21. 
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av renässanshumanisternas utile som färgats av den ro-
merska föreställningen om att ledigheten skulle tjäna 
medborgerliga och offentliga syften, och i vilket den 
som skrev för att undvika sysslolösheten likväl gjorde 
det som ett exemplum för andra.152 Montaignes ambi-
tion skulle i stället kunna läsas i relation till Aristoteles 
påstående att ”det som eftersträvas för sin egen skull 
är mera fullkomligt än det som har ett annat motiv”. 
I Den nikomachiska etiken hade Aristoteles kommit 
fram till att det rena tänkandet och ett kontemplativt 
liv måste vara det högsta mänskliga tillståndet och den 
mest fullkomliga lyckan, eftersom det inte hade något 
annat mål än sig självt och därför var så nära gudarnas 
verksamhet man kunde komma.153 Om sysslolösheten 
och dess aktiviteter skulle göras direkt nyttiga – vilket 
var en potentiell risk med ämbetsmannaelitens synsätt 
– skulle den berövas sin etiska potential, och kanske 
är detta en förklaring till att det finns så många un-
danglidande manövrar, uteslutningar och tvetydighe-
ter i renässanselitens sysslolöshetsretorik som måste ses 
som en central kontext för Les Essais.154 

Man skulle alltså kunna tänka sig att Montaignes 
idé om reträtten i vissa avseenden ligger närmare de 
grekiska idealen än de romerska (samtidigt ska lik-
heterna inte överdrivas – som Charles Taylor konsta-
terat finns hos de grekiska filosoferna ett rationalis-
tiskt drag; för Platon präglas det kontemplativa livet 
exempelvis av självkontroll, ordning och förnuftets 
dominans, och theoria riktar sig mot den rationel-
la ordningen i kosmos).155 Jag tycker mig åtminstone 
emellanåt uppfatta en skepsis i essäerna mot ämbets-
männens och humanisternas förespråkande av det 
lärda tillbakadragandet eftersom det kritiseras som 
ett uttryck för ärelystnad (i detta avseende markerar 
Montaigne kanske också mot strävan efter ära inom 
den gamla svärdsadeln). Detta märks inte minst i ”De 
la solitude”, ett av de många kapitel som argumenterar 
för det tillbakadragna, privata och fria livet. När jag 

152 Richard Strier diskuterar hur Montaigne 
förhåller sig till exempla-idealet i The Unrepentant 
Renaissance, s. 207–213. Jfr även Stanton, The Aristocrat 
as Art, s. 22–23; Supple, Arms Versus Letters, s. 49–50, 
208, 243. Essäerna som uttryck för en etisk hållning 
diskuteras av Krause, Idle Pursuits, 79–80. 

153 Citatet från Aristoteles, Den nikomachiska etiken, 
s. 34 (första boken). Om lyckan och det kontemplativa 
livet, se s. 297–307 (tionde boken). Utifrån Den 
nikomachiska etiken (se t.ex. s. 28–29, 34, 298) förefaller 
det som att Aristoteles värderar det kontemplativa 
livet högre än det politiska livet utifrån premissen att 
det senare inte har lyckan som sitt primära mål, utan 
snarare ära och uppskattning, vilket i sin tur kan leda 
till lycka. Lyckan är det slags verksamhet som väljs 
utan annat mål än verksamheten själv. Aristoteles 
skriver även (s. 301) att lyckan består i frihet från möda 
och att politiska och militära verksamheter visserligen 
är präglade av frihet och storhet men samtidigt är 
mödosamma, medan kontemplationen framförallt 
förknippas med lust. 

154 Enligt Virginia Krause var sysslolöshetens etiska 
potential beroende av att den fortsatt betraktades 
som sitt eget mål, något som ämbetsmannaeliten 
med sin höga värdering av arbetet var kluven till. 
När hon beskriver sysslolöshet som en etisk kategori, 
det vill säga som ett tillstånd befriat från nytta, 
nödvändighet och yttre ändamål, ses den i linje med 
antikens ledighetsideal. Enligt Krause bör sysslolöshet 
som en etisk kategori separeras från dess sociala 
dito (sysslolöshet som symbol för en försvinnande 
aristokrati). Se Idle Pursuits, s. 56–58, 79–85. 

155 Charles Taylor diskuterar det rationalistiska 
inslaget i den grekiska filosofin i Sources of the Self, s. 
20–22, 66, 115–126.
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jämför den svenska översättningen med originalet no-
terar jag att Jan Stolpe i tre passager har valt uttrycket 
otium medan Montaigne använder andra ord för det 
tillbakadragande han talar om: ”Det är ingen smal sak 
att säkra sitt otium [sa retraicte], det ger oss tillräckligt 
mycket att göra utan att vi blandar in andra företag”, 
står det vid ett tillfälle. Och i en annan passage: ”Den 
sysselsättning som väljs för ett tillbakadraget liv bör 
varken vara mödosam eller tråkig, annars skulle vi 
konstatera att det var meningslöst att söka sitt otium 
[le sejour].” I det tredje fallet konstaterar Montaigne 
att ”[v]isare människor har starka och kraftfulla själar 
och kan därför skapa sig ett rent andligt otium [un 
repos tout spirituel]; jag, som har en mer gängse själ, 
måste ta hjälp av kroppsliga glädjeämnen […].”156 Vi 
kan jämföra med två engelska översättningar: M. A. 
Screech väljer i det första fallet ”withdrawal”, i det 
andra ”leisure” och i det tredje ”tranquillity”. Donald 
Frame översätter i stället motsvarande ord med ”reti-
rement”, ”rest” och ”repose”.157 Jämförelsen ska natur-
ligtvis inte tolkas som en kritik mot Stolpes förträffliga 
översättning utan syftar snarare till att belysa det skif-
tande förhållandet mellan ord och begrepp i allmän-
het och hur översättningar ger upphov till mindre och 
större förskjutningar mellan språken. Finns det kanske 
en mer varierad vokabulär för att beskriva reträtten till 
det lediga livet i franskan och engelskan än i svenskan 
och vad betyder i så fall det? Och är latinets otium 
för Montaigne alltför förknippat med nytta och äre-
lystnad, och väljer han därför uttryck med en annan 
laddning, eller ska hans ordval snarare förstås i linje 
med ambitionen att skriva på folkspråket i polemik 
med latinkulturens dominans? Och finns det kanske 
i den moderna svenskan inte någon mer adekvat och 
mångtydig term än otium för det särskilda tillbakadra-
gande Montaigne talar om här?158 

I ”De la solitude” attackerar Montaigne å ena sidan 
dem som förespråkar arbetsmoral och tjänandet av det 

156 Första citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
292 (kap. 38, ”Om ensamhet”). I original: ”Ce n’est pas 
une legere partie que de faire seurement sa retraicte; 
elle nous empesche assez sans y mesler d’autres 
entreprinses.” Les Essais, s. 246 (bok I, kap. 38, ”De la 
solitude”). Andra citatet från Essayer. Bok I, s. 295. I 
original: ”L’occupation qu’il faut choisir à une telle vie, 
ce doit estre une occupation non penible ny ennuyeuse; 
autrement pour neant ferions nous estat d’y estre venuz 
cherche le sejour.” (Les Essais, s. 248.) Tredje citatet från 
Essayer. Bok I, s. 299. I original: ”Les gens plus sages 
peuvent se forger un repos tout spirituel, ayant l’ame 
forte et vigoreus: Moy qui l’ay commune, il faut que 
j’ayde à me soustenir par les commoditez corporelles 
[…].” (Les Essais, s. 251.)

157 Citaten från M. A. Screech ur Montaigne, The 
Complete Essays, s. 271, 274, 276 (bok I, kap. 39, ”On 
Solitude”). Citaten från Donald Frame ur Montaigne, 
The Complete Works, s. 216, 218, 220 (bok I, kap. 39, ”Of 
Solitude”).

158 Det ord som oftast återkommer för att omtala 
tillbakadragandet i ”De la solitude” är la retraicte och 
i verbform se retirer (se Les Essais, s. 244, 245, 246, 247, 
249, 250, 251, 252). Retrait förekommer i franskan från 
1100-talet med varierande innebörder; från slutet av 
1100-talet kunde det representera handlingen att dra 
sig tillbaka från en plats. Det kunde också signalera 
platsen själv och dess funktion som tillflyktsort. Från 
slutet av 1500-talet kunde ordet syfta på handlingen 
att dra sig tillbaka från samhällsplikter, yrkesliv 
eller affärer (tidigare användes det ofta i militära 
sammanhang). Verbet reposer antyder i den tidiga 
användningen att något upphör, avstannar, att ta paus 
för att vila. Det kan handla om att upphöra att arbeta 
eller handla, men uttrycket ”faire reposer” kunde i 
mitten av 1500-talet även syfta på att låta jorden ligga 
i träda, ”laisser (une terre) en jachère”, vilket ju är en 
av de bilder Montaigne använder i ”De l’Oysiveté”. 
Substantivet repos kunde även förknippas med avsaknad 
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allmänna och menar att de gör det av girighet och pri-
vata ambitioner. Han ger sig emellertid också på dem 
som påstår sig ha dragit sig tillbaka men som bara har 
gjort det halvhjärtat, eftersom de fortfarande strä-
var efter ära och odödlighet genom sina skrifter men 
samtidigt vill njuta frukterna i denna världen. Som så 
ofta hos Montaigne är det dock inte samtida författa-
re han kritiserar utan i detta fall Cicero och Plinius 
den yngre, som avfärdas som några av dem som vill 
använda ledigheten från offentligheten till att skaffa 
sig ryktbarhet. Enligt essäisten kan emellertid ”[ä]ra 
och frid […] aldrig dela säng”.159 Då visar Montaigne 
större gillande för den religiösa reträtten: ”De som sö-
ker ensamhet av gudsfruktan och fyller sitt hjärta med 
förvissningen att Gud har lovat dem ett annat liv – de 
har mycket sundare och redigare tankar. […] Detta 
mål – ett annat liv i salig odödlighet – är det enda som 
ärligt förtjänar att vi uppger allt behagligt och alla för-
delar i detta livet.”160 

Att Montaigne uttrycker sitt gillande av den reli-
giösa reträtten i syfte att nå evigt liv och ställer sig 
skeptisk till ett liv inriktat på offentlig ära tycks visa 
på den omkastning som Hannah Arendt talat om: i 
och med kristendomen byts antikens uppfattning om 
mänsklig förgänglighet och världsliga gärningar som 
en väg till odödlighet mot tanken om världen som 
förgänglig och själen som odödlig (Montaignes ”liv i 
salig odödlighet” ovan). Samtidigt kan man tänka sig 
att Montaigne intar en position liknande den antika 
filosofens, vilken ofta kännetecknades av kritik mot 
just strävan efter världslig odödlighet i vad som upp-
fattades som en korrupt stadsstat.161 Att det inte i för-
sta hand är den religiösa kontemplationen Montaigne 
är ute efter betonar han själv då han inte anser sig ha 
en tillräckligt kraftfull själ för att ”skapa sig ett rent 
andligt otium”, helt utan kroppsliga glädjeämnen.162 
Skillnaden mellan Montaignes tillbakadragande och 
den kristna traditionens handlar bland annat om aske-

av bekymmer (sociala, politiska, psykiska). Det tredje 
ord som Montaigne använder för tillbakadragandet 
i ”De la solitude”, séjour, har som verbet séjourner en 
viss rumslig anknytning, då det senare kan betyda att 
’uppehålla sig’, ’vistas’, ’vila sig’, ’stanna kvar’, men även 
detta ord kan innebära att upphöra med något (”cesser 
de”). Beskrivningarna utgår från Dictionnaire historique 
2, ”retrait”, ”retirer”, ”reposer” och ”séjourner”. Jfr även 
diskussionen om reträttbegreppet i kapitlet ”Utsikt från 
en fransk balkong”.

159 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 300 
(kap. 38, ”Om ensamhet”). I original: ”La gloire et le 
repos sont choses qui ne peuvent loger en mesme giste 
[…].” Les Essais, s. 251 (bok I, kap. 38, ”De la solitude”). 

160 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 297 
(kap. 38, ”Om ensamhet”).

161 Arendt diskuterar skillnaderna mellan antikt och 
kristet tänkande i synen på odödlighet i Människans 
villkor, s. 48–50, 410–411.

162 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 299 
(kap. 38, ”Om ensamhet”).
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tismen, vilken Montaigne inte tycks understödja (och 
därför kan mina tidigare jämförelser mellan Montaig-
nes skrivande och Foucaults ”självteknologier” kanske 
tyckas vara en aning haltande, åtminstone i den mån 
Foucault baserar sin teori just på den kristna asketis-
men). Max Weber har kopplat samman det asketis-
ka draget i den kristna kontemplationen med en ra-
tionalistisk hållning: samtidigt som han betonar ett 
rationalistiskt drag i den västerländska kulturen och 
vetenskapen i stort menar han att munkväsendet re-
dan tidigt formar konturerna till det rationella livet, 
systematiskt kontrollerat och inriktat på att övervinna 
människans förkastliga naturtillstånd, hennes irra-
tionella impulser och beroende av världen. I och med 
reformationen börjar denna metodiska asketism spri-
da sig utanför klostrens murar och påverka världsliga 
verksamheter vilket lägger grunden för arbetsetiken, 
menar Weber. Hos Montaigne är det dock människan 
med både brister och begär efter njutning som står i 
fokus, och essäernas jag avvisar inte världen och det 
världsliga även om den religiösa reträtten möts av viss 
välvilja. Mer entydigt kritiserar han dock ärelystnaden, 
och i slutet av ”De la solitude” vänder sig Montaigne 
i stället till Epikuros och Seneca, som han uppfattar 
som företrädare för ”den sanna, naturliga filosofin” 
och vilka uppmuntrar essäisten att avstå från behovet 
av andras gillande för att koncentrera sig på förmågan 
att styra sig själv.163 

I ”De la solitude” uppmanar Montaigne till frigö-
relse från alla band – offentliga plikter och angelägen-
heter såväl som familjen och hushållet – och han tycks 
nästan förespråka en överdriven självtillräcklighet i 
ofta citerade passager som den följande:

Vi måste reservera ett inre rum [une arrierebouti-
que] för oss själva som är helt och hållet vårt, helt 
och hållet fritt, där vi upprättar vår sanna frihet, vår 
viktigaste tillflyktsort [retraicte] och ensamhet. Där 
ska vi föra våra dagliga samtal mellan oss och oss 

163 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 301 
(kap. 38, ”Om ensamhet”). Max Weber refereras från 
Den protestantiska etiken s. 8–11, 56, 73. 
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själva, så avskilt [privé] att inget umgänge och ingen 
kontakt med något yttre kan förekomma. Där ska 
vi resonera och skratta som om vi saknade hustru, 
barn, egendom, uppvaktning och tjänare, så att det 
inte blir något nytt för oss att vara utan dem när 
den tiden kommer. Vi har en själ som kan vända sig 
in mot sig själv, den kan hålla sig själv sällskap, den 
kan angripa och försvara, ta emot och ge: låt oss inte 
frukta att vi i denna ensamhet ska stagnera av tråkig 
sysslolöshet [croupir d’oisiveté ennuyeuse] […].164

Reträttens löfte är – för att åter tala med John Snyder 
– individens makt att styra över sin ledighet, över sig 
själv och över bilden av sig själv liksom över sina före-
havanden; den innebär liksom i antiken en frihet från 
aktiviteter bestämda av nödvändigheten eller plikten. 
Men till skillnad från i det antika tänkandet lokalise-
rar Montaigne inte friheten i den offentliga eller ge-
mensamma sfären – det essäistiska självstudium som 
springer ur sysslolösheten tycks han förknippa med en 
frihet bortom den antika klyvnaden mellan oikos och 
polis, bortom såväl hushållets krav som det offentliga 
livets förpliktelser. Enligt Arendt uppfattades antikens 
frihet i polis som ett slags jämlikhet, ”att vara befriad 
från ojämlikheten inneboende i alla herraväldesför-
hållanden” som hon beskriver det, vilket förutsatte 
andra fria individer och en gemensam offentlig sfär 
där denna relationella frihet kunde utövas. Frihet var 
alltså ett politiskt begrepp som ingick i definitionen 
av medborgarskapet, och filosofens tillbakadragna och 
kontemplativa liv utformades i själva verket i motsätt-
ning till det gemensamma livets frihet. Enligt Jürgen 
Habermas sker det i och med kapitalismen en omkast-
ning i förhållande till den antika uppfattningen, vilket 
innebär att frihet i stället kommer att förknippas med 
privatsfären och så småningom med intimsfären. En 
sådan förändring, präglad av tron på en inre frihet i 
reträtt från den gemensamma värld som tidigare hade 
förknippats med frihet, grundläggs dock enligt Arendt 

164 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 290–
291 (kap. 38, ”Om ensamhet”). I sin helhet i original: 
”Il se faut reserver une arriereboutique, toute nostre, 
toute franche, en laquelle nous establissions nostre 
vraye liberté et principale retraicte et solitude. En 
cette-cy faut-il prendre nostre ordinaire entretien, de 
nous à nous mesmes, et si privé, que nulle accointance 
ou communication de chose estrangere y trouve place: 
Discourir et y rire, comme sans femme, sans enfans, 
et sans biens, sans train, et sans valetz: afin que quand 
l’occasion aviendra de leur perte, il ne nous soit pas 
nouveau de nous en passer. Nous avons une ame con-
tournable en soy mesme: elle se peut faire compagnie, 
elle a dequoy assaillir et dequoy deffendre, dequoy 
reservoir, et dequoy donner: ne craignons pas en cette 
solitude, nous croupir d’oisiveté ennuyeuse […].” Les 
Essais, s. 245 (bok I, kap. 38, ”De la solitude”). Här 
dyker alltså åter sysslolösheten upp som ett slags hot 
om stagnation, men den verkar inte utgöra något större 
problem eftersom själen kan göra sig själv sällskap. 
Jämför med ”De trois commerces” i vilken det är 
läsningen och böckerna som befriar Montaigne från 
”den ledsamma sysslolöshetens börda”, Essayer. Bok III, 
s. 58 (kap. 3, ”Om tre slags umgängen”). I original: ”il 
me descharge du poix d’une oisiveté ennuyeuse”. Les 
Essais, s. 868 (bok III, kap. 3).
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redan tidigare, först hos de senantika tänkare som 
hade avsagt sig eller berövats denna världsliga frihet, 
senare med kristendomens och särskilt aposteln Paulus 
upptäckt av en form av frihet som placeras i det inre 
och kopplas till tanken och viljan snarare än hand-
lingen. Arendt menar att det är först med kristendo-
mens idé om frihet som lokaliserad hos individen som 
begreppet blir av intresse för filosofin, och förknippas 
med ensamhet och tillbakadragande på det sätt som 
senare artikuleras hos exempelvis Montaigne.165 

Som jag förstår Arendt menar hon att den inre fri-
heten i antiken – som hos exempelvis stoikern Epik-
tetos formuleras som friheten att göra och leva som 
man vill – är ett tecken på frihetens förfall, eftersom 
Epiktetos frihet begränsar sig till den sfär som är i in-
dividens makt (jaget och de egna tankarna), vilket kan 
tas som ett incitament för att avsäga sig möjligheten 
att handla i världen eller som ett uttryck för upplevel-
sen att man inte har möjlighet att påverka det offent-
liga och gemensamma livet. Men även om denna mer 
individbaserade frihet framställs som något negativt 
hos Arendt är det snarast ett sådant slags frihet som 
Montaigne beskriver på ett mer idealiserande sätt i 
”De la solitude” – det är i det inre rummet, kanske ett 
mentalt rum, som friheten ska upprättas, och vad det 
ytterst handlar om är makten att styra sig själv. ”Det 
är dags att vi lösgör oss från samhället eftersom vi inte 
kan bidra med något till det”, skriver ju Montaigne i 
”De la solitude”.166

Vid sidan av att Montaignes frihet inte lokaliseras 
i det gemensamma tycks reträtten inte heller längre 
främst syfta till högre och heliga ändamål, och kanske 
är det här Montaigne framstår som mest nydanande. 
I stället för antikens och medeltidens kontemplativa 
strävan efter det gudomliga (liksom även i motsätt-
ning till den romerska antikens och den samtida eli-
tens nyttiga reträtt) söker essäernas jag sin egen frihet 
i ett inre rum, samtalar med sig självt och formar där-

165 Arendt refereras här från Människans villkor, 
s. 60–62, citatet s. 62. Mer utförligt diskuterar hon 
antikens frihetsbegrepp i ”What is Freedom?”, i The 
Portable Hannah Arendt, red. Peter Baehr (New York, 
2003 [1961]), s. 438–461. Habermas refereras från 
Borgerlig offentlighet, s. 28, 48.

166 Citatet från Essayer. Bok I, s. 293 (kap. 38, ”Om 
ensamhet”). 
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med en för tiden utmanande bild av den kontempla-
tive som i avskildhet söker sig själv i stället för Gud. 
Virginia Krause menar att Montaignes essäer repre-
senterar startpunkten för ett nytt slags kontempleran-
de subjekt, och att essän i denna mening kan betraktas 
som en genre med särskild koppling till vissa aspek-
ter av sysslolöshet och ledighet. Genom att jämföra 
Montaignes sysslolöshetsideal med tankegångar som 
uttrycktes av antikens epikuréer och stoiker hävdar 
hon att Montaigne, bland annat genom att idealisera 
idéerna om de antika gudarnas självtillräckliga sysslo-
löshet, söker kompensation för förlusten av den heliga 
reträtten. Ofrånkomligen handlar det dock om en se-
kulär reträtt som aldrig kan leva upp till sina antika 
förebilder – ledighetens syfte är inte längre främst att 
tjäna Gud.167

*
 
Att Montaigne söker autonomi i en sekulariserad form 
av ledighet har setts som ett emblematiskt uttryck för 
ett nytt historiskt medvetande och som en del av re-
nässansens självauktoriseringsprojekt i vilket texter 
började betraktas som skapelser av individer snarare 
än som uttryck för en transcendent och evig sanning. 
Montaignes avvisande av den religiösa reträtten pekar 
också, menar Virginia Krause, mot en pågående seku-
larisering av den fria tiden. I religiösa sammanhang 
hade tiden länge betraktats som helig och fredad från 
lägre aktiviteter som exempelvis köpande och säljan-
de. Under renässansen blev emellertid den fria tiden 
i allt högre utsträckning beroende av ett ekonomiskt 
paradigm och kunde börja betraktas som en konsum-
tionsvara. På litteraturens område hängde en sådan 
utveckling samman bland annat med en begynnande 
följetongsutgivning av riddarromaner som den span-
ska Amadís vilken på 1540-talet översattes till franska 
och blev omåttligt populär (och ofta kritiserad) rekre-
ationsläsning för adeln.168 

167 Krause refereras från Idle Pursuits, s. 18, 143–145, 
153–157. Krause betonar här i högre grad Montaignes 
koppling till den epikureiska filsofin än till stoicismen, 
även om det finns många anledningar att framhålla 
även den senare (jfr t.ex. Kuisma Korhonen, Textual 
Friendship, s. 258–259; Burke, Montaigne, s. 65–67). 
Stoiker och epikuréer skilde sig åt på flera punkter, 
bland annat i synen på samhällsliv och medborgarskap. 
Stoikerna förespråkade deltagande i samhället och 
uttryckte i regel kritik mot tendensen att dra sig 
tillbaka från världsliga plikter, medan epikuréerna i 
högre grad drog sig undan och ägnade sig åt privatlivets 
odlande av själen och vänskapen. Jfr t.ex. Bo Lindberg, 
Seneca. Människosläktets lärare (Stockholm, 2010), 
s. 21, 70. I ”De la solitude” betonar Montaigne att 
tillbakadragande är lämpligt först efter att man gjort 
sin plikt i det offentliga, vilket kan tyckas vara i linje 
med en stoisk hållning, jfr Essayer. Bok I, s. 292 (kap. 
38, ”Om ensamhet”).

168 Om Montaignes sysslolöshet som 
exempel på renässansens nya jagmedvetande, se 
Krause, Idle Pursuits, s. 151–152. Enligt Krause 
blev följetongsutgivningen ett avgörande steg i 
sekulariseringen av tiden eftersom idén bakom 
följetongen var att tid var en vara som kunde 
köpas och säljas. Följetongsberättelsen skapade 
även en ny och sekulär form av läsning baserad på 
begärstillfredsställelse snarare än frälsning, i synnerhet 
då dess grundläggande idé var att läsaren aldrig skulle 
komma till slutet; den kommersiella idén var att 
följetongen ständigt skulle förlänga läsarens njutning. 
Enligt Krause kan humanisternas kritik mot tidens 
underhållningslitteratur ses som ett exempel på deras 
motstånd mot tidens sekularisering (ibid., s. 121–142). 
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Vilken typ av verksamheter den lediga tiden skulle 
ägnas åt hade dock varit ett tvisteämne redan hos de 
gamla grekerna, och frågan var inte mindre omdis-
kuterad under renässansen med dess ökade utrymme 
för sekulariserad ledighet. Aristoteles hade hävdat att 
alltför omfattande materiella tillgångar och intressen 
kunde vara ett hinder för den högsta formen av le-
dighet och lycka – den kontemplativa verksamhetens 
sökande efter det gudomliga i människan – eftersom 
alla slags praktiska och ekonomiska verksamheter var 
obetydliga och ovärdiga för gudarna. ”[S]kulle gudar-
na inte förefalla löjliga, om de gjorde affärer, betalade 
tillbaka lån och allt möjligt annat sådant?”, frågade 
han sig i Den nikomachiska etiken och menade att den 
enda verksamhet som var värdig gudarna var det rena 
tänkandet.169 Hos Montaigne, som i avsnitt som ”De 
la solitude” hyllar den oberoende och självstyrda pri-
vata existensen, till synes befriad både från stadens och 
statens affärer och från familjen och hushållet, smyger 
de sig ändå in bakvägen. Emellanåt tycks han på ett 
nästan ironiskt sätt medveten om att hans egen syss-
lolöshet med dess jagutforskande skrivande inte kan 
existera oberoende av dessa sfärer, eftersom han in-
förlivar deras retorik på de mest oväntade ställen, inte 
minst i de avsnitt som handlar just om det tillbaka-
dragna livet. Det ”inre rum” som Montaigne talar om 
är i originalet ”une arriereboutique”, ett rum bakom 
butiken, som även om det formuleras som en fristad 
från plikter, kommers, upptagenhet och ansvar ändå 
måste definieras i förhållande till dem.170 

Än mer slående är ordvalet kanske i det kapitel som 
redan har apostroferats flera gånger, ”De l’Oysiveté”. 
Montaignes slutsats blir ju där att han ska ”föra bok” 
över det rastlösa sinnets chimärer, och det uttryck han 
väljer kan åter leda tanken till affärs- och marknads-
sfären eller kanske till det egna hushåll som han i ”De 
la solitude” drar sig tillbaka ifrån. I originalet står 
”mettre en rolle”, som skulle kunna betyda just att föra 

169 Citatet från Aristoteles, Den nikomachiska 
etiken, s. 304 (tionde boken). Jfr med Seneca, som i det 
73:e brevet till Lucilius menar att det är ”den vila som 
tillbringas i gudarnas sällskap, som gör oss till gudar” 
(Breven till Lucilius, s. 169).

170 Citatet från Montaigne, Les Essais, s. 245 
(bok I, kap. 38, ”De la solitude”). Av Dictionnaire 
historique 1 (”boutique”) framgår att ordet på 1400- 
och 1500-talen i utvidgad mening kunde användas 
om den plats där en verksamhet eller ett yrke bedrevs, 
till exempel konstnärens ateljé. ”Arrière-boutique” 
förekommer från tidigt 1500-tal om rummet bakom 
eller i jämnhöjd med butiken. Kjersti Bale har tolkat 
Montaignes arriereboutique som uttryck för en syn 
på skrivande och ensamhet där butiken och rummet 
bakom är ömsesidigt beroende: för att driva butik, 
som är ett slags kommers (commerce även i betydelsen 
publicering som en form av umgänge) behövs ett inre 
rum, men lika nödvändigt är det att röra sig ute i 
butiken eftersom det annars inte skulle finnas någon 
butik (det vill säga en skriftlig, publicerad produkt som 
riktar sig till en läsare). Se vidare Tekstens temperering, 
s. 240. Dubbelheten i begreppet commerce framgår 
även av Montaignes ”De trois commerces”, vilket har 
diskuterats av Terence Cave i How to Read Montaigne, 
s. 96–97. Jfr även beskrivningen av ”commerce” i 
Dictionnaire historique 1. 
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bok, göra en förteckning eller en inventering, att upp-
rätta ett register eller protokoll. Virginia Krause sätter 
detta ordval hos Montaigne i samband med de så kall-
lade livres de raison som var vanligt förekommande i 
de övre skikten i tidens samhälle och vilka fungerade 
som ett slags minnesjournaler för familjeangelägen-
heter, minnesvärda händelser, hushållets affärer och 
så vidare.171 Likheterna mellan denna skrivpraktik och 
Montaignes essäistiska skrivande är dock kanske mer 
indirekta än uppenbara. Men även om essäerna till 
form och stil har mycket lite att göra med tidens min-
nesjournaler är det slående att den kontemplative här 
alltså framställer sig som ett slags bokhållare. Den re-
gistrerande ambitionen kan i vissa avseenden påmin-
na om Senecas – den senare har av Michel Foucault 
beskrivits som ”en oupphörlig administratör av sig 
själv” – han låter rannsakningen av självet ta formen 
inte av en dom utan av ett slags inventering, vilken 
inte i första hand syftar till att upptäcka brister i ja-
get utan snarare ska påminna om hur man bör handla 
och uppträda i förhållande till en uppsättning av reg-
ler. Foucault beskriver den tidigare nämnda antika hy-
pomnemata-praktiken som ett slags ”räkenskapsböck-
er, offentliga register och enskilda anteckningsböcker 
till stöd för minnet”, men denna form av skrivande 
hade en annan funktion än praktiken med livres de 
raison, nämligen att fungera som vägledning för be-
teendet och som led i ett slags levnadskonst.172 Fou-
cault beskriver alltså Senecas rannsakning av samvetet 
med ett slags administrativ terminologi och menar att 
den syftar till en fortskridande självbesinning. Fou-
cault betonar dock att Seneca inte ägnar sig åt någon 
uttolkning av jaget eller som Platon söker sanningen 
inom människan; inte heller biktar han sin skuld som 
i kristendomen. I detta avseende skiljer sig Montaigne 
från Seneca med sin tydligare orientering mot subjek-
tets sanning, samtidigt som han liknar Seneca då han 
registrerar och noterar snarare än dömer och bestraffar 
sig själv utifrån sitt förflutna.173

171 I Pléiade-utgåvan förklaras Montaignes uttryck 
”mettre en rolle” som ”d’en dresser la liste”. Les Essais, 
s. 55 (bok I, kap. 8, ”De l’Oysiveté”). Virginia Krause 
refereras från Idle Pursuits, s. 168. Om denna typ 
av minnesjournaler, se även Madeleine Foisil, ”The 
Literature of Intimacy”, i A History of Private Life. 
III, 327–331. I ”Du desmentir” använder Montaigne 
uttrycket att ”föra ett register” om sitt eget skrivande, 
se Essayer. Bok II, s. 486 (kap. 18 ”Att anklaga någon för 
lögn”), i originalet ”un registre”, Les Essais, s. 704 (bok 
II, kap. 18). 

172 Första citatet från Foucault, ”Självteknologier”, s. 
277, andra från densammes ”Jagskriften”, s. 222.

173 Beskrivningen utgår här främst från Foucaults 
”Självteknologier”, s. 276–278, där han diskuterar 
Senecas De ira (Om vreden). Mitt intryck är att den 
”självhermeneutik” som Foucault undersöker under sina 
sista år är relativt inriktad på förändring och kontroll av 
jaget, då han talar om hur man i strävan efter att göra 
sitt liv till ett verk och sig själv till ett kunskapsobjekt 
”söker att omvandla sig själv […], att modifiera sig 
individuellt” (citaten från Sexualitetens historia. Band 
2, Njutningarnas bruk, s. 10, 13). I förhållande till detta 
utmärker sig Montaigne för sin acceptans av det egna 
jaget och livssituationen som de är; till och med vissa 
laster kan vara oföränderliga aspekter av jaget, jfr Strier, 
The Unrepentant Renaissance, s. 221–227. 
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Även när Montaigne dragit sig tillbaka till rummet 
bakom butiken tränger sig således den administrati-
va och ekonomiska terminologin på; inte ens där är 
han fredad. Men intrånget sträcker sig vidare än så: 
kapitlet ”De mesnager sa volonté” (”Om att hushålla 
med sin vilja”) från den tredje boken kan också i viss 
mening tolkas som en plädering för det tillbakadragna 
livet och friheten att styra över det egna jaget, men 
texten genomkorsas likväl av ord och metaforer från 
hushålls- och marknadssfären. ”Jag anser att man ska 
låna sig åt andra och ge sig bara till sig själv”, skriver 
Montaigne, och ”[m]änniskor hyr ut sig”, liksom ”[v]i 
måste hushålla med vår själsliga frihet och enbart sätta 
den i pant vid tillfällen då det är rätt”.174 Som Virgi-
nia Krause beskrivit det med sin Bourdieu-inspirerade 
terminologi blir det Montaigneska jaget här ett slags 
cirkulerande kapital – andra till låns i rollen som do-
mare, medlare, rådgivare, borgmästare – som befrias 
genom reträtten till privatlivet och sysslolösheten.175 
Samtidigt är det inte möjligt för Montaigne att före-
språka reträtt från världen utan att förutsätta dess ex-
istens och det privata jaget kan inte helt separeras från 
”butiken” och den värld av affärer, arbete och egen-
dom som den representerar.176 Det väcker frågan om 
någon autonom ledighet någonsin funnits, ens i den 
diffusa antika guldålder som Montaigne så ofta hyl-
lar – har den inte alltid varit beroende av olika former 
av aktiviteter? Och även om Montaigne upprepade 
gånger placerar sin essäistiska självprövning i ett sär-
skilt slags avskilt rum, vigt åt sysslolösheten, är det väl 
ändå ett rum som sjuder av verksamhet, där ledighet 
och ansträngning inte självklart är motsatser, och där 
själva valet att publicera essäerna tänjer på gränserna 
mellan det privata och det offentliga?177 

Även i sina anspelningar på affärer tycks Montaig-
ne skilja sig en del från samtida renässanshumanister 
som opponerade sig mot avsakraliseringen av den ledi-
ga tiden. Som Virginia Krause konstaterat är det den 

174 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, första 
citatet s. 317, övriga s. 318 (kap. 10, ”Om att hushålla 
med sin vilja”). 

175 Krause resonerar om jaget som cirkulerande 
kapital och Montaignes sysslolöshet som beroende av 
den kommersiella sfären i Idle Pursuits, s. 165–170.

176 Stephen Greenblatt menar att det finns 
en koppling mellan idén om privategendom och 
uppfattningen om ett privatjag, vilket han diskuterar 
i samband med Thomas Mores Utopia. Han relaterar 
Mores skrift till just det avsnitt i Montaignes ”De la 
solitude” där uttrycket ”arriereboutique” används, se 
Renaissance Self-Fashioning, s. 46–47. 

177 Arne Melberg försöker fånga denna essäns 
växelverkan genom sitt påstående att den formas i 
utbytet mellan vita activa och vita contemplativa, 
aktivitet och passivitet, det offentliga och det 
privata, vilket han förbinder med essäns två platser, 
å ena sidan reträttens, passivitetens, distansens och 
sysslolöshetens plats (tornet), å andra sidan aktivitetens 
och engagemangets plats, som han efter Hannah 
Arendt och antikens polis kallar torget: ”Essäisten 
vandrar mellan tornet och torget”, skriver Melberg, 
och ser i förlängningen att förhållandet tornet-torget 
kan översättas till landet-staden. Se vidare Essä, s. 120, 
216–217, 451–462, citatet s. 451. 
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moderna tidens problem – dess dominerande ekono-
miska paradigm och förlusten av ledighetens trans-
cendens – som Montaigne stöter på när han försöker 
realisera reträtten till sysslolöshet som en prövandets 
levnadskonst. Han försöker bevara det religiösa till-
bakadragandets etiska implikationer utan att åberopa 
det heliga, han strävar efter ensamhet och ro, studerar 
jaget och litteraturen, övar sitt omdöme och söker be-
fria sig från yttre begär eller ära som ett slags kompen-
sation för en form av komtemplativ sysslolöshet som 
gått förlorad.178 Kanske är Montaigne, som i Krauses 
läsning, medveten om att sysslolösheten i själva verket 
är en myt, en illusion om att människan kan söka till-
flykt och frihet i privatjaget och privatlivet, opåverkad 
av en yttre verklighet av arbete och affärer och olika 
slags beroenden och maktrelationer? Som hon ser det 
har ledigheten under renässansen upphört att vara ett 
mål i sig självt och existerar nu endast i ett utopiskt 
och kompensatoriskt rum.179 Det mest intressanta är 
dock kanske inte huruvida det går att fastställa en sär-
skild tidpunkt då en sådan förändring inträffar – som 
Hannah Arendt antytt är det tveksamt om ens den an-
tika ledigheten kan betraktas som autonom. I ”Labor, 
Work, Action” (1964; ”Arbete, tillverkning, handling”) 
skriver hon exempelvis att ”[d]en mänskliga tillvaron 
är […] så inrättad, att kontemplationen alltid förutsät-
ter alla möjliga aktiviteter – den förutsätter arbete som 
producerar vad som behövs för att den mänskliga or-
ganismen ska hållas vid liv, den förutsätter produktiv 
tillverkning för att åstadkomma allt det som behövs 
för att hysa människans kropp, och den kräver hand-
ling för att organisera många människors samliv på 
det att man kan få det lugn, som är förutsättningen 
för den stillsamma kontemplationen”.180 Men även om 
det lediga livet aldrig varit autonomt är det ändå tyd-
ligt att detta sysslolöshetens och reträttens rum, denna 
butik bakom butiken där man får göra som man vill 
och som man har lust – alltså ett rum som förknip-

178 Om att Montaigne försöker bevara de etiska 
implikationerna av den religiösa reträtten, se Krause, 
Idle Pursuits, s. 151–152, 169–170. Enligt Krause 
försvinner inte idealet om ett religiöst kontemplativt 
liv helt med sekulariseringen och kapitalismen, utan 
reproduceras i renässanselitens paradoxala syn på 
kvinnans ledighet – kvinnor förväntades uppnå ett 
kontemplativt tillstånd, inte genom overksamhet 
utan genom att ständigt vara sysselsatta med något 
(sysselsättning förstods här mer i moraliska termer 
än ekonomiska eller produktiva). Ett skäl till de 
uppfordrande diskussionerna om kvinnors sysslolöshet 
var oron över att overksamma kvinnor skulle bli offer 
för sina erotiska passioner. En annan dimension av 
högreståndskvinnans sysslolöshet handlar om det som 
Thorstein Veblen kallar conspicuous leisure: kvinnan 
kunde genom omsorg om sitt utseende och påkostad 
klädsel fungera som ett tecken på makens eller 
familjens privilegierade situation. Se ibid., s. 87–99, 
101–106. 

179 Krause diskuterar Montaignes sysslolöshet 
som myt och ledigheten (leisure) som symbolisk 
kompensation för ett dominerande ekonomiskt 
paradigm i Idle Pursuits, s. 164–170. Hon menar att 
essäerna inte, som det kan tyckas, står i motsats till 
kommersen utan är en förlängning av den, eftersom 
fritiden, vilken är essäernas förutsättning, i allt högre 
grad definierades i förhållande till den ekonomiska 
utvecklingen.

180 Citatet från Hannah Arendt, ”Arbete, 
tillverkning, handling”, övers. Arne Melberg, i Essä, s. 
348. Jfr ”Labor, Work, Action” i The Portable Hannah 
Arendt, s. 167.
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pas med en särskild sinnesstämning i essäistisk, modal 
mening – behåller sitt värde i Montaignes essäer och 
att dess konturer åter har dragits upp och modifierats 
av essäister efter honom, i olika syften och med oli-
ka resultat. Betraktat som ett slags rum på gränsen 
mellan det mentala och det materiella antyder detta 
”inre rum” som utvecklas till essä – hos Montaigne 
inte minst genom hur han på ett så motsägelsefullt 
och komplext sätt använder språket – att förhållandet 
mellan exempelvis privat och offentligt, egenvärde och 
nytta, ledighet och verksamhet är mindre ett motsats-
förhållande än ett intensivt och ömsesidigt beroende. 
Redan uttrycket ”arriereboutique” antyder detta.181 

I föredraget ”Des espaces autres” (1967/1984; ”An-
dra rum”) funderade Michel Foucault i slutet på 
1960-talet på om det fanns rumsliga avgränsningar och 
motsättningar som ännu inte avsakraliserats – mellan 
det privatas och det offentligas rum, familjens och det 
socialas, kulturens och nyttans, fritidens och arbe-
tets – rumsliga motsättningar som han ännu trodde 
besjälades ”av det heligas dolda närvaro”. Tiden hade 
redan förlorat sina heliga dimensioner på 1800-talet, 
menade Foucault, men hans dateringar kan diskuteras 
och problematiken tycks aktualiseras betydligt längre 
tillbaka.182 I dag skulle Foucault säkert ha noterat hur 
dessa rumsliga distinktioner blir alltmer luddiga eller 
ändrar innebörd och funktion, inte minst i samspel 
med den tekniska utvecklingen – vilken tid och vilket 
rum är fritidens, och vilka är arbetets, för den som 
ständigt bär med sig sina arbetsredskap om dessa i hu-
vudsak är en dator, en mobil, en läsplatta? Likväl är 
redan Montaignes ”arriereboutique” ett rum reserverat 
för kontemplation och vila som ändå inte är befriat 
från verksamhet; det är en plats för avskildhet som 
ändå är beroende av kommunikationen med ”de an-
dra”, en ledighet vars förutsättning är andras aktivitet.

*

181 G. Douglas Atkins har föreslagit att essän kan 
betraktas i termer av en plats eller ett rum snarare än 
som ett objekt eller en genre: ”[…] the essay is less 
an object or a genre than […] a site or locus […].” 
Detta essäns rum utmärker sig framför allt genom att 
vara inbjudande, menar Atkins, se Reading Essays. An 
Invitation (Athens, 2008), s. 4. Alternativt skulle man 
alltså kunna tänka sig att det handlar om en modal 
aspekt av essän – med ord och läsartilltal uppmålar 
den konturerna av ett särskilt slags rum som också 
kan följa med då det essäistiska transponeras till andra 
genremässiga och mediala sammanhang. I Montaignes 
fall kan det tyckas som om hans ”arriereboutique” är 
ett rum för bara honom själv, men i praktiken motsägs 
detta av Montaignes behov av umgänge i form av texter 
och läsning som pekar både bakåt och framåt i tiden 
– läsningen av de antika tänkarna som, konfronterade 
med den egna erfarenheten, bildar grunden till ett 
samtal med framtidens okända läsare. 

182 Citatet från Michel Foucault, ”Andra rum” 
(1967/1984), övers. Jonas Magnusson, i Diskursernas 
kamp, s. 251. ”Des espaces autres” var först ett föredrag 
för en grupp arkitekter 1967 som publicerades 1984 
(i Architecture, Mouvement, Continuité nr 5), men 
varianter på resonemangen återfinns även i förordet till 
Les mots et les choses (1966) och i ett kort radioföredrag 
om utopi och litteratur från 1966. För en bakgrund, se 
Peter Johnson, ”Unravelling Foucault’s ’different spac-
es’”, i History of the Human Sciences nr 4 2006, s. 75–90. 
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Att den sene Montaigne självsäkert kan utropa sysslo-
löshet och frihet till sina främsta egenskaper, som jag 
nämnde i början av detta kapitel, tycks ha som för-
utsättning att han konstruerar ett annat slags sysslo-
löshet i kontrast till den passiva och slöa som han här 
och var kritiserar, men en sysslolöshet som samtidigt 
inte heller är en blåkopia av den nyttiga ledighet som 
förespråkades av många inom ämbetssfären. Ännu i de 
allra sista kapitlen av Les Essais, skrivna i slutet av den 
tjugoårsperiod under vilken Montaigne sysselsätter sig 
med sin essäistiska verksamhet, uttrycker Montaigne 
en tilltro till ledighetens värde, men förutsättningen 
är att den används på rätt sätt – den sysslolöshet han 
förespråkar är en aktiv variant, som syftar till att odla 
och förfina själen, men inte för egen ära eller odöd-
lighet eller för medborgarnytta utan för att utveckla 
det egna omdömet. Målet är att kunna leva ett full-
lödigt liv här och nu. I den tredje bokens sista kapitel, 
”De l’Experience”, har sysslolöshet förvandlats till ett 
tecken på en mer självsäker levnadskonst där var och 
en måste söka sin egen väg eftersom inte ens de an-
tika filosoferna har funnit en som passar alla.183 Här 
distanserar sig Montaigne både från svärdsadelns sö-
kande efter bedrifternas ära, ämbetsmännens flitiga 
och påstått ärelystna skrivande och humanisternas 
tendens att betona studiet av språk, retorik och logik 
på bekostnad av moralfilosofi och uppövandet av om-
dömet.184 För Montaigne finns ett annat mål, även om 
det till och med här, genom att texten tar formen av 
dialog, verkar som om han söker övertyga eventuellt 
skeptiska läsare om att sysslolöshet handlar om for-
mandet av karaktären och om jagets frihet, vilket är 
det mest väsentliga i tillvaron: 

Vi är verkligen dumma om vi säger: ”Han har till-
bringat sitt liv i sysslolöshet” [oisiveté], ”I dag har 
jag inte gjort något”. Vad? Har du inte levat? Det är 
inte bara den grundläggande utan också den mest 
lysande av dina sysslor [occupations]. ”Om jag bara 

183 I ”De la gloire” skriver Montaigne: ”All den ära 
som jag gör anspråk på för mitt liv är att jag har levt 
det i lugn [tranquille], inte i det lugn som Metrodoros, 
Arkesilaos och Aristippos talar om, utan i det som 
jag själv menar med lugn. Eftersom filosofin inte har 
kunnat hitta någon väg till lugn [tranquillité] som 
passar alla får var och en hitta sin egen.” Essayer. Bok II, 
s. 424 (kap. 16, ”Om äran”), i original från Les Essais, 
s. 660 (bok II, kap. 16). Om Montaignes distansering 
från antikens modeller för det goda livet, se J. B. 
Schneewind, ”Montaigne on Moral Philosophy and the 
Good Life”, i Cambridge Companion to Montaigne, s. 
207–228.

184 Enligt James Supple utformar Montaigne sin idé 
om ett gott liv på distans från såväl svärdsadelns som 
humanisternas levnadsideal. Han tar inte avstånd från 
någondera men ser båda som otillfredsställande: varken 
mänsklig förfining genom studier eller tapperhet i 
strid var självklara vägar till det goda livet. Supple 
tolkar Montaignes till synes antiintellektualistiska och 
lärdomskritiska hållning som riktad mot humanisterna 
snarare än som ett medel för att förstärka sin adliga 
position, då humanisternas bildningsideal, enligt 
Montaigne, lade för lite vikt på att utveckla den 
mänskliga moralen (Arms Versus Letters, passim, om 
Montaignes lärdomskritik s. 145). André Compagnon 
ser snarare Montaignes bildningskritik som uttryck för 
en aristokratisk hållning. Enligt honom är Montaigne 
”mer romare än humanist”, handlingsmänniska mer 
än bildningsivrare: ”Hos Montaigne finner man alltså 
inte någon extrem förståelse för vitterhet och lärdom 
men däremot ett aristokratiskt hävdande av vapnens 
överlägsenhet […].” (En sommar med Montaigne, s. 
71–73, citaten s. 73.) 
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hade fått chansen att sköta stora företag [manie-
ments] skulle jag ha visat vad jag kan.” Har du kun-
nat tänka igenom [mediter] och styra [manier] ditt 
liv? Då har du utfört den största av alla uppgifter 
[besoigne]. […] Har du kunnat ställa samman din 
karaktär [composer vos mœurs] har du gjort något 
mycket större än den som har ställt samman böcker. 
Har du kunnat finna vila [repos] har du gjort något 
större än den som har erövrat riken och städer. Vårt 
stora, lysande mästerverk [chef-d’œuvre] är att leva 
rätt [vivre à propos].185

I ”De l’Experience”, som markerar ett slags slutpunkt 
för Montaignes essäistiska verksamhet, förknippas 
sysslolöshet med att leva väl och finna ro i denna värl-
den och i vardagen. Sysslolöshet innebär frihet att själv 
manövrera den rastlösa själen, vilket utmålas som nå-
got mycket större och mer utmanande än att skriva 
böcker, sköta företag eller erövra nya territorier. En lik-
nande distansering till skrivandet som ett framtida löf-
te om ära och ett framhävande av levandet i nuet finns 
i den dedikation till Madame de Duras som avslutar 
”De la ressemblance des enfans aux peres”. Här skriver 
Montaigne: ”Vad jag än är vill jag vara det någon an-
nanstans än på papper. Min konst [art] och min talang 
[industrie] har använts till att göra något av mig, mina 
studier till att lära mig handla, inte skriva. Alla mina 
mödor har jag ägnat åt att forma mitt liv. Det är mitt 
yrke [mestier] och mitt verk [ouvrage]. Bokmakare är 
jag mindre än något annat yrke [besongne].”186 Även 
här lägger Montaigne alltså stor språklig möda på att 
framställa själva levandet som en ansträngande konst. 

Måhända har Montaigne en gång dragit sig tillba-
ka i syfte att söka sitt otium på traditionellt sätt men 
så småningom avvisar han detta prestigefyllda ideal 
eftersom dess studieflit har blivit ett hinder för det pri-
mära målet: levandets konst.187 Ändå är sysslolöshet ett 
aktivt odlat ideal hos Montaigne; studerandet av jaget 
kanske rentav ett självpåtaget kall om än inte uppfat-

185 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 474 
(kap. 13, ”Om erfarenhet”). I original: ”Nous sommes 
de grands fols. Il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous: 
je n’ay rien faict d’aujourd’huy. Quoy? avez-vouz pas 
vescu? C’est non seulement la fondamentale, mais la 
plus illustre de vos occupations. Si on m’eust mis au 
propre des grand maniements, j’eusse montré ce que je 
sçavoy faire. Avez vouz sceu mediter et manier vostre 
vie? vouz avez faict la plus grande besoigne de toutes. 
[…] Avez-vous sceu composer vos mœurs: vous avez 
bien plus faict que celuy qui a composé des livres. Avez 
vous sceu prendre du repos, vous avez plus faict, que 
celuy qui a pris des Empires et des villes. Le glorieux 
chef-d’œuvre de l’homme, c’est vivre à propos.” Les 
Essais, s. 1158 (bok III, kap. 13, ”De l’Experience”). 

186 Citatet från Essayer. Bok II, s. 647 (kap. 37, ”Om 
barns likhet med sina fäder”), samt från Les Essais, s. 
824 (bok II, kap. 37, ”De la ressemblance des enfans aux 
peres”).

187 Om Montaignes avvisande av otium-idealet, 
se Supple, Arms Versus Letters, s. 243. Jfr Krause, Idle 
Pursuits, s. 144–145.
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tat i arbetsetiska termer. Kanske är distansen till ved-
ertagna former av sysslolöshet, även de medborgerligt 
förpliktande, ett uttryck för att essäerna uppmuntrar 
varje enskild läsare att bruka sitt eget förnuft, att öva 
sitt omdöme och sträva efter att leva väl genom frigö-
relse från regler och auktoriteter, inklusive Montaigne 
själv? Den inledande frågan, om förhållandet mellan 
essän, reträtten och makten får i så fall ytterligare en 
dimension: hos Montaigne handlar det inte så mycket 
om att utöva makt över andra som om att bemyndiga 
sig själv. 

Det som slår mig är ändå hur ofta Montaigne åter-
kommer till att sysslolösheten och sökandet efter ro 
kräver ansträngning, med tanke på hur han väljer att 
tala om dessa ting – med ord som besogne, métier, ouv-
rage, occupation, vacation och så vidare.188 Att slå dank 
kräver brio och finess, att leva väl är en konst men 
samtidigt ett arbete och ett yrke, att dra sig tillbaka 
innebär att man måste sätta sig själv i verksamhet, 
att bli upphovsperson till sitt eget liv, vilket man gör 
genom att oupphörligt studera sig själv, begrunda sin 
erfarenhet och skriva om det. Essäskrivandets paradox 
– att essäerna är en ingående del av Montaignes am-
bition att göra livet till ett konstverk utan att han för 
den skull vill framställa sig som en ”bokmakare” – får 
sin belysning av Arne Melberg: ”Att skriva essä är att 
göra livet till konst. Fast, förstås, en konst som inte vill 
kalla sig konst.”189 Melberg tangerar frågan om essäns 
vaga och växlande förhållande till litteraturen och an-
dra skriv- och tankepraktiker, och detta har förstås 
varierat i tid och rum – hur ser relationen ut mellan 
levnadskonst och litteratur som konst? 

Att diskutera Montaignes essäer som konst eller 
litteratur utifrån renässansens poetik skulle måhända 
leda alltför långt, eftersom denna inte innefattade pro-
san, medan de å andra sidan utifrån Fowlers perspek-
tiv av literature in potentia av eftervärlden har kommit 
att betraktas som en självklar del av europeisk littera-

188 Av Dictionnaire historique 2 (”œuvre” resp. 
”ouvrage”) framgår att ouvrage är en äldre form av 
œuvre som kan syfta både på arbete och produkten av 
arbetet, det vill säga ett verk, en gärning, i Montaignes 
fall produkten av själens och tankens ansträngningar. 
Men det som är värt att notera är samtidigt att 
Montaigne kan använda samma ord för att tala om 
uppdrag och verksamhet i det offentliga livet, vilket 
kanske antyder att arbete i bemärkelsen professionell 
yrkesverksamhet inte har någon riktigt tydlig egen 
innebörd i denna period. Jfr även diskussionen i not 135 
i detta kapitel. 

189 Citatet från Melberg, Essä, s. 479. 
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turhistoria. En tänkbart intressant diskussion kunde 
dock handla om essäns (och Montaignes) förhållande 
till idealet om imitatio från den romerska kulturens 
retoriska tradition, det vill säga uppfattningen att lit-
teraturens efterbildning formas i dialog med redan be-
fintliga verk och framstående exempel.190 Det är svårt 
att veta i vilken mån Montaigne betraktade det han 
skrev som konst eller litteratur, men genom valet att 
uttrycka sig på prosa kan man förmoda att han före-
drog att förhålla sig tämligen fritt till litterära ideal 
och konventioner. Montaigne avviker samtidigt på 
många sätt även från retorikens regler om komposition 
och dess ideal om stilnivåer och dekorum; som Arne 
Melberg formulerat det är det genom ”anti-retoriska 
åtbörder” som att utmåla sig som lat, oförnuftig och 
glömsk och därmed som själva motsatsen till en retori-
ker eller språklärd som Montaigne gör uppror mot sin 
tids dominerande litteraturförståelse. Kanske är det 
också, som Alastair Fowler antyder, just för att Mon-
taigne är verksam i en marginalposition med avseende 
på såväl genre som kanon som han har möjlighet att 
utforska den individuella identiteten på ett så frimo-
digt och prövande sätt.191 

Det jag själv tycker är särskilt anmärkningsvärt i 
det här sammanhanget är likväl framför allt att Mon-
taigne på en och samma gång kan omtala sin ambi-
tion att leva väl som både en konst (art) och ett yrke 
eller ett hantverk (métier), som om det inte skulle vara 
någon större skillnad mellan orden, vilket han gör 
exempelvis i ”De l’Experience”. Detta kan förvisso 
uppfattas som en markering av den adliga identiteten, 
då aristokratens métier var att leva väl snarare än att 
producera något för det gemensamma.192 Men kanske 
kan man även läsa ett sådant ordval i linje med tanken 
att litteratur och skrivande under denna period är en 
integrerad del av samhällets kodsystem för beteende 
och bildning som inte tydligt separerades från andra 
näraliggande verksamheter – levandets konst är samti-

190 Som Matthew Potolsky konstaterat föregriper 
imitatio-idealet vår tids diskussion om intertextualitet, 
och essän är en genre som i allra högsta grad tar form 
i dialog med traditionen, se vidare Potolskys kapitel 
”Imitatio: Rhetorical Imitation”, i Mimesis, s. 49–70, 
om intertextualitet s. 53.

191 Om hur Montaignes essäer formas delvis som 
en kritik mot den retoriska traditionens ideal, se 
t.ex. Cristina Kirklighter, Traversing the Democrat-
ic Borders of the Essay (New York, 2002), s. 18–34. 
Citatet från Arne Melberg, ”På spaning efter en 
okänd genre”, i Genrer och genreproblem. Teoretiska 
och historiska perspektiv, red. Beata Agrell & Ingela 
Nilsson (Göteborg, 2003), s. 461. Melberg påminner 
här om att litteratur på Montaignes tid inte primärt 
uppfattas som fiktion (vilket blivit ett viktigt inslag i 
en mer modern litteraturförståelse) utan snarare förstås 
utifrån retorikens gränsdragningar och idén om olika 
stilnivåer. Därför, menar Melberg, är det i förhållande 
till den retoriska traditiones ideal som Montaignes 
skrivuppror måste läsas. Alastair Fowler refereras från 
Kinds of Literature, s. 227–228.

192 Gregory M. Sadlek diskuterar hur 
aristokratins ”métier” framställs i Le Roman de la 
rose och konstaterar: ”[…] according to Love [en av 
personifikationerna i den allegoriska framställningen], 
the métier of an aristocrat is not to produce anything 
for the common good but merely to live well.” (Idleness 
Working, s. 121–122.) Även om Sadlek omtalar denna 
vällevnad som färgad av något slags förstadium till 
arbetsetiken så handlar det likväl främst om att odla 
och förfina det egna jaget. 
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digt skrivandets konst. Man skulle också kunna tänka 
sig att närheten mellan art och métier hos Montaigne 
speglar renässansens och tidigare perioders tendens att 
betrakta författaren som ett slags hantverkare, med 
betoning på skickligheten i att bemästra regler och 
repertoarer från retorik och poetik (en samexisteran-
de men divergerande uppfattning var att i linje med 
antika tänkare som Platon tala om författaren som in-
spirerad av musan eller guden). Först senare separeras 
konst och hantverk mer definitivt som kategorier.193 
Men Montaigne är svår att placera även i förhållande 
till dessa bägge uppfattningar om den som skapar: i 
”De la vanité” hyllar han exempelvis den ”bästa antika 
prosan”, vilken ”lyser […] av diktarkraft och djärvhet 
och ger en antydan om diktarvansinnet”. Han anspe-
lar här alltså på Platons tanke om att diktaren inte 
är vid sina sinnens fulla bruk i skapandeögonblicket, 
men knyter resonemanget till prosan snarare än poe-
sin. Och genom att framställa sitt eget skrivande som 
”ohämmat”, ”oordnat” och växlande flirtar han möj-
ligtvis även själv med den inspirerade poetens musa: 
”Diktaren, säger Platon, sitter på musernas trefot, och 
i vansinne låter han allt som kommer i hans mun rin-
na ut som ur mynningen på en fontän, utan att idissla 
och värdera det, och då ger han ifrån sig saker av olika 
färg och motsatta ämnen, och de kommer i en ojämn 
ström.” Beskrivningen bär många likheter med hur 
Montaigne strax därpå framställer sitt eget skrivande 
(bland annat säger han här att han har en ”personlig 
förpliktelse att säga ut bara hälften, tala förvirrat, tala 
motsägelsefullt”). Och samtidigt framgår det på andra 
ställen i essäerna – vilket vi sett exempel på tidigare i 
det här kapitlet – att Montaignes skrivande är format 
i förhållande till klassikerna och repertoaren, men att 
det har fått sin prägel genom hans personliga sätt att 
smälta dem.194 

Med Montaigne tycks ingenting betyda det man 
vid första ögonblicket tänker sig, och därför blir det 

193 Om renässansens dubbla författarbegrepp, 
se t.ex. Martha Woodmansee, The Author, Art, and 
the Market. Rereading the History of Aesthetics (New 
York, 1994), s. 36–37, jfr presentationen av ”artisan” 
respektive ”métier” i Dictionnaire historique 1 och 
2. Om repertoarbegreppet, se även Stina Hansson, 
”Repertoar och tradition: Till den teoretiska 
förståelsen av repertoardiktningen och den romantiska 
’litteraturrevolutionen’”, i Edda. Nordisk tidsskrift 
for litteraturforskning nr 1 1993, s. 45–54 resp. Horace 
Engdahl, Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt 
(diss.; Stockholm, 1986), s. 37–38. Särskilt Engdahl 
diskuterar repertoaren eller det gemensamma förrådet 
av tekniker, material, ämnen och bilder framför allt i 
förhållande till den poetiska diktningen, men jag tycker 
att det är befogat att tänka sig att även Montaigne, 
åtminstone i vissa avseenden, förhåller sig till ett slags 
repertoar (jfr diskussionen om sentenssamlingar och 
hypomnemata ovan).

194 Citaten från Essayer. Bok III, de fyra första s. 
305, det näst sista s. 305–306, det sista s. 307 (kap. 9, 
”Om fåfänglighet”). Märkligt nog dyker gargoylen 
upp i det här sammanhanget: fontänens mynning 
är i originalet en gargouille, en grotesk figur eller ett 
monster ur vars mun orden oupphörligt strömmar, 
se Les Essais, s. 1041 (bok III, kap. 9, ”De la vanité”). 
I Platons Faidros uttalar Sokrates några berömda 
ord om poetens inspiration då han hävdar att ”den 
som kommer till diktkonstens portar utan musernas 
vansinne, övertygad om att han kan bli en duglig 
diktare med enbart teknisk skicklighet, han blir aldrig 
en invigd; hans besinningsfulla diktning kommer att 
överskuggas av de vansinnigas” (Platon, ”Faidros” 245a, 
i Skrifter. Bok 2, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2001), s. 
331). Som Eva-Carin Gerö har hävdat är det inte särskilt 
troligt att Platon skulle ha betraktat det gudomliga 
diktarvansinnet som något positivt, eftersom han sätter 
sanningen högst och ger intryck av att denna endast är 
tillgänglig genom förnuftets aktivitet. Se vidare ”Platon 
och det poetiska vansinnet”, i Poeter och profeter. Från 
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ofta otillfredsställande att låsa tanken vid motsatsför-
hållanden. Sysslolöshet kan vara både slapp och dåsig 
och uppslukande och utmattande, både tom och full, 
plågsam och roande. Montaigne kan använda samma 
ord och uttryck både om sysslor i det offentliga och 
i det privata, utanför och innanför reträttens domä-
ner, kanske för att de inte alltid uppfattades som vä-
sensskilda. Montaignes essäistiska skrivande kan med 
hans eget uttryck beskrivas som ett ”embesongnement 
oisif”: en aktiv sysslolöshet eller en lättjefull sysselsätt-
ning. Det får mig åter att tänka på Adorno, som i sin 
diskussion om hur begreppen bara kan preciseras i sitt 
mångtydiga förhållande till varandra skriver: ”[…] 
överallt där ett ord täcker åtskilliga ting är det olika 
inte helt olikt”. Hos Montaigne verkar sysslolöshet och 
aktivitet gå hand i hand.195 

 
*

”De l’Experience” kan ge intryck av att den åldrade es-
säisten nu äntligen, på väg mot livets rand, når ordning 
och lugn, precis det som han uppmuntrar läsaren att 
sträva efter. Men var det verkligen så? Jag bläddrar i en 
biografi över Montaigne och ser en bild på en sida ur 
originalmanuskriptet, med text och marginaler full-
klottrade av ändringar och nya infall. Inte en tom yta 
någonstans, som om han inte kunde acceptera bok-
tryckarkonstens krav på avslutade texter utan ständigt 
med nya handskrivna kommentarer ville hålla text och 
tanke öppna och ofullbordade. George Hoffmann har 
till och med hävdat att de rymligt inbjudande margi-
nalerna i 1588 års kvartoutgåva kan ha haft betydelse 
för att Montaigne nu inte längre skrev några nya essäer 
utan enbart gjorde tillägg, ofta omfattande, i de redan 
befintliga.196 

Kanske kan mångordigheten i Montaignes essä-
istiska skrivande i viss mån förstås i linje med latin-
kulturens copia, ett begrepp som förvisso hade fått 

Platon till Mare Kandre, red. Anna Carlstedt & Anders 
Cullhed (Hedemora, 2010), s. 23–28.

195 Montaignecitatet från Les Essais, s. 990 (bok III, 
kap. 9, ”De la vanité”). Adorno citeras från ”Essän som 
form”, s. 341. 

196 Fotografier på sidor ur Montaignes manuskript 
med omfattande marginalanteckningar finns bland 
annat i Frame, Montaigne, s. 264–265, Bakewell, 
How To Live, s. 289 och Hoffmann, Montaigne’s 
Career, s. 100; för kommentaren om 1588 års utgåva, 
se Hoffmann, s. 97–99. Montaigne påtalar själv sin 
tendens att addera till snarare än revidera sina texter, 
se t.ex. Essayer. Bok III, s. 258–260 (kap. 9, ”Om 
fåfänglighet”). Om att boktryckarkonsten befordrar 
en syn på texten som sluten och avslutad i kontrast 
till den medeltida handskriftskulturens mer öppna 
och oavslutade textbegrepp, se t.ex. Götselius, Själens 
medium, s. 131–133, 149; jfr Walter J. Ong, Muntlig och 
skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet, övers. Lars 
Fyhr, Gunnar D. Hansson & Lilian Palme (Göteborg, 
1999 [1982]), s. 152–156.
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mer tvivelaktiga associationer på Montaignes tid än 
vad det hade haft tidigare. I latinet kunde copia syfta 
både på retorikens och poetikens språkliga och inne-
hållsliga rikedom och överflöd och på det utrymme 
eller den plats som hyste detta överflöd – i såväl ma-
teriell som språklig och idémässig bemärkelse. När 
copia förknippades med retoriken åsyftades de resur-
ser eller medel som fanns till hands för den som tala-
de eller skrev – såväl retoriska tekniker som innehåll 
som skickliga skribenter strävade efter att bemästra 
och variera. Som Terence Cave konstaterat var ordets 
konnotationer mestadels positiva under antiken, men 
i medeltidslatinet kom det även att associeras med 
’en kopia’ och med handlingen att kopiera, vilket så 
småningom och särskilt efter tryckpressens och den 
massproducerade textens genombrott blev den do-
minerande, och mer negativt laddade, innebörden.197 
Forskaren och jesuitpatern Walter J. Ong, som orien-
terade sig mot såväl litteratur-, kultur- och religions-
historia som mot språkvetenskapliga, medieteoretiska 
och filosofiska frågor, menar dock att copia – i grun-
den ett uttryck för en muntlig kultur – länge dröjer 
sig kvar även i ett skriftspråkligt samhälle: ”Intresset 
för copia förblir starkt i den västerländska kulturen så 
länge denna kultur har kvar ansenliga talspråkliga res-
ter – vilket är fallet fram till romantiken, ja, t.o.m. 
ännu längre.”198 Illustrerar inte Montaignes essäer på 
många sätt den litterates glädje över att kunna ösa ur 
språkets och litteraturens ymnighetshorn?

Essäernas boksidor förmedlar i vilket fall som helst 
bilden av en själ som är oavbrutet verksam, i ständig 
rörelse. Men i en annan mening kan hans skrivme-
tod sägas vara ett uttryck för lättja, vilket Montaigne 
själv antyder: ”Jag avskyr att gå igenom det jag har 
skrivit och granskar aldrig annat än mot min vilja det 
som en gång har undsluppit mig”, skriver han i ”De 
la vanité”, och ”[d]en som vet hur lat [peu laborieux] 
och egensinnig jag är förstår utan vidare att jag hell-

197 Terence Cave refereras från The Cornucopian 
Text, s. 3–7, jfr Marcus Boon, In Praise of Copying 
(Cambridge, 2010), s. 41–47.

198 Citatet från Ong, Muntlig och skriftlig kultur, s. 
54.
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re skulle skriva lika många Essayer till än underkasta 
mig mödan att läsa igenom de här igen”. Att revide-
ra, kondensera och avsluta var inget för Montaigne, 
hellre då fortsätta och börja på nytt.199 Med litteratur-
vetaren Kerstin Fest skulle man kanske kunna se det 
som att sysslolöshet i en viss mening fungerar som ett 
strukturellt grepp i Montaignes essäistiska skrivande: 
sysslolöshet är i essäerna inte bara ett tecken på social 
status eller ett sällan ifrågasatt inslag i gentlemanna-
amatörens livsstil; som symbol för ett slags ointecknad 
tid och tillvaro bortom regler och konventioner, en tid 
då man gör som det faller en in, möjliggör sysslolös-
heten också en särskild typ av skrivande som ständigt 
kan fyllas på med fler reflektioner, citat och nya inpass, 
med följd att slutförandet ständigt skjuts framåt.200 

Med sina essäer blev Montaigne aldrig färdig, kom 
aldrig till ro, för i så fall hade han väl slutat skriva? Det 
tycks vara reträttens paradox, åtminstone som den tar 
sig uttryck hos Montaigne: målet är att leva väl och 
forma karaktären, vilket är större än att komponera 
böcker, men drivkraften att lämna något efter sig – att 
reflektera, dokumentera, samtala, gestalta sig i skrift 
– är trots allt starkare. ”Det är tarvlig äregirighet att 
söka vinna ära av sin sysslolöshet och sitt gömställe”, 
säger han i ”De la solitude” som ett eko av Senecas 
och Epikuros förhållningssätt. Man borde göra som 
djuren, skriver Montaigne; man borde sopa igen spå-
ren efter sig, men det kan den som vill samtala med 
sig själv och andra genom skrivande inte göra.201 Vad 
Montaigne än säger så blir det bestående resultatet av 
hans reträtt till sysslolöshet och avskildhet – de skriv-
na essäerna som publiceras och sprids – grunden till 
hans eftermäle och ryktbarhet. Montaigne blir, trots 
att han kanske inte tänkt sig det, en auktoritet, es-
sätraditionens vise man som nya generationers läsare 
ständigt konsulterar. 

 
*

199 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 
255 och 260 (kap. 9, ”Om fåfänglighet”), samt från 
Les Essais, s. 1010 (bok III, kap. 9). Melberg sätter 
Montaignes tendens att låta skrivandet pågå ända tills 
döden sätter stopp i förbindelse med John Snyders teori 
om essän som kompensatoriskt uttryck för världslig 
makt och för den gamle mannens röst: ”Det viktiga 
för denna röst är inte vad den säger, utan att den säger 
något; essäistens credo är därför keep writing”, skriver 
Melberg (Essä, s. 18–19, 23, citatet s. 18). Intressant 
i det här sammanhanget är också vad Montaigne 
skriver längre fram i ”De la vanite”, precis efter att 
han påstått att frihet och sysslolöshet är hans centrala 
egenskaper, vilka inte går ihop med verksamhet i det 
offentliga. Här kommenterar han olika människors 
färdigheter och förtjänster: ”Att utgå från en mans 
kompetens i privatlivet och därav sluta sig till att han 
har en viss kompetens för offentliga uppdrag är att dra 
en dålig slutsats: en styr sig själv väl men inte andra, 
en producerar Essayer [faict des Essais] men kan inte 
producera resultat [faire des effects].” Citatet från 
Essayer. Bok III, s. 301–302, samt från Les Essais, s. 1038. 
Här formas alltså en logik där essän sammankopplas 
med privatlivet och med förmågan att styra sitt eget liv 
men inte andras.

200 Kerstin Fest diskuterar sysslolöshet som 
strukturellt grepp i ”Dramas of Idleness: The Comedy 
of Manners in the Works of Richard Brinsley Sheridan 
and Oscar Wilde”, i Idleness, Indolence and Leisure 
in English Literature, s. 155, 164–171. Hon använder 
denna beskrivning bland annat för att tala om Oscar 
Wildes sedekomedier, i vilka handlingen ständigt 
avbryts och skjuts upp genom ekvilibristiska ordlekar 
och aforismer, vilket ger intrycket av att Wilde är mer 
intresserad av att visa upp sin verbala kvickhet än av att 
berätta historier. 

201 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 301 
(kap. 38, ”Om ensamhet”). I original: ”C’est une lasche 
ambition de vouloir tirer gloire de son oysiveté, et de 
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”Vår själ vidgar sig […] ju mer den fylls”, säger den 
vise Montaigne och motsätter sig att vi skulle förla-
mas av för mycket läsning och studier, men kanske 
talar han mest om de antika filosofer som var stora 
i både vishet och handling?202 Så känns det i alla fall 
inte för mig, tänker jag frustrerat eftersom jag inser att 
det borde vara hög tid att gå vidare från detta ständiga 
samlande och planerande: skrivbordet har belamrats 
av vinglande boktorn och papper med mikroskopiska 
anteckningar för hand i marginalen, datorn har fyllts 
med dokument på dokument om de mest disparata 
ting, Montaignekapitlets kommentarskolumn har bli-
vit ett lärdomsträsk som hotar att dra ned den flyktiga 
tanketråden i sin gyttja av referenser och talträngda 
utläggningar och måste bestämt dräneras en aning. 
Underst i en hög med plastmappar hittar jag ett pap-
per med nyckelord och tankekartor skrivet för flera år 
sedan och som har blivit delvis obegripligt och inak-
tuellt. Post-it-lappar och returpapper dräller överallt 
med vad jag för ett ögonblick, kanske mitt i middags-
matlagningen eller under skogspromenaden, trodde 
var insikter. Sinnet har invaderats av andras tankar, 
argument och exempel – vad är mitt och vad är ditt, 
kan vi tala med varandra? Vad innebär det egentligen 
att läsa, tänka, skriva, skapa, och vad har det för me-
ning i ett större sammanhang? Vad är det för besatthet 
som gör att jag helt tappat sinnet för proportioner om 
hur mycket tid jag borde ägna åt att läsa och anteck-
na? Det går alltid att hitta något nytt som verkar rele-
vant – med associationens beredvillighet som utgångs-
punkt tänker jag att det alltid kan bidra till förståelsen 
på något sätt, men kanske blir det bara dunklare. Inte 
minst skjuter det skrivandet – avgörandet? – framåt. 
”Att vara överallt är att vara ingenstans”, heter det ju 
hos Seneca, som Montaigne anspelar på i ”De l’Oy-
siveté”. I Breven till Lucilius är det just alltför mycket 
läsning Seneca avråder Lucilius från: den som läser för 
mycket är överallt, och därmed inte någonstans. Att 

sa cachette.” Les Essais, s. 252 (bok I, kap. 38, ”De la 
solitude”). Kanske kan Hannah Arendt i någon mån 
belysa Montaignes paradox. Hon menar att redan de 
grekiska filosoferna upptäckte motsättningen mellan 
det aktiva och det kontemplativa livet, där målet för 
det förra var odödlighet och för det senare evighet. 
Enligt Arendt kunde det kontemplativa livet inte lämna 
några spår efter sig, ens i form av ord: så fort filosofen 
satte sig att skriva var han inte längre sysselsatt med 
det eviga utan hade trätt in i vita activa. Skrivandet var 
alltså en verksamhet som ledde till odödlighet men inte 
till evighet (Människans villkor, s. 48–50). Det verkar 
följdriktigt att Montaigne uttrycker sin beundran för 
Sokrates för att denne inte skriver (jfr Melberg, Essä, 
s. 26), men själv tar han ändå inte efter den antika 
filosofen i detta avseende. 

202 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
147 (kap. 24, ”Om skolmästarlärdom”). Återigen är 
likheten slående med Seneca: ”Ju mer själen tar upp i 
sig, desto mer utvidgar den sig.” (Breven till Lucilius, s. 
264, brev 108.) 
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läsa för mycket är att splittra sig och tappa fokus. Och 
jag, som har en nästan obegränsad tillgång till både 
fysiska och digitala texter, där många inte är längre 
än några knapptryck bort, skulle i princip kunna låta 
tankarna förgrenas så länge jag fortfarande har kraft 
och möjlighet att läsa och skriva.203 

I ett ögonblick då jag känner mer hopplöshet än 
äventyrslusta inför det företag jag givit mig in på kom-
mer jag att tänka på Baudelaires prosadikt om chi-
mären: omklamrad och nedtyngd av ett outgrundligt 
monster är jag på väg någonstans men vet inte vart, 
ändå driven att vandra vidare, även om det skulle 
innebära att jag dukar under av den groteska bland-
ning som ackumulerats av mina associationer (är det 
arbetsetiken på min axel som löpt amok eller blottar 
den sitt andra ansikte – lättjan?).204 Avsnittet om Mon-
taigne har blivit ett monster, låter sig inte kontrolleras 
eller avslutas, trotsar det akademiska ordnandet i nät-
ta partier, pockar ständigt på fler mångordiga kom-
mentarer och utvikningar. Monstret klamrar sig fast 
– men vad betyder det? 

Chimärer dyker ju upp hos Montaigne i den text 
som ständigt gör sig påmind i mitt sökande efter sam-
band och mening i Montaignes essäistiska projekt; i 
”De l’Oysiveté” blir resultatet av den lössläppta fanta-
sin – konstrande likt den förrymda hästen eller irrande 
som ljusstrålen reflekterad i kopparkarets vatten – ju 
”vilka galenskaper och tokigheter som helst”, ”chimä-
rer och inbillade monster”.205 I relation till ordboken 
tycks Montaignes förståelse av chimären kunna peka 
mot både äldre och nyare betydelsedimensioner och 
något alldeles eget genom den väv av analogier som 
den placeras i. I grekisk mytologi är chimären eller 
Chimaira ett eldsprutande vidunder sammansatt av 
tre djur: framtill ett lejon, i mitten en get och baktill 
en orm eller drake. Man kunde kanske rent bokstav-
ligt kalla den ett o-djur eftersom dess delar är så olika 
att det är svårt att se den som ett sammanhängande 

203 Citatet från Seneca från Breven till Lucilius, s. 
24. Jfr Montaigne, Essayer. Bok I, s. 37 (kap. 8, ”Om 
sysslolöshet”). 

204 I Baudelaires prosadikt, genomsyrad av ledans 
och ödslighetens sinnesstämning, möter diktjaget en 
grupp män som bär på varsin chimär, här ett slags vagt 
beskrivna odjur som klamrar sig fast vid deras bröst 
och höjer sina huvuden över männens. Jaget förundras 
först över att männen accepterat att monstren är en 
del av dem själva, men tycks sedan själv drabbas av en 
likgiltighet av djupare slag än hos de män han mött. 
Se Charles Baudelaire, ”Envar sin egen chimär”, i 
Prosadikter, övers. Erik Blomberg (Stockholm, 2000 
[1869]), s. 26–27. Även om chimären i Baudelaires dikt 
beskrivs som ett monster tycks ordet främst anspela 
på den mer moderna betydelsen av inbillning, dröm 
eller fantasm, kanske i anslutning till Baudelaires 
reflektion över den moderna konstens och konstnärens 
belägenhet, så som Edward K. Kaplan föreslagit i 
Baudelaire’s Prose Poems. The Esthetic, the Ethical and 
the Religious in The Parisian Prowler (Athens, 1990), s. 
34–37. 

205 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok 1, första 
citatet s. 36, andra s. 37 (kap. 8, ”Om sysslolöshet”). I 
original: ”Et n’est folie n’y réverie, qu’ils ne produisent 
en cette agitation […]” resp. ”chimeres et monstres 
fantasques”, Les Essais, första citatet s. 54, andra s. 
55 (bok I, kap. 8, ”De l’Oysiveté”). Den förrymda 
hästen är en av Montaignes bilder för den otämjda 
fantasin; ljusstrålen i kopparkaret har han hämtat 
från Vergilius Aeneiden. Bilden av hästen kan föra 
tankarna till den antika mytens bevingade Pegasos 
som ofta fått symbolisera såväl odödlighet som fantasi 
och poetisk inspiration; det behöver dock inte betyda 
att Montaigne gör anspråk på att beskriva sig som 
inspirerad i exempelvis Platons mening. Om Pegasos i 
myt och bildkonst, se Jenny March, Cassell Dictionary 
of Classical Mythology (London, 1998), uppslagsord 
”Pegasus”. 
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väsen. På Montaignes tid med dess vurm för antiken 
fanns förstås en medvetenhet om den mytologiska fi-
guren, men denna började kanske även uppfattas som 
löjeväckande. Ordet kom i alla fall så småningom att 
användas också i mer metaforisk mening om inbill-
ningskraften: om fåfänga drömbilder, hjärnspöken 
och fantasifoster, om det illusoriska, orimliga och 
overkliga, om omöjliga blandningar, om det amorfa. 
Onekligen kan ”De l’Oysiveté” också läsas som ett 
slags meditation över fantasins förmåga att slita sig loss 
från förnuftet.206 

Hos Montaigne är det monstruösa inte skrämman-
de utan snarare en kuriositet att roat betrakta och be-
grunda. Hans essäer myllrar ju i själva verket av olika 
slags monster, inte bara i ”De l’Oysiveté” utan även på 
andra ställen – har de kanske något gemensamt? I ”De 
l’Amitié” (”Om vänskap”) jämför han sitt skrivande 
med de fantasier och groteskerier som väggmålaren 
fyller tomrummet runt den verkliga tavlan med, och 
tycks peka mot de tomma marginaler runt de antika 
författarnas visdom som han fyller med sina kommen-
tarer och utbroderingar:

När jag iakttog hur en målare i mitt hus arbetade 
[besongne] fick jag lust att ta efter honom. Han väl-
jer ut den finaste platsen i mitten på varje vägg, där 
anbringar han en bild som han utarbetar med hela 
sitt kunnande, tomrummet runtomkring fyller han 
med grotesker [crotesques], fantasibilder [peintures 
fantasques] utan annat behag än själva växlingsri-
kedomen och egendomligheten. Och sannerligen: 
vad är det här som jag skriver annat än groteskerier 
och vanskapta kroppar [crotesques et corps monst-
rueux], hopplockade av olika lemmar utan någon 
bestämd form och utan annan ordning, följd och 
proportion än en rent tillfällig?”207 

I ”D’un enfant monstrueux” (”Om ett vanskapt barn”) 
säger han att det vanskapta som får oss att häpna ändå 
ingår i Guds och naturens ordning – det är bara vanans 

206 Beskrivningen av ordet chimär från OED, 
”chimera” (från grekiskans chimaira, ’get’, ’monster’); 
betydelse 1 a anger antikens mytiska monster och 3 a, 
b och c antyder dess vidgade mening. Jfr även SAOB, 
”chimär”. Om chimären i litteratur och mytologi, se 
David Adams Leeming, ”The Chimera”, i Mythical and 
Fabulous Creatures. A Source Book and Research Guide, 
red. Malcolm South (New York, 1987), s. 103–111; 
Jenny March, Cassell Dictionary of Classical Mythology, 
uppslagsord ”chimera”; Bo Eriksson, Monster. En 
världshistoria om det skrämmande (Stockholm, 2016), 
s. 72–74 samt ”The Chimera” i Jorge Luis Borges & 
Margarita Guerrero, The Book of Imaginary Beings, red. 
och övers. Norman Thomas di Giovanni (London, 
2002 [1957]), s. 41–42. Chimären, vars kvinnliga kön 
framgår av den alternativa benämningen hon-get, 
nämns bland annat i Iliaden, i Hesiodos Theogonin, 
av Plutarchos och i Vergilius Aeneiden. Att chimär 
får en vidgad mening under renässansen framgår av 
Borges och Guerrero samt i Dictionnaire historique 1 
(”chimère”). 

207 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
215–216 (kap. 27, ”Om vänskap”) och Les Essais, s. 189 
(bok I, kap. 27, ”De l’Amitié”). Här pekar Montaignes 
beskrivning av sitt eget skrivande på en likhet med 
chimären som just består av en mer eller mindre 
omöjlig sammansättning av delar. 
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makt som ställer till det för oss, och i ”Des boyteux” 
(”Om halta”) vänder han blicken mot det monstruösa 
hos sig själv: ”Jag har aldrig sett något mer utpräglat 
monster och mirakel än mig själv här i världen. Med 
vanan och tiden blir man förtrogen med allt märk-
ligt, men ju mer jag umgås med mig själv och ju mer 
jag lär känna mig själv, desto mer förbluffas jag över 
min formlöshet och desto mindre förstår jag av mig 
själv.”208 I det kapitel som jag inte tycks kunna komma 
tillrätta med, ”De l’Oysiveté”, liknas det monstruösa 
resultatet av sinnets overksamhet inte bara vid den yst-
ra hästen, vid ljusets flackande hit och dit och vid de 
ogräs som vagabonderar över fältets träda; Montaig-
ne säger också att ”kvinnor som lämnas åt sig själva 
frambringar missbildade och formlösa köttklumpar 
och måste sättas i verksamhet [il les faut embesongner] 
med ett annat slags sådd för att producera en god och 
naturlig avkomma”.209 

Jag har uteslutit denna passage, skjutit upp att för-
hålla mig till den in i det längsta, men nu måste jag gå 
monstrets väg, även om jag är osäker på vart den leder. 
Vad betyder parallellen mellan det monstruösa och 
skrivandet, och varför dyker kvinnan upp här – talar 
Montaigne med patriarkatets röst och utifrån samti-
dens konventioner, eller ryms det något mer i denna 
bild av den ensamma kvinnans skapande? 

*

Monster och det monstruösa har förstås fascinerat 
och skrämt människor i alla tider och var länge all-
mängods i breda samhällskretsar. Under renässansen 
började de äldre och ofta vidskepliga föreställning-
arna om monster som varsel och omen eller uttryck 
för Guds vrede kompletteras med mer rationella och 
empiriska förhållningssätt och med idéer om det mon-
struösa som uttryck för naturens egensinnighet eller 
rentav humor. Om det under senmedeltiden hade fun-

208 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 355 
(kap. 11, ”Om halta”). Om det vanskapta barnet skriver 
Montaigne: ”Det som vi kallar monster är inte monster 
för Gud, som i sin väldiga skapelse ser ett oändligt 
antal former som han innefattat däri […]. Det som går 
mot vanan kallar vi naturvidrigt. Men det finns inget 
som inte är naturenligt, vad det än är. Måtte naturens 
universella förnuft driva ut ur oss den villfarelse och 
bestörtning som det nya inger oss.” Essayer. Bok II, s. 
547–548 (kap. 30, ”Om ett vanskapt barn”).

209 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 
36 (kap. 8, ”Om sysslolöshet”). I original: ”[…] les 
femmes produisent bien toutes seules, des amas et 
des pieces de chair informes, mais que pour faire une 
generation bonne et naturelle, il les faut embesongner 
d’une autre semence […].” Les Essais, s. 54 (bok I, kap. 
8, ”De l’Oysiveté”). Michel Magnien och Catherine 
Magnien-Simonin tror att ”De l’Oysiveté” först 
tänktes som förord till essäerna. Montaigne säger sig 
likt bland annat Cicero vilja praktisera otium, en vitter 
ledighet, men markerar samtidigt sin distans genom att 
använda ett bildspråk som hänvisar till det låga, vilda 
och groteska genom bilder som ogräset, kroppsliga 
svulster eller cystor, den förrymda hästen, monster 
och chimärer. Se vidare noterna till ”De l’Oysiveté” i 
Pléiade-utgåvan, Les Essais, s. 1342.  
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nits en samsyn mellan lekmän och lärda om att mons-
ter var övernaturliga fenomen som sågs som uttryck 
för Guds vrede växte klyftan successivt mellan allmo-
ge och lärd under renässansen. Den franske läkaren 
och vetenskapsmannen Ambroise Paré, samtida med 
Montaigne, anses vara en av dem som tidigt markerar 
ett skifte från övernaturliga till mer empiriska förkla-
ringar av det monstruösa, framför allt i skriften Des 
monstres et prodiges (1573) som Montaigne var bekant 
med. Monster började nu i stället betraktas som un-
derverk och skapelser av naturens egen fruktbarhet, 
vilket kan ses som uttryck för en sekularisering, då 
naturen nu uppfattades som ett väsen med egen vil-
ja och uppfinningsrikedom som ibland producerade 
monster och andra avvikelser. Även om föreställning-
ar om monster som varsel länge reproducerades i de 
populära skillingtrycken försvann de så småningom 
ur de lärda skrifterna. I förhållande till Paré var Mon-
taigne en lekman men det har likväl hävdats att han 
närmar sig den lärda kulturens attityd då han undvi-
ker spekulation och avvisar vidskepliga förhållnings-
sätt till det avvikande och monstruösa.210 Kanske kan 
man se det i Montaignes oväntat sakliga beskrivning 
av det vanskapta barnet som nämndes ovan – en be-
skrivning som Richard Regosin samtidigt läser som en 
anspelning på hans eget oregerliga och deformerade 
skrivande, som inte kan eller vill underordna sig an-
tikens förebildliga estetik och retorik, men som ändå 
måste accepteras eftersom det är en del av naturens 
ordning. Regosin har uppmärksammat hur Montaig-
ne på ett paradoxalt sätt försvarar sitt monstruösa skri-
vande genom att citera antika källor som propagerar 
för motsatsen – litteraturens enhet och proportioner. 
Bland annat blir Horatius rättesnören i Ars Poetica fö-
remål för omvärdering, och Montaigne tycks särskilt 
ha fastnat för de första raderna i vilka Horatius inleder 
med några bilder som ska avskräcka den som aspirerar 
på att skapa god konst utan att följa dess regler: 

210 Stephen T. Asma skriver om Ambroise Paré 
som en tidig företrädare för den vetenskapliga synen 
på monster i On Monsters. An Unnatural History of our 
Worst Fears (New York, 2009), s. 143–144. Resoneman-
get här utgår även från Katharine Parks och Lorraine 
J. Dastons studie av de ökande skillnaderna mellan 
den lärda kulturen och allmogen i synen på monster 
och monstruösa födslar under 1500- och 1600-talet, 
bland annat i relation till förändrade uppfattningar om 
naturen, i ”Unnatural Conceptions: The Study of Mon-
sters in Sixteenth- and Seventeenth-Century France 
and England”, i Past & Present nr 92 1981, s. 20–54. 
Park och Daston följer uppfattningarna om monster 
även bortom Montaignes tid och menar att det mon-
struösa omkring 1700 inte längre sågs som ett uttryck 
för naturens egen uppfinningsrikedom utan hade 
inordnats under den medicinska vetenskapen. I denna 
period av vetenskaplig specialisering prisades naturen 
inte heller längre för sina vilda anomalier utan för sitt 
regelbundna arbete. Montaignes förhållande till den 
lärda kulturen diskuteras i Park & Daston, s. 40–41.
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Funne en målare på att till ett människohuvud / 
foga en hästhals och sätta brokiga fjädrar på lemmar 
/ samlade allestäds från, så den sköna kvinnan där 
upptill / slutade i en svart och äcklig fiskstjärt där 
nertill, / kunde ni kväva ert skratt, ni vänner som 
bjudits till visning? / Tro mig, Pisoner, just lik den 
tavlan vore en  dikt som / innehöll bilder overkliga 
liksom en febersjuks drömmar, / så varken fot eller 
huvud beskrevs som av samhörig skapnad.211 

I Montaignes ”De l’Amitié” inleds ju texten på lik-
nande sätt med en anekdot om hur han betraktar en 
väggmålare som utformar sin tavla ”efter hela sitt kun-
nande”, en ambition Montaigne säger sig inte kunna 
överträffa. Men i Montaignes version ägnar sig måla-
ren också åt det friare och mer fantasifulla konstska-
pande som Horatius fördömer, även om det utspelar 
sig i tavlans marginaler. Det är detta målande Mon-
taigne jämför sitt skrivande med strax innan han cite-
rar Horatius ord om hybriden mellan kvinna och fisk. 
Det uppseendeväckande är alltså att Montaigne an-
vänder Horatius avfärdande vokabulär för att beskriva 
sitt eget skrivande och för att insistera på att texten, 
liksom jaget, måste vara dubbla och skiftande.212 

Det som särskiljer ”De l’Oysiveté” från andra 
textpartier i vilka Montaigne förhåller sig till det 
monstruösa är emellertid den explicita närvaron av 
det kvinnliga: det sysslolösa sinnet som rymmer det 
monstruösa, och som vi lätt kan ta för essäistens sin-
ne, jämförs ju här bland annat med jorden och natu-
ren – ofta kvinnligt kodade – och med den missriktat 
fruktsamma eller möjligen självbefruktande kvinnan. 
Montaigne anknyter här till en gammal konvention 
att associera naturen med det kvinnliga; renässanslit-
teraturen var fylld av bildspråk som understödde såda-
na paralleller, och detsamma gällde den antika filoso-
fi som Montaigne så ofta lånar från. I en studie över 
samspelet mellan förändringar i synen på naturen och 
den vetenskapliga revolutionens ökade exploatering av 

211 Citatet från Quintus Horatius Flaccus, 
Diktkonsten. Ars Poetica, övers. Arvid Andrén 
(Jonsered, 1992), s. 15. Richard Regosin refereras från 
Montaigne’s Unruly Brood, s. 4–8, 164–166.

212 Passagen med målaren från Montaigne, Essayer. 
Bok I, s. 216 (kap. 27, ”Om vänskap”). I ”De l’Oysiveté” 
citerar Montaigne från samma avsnitt hos Horatius 
men denna gång passagen med den febersjukes 
overkliga drömmar, Essayer. Bok I, s. 36 (kap. 8). 
För övrigt kan man notera att även hästen, vars 
krumsprång präglar ”De l’Oysiveté”, återfinns i den 
citerade passagen hos Horatius. Jfr även Regosin, Mon-
taigne’s Unruly Brood, s. 176–178; O’Brien, ”Montaigne 
and Antiquity”, s. 55–56. 
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naturresurser har vetenskapshistorikern Carolyn Mer-
chant konstaterat att en organisk uppfattning, i vilken 
parallellen mellan naturen och det kvinnliga var van-
lig, dominerade ännu under 1500-talet. I denna ingick 
exempelvis att bilder från jordbruket fick beskriva den 
mänskliga fortplantningen; kvinnans livmoder kunde 
jämföras med jordbrukarens fält och mannens köns-
organ med plogbillen. Först under sent 1600-tal och 
tidigt 1700-tal och i samband med kunskapsteoretiska 
omvandlingar förändras det vetenskapliga språket och 
rensas på sina gamla metaforer. I de mänskliga projek-
tionerna av naturen på Montaignes tid kunde den både 
ses som en välvillig och livgivande moder och som vild 
och okontrollerbar, och båda bilderna ryms på sätt 
och vis i Montaignes korta text: om jorden inte brukas 
och kvinnan inte på rätt sätt befruktas av mannens 
säd (liksom om själen inte sysselsätts med ett bestämt 
ämne) blir avkomman vild, oregerlig och formlös. 
Samtidigt finns hoppet om att leva i samklang med 
naturens ordning och att forma en ”god och naturlig 
avkomma”, men då tycks det krävas odling, tyglande 
och kontroll (åtminstone i den utsträckning som tex-
ten bekräftar den antika visdomen).213 

Kanske kunde man tänka sig att Montaigne med 
sin upprepning av reträttens gest skulle ansluta till ett 
pastoralt förhållningssätt – redan under antiken ut-
trycktes en längtan efter den lantliga idyllen och till-
flykten undan stadens jäkt och press och den oro som 
polis och det aktiva offentliga livet kunde associeras 
med. Reträtten från staden, hovet eller samtiden är ett 
grundelement i pastoralen, oavsett om den kritiserats 
som en form av flykt eller setts som ett nödvändigt 
perspektivbyte för att skapa förutsättningar för reflek-
tion. Också i pastoralen upprepades ofta parallellen 
mellan naturen och det kvinnliga och idén om att den 
kontrollerade naturen skulle ge omsorg och liv, så som 
Carolyn Merchant beskrivit det: ”Tämjd och kuvad 
kunde naturen förvandlas till en trädgård avsedd att 

213 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 36 (kap. 
8, ”Om sysslolöshet”). Carolyn Merchant refereras från 
Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga 
revolutionen, övers. Öjevind Lång (Stockholm/Stehag, 
1994 [1980]), s. 24, 49. Jfr även Thomas Laqueur, Mak-
ing Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud 
(Cambridge, 1992 [1990]), s. 154–155, som bland annat 
noterar att ordet fortplantning förändras i samband 
med den vetenskapliga vokabulärens omvandling på 
1600- och 1700-talen – om generation hade kunnat 
tolkas som vardagens upprepning av Guds skapelseakt 
bar reproduction på mindre mirakulösa och mer 
mekanistiska associationer. 
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skänka såväl materiell som andlig näring för att öka 
välbefinnandet och lindra bekymren hos män som 
tyngdes av stadsmiljöns krav och marknadens jäkt.”214 
Ändå tycks det inte riktigt vara pastoralens koppling 
mellan naturen och kvinnan som Montaigne ger ut-
tryck för eftersom både naturen och kvinnan rymmer 
ett aktivt moment – i det pastorala bildspråket präglas 
annars, enligt Merchant, både naturen och det kvinn-
liga av underordning och passivitet. I Montaignes 
text mynnar inte reträtten till sysslolöshet i en ordnad 
lustgård – han antyder visserligen ambitionen att bok-
föra tankens krumsprång och en förhoppning om att 
denna naturliga och goda ordning så småningom ska 
få själen att skämmas (och här, i slutet av ”De l’Oy-
siveté”, talar han mer explicit om sin egen själ), men 
något sådant löfte infrias knappast. I stället utmärker 
sig det egensinniga och otyglade inslaget hos naturen 
och kvinnan som här samordnas med tillståndet hos 
den manliga och sysslolösa essäisten.215 Inte minst 
finns det likheter mellan de märkligt monstruösa av-
kommor som samtliga producerar när de lämnas helt 
åt sig själva.

 
*

I den västerländska litteraturhistorien har det varit 
vanligt att metaforiskt omskriva författarens skapan-
de och produkten eller verket i termer av biologisk re-
produktion men med tonvikt på det manliga inslaget: 
författaren är fadern och verket författarens avkomma, 
medan kvinnan oftast endast tillerkänts ett kroppsligt 
moderskap, inte ett själsligt eller litterärt sådant. Som 
Richard Regosin visat finns många paralleller med den 
bibliska skapelseberättelsen, medan filosofen Christine 
Battersby från en mer feministisk utgångspunkt har 
pekat på hur föreställningen om det konstnärliga och 
litterära skapandet som manligt har rötter i antiken 
och förs vidare via renässansens konstteorier för att så 

214 Om reträtten som grundelement i pastoralen, 
se Terry Gifford, Pastoral (London, 2010 [1999]), s. 
45–47, 80–82. Carolyn Merchant menar att pastoralens 
patriarkala uppfattning om den kvinnligt kodade 
naturen, vars främsta funktion var att ge näring 
åt och kompensera för det pressande stadslivet, i 
förlängningen kunde förenas med urbanisering, 
mekanisering och industrialisering eftersom den i 
grunden framställde både naturen och det kvinnliga 
som passiva (Naturens död, s. 29–31, 41, citatet s. 31). 
Bengt Lewan har i stället problematiserat tendensen 
att beskriva pastoralen som en form som privilegierat 
patriarkala strukturer. Han menar att de värden 
pastoralen förespråkar ofta står i motsats till de manligt 
kodade värderingar som idealiserats i samhället: 
pastoralens människor saknar ambitioner till socialt 
avancemang, lever i enkelhet, vänskap och fred och 
ägnar sig åt lek snarare än strävar efter ära eller makt. 
Enligt Lewan kunde pastoralen uttrycka en sådan 
alternativ livsstil för att den inte räknades till de 
höga genrer som snarare förväntades spegla offentliga 
värderingar, se vidare Arkadien. Om herdar och 
herdinnor i svensk dikt (Nora, 2001), s. 8–9, 255–257.

215 Utifrån Parks och Dastons diskussion i 
”Unnatural Conceptions” som refererades tidigare 
skulle man kunna säga att Montaigne bejakar sin 
samtids tendens att uppmärksamma den kreativa 
naturens ändlösa uppfinningsrikedom och variation 
och överför den till beskrivningen av den egna tanke- 
och skrivverksamheten. 
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småningom kulminera i romantikens geniestetik, där 
geniet förvisso gärna tänktes ha feminina själsegenska-
per men samtidigt med självklarhet bara ansågs kunna 
vara en biologisk man. Fortfarande under renässansen 
skilde man dock i latinet mellan genius och ingenium, 
två besläktade termer som under 1700-talet tycks falla 
samman i flera europeiska språk. Genius förknippades 
med manlig fertilitet och sexualitet och under anti-
ken med de skyddsandar eller gudomliga krafter som 
ansågs vaka över jordens och släktens fruktbarhet och 
den patrilineära kulturens fortlevnad, medan ingeni-
um snarare associerades med gott omdöme, kunskap, 
talang, förnuft och den skicklighet, lätthet och förmå-
ga att anpassa medlen till målen som ansågs avgörande 
för stora konstnärer. Det som framför allt betonades i 
det konstnärsideal som var aktuellt på Montaignes tid 
var konstnärens ingenium – en egenskap som kvinnor 
redan under renässansen ansågs lida brist på.216 

I den feministiska klassikern The Madwoman in 
the Attic (1979) kommenterar även litteraturvetarna 
Sandra M. Gilbert och Susan Gubar föreställningen 
om mannen som den enda legitima litteraturskaparen: 
”Är en penna en metaforisk penis?”, frågar de sig som 
startpunkt på sin undersökning av hur engelskspråki-
ga kvinnliga 1800-talsförfattare förhöll sig till denna 
kulturhistoriskt återkommande tankefigur.217 Kvinnor 
som gjort anspråk på samma slags auktoritet – auk-
toriteten att skapa i något annat än kroppslig, biolo-
gisk mening – har av manliga författare inte sällan 
utmålats som monster, menar Gilbert och Gubar, och 
exemplifierar bland annat med den med Montaigne 
samtide engelsmannen Edmund Spenser, som i det 
allegoriska verseposet The Faerie Queene (1590–1596) 
bland annat gestaltar hur monstret Errour, till hälften 
kvinna, till hälften orm, besegras av den gudfrukti-
ge och dygdige riddaren Redcrosse. Att Errour spyr 
upp en flod av böcker och pamfletter tillsammans 
med paddor och grodor har fått forskare att se henne 

216 Tendensen att betrakta författarskap och 
verk i termer av faderskap och avkomma liksom 
hur Montaigne både använder och utmanar dessa 
föreställningar är en viktig utgångspunkt för 
Richard Regosins Montaigne’s Unruly Brood, se t.ex. 
diskussionen s. 183–184. Christine Battersby refereras 
från Gender and Genius. Towards a Feminist Aesthetics 
(London, 1989), s. 7–8, 14, 26–28. Under renässansen 
associerades geni dock inte, som senare, med 
originalitet, fantasi, känslor eller uttryck för jaget, se 
Gender and Genius s. 23–34, 52–60. Jfr även Alain Pons 
artikel ”Genius” i Dictionary of Untranslatables.

217 Citatet från Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, 
The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the 
Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven, 
1984 [1979]), s. 3 (min övers.). 
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som symbol för en korrumperad litterär och historisk 
tradition. Episoden har relaterats till reformationens 
teologiska konflikter och setts som ett exempel på hur 
den protestantiskt sinnade Spenser går i polemik med 
äldre populära hjälteberättelser med katolska förteck-
en, i synnerhet med Thomas Malorys version av Artur-
sagan, Le Morte d’Arthur (1485). För Spenser blir Malo-
rys berättelse en villfarelse både i fråga om den sanna 
tron och Englands historia, och Errour får genom sina 
uppkastningar allegoriskt representera denna villfa-
relse och falskhet.218 Gilbert och Gubar tar i sin fe-
ministiska litteraturhistorieskrivning i stället fasta på 
att Errour är just ett kvinnligt monster, och menar att 
hon kan ses som en tidig illustration av hur manliga 
författare använder monstergestalten för att varna för 
missriktad och osmält lärdom hos kvinnor. Kvinnliga 
monster förkroppsligar enligt Gilbert och Gubar en 
manlig fruktan för kvinnlig autonomi och ett förakt 
för kvinnors kreativitet.219 

Gilberts och Gubars diskussion av hur manliga 
författares misogyni har påverkat kvinnors kreativitet 
fungerar effektivt för att belysa skapandets villkor för 
1800-talets kvinnor och hur de hittar alternativa stra-
tegier för skrivande då manliga författare utmålar dem 
som monster. När det gäller Montaigne är den dock 
inte lika illustrativ. Det som utmärker ”De l’Oysive-
té” – betraktad som en av de passager där Montaig-
ne kommenterar sitt eget skrivande – är nämligen att 
det monstruösa inte framställs som skrämmande, och 
framför allt att texten rymmer en antydd och för tiden 
rätt ovanlig närvaro av ett slags litterärt moderskap 
eller alstrande, genom den analogi Montaigne gör 
mellan det obrukade fältet, kvinnans på egen hand 
frambringade formlösa ”köttklumpar” och essäistens 
overksamma själ vars sysslolöshet resulterar i födandet 
(Montaigne använder här verbet enfanter) av inbillade 
chimärer och monster som nedtecknandet möjligen 
lovar att betvinga och förädla.220 Samtidigt handlar 

218 Edmund Spensers polemik med Thomas 
Malorys Le Morte d’Arthur har diskuteras av Kenneth 
Hodges och jag utgår här från hans ”Reformed Drag-
ons: Bevis of Hampton, Sir Thomas Malory’s Le Morte 
Darthur, and Spenser’s Faerie Queene”, i Texas Studies 
in Literature and Language nr 1 2012, s. 110–131.

219 I inledningen till The Madwoman in the Attic 
diskuterar Gilbert och Gubar två återkommande och 
dikotomiska bilder av kvinnan som formas av manliga 
författare – ängeln å ena sidan, monstret å den andra. 
Monstret diskuteras särskilt på s. 27–36, Spensers 
Errour på s. 30. Bilden av kvinnan som ängel och dess 
betydelse för kvinnors skrivande återkommer jag till i 
kapitlet om Virginia Woolf.

220 Montaigne skriver: ”den [själen] framföder åt 
mig så många chimärer och inbillade monster, de ena 
efter de andra, utan sammanhang och utan mening 
[…]”, i Essayer. Bok I, s. 37 (kap. 8, ”Om sysslolöshet”). 
I original: ”[…] et m’enfante tant de chimeres et 
monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre, 
et sans propos […]”, Les Essais, s. 55 (bok I, kap. 8, ”De 
l’Oysiveté”). Verbet enfanter kunde enligt Dictionnaire 
historique 1 redan på 1100-talet användas i bildlig 
mening om att skapa ett resultat av något slag. Det blev 
senare vanligt när man talade om själens arbete (”un 
ouvrage de l’esprit”, exemplet från 1680-talet). 
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det hos Montaigne om ett delvis undertryckt moder-
skap eftersom det kvinnliga, som Richard Regosin på-
pekat, är ett element som essäerna inte integrerar till 
fullo – och därför är det ändå tveksamt att utnämna 
Montaigne till feminist avant la lettre; i andra avsnitt 
talar Montaigne snarare med patriarkatets röst.221 

Ändå tycker jag mig se en mer komplex dynamik 
när det gäller förhållandet mellan kön, genus, sexuali-
tet, alstrande och i förlängningen skrivande hos Mon-
taigne – hans resonemang om manligt och kvinnligt 
tycks emellanåt röra sig bortom ömsesidigt uteslutan-
de kategorier och för en sentida läsare utmanar han 
det tänkande i naturgivna och biologiskt grundade 
motsatser mellan män och kvinnor som dominerat 
under senare perioder i historien: ”[…] män och kvin-
nor är stöpta i samma form; bortser man från uppfost-
ran och sedvänjor är skillnaden inte så stor”, konstate-
rar han exempelvis i avslutningen till ”Sur des vers de 
Virgile”.222 Historikern Thomas Laqueur lyfter fram 
Montaigne i sin forskning om de historiskt varierande 
uppfattningarna om kön och genus, och argumenterar 
för att genus och inte kön och kropp var den primära 
kategorin under Montaignes tid. Att vara man eller 
kvinna var mer en fråga om position och rang i sam-
hällets hierarki, en social och kulturell roll, än något 
biologiskt. Det betyder förstås inte att kvinnan var 
likställd med mannen i sociala avseenden – tvärtom 
handlade det om en hierarki där mannen likväl stod 
överst och sågs som mänsklighetens måttstock.223

Det som är slående med Montaignes ”De l’Oy-
siveté” i det här sammanhanget är just att den syss-
lolösa och manliga själens födande jämförs med den 
ensamma kvinnans – Montaigne anspelar ju inte på 
det välskapta foster som en normal graviditet skul-
le ha resulterat i utan på det ofullgångna, vanskapta 
och märkliga. Att kvinnor kunde frambringa ett slags 
avkomma utan mannens inblandning var en möjlig 
tanke under denna tid. Det fanns teorier om fort-

221 Om det undertryckta moderskapet och att 
Montaigne emellanåt ger uttryck för en mer patriarkal 
hållning men också formulerar en mer komplex syn 
på förhållandet mellan könen, se Regosin, Montaigne’s 
Unruly Brood, s. 7–8, 185, 202–204, 215. Liksom 
Regosin har även Arne Melberg berört det komplexa 
förhållandet mellan manligt och kvinnligt i essän. Han 
beskriver Montaignes groteska och från den klassiska 
retoriken avvikande skrivande i termer av ”litterär 
impotens” och som ett ”oklassiskt och omanligt 
tillstånd”, och sätter det i förbindelse med åldrandet, se 
vidare Försök att läsa Montaigne, s. 70–79, citaten s. 78.

222 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 164 
(kap. 5, ”Om några rader av Vergilius”). 

223 Laqueur sammanfattar sin teori om det sociala 
och kulturella könets primat framför det biologiska i 
Making Sex, s. 8. I konsekvens med detta hävdar han 
att kön (sex) i äldre tidsperioder snarare fungerade som 
en sociologisk än en ontologisk kategori – biologin 
fick sin form utifrån sociala och kulturella kategorier, 
som uppfattades som mer påtagliga och stabila. Om 
mannen som den mest fulländade människan, s. 5–6, 
28.
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plantningen med stöd i antikens auktoriteter i vilka 
kvinnans roll sågs som passiv, men det fanns även de 
som framhöll likheter mellan den manliga och den 
kvinnliga kroppen och som trodde att också kvinnan 
producerade ett slags säd, om än svagare än mannens. 
Detta hade till exempel hävdats av den grekiske lä-
karen Galenos, och återkom i renässansens föreställ-
ningsvärld i tanken om att det i grunden bara fanns ett 
kön, vilket gjorde det biologiska förhållandet mellan 
man och kvinna till en gradskillnad snarare än en vä-
sensolikhet.224 Men kvinnans egen avkomma, skapad 
av hennes svagare säd, sågs som oformlig och tycktes 
sakna mening och mål. Den gick emot naturen, skul-
le Aristoteles ha sagt; i hans teori hade allt i naturen 
ett särskilt ändamål eller syfte, en form eller plan som 
föregick den biologiska och generativa processen och 
uppenbarade sig i avkomman. För Aristoteles behöv-
des både mannen och kvinnan i den ändamålsenliga 
fortplantningsprocessen: mannens bidrag var själva 
formen och riktningen (det aktiva) medan kvinnan 
stod för materia till fostret (det passiva); mannens säd 
borgade för avkommans likhet med fadern, medan 
kvinnan bidrog med variation och skillnad (och där-
med också i huvudsak med det monstruösa). Monster 
definierades enligt Aristoteles av att de saknade me-
ning – de var misstag som uppstod när de normala 
reproduktionsprocesserna stördes, brott mot naturens 
ändamålsenliga ordning, varelser som inte lyckades nå 
sitt mål.225 

Aristoteles tycks ändå samtidigt ha tänkt sig att 
kvinnan kan skapa på egen hand eftersom han beskri-
ver mannen som den som skapar i en annan medan 
kvinnan skapar i sig själv. Läran om ett kön och en 
gradskillnad mellan kvinna och man, där kvinnan 
visserligen kunde alstra men där resultatet blev något 
monstruöst – missformade själlösa klumpar – har en-
ligt Thomas Laqueur fyllt funktionen att bevara man-
nens och därmed faderns position och nödvändighet. 

224 Utifrån föreställningen om endast ett kön 
var det alltså möjligt att tänka sig att även kvinnan 
producerade säd men av en ofullkomlig kvalitet och 
i avsaknad av själ och telos eller ändamål. Galenos 
teorier präglades av humoralpatologin, det vill säga 
föreställningen att kroppsvätskorna kunde förklara 
såväl fysiska och psykiska sjukdomstillstånd som olika 
mänskliga temperament. Kvinnan – betraktad som 
ett slags lägre stående eller inverterad man – ansågs 
exempelvis lida brist på hetta i sina kroppsvätskor, 
vilket gjorde att hennes genitalier befann sig inuti 
kroppen och därmed producerade en sämre säd, se 
vidare Regosin, Montaigne’s Unruly Brood, s. 160–161, 
205; Merchant, Naturens död, s. 36, 179; Reeser, 
Moderating Masculinity, s. 67. Om enkönsmodellens 
betydelse från antiken till upplysningen, se Thomas 
Laqueur, Making Sex, särskilt kap. 1–4. 

225 Beskrivningen av Aristoteles teori om 
reproduktionen och hans syn på monster bygger på 
Asma, On Monsters, s. 45–49, 293 not 26. Jfr Laqueur, 
Making Sex, s. 28–30.



205

Om kvinnans säd skulle vara lika fruktbar som man-
nens fanns ju risken att denne inte behövdes för fort-
plantningen, och då skulle den hierarkiska ordningen 
vara hotad. I strävan efter bevarandet av ordningen 
ingick också tendensen att dra paralleller mellan krop-
pens och tankens eller visdomens sådd – om fortplant-
ningen sågs som mannens idé i kvinnans kropp kunde 
kvinnans oförmåga att själv avla en normal avkomma 
ses som ett exempel inte bara på kroppslig svaghet 
utan också på ett outvecklat sinne och intellekt. En 
av Montaignes favoritförfattare, Plutarchos, hade i sin 
Moralia skrivit att man måste se till att kvinnor inte 
blev lämnade för mycket åt sig själva, för det kunde 
väcka olämpliga idéer och känslor – som alltså kun-
de likställas med missriktade graviditeter (och det har 
hävdats att det är från Plutarchos som Montaigne har 
hämtat bilden av kvinnans självalstrade köttklum-
par). Såväl kvinnans intellekt som hennes livmoder 
blir således platser för mannens aktiva princip: hennes 
person bör lyda under mannens styrning och hennes 
livmoder under hans säd.226 

Montaigne tycks i ”De l’Oysiveté” tala både med 
vishetstraditionens röst och med en mer egensinnig. I 
viss mening reproducerar han Plutarchos beskrivning 
men han knyter den framför allt till sin egen belägenhet 
och tycks till skillnad från den antike författaren inte 
lika angelägen om att styra undan från störande infall 
och motspänstiga idéer och tankar. Förvisso ska jor-
den brukas, själen ska sysselsättas med bestämda äm-
nen, och kvinnokroppen ska göras verksam. Mannens 
sådd ska kompensera för det kvinnligas konventionellt 
uppfattade bristfällighet och omåttlighet; så inleds 
ju kapitlet med tre sidoställda exempel.227 Samtidigt 
kan essäisten inte låta bli att fascineras av det som stör 
ordningen: ogräsets myller, fantasins vindlingar, den 
formlösa massa som kvinnokroppen producerar vilken 
inte alls liknar ett välskapt barn. Jag kommer på mig 
själv med att undra om Montaigne talar om denna 

226 Laqueurs resonemang om enkönsmodellens 
funktion att bevara mannens och den manliga 
principens hierarkiska ställning från Making Sex, s. 
30, 58–59. De oformliga klumpar som man trodde att 
kvinnans säd emellanåt kunde skapa på egen hand 
kallades på latin för mola (som bland annat kan betyda 
falsk befruktning, se OED, ”mola”, subst. 1, betydelse 
1, jfr ”mole” i Dictionnaire historique 2). Montaigne 
använder dock inte ordet i ”De l’Oysiveté”, trots att 
det vid mitten av 1500-talet hade börjat figurera i den 
franska medicinen; han verkar föredra ett mer konkret 
och kroppsligt uttryckssätt. Enligt Michel Magnien 
och Catherine Magnien-Simonin fann Montaigne idén 
om dessa klumpar i föreskrifterna om äktenskapet i 
Plutarchos Moralia som hade översatts av Étienne de 
La Boétie, se not 2 i Les Essais, s. 1343. Hos Plutarchos 
(i engelsk översättning) står följande: ”It is said that no 
woman ever produced a child without the co-operation 
of a man, yet there are misshapen, fleshlike, uterine 
growths originating in some infection, which develop 
of themselves and aquire firmness and solidity, and are 
commonly called ’moles.’ Great care must be taken that 
this sort of thing does not take place in women’s minds. 
For if they do not receive the seed of good doctrines 
and share with their husbands in intellectual advance-
ment, they, left to themselves, conceive many untow-
ard ideas and low designs and emotions.” Plutarch’s 
Moralia. 2, 86B–171B, övers. Frank Cole Babbitt (Cam-
bridge, 2002), s. 339, 341 (”Advice to Bride and Groom”, 
145d–e). Plutarchos hänvisar i sin tur till Aristoteles De 
generatione animalium. 

227 Om tidens idéer om kvinnans omåttlighet och 
bristfällighet, se vidare nedan.
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massa som något bokstavligt lika mycket som något 
bildligt. Och eftersom jag sitter framför min skärm 
med sökmotorerna bara några knapptryckningar bort 
är det inte svårt att leta sig vidare. Det visar sig fin-
nas ett medicinskt tillstånd som skulle kunna vara det 
Montaigne beskriver – på svenska kallas det druvbörd 
eller blåsmola (latinets mola hydatidosa). Det innebär 
att ett befruktat ägg missbildas, ofta för att det sak-
nar cellkärna. Följden blir att det i stället för foster 
och moderkaka bildas vätskefyllda blåsor som växer 
i druvliknande klasar som kan fylla hela livmodern, 
men som så småningom oftast avgår i missfall. Är det 
kanske dessa blåsliknande ansamlingar eller svulster 
som Montaigne syftar på? De bilder sökmotorn kas-
tar fram skulle kunna inspirera till någon av vår tids 
skräckfilmer.228 

Men även om Montaigne intresserar sig för det 
bokstavliga och kroppsliga är kvinnan och hennes 
skapelse lika betydelsefulla som ett av flera metafo-
riska sätt att försöka fånga det skrivande som reträt-
ten och sysslolösheten framkallar hos essäisten. Den 
självalstrande kvinnan är samtidigt både ofullständig 
och självtillräcklig; hon är den groteska dubbelgånga-
ren till den patriarkala idén om skrivandets faderskap 
som påminner om att det vilar något monstruöst även 
över den ensamma faderns skapande. Det kan tyckas 
oväntat att hon uppträder här med tanke på att en-
dast det kroppsliga moderskapet hade erkänts enligt 
konventionen, men kanske fanns det i samtiden inget 
annat sätt att skriva in det föreställt kvinnliga i det 
intellektuella skapandet än i groteskens form? I ”De 
l’Oysiveté” skulle kvinnan kunna tänkas representera 
fantasin som sätter prägel på avkomman och riskerar 
att göra den monstruös, liksom i läkarvetenskapens 
teorier. Där hade man länge föreställt sig att kvinnans 
fantasi kunde påverka fostret under graviditeten, sär-
skilt i dess tidiga stadier, vilket ansågs kunna leda till 
att barn kunde bli missbildade. Ännu hos Ambroise 

228 Beskrivningen av druvbörd huvudsakligen från 
NE (sökord ”druvbörd”). En medicinsk och illustrerad 
utredning finns i Kurt Benirschke, Graham J. Burton 
& Rebecca N. Baergen, Pathology of the Human 
Placenta (Berlin, 2012), s. 687–722 (kapitlet ”Molar 
Pregnancies”). 
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Paré förekommer det att monstruösa avkommor för-
klaras med att kvinnan har exponerats för starka eller 
störande bilder under graviditeten, och några av de 
anekdoter som Paré berättar omnämns även av Mon-
taigne. I Des monstres et de prodiges finns bland annat 
en historia om en flicka vars kraftiga behåring förkla-
ras med att modern hade tittat på en bild av en skäggig 
Johannes Döparen klädd i päls under befruktningen, 
och Montaigne återberättar just detta exempel i ”De la 
force de l’imagination” (”Om inbillningens kraft”).229 

Fantasin kunde i Montaignes samtid även förknip-
pas med humoralpatologins fyra kroppsvätskor, och 
här erbjuder Christine Battersbys genusperspektiv på 
renässansens konstsyn möjligen ytterligare perspektiv 
på ”De l’Oysiveté”. En obalans i förhållandet mellan 
kroppsvätskor ansågs under renässansen kunna leda 
till olika fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd – allt-
för mycket svart galla skapade exempelvis melankoli 
hos mannen, men om denne hade stor ingenium hade 
han också tillräckligt mycket naturlig hetta för att om-
vandla gallan och den hotande galenskapen till konst 
och allmängiltig sanning. I dessa sammanhang talade 
man ibland om vapörer, de gaser eller utdunstning-
ar som tänktes stiga till hjärnan, men vilka mannen 
under gynnsamma förhållanden kunde omvandla till 
inspirerade idéer. Kvinnans ingenium antogs däremot 
vara alltför kall och blöt för att kunna hantera dessa 
vapörer – hos henne fanns inte tillräckligt mycket het-
ta för att de skulle ånga bort och skapa den särskilda 
atmosfär som manliga melankoliker kunde utnyttja. 
Kvinnans särskilda galenskap var i stället hysterin: 
hennes brist på hetta innebar att vapörerna, från liv-
moderns kalla och våta menstruationsblod och möjli-
gen även sädesvätska, inte kunde omvandlas – i stället 
skapade de vanföreställningar. 

Enligt Battersby var en viktig faktor i detta sam-
manhang att renässansen fortfarande uppfattade 
konstnärens uppdrag som mimetiskt, det vill säga 

229 Enligt Asma reproducerar Paré föreställningen 
om att kvinnans fantasi skulle påverka fostret från 
äldre föregångare som Hippokrates, Aristoteles och 
Empedokles. Se vidare On Monsters, s. 146–147. 
Anekdoten om Johannes Döparen återfinns i Essayer. 
Bok I, s. 107 (kap. 20, ”Om inbillningens kraft”). Jfr 
Laqueur, som menar att Montaigne i ”De l’Oysiveté” 
tycks se fantasin som ett slags yttre kraft som kan 
påverka kroppen (Making Sex, not 32 s. 277–278). 
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konstnärens uppgift var att imitera tidigare konst eller 
naturen och att återspegla en universell sanning som 
existerade oberoende av honom själv – det handlade 
ännu inte om att uppfinna eller skapa en alternativ 
verklighet, eller om att uttrycka sina känslor eller sin 
individualitet. Fantasi (imagination) värderades därför 
enbart om den handlade om den sanning som an-
togs existera oberoende av vem som uppfattade den. 
Kvinnor ansågs emellertid inte kunna sträcka sig bort-
om sina egna känslor och fantasier, vilka med tidens 
konstsyn var vanföreställningar. Som Battersby ser det 
kunde man säga att kvinnor var alltför kreativa, origi-
nella eller subjektiva i förhållande till tidens ideal, i vil-
ket dessa egenskaper inte räknades som konstnärliga 
dygder.230 Hos mig väcks frågan om Montaignes sam-
mankoppling av kvinnligheten och den egna själens 
chimärer kan förstås i relation till renässansens konst-
syn så som den beskrivs av Battersby. Representerar 
de fantasmer och formlösa klumpar som nämns i ”De 
l’Oysiveté” kanske något annat än de universella san-
ningar som endast den manliga konstnären ansågs ha 
tillgång till? Är Montaignes alliering med det kvinn-
liga kanske en del av hans kritik mot tidens poetik?

Fantasins kraft (de ”kvinnliga” vanföreställningar-
na?) visar sig i vilket fall som helst vara en utmaning 
mot det rationellas (mannens?) kontroll och upprepan-
det av de universella sanningarna – och resultatet blir 
en avkomma som både liknar och skiljer sig från föräld-
ern, som väcker häpnad och förundran. Och vore det 
inte för just den förundran som Montaigne uttrycker 
inför det avvikande och deformerade i ”De l’Oysiveté” 
skulle jag vilja protestera mot bilden av de ensamma 
kvinnornas köttklumpar som ännu en variant på den 
västerländska myten om manligt förnuft och kvinn-
ligt oförnuft, eller som ett exempel på den historiskt 
återkommande tendensen att bekämpa kvinnor som 
avviker från normer eller utmanar makten genom att 
utmåla dem eller deras alster som monster eller monst-

230 Christine Battersby refereras här från Gender 
and Genius, s. 26, 30–35.
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ruösa.231 Men Montaigne använder dessa metaforer för 
att tala om sitt eget skrivande och för att kontrastera 
det mot sådana estetiska ideal som han inte har lust att 
följa. Det är de oformliga svulsterna och det onytti-
ga ogräset, inte det välskapta fostret eller den tuktade 
trädgården som lyfts fram, och även om den allmänna 
visdomen säger att de borde tyglas verkar Montaigne 
inte särskilt angelägen om att göra det. Den sysslolösa 
jorden är ju fet och fruktbar och myllrande där den, 
lämnad åt sig själv, frambringar vilda växter till ingen 
nytta.232 

 
*

Det är som om varje ord i ”De l’Oysiveté” har något 
ytterligare att erbjuda – också köttklumparna kan ge 
en bild av hur en viss typ av uppfattningar om essän 
formas redan i denna tidiga text. Detta är förvisso inte 
den enda gången Montaigne knyter den essäistiska 
prövningen till rent fysiska och kroppsliga processer; 
i ”De la vanité” kallade han ju resultatet av sitt skri-
vande för ”en gammal andes exkrementer”, och beto-
nade i det sammanhanget att dessa alltid var osmälta 
(vilket får mig att åter tänka på honmonstret Errours 
uppkastningar hos Spenser).233 I ”De l’Oysiveté” är 
vokabulären något annorlunda; här talar Montaigne 
om ”des amas et pieces de chair informes”. Amas kan 
bland annat betyda massa eller samling, pièce lappar 
eller stycken, informe oformlig eller formlös men även 
oavslutad, ofullständig, ofärdig, och skulle lika gärna 
kunna syfta på Montaignes skrivande och essäns tan-
keprocesser som på kvinnokroppens avgång av druv-
börden.234 Också de chimärer som Montaigne nämner 
längre fram i texten är ju existenser formade av olika 
delar, ett slags lapptäcksfigurer eller tröskelvarelser 
som står för det oförenliga, oformliga och motsägande 
som essäisten finner hos både sig själv och i sin tanke- 
och skrivprocess.235 

231 Jfr Gilbert & Gubar, The Madwoman in the 
Attic, passim. Även Bo Eriksson ger exempel på hur 
”honmonster” ofta har fungerat som symbol för 
starka och ”från genusnormen avvikande kvinnor” 
som upplevts som hotfulla och vilka manliga hjältar 
fått i uppdrag att besegra. Från den klassiska grekiska 
mytologin nämner han bland annat Medusa, harpyorna 
och sirenerna. I Montaignes tid anklagades kvinnliga 
regenter som Maria I (Maria Tudor) och Maria Stuart 
för att vara monster. Även i 1500- och 1600-talens 
häxprocesser finns en demonisering av såväl kvinnor 
som män, vilka uppfattades som hot mot makten och 
kanaliserade kollektiva rädslor (Monster, s. 84–88, 183, 
195–200, citatet s. 84).

232 Montaigne talar om ”des terres oysives” som 
”grasses et fertilles, foisonner en cent mille sortes 
d’herbes sauvages et inutiles”, Les Essais, s. 34 (kap. 8, 
”De l’Oysiveté”). 

233 För citatet från ”De la vanité”, jfr not 67 i detta 
kapitel. För en mer allmän diskussion om essäistikens 
anknytning till det kroppsliga, se t.ex. Melberg, Essä, s. 
437–450.

234 Citatet om köttklumparna från Montaigne, Les 
Essais, s. 34 (kap. 8, ”De l’Oysiveté”). Stolpe har lagt till 
”missbildade” i sin nya översättning: ”missbildade och 
formlösa klumpar av kött”, Essayer. Bok 1, s. 36 (kap. 
8), jfr Essayer. Bok I, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 1986 
[1588]), s. 45 (kap. 8). 

235 Jfr Marina Warner, Monsters of Our Own 
Making. The Peculiar Pleasures of Fear (Lexington, 
2007 [1998]), s. 243: ”Like the grotesque, the chimera 
combines antithetical parts […] to produce a phan-
tasmagoric assemblage, a heterogeneous being.” Det 
typiska med detta monster är att det inte kan hållas 
fast, betvingas, en gång för alla beskrivas. Stephen T. 
Asma beskriver chimären, i likhet med bland annat 
den intersexuella, som en tröskelvarelse (liminal 
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Det monstruösa inslaget i ”De l’Oysiveté”, som 
tycks ange tonen för ett slags potentiell essäistisk este-
tik, skulle åter även kunna ses i relation till tidens re-
toriska ideal, som i viss mening utformades mot bak-
grund av samtidens kontrasteringar mellan manligt 
och kvinnligt. Under renässansen blev måttfullhet en 
central manlig dygd som även skulle prägla talet och 
skrivandet. Som exempel kan man nämna Erasmus 
utläggning om brevskrivarkonsten, De conscribendis 
epistolis (1534), i vilken han hävdade att brevstilen skul-
le vara maskulin, kraftfull och effektiv, vilket bland 
annat innebar att brevskrivaren skulle undvika ett 
blommigt och omåttligt språk, pratsamhet eller tom-
ma fraser som sågs som uttryck för sysslolöshet, lust 
och språklig lekfullhet snarare än nytta (man skulle 
således undvika sådana språkliga egenskaper som as-
socierades med det kvinnliga).236 Att överdriven och 
ytlig pratsamhet ansågs som något kvinnligt och att 
måttfullhet uppfattades som manligt var, som litte-
raturforskaren Todd Reeser visat, beroende av en tre-
delad tankemodell: måttan blir bara en manlig dygd 
om den ställs mot sina bägge motsatser eller extremer, 
omåttlighet/överdrift respektive avsaknad/brist (vilket 
var i linje med Aristoteles tanke om dygden som med-
elväg mellan två laster). Både omåttligheten och brist-
fälligheten associerades vid denna tid med det kvinn-
liga (kvinnokroppen förknippades med såväl sexuell 
lössläppthet som med kroppslig ofullkomlighet; kvin-
nan var ju, enligt enkönsmodellen, inte en riktig man). 
Dessa föreställningar tycks bekräftas i skildringen av 
kvinnan i Montaignes ”De l’Oysiveté”, där hon på 
egen hand fortplantar sig – vilket kan ses som ett slags 
tecken på omåttlighet – men med bristfälligt resultat. 
Reeser menar att Montaigne i sina essäer å ena sidan 
ger uttryck för tidens typiska förgivettaganden av 
den måttfulla manligheten och den omåttliga kvinn-
ligheten, samtidigt som han tycks medveten om att 
dessa uppfattningar inte är givna; bland annat anty-

being, från latinets limen, ’tröskel’) – som något mitt 
emellan, någon som varken befinner sig inne eller ute, 
en kategori för det som inte går att kategorisera (On 
Monsters, s. 40).

236 Exemplet med Erasmus De conscribendis 
epistolis från Todd Reeser, Moderating Masculinity, 
s. 119–120. Reeser konstaterar dock att Erasmus själv 
inte verkar kunna ta idealen om det måttfulla språket 
i bruk, då den text i vilken han talar om det måttfulla 
användandet av språket är lång, kringirrande och ger 
en rad exempel på den omåttlighet som han försöker 
lära andra att undvika.
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der ju Montaigne att omåttligheten – eller det förment 
kvinnliga – finns även inom mannen själv (vilket visar 
sig i det sammelsurium av idéer och tankar som syss-
lolösheten resulterar i).237 Att Montaigne inte förnekar 
”kvinnliga” egenskaper hos sig själv, som mjukhet, 
lättja eller passivitet, hindrar dock inte att han också 
framhäver och hyllar mer konventionellt maskulina 
egenskaper, som styrka, tapperhet och behärskning. 
Montaigne kan skriva att han föredrar ett ”militäriskt” 
tal (”kort och koncist, hellre hårt och brutalt än vekt 
och välkammat”) men samtidigt går det inte att för-
neka att essäerna genomsyras av språklig omåttlighet, 
distraktioner och pratsamhet.238 

Kanske kan denna diskrepans ses som ett av många 
exempel på Montaignes övergripande uppfattning om 
jagets ombytlighet och ständiga föränderlighet, omöj-
lig att fånga i förenklade dualismer eller sedvänjor. 
Men det handlar som sagt också om ett slags alternativ 
estetik, i vilken Errour inte nödvändigtvis måste be-
kämpas; det monstruösa – här i meningen det kring-
flackande, det avvikande, själva omvägarna – blir 
hos Montaigne en del av en essäistisk metod, ett sätt 
att skriva fritt i förhållande till regler och dekorum. 
Montaignes essäistiska skrivande står därmed i stark 
kontrast till de ideal om det sköna i konst och litte-
ratur som ofta har framhävts i västerländsk historia, 
och i vilka skönhet har beskrivits i termer av regel-
bundenhet, proportioner, enhet, ordning och symme-
tri.239 Jean Starobinski ser denna montaigneska frihet 
i förhållande till dekorum som direkt avhängig just 
den sysslolösa och pliktbefriade tiden; fri tid blir alltså 
synonymt med ett skrivande som gör som det faller 
det in. Den omåttliga njutning som enligt Starobinski 
präglar det essäistiska skrivandet skulle därför kunna 
antyda att Montaigne går en annan väg än många an-
dra författare som skriver för att undvika sysslolöshe-
ten: 

237 Reesers studie om den föreställt måttfulla 
manligheten och dess funktioner i samtidens kulturliv 
fokuserar framför allt på de grupper som strävade 
efter makt och avancemang i samhället, bland annat 
de humanistiska pedagogerna, vilka i ambitionen att 
skaffa sig inflytande utmålade adeln som omåttlig 
och, i analogi med detta, ”kvinnlig”. Erasmus hävdade 
till exempel att en felaktig uppfostran och alltför stor 
modersbundenhet kunde göra adelspojkar feminina, 
omåttliga och mjuka. Se vidare Moderating Masculinity, 
s. 11–23, 34–44, 78–94, 103, 198–202. Latinets mollis 
(’mjuk’, ’mild’) kunde i den latinska pedagogiska 
språkgemenskapen användas för att beskriva en 
feminin man, se Laqueur, Making Sex, s. 53, jfr 
Dictionnaire historique 2, ”mou, mol, molle”.

238 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok I, s. 201 
(kap. 25, ”Om barnuppfostran”). 

239 Om hur västerländska skönhetsideal har formats 
i motsats till det monstruösa, se t.ex. Amaleena Damlé, 
”Introduction”, i The Beautiful and the Monstrous. 
Essays in French Literature, Thought and Culture, red. 
Amaleena Damlé & Aurélie L’Hostis (Oxford, 2010), 
s. 2–3. Ordet error (från latinets errare, ’vandra’, ’irra’, 
’ströva’) rymmer förstås flera betydelser. I OED anges 
under ”error”, betydelse 1: ”The action of roaming 
or wandering; hence a devious or winding course, a 
roving, winding.” Error betyder även ’felaktighet’, 
’oriktighet’, ’villfarelse’ (vilket anas i Spensers monster). 
Ytterligare perspektiv tillför Arne Melberg, som noterar 
att Montaigne även benämner sitt skrivande rêverie, 
från medeltidslatinets reexvagare, ’vagabondera’, ’ströva 
omkring’, ett ord som på Montaignes tid även kunde 
associeras med galenskap och ilska (jfr Dictionnaire 
historique 2, ”rêver”). Melberg menar att Montaigne 
med en sådan term vill betona att han förhåller sig fritt 
till tidens estetiska ideal. Se vidare Essä, s. 282–283, jfr 
även hans Försök att läsa Montaigne s. 31–32.
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När tanken på framtida handlingar inte längre 
tvingar till anspänning och inte längre tvingar en 
att ta vara på tiden kan talet bli krumbuktande och 
irra utan slut: det hetsas inte av något brådskande 
mål. Eftersom talet inte har något annat mål än att 
manifestera sig självt kan ingen utvikning villa bort 
det. Dess tid är njutningens, inte den tid som styr 
det aktiva livet och tvingar den övertalande retori-
ken till sträng sparsamhet; det är den tid som styr 
före och efter det praktiska livet och styr över det 
privata livet och döden. Den oändliga fritiden, som 
är ett underliggande fenomen i Essayer, har en doft 
av livets intimitet och dödens tomhet.240 

Montaigne försöker inte övervinna, ursäkta eller gott-
göra sysslolöshetens monstrositeter, vilka visar sig till 
och med i essäernas stil och form som avviker från de 
retoriska idealen genom sina oändliga additioner och 
pratsamma upprepningar, sitt omåttliga kringirrande 
och sin ovilja till styrning och kontroll. Om det mon-
struösa är något han finner inom sig själv måste det 
också vara en del av hans poetik.241 

 
*

Montaigne försonar sig kanske trots allt till sist med 
sitt törniga företag? I essäistens mentala landskap får 
ogräset myllra och kvinnan visar sig finnas vid essäns 
källa även om hon står i skuggan: utan monstruösa 
fantasier, inget skrivande som fångar in dem, vän-
der och vrider på dem, häpnar, roas och oroas, för-
söker ta kontrollen, misslyckas?242 Både modern och 
fadern skapar texten – för essäns ”faderliga” ordning 
finns där ju vid sidan av det ”kvinnligt” oregerliga 
och infallsrika: i analogierna, de omsorgsfullt valda 
citaten, växlingen från det allmänna till det personli-
ga och Montaignes beslut om att ”föra bok” över sin 
rastlöshet. Det är inte metaforiken i sig som är intres-
sant – det ”manliga” och det ”kvinnliga” är ofta rätt 
konventionellt hos Montaigne – utan det faktum att 

240 Citatet från Jean Starobinski, Montaigne i 
rörelse, s. 105. När Starobinski här skriver att ”talet inte 
har något annat mål än att manifestera sig självt” tycks 
han resonera på liknande sätt om essäns tal som John 
Snyder i Prospects of Power, jfr inledningen av detta 
kapitel.

241 Richard Regosin menar dock att varken ”De 
l’Oysiveté” eller essäerna i sin helhet verkligen ”utför” 
(”perform”) det monstruösa. Hans teori är att det 
monstruösa måste kultiveras i det offentliga. Samtidigt 
utplånas det inte, eftersom det hos Montaigne ändå 
finns så många avvikelser från normen, exempelvis 
från retorikens logiska ordning eller i tonvikten på 
oväntat personliga och ofta intima detaljer. Genom att 
Montaigne använder sig av stilfigurer som paradox, 
oxymoron, antites och motsägelse kan det monstruösa 
ändå i någon mening uttryckas, samtidigt som essäerna 
inte saknar ordning och kontroll (Montaigne’s Unruly 
Brood, s. 157–158). 

242 Montaigne kallar sitt essäistiska tidsfördriv, 
följandet av själens irrande rörelser, för ett ”törnigt 
företag” (”une espineuse entreprinse”) i ”De 
l’exercitation”, se Essayer. Bok II, s. 64 (kap. 6, ”Om 
övning”), jfr Les Essais, s. 396 (bok II, kap. 6). Enligt 
Dictionnaire historique 1 kunde ordet ”épineux/
épineuse” (från latinets spinosus, ’täckt av taggar/
törnen’) på Montaignes tid användas i bildlig mening 
om en företeelse som var full av utmaningar, och med 
tanke på att Montaigne i andra texter gör jämförelser 
mellan essäskrivande och ogräs verkar det inte omöjligt 
att en sådan dubbelmening kan läsas in i uttrycket. Vad 
gäller ”entreprise” framgår av samma ordbok att ordet 
från slutet av 1300-talet kunde användas om militära 
operationer men även om handlingen att verkställa eller 
genomföra något. 
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jaget rymmer och erkänner båda sidor; det är väx-
lingen mellan styrning och tygellöshet, det formade 
och det formlösa, det förädlade och det vilda som gör 
”De l’Oysiveté” till en så fascinerande pendang till es-
säprojektet i sin helhet. Att försöka beskriva Montaig-
nes essäer som uttryck för antingen det ena eller det 
andra – som formel för måtta och medelvägstänkande 
eller som en ventil för sinnets vanvettiga infall – vore 
otillräckligt: det tyglade och det otyglade tillsammans 
skapar essä. Essän är den metod som söker göra reda 
för den skillnad och motsägelsefullhet som författaren 
finner inom sig själv och den är resultatet av den pröv-
ning av det egna omdömet och erfarenheten som blir 
Montaignes version av tillbakadragandets gest.243 Där-
för är det enligt min mening otillfredsställande att tala 
om förhållandet mellan reträtt, sysslolöshet och essä 
(åtminstone som det gestaltas hos Montaigne) främst i 
terapeutiska termer, vilket tycks ligga i förlängningen 
av John Snyders sätt att beskriva essäns tillblivande. 
Med detta perspektiv skulle det essäistiska skrivan-
det framför allt vara ett sätt att konfrontera den oro 
och melankoli som konventionellt antogs uppstå ur 
tillbakadragandet och sysslolösheten, vilket implice-
rar att det handlar om en gardering mot galenskap, 
ytterst syftande till underordning i kulturen. Visst 
finns det ett sådant drag hos Montaigne, ett medvetet 
bruk av ofta använda bilder av reträtt och sysslolöshet 
vars relation till biografiska omständigheter vi bara 
kan spekulera om, men samtidigt finns något annat: 
”Antingen grips jag av ett melankoliskt humör eller 
av ett koleriskt; ena stunden dominerar sorgsenheten 
på alldeles egen hand i mig, nästa stund munterhe-
ten”, skriver Montaigne; hans omdöme ”vinglar hit 
och dit”, ”det flyter och irrar” och tycks inte kunna 
stanna kvar i det ena eller andra tillståndet.244 Mon-
taigne hyllar skillnad och mångfald och säger till och 
med att ingen egenskap är så allmän som olikheten, 
han accepterar det avvikande, kanske till och med 

243 När jag talar om den skillnad som Montaigne 
upptäcker hos sig själv syftar jag bland annat på hur 
han skriver i ”De l’inconstance de nos actions”: ”Vi är 
alla lappverk, av en väv så formlös och brokig att varje 
bit spelar sitt spel vartenda ögonblick. Och det är lika 
stor skillnad mellan oss och oss själva som mellan oss 
och andra.” Citatet från Essayer. Bok II, s. 11 (kap. 1, 
”Om bristen på beständighet i våra handlingar”). Jfr 
även ibid., s. 8–9, där Montaigne noterar att han kan 
iaktta en lång rad motsatta egenskaper och tillstånd hos 
sig själv. 

244 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok II, s. 341 
(kap. 12, ”Försvarstal för Raymond Sebond”). 
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fascineras och roas av det, han konstaterar att själens 
”strävanden är utan gränser och form, dess näring är 
förundran, jakt, tvetydighet”, den strävar alltid vidare 
och slår sig aldrig till ro i sig själv.245 Men med tanke 
på att så många ändå har framhållit ett melankoliskt 
drag hos Montaigne och tolkat fantasins irrande som 
en antydan om hotande galenskap, är det intressant 
att anknyta till Michel Foucaults diskussion om vad 
som utmärker renässansens förhållande till vanvettet 
eller oförnuftet i relation till den efterföljande så kallat 
klassiska epoken. Om vanvettet under den klassiska 
epoken skiljs från världen genom att gömmas undan 
på anstalter kopplas det fortfarande under renässansen 
till vad Foucault kallar ”imaginära överskridanden”, 
det är fortfarande ”närvarande överallt och involverat i 
varje erfarenhet”. Under renässansen ses vanvettet allt-
så snarast som ett slags monster inuti en själv (vilket 
tycks framgå av Montaignes betraktelser); i den klas-
siska epoken är det något man betraktar på avstånd, 
bakom galler.246

Det mest frustrerande med den montaigneska 
mångfalden är likväl att själens rörelser är så svåra att 
hålla fast och nedteckna; i kapitlet ”Sur des vers de 
Virgile”, skriven i ett senare skede än ”De l’Oysiveté”, 
tycks Montaigne återknyta till den under reträttens 
initiala skede centrala frågan om hur man ska förhålla 
sig till den oregerliga och monstruösa fantasin. Här 
konstaterar Montaigne: 

[…] jag gillar inte att mina djupaste och galnaste 
tankar, de som jag tycker bäst om, vanligen dyker 
upp ur min själ alldeles oväntat och när jag minst 
söker dem, och att de försvinner lika plötsligt utan 
att jag har någon chans att skriva ned dem på fläck-
en: när jag sitter till häst, till bords eller ligger till 
sängs, men mest när jag sitter till häst, för det är då 
jag samtalar mest.247 

245 Om olikheten som den mest universella 
egenskapen skriver Montaigne bland annat i 
inledningen till ”De l’Experience”, se Essayer. Bok III, 
s. 407 (kap. 13, ”Om erfarenhet”), citatet från samma 
kapitel, s. 412. Regosin polemiserar i sin studie mot 
en annan Montaigne-tolkare, Fausta Garavini, som i 
en psykoanalytisk läsning av Montaigne (Monstres et 
chimères. Montaigne, le texte, et le fantasme, 1993) har 
tolkat det monstruösa som uttryck för det omedvetna, 
skräckfyllda och oförklarliga och skrivandet som 
en form av terapi för att konfrontera fantasmer och 
fobier. Jag instämmer med Regosin i uppfattningen 
att Montaigne inte ser det oförklarliga och annorlunda 
som något hotfullt utan snarare accepterar och lyfter 
fram det, jfr Montaigne’s Unruly Brood, s. 235 (not 3). 

246 Foucault refereras och citeras från Vansinnets 
historia under den klassiska epoken, övers. Carl G. 
Liungman, 6 översedda uppl. (Lund, 2010 [1961]), första 
citatet s. 85, andra s. 96–97.

247 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 132 
(kap. 5, ”Om några rader av Vergilius”.)
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Jag tänker att det kanske är ungefär som att försöka 
fånga såpbubblor – de skimrar löftesrikt men svävar i 
förväg och spricker när vi vidrör dem. Att gripa tag i de 
djupaste, mest förunderliga tankarna och att förmedla 
dem i skrift är det svåraste. Paradoxen kvarstår ännu 
mot slutet av det essäistiska livsprojektet: Montaigne 
för visserligen bok över sina fantasmer eller upprättar 
ett slags räkenskaper, men det är med Foucaults pa-
radoxala formulering ett ”protokoll över ett lössläppt 
drömmande”, de är både omåttliga och kontrollerade, 
oförnuftiga och förnuftiga, fåfängliga och fyllda med 
mening.248 

 
*

Det är lätt att bli både förälskad i och frustrerad över 
den komplexitet och rymlighet som Montaignes es-
säer erbjuder. Trots deras monstruösa och mirakulösa 
motsägelsefullhet går det inte att blunda för att de bi-
drar till att etablera en seglivad föreställning: essän är 
länge en genre för män med inflytande och kunskap 
från de högre samhällsskikten med möjlighet att ta ett 
steg tillbaka för att reflektera. Sysslolöshet (men märk 
väl, en positivt laddad sådan) och frihet, Montaignes 
påstått centrala egenskaper, har något väsentligt ge-
mensamt: de signalerar rättigheter, privilegier, makt. I 
en diskussion om ensamhet och frihet menar filosofen 
och sociologen Georg Simmel att begreppet frihet kan 
uppfattas både som en ständigt pågående befrielsepro-
cess och som, i relationell mening, ”ett maktförhål-
lande till andra”; att ta sin frihet i bruk betyder också 
att behärska och utnyttja. Frihet kan förefalla vara 
”ett förnekande av samhälleliga förbindelser” skriver 
Simmel – vilket tycks illustreras exempelvis i Mon-
taignes ”De la solitude” – men om friheten inte har 
en motpart förlorar den sin betydelse, på samma sätt 
som ensamheten inte kan tänkas utan samhällets exis-
tens, även om den förnekas. Själva ordet för frihet har 

248 Citatet från Michel Foucault, ”En 
biblioteksfantastik” (1964/1970), övers. Jan Stolpe, i 
Diskursernas kamp, s. 22. Texten skrevs som förord till 
en utgåva av Gustave Flauberts La Tentation de Saint 
Antoine (1874). Enligt Foucault är det lätt att uppfatta 
La Tentation som en dokumentation över drömmerier 
och fantasmer men den visar sig snarare vara ett 
”monument av omsorgsfullt vetande”, en produkt av 
omfattande biblioteksstudier (s. 22). Foucaults poäng 
är att det under 1800-talet växer fram en fantasiform 
som tar utgångspunkt just i det exakta vetandet. 
Drömmande förknippas inte längre med natten eller 
med människans inre: ”Man bär inte längre det 
fantastiska i hjärtat, man väntar sig heller inte att det 
ska springa fram ur naturens oregelmässighet. Man 
hämtar fram det fantastiska ur det exakta vetandet, 
dess rikedom ligger och väntar i dokumentet. För att 
drömma ska man inte blunda, man ska läsa”, skriver 
Foucault (s. 24). Foucault förknippar denna fantasiform 
framför allt med 1800-talet, men menar att den varit 
känd även under renässansen. Jag tycker att Foucaults 
formulering inbjuder till tankar om Montaignes essäer, 
som denne själv beskriver i liknande termer i ”De 
l’Oysiveté”, samtidigt som dessa alldeles uppenbart är 
produkter av läsning om än inte av exakt vetande. Hos 
Montaigne tycks dessutom drömmeriet och fantasierna 
fortfarande knutna till kroppen och själen och den 
oregelbundenhet som naturen själv uppvisar. Här finns 
en parallell till Foucaults diskussion om oförnuftet 
ovan – under renässansen är detta ännu inte avskilt från 
kroppen utan en del av de ”imaginära överskridanden” 
som Foucault talar om.  
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i många språk konnotationer till rättigheter eller privi-
legier, vilket kan jämföras med grunden till franskans 
loisir och engelskans leisure – latinets licēre (’att vara 
tillåten’, ’att ha tillstånd’) – och dessa termer ligger i 
sin tur nära sysslolösheten, åtminstone vissa av dess 
schatteringar.249 

Frågan om essäns relation till makten aktualise-
ras alltså åter: är det ändå som John Snyder påstår, att 
skrivandet av essä erbjuder den som drar sig tillbaka 
ett slags kompensation för inflytandet i vita activa, i 
det offentliga och allmänna? Är essän (i det här och 
många andra fall) ett uttryck för den åldrade mannens 
internalisering av makt och kontroll, en förberedelse 
för döden, ett avstående från yttre krav som ändå inte 
är ett verkligt avstående eftersom det snarare hand-
lar om en omformulering av auktoriteten än ett to-
talt uppgivande av den? I den västerländska kulturen 
finns sedan Platon och Cicero en föreställning om att 
just ålderdomen bör formas till en avståendets konst, 
där en yttre maktutövning transformeras till ett slags 
inre självkontroll – idealet är att inte lyda under någon 
annan auktoritet än sin egen. Ska Montaignes reträtt 
till sysslolösheten och till essäistiskt skrivande ses i lin-
je med denna idealisering? Ja kanske, men samtidigt 
inte riktigt eller enbart – något av det omåttliga och 
lössläppta slinker alltid emellan, och det är inte bara 
oroande utan också lustfyllt.250 

Montaignes essäer med sitt utrymme för det avvi-
kande väcker ständigt nya frågor. Är hans upptagen-
het av det sysslolösa sinnets irrfärder och dess märkliga 
avkommor ett tecken på att essän som form för tänk-
ande och skrivande tillåter mannen att vara lite min-
dre manlig, eller att strunta i kulturens och sedvänjans 
bojor? Är min egen text, med dess provocerande un-
dervegetation av vildvuxna kommentarer och upprep-
ningar, resultatet av den faderlösa akademiska verk-
samheten; när doktorsexamen är avklarad och själen 
lämnas att klara sig själv löper den amok i fingrarnas 

249 Georg Simmel refereras och citeras från 
”Ensamhet och tvåsamhet”, övers. Erik af Edholm, i 
Hur är samhället möjligt? – och andra essäer (Göteborg, 
2013 [1908]), s. 159–161, första citatet s. 160, andra s. 159.

250 Här utgår jag från Pär Alexanderssons 
diskussion om västerländska föreställningar om det 
ideala åldrandet från antiken och framåt i Konsten att 
avstå, s. 14, 19–20, 165–170, 195, 200. Sådana tankar 
formas redan hos Platon i bilden av Sokrates och 
tar senare form bland annat i Ciceros De Senectute 
(som ju är en viktig referens för John Snyder). Ett 
sådant åldrandeideal rör förstås framför allt den 
välbeställde mannen; Alexandersson menar till och 
med att man utifrån ett genusperspektiv kan tolka 
ålderdomsidealiseringen som mannens kamp för att 
upprätthålla självkontrollen gentemot en kvinnlighet 
som förknippas med upplösning och normlöshet (att 
Montaigne inte riktigt sällar sig till sin tids konsensus i 
fråga om detta torde ha framgått). Diskussionen om det 
ideala åldrandet ser Alexandersson som en ”utdragen 
problematisering av gamla uppfattningar om den äldre 
mannen som makthavare och kulturell centralgestalt” 
(s. 168–169). Resonemangen är intressanta att ställa 
mot Snyders i flera avseenden: bland annat antyder 
Alexandersson att skrivandet och reflektionen kring 
det ideala åldrandet tycks ha ökat i tider då äldre 
mäns maktpositioner utmanats i realiteten, och att 
många, även icke-västerländska visdomstraditioner har 
tillkommit i perioder av politisk oro, vilket tyder på att 
de har fungerat som ett slags överlevnadsstrategier (s. 
17–19, 168–169).
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rassel över tangentbordet? Något svar på mina frågor 
tror jag mig inte om att kunna åstadkomma, skeptisk 
som jag är inför alltför tvärsäkra påståenden exempel-
vis om skillnader mellan manligt och kvinnligt. Kan-
ske har jag helt enkelt fastnat för det ”kvinnliga” hos 
Montaigne för att jag inte kunnat frigöra mig från min 
egen tids förhållningssätt. Det är vi som är fixerade vid 
kön och genus, inte Montaigne och hans tid. Montaig-
ne behåller sitt avstånd trots att han ibland kan kännas 
som en av oss. Därför tror jag att det är dags att bege 
sig vidare, över kanalen och in i ett annat århundrade, 
för att få lite andra perspektiv på den adlige essävirtu-
osen och de idéer han sätter i gungning. Förhållandet 
mellan reträtt, sysslolöshet och essä måste väl omge-
staltas när samhället förändras? Begreppen kanske får 
delvis nya innebörder och funktioner när de tolkas i 
ett annat språk och i en annan kultur och tid? 

Alors, till England, och till en författare som fak-
tiskt var bokhållare, både i livet och litteraturen – 
Charles Lamb. 





KLERKSYSSLAN SOM  SINEKUR: LAMB, 
 ARBETSETIKEN OCH SYSSLOLÖSHETENS  TEATER
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Plaketten på king’s parade i Cambridge sit-
ter så högt upp på den vittrade tegelväggen och 
är så diskret att jag nästan inte kan urskilja vad 

det står: ”Charles Lamb lodged here August 1819”. För 
att se den måste man stå med ryggen mot King’s Col-
lege, och när jag så småningom kisande vänder mig 
om i höstsolen blir det uppenbart att den kollektiva 
uppmärksamheten snarare är riktad åt andra hållet. 
Turisterna håller upp sina mobilkameror eller poserar 
med den anrika lärdomsinstitutionen i bakgrunden, 
men in i de privata delarna kommer man bara om man 
är inbjuden, och det är varken de eller jag. Javisst, även 
jag är turist här, en tillfällig besökare och främling på 
weekendbesök. Det är början av november; i stadens 
botaniska trädgård blommar ännu pimpinellrosen 
Stanwell Perpetual tappert, men kylan börjar komma 
smygande.

Plaketten mittemot King’s College illustrerar på 
sätt och vis Charles Lambs ställning i dagens litterära 
landskap, men den säger kanske också något om hans 
position i utkanten av sin egen samtid. Här, med bästa 
tänkbara utsikt över colleget, bodde han under en 
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sensommarferie för närmare tvåhundra år sedan, men 
han var själv aldrig en fellow; han fick aldrig möjlighet 
att studera vid universitetet, och han blev aldrig någon 
uppburen poet som flera av sina nära författarvänner. 
Han prövade sig fram i en rad olika genrer och fick 
framgångar först i fyrtiofemårsåldern med sina regel-
bundet återkommande och egensinniga essäer i Lon-
don Magazine under signaturen ”Elia”; de flesta skrevs 
mellan åren 1820 och 1825. Även om han redan 1823 
tycks ha tröttnat och offentligt tog sitt fiktiva alter ego 
av daga i en fingerad dödsruna övertalades han snart 
att återuppväcka Elia för ytterligare en omgång essäer.1 

Till skillnad från Montaigne är Charles Lamb en 
numera rätt bortglömd författare, även i sitt eget hem-
land. Den som intresserar sig för det tidiga 1800-talets 
engelska litteratur kan emellanåt stöta på honom i en 
bisats eller not i egenskap av att han sagt något klokt 
om en eller annan av sina mer litterärt framgångsrika 
vänner. En av dagens mest ihärdiga Lamb-forskare, 
Simon P. Hull, menar att eftervärlden har haft svårt 
att ta sig bortom bilden av Lamb som en gemytlig, 
charmerande eskapist – ett slags mysfarbror som inte 
förargade någon. Hulls förklaring är att Lamb ofta 
har isolerats från sitt historiska och materiella sam-
manhang, som när det tas i beaktande antyder en 
både mer provocerande och engagerad författare än 
den gängse föreställningen ger vid handen.2 Det som 
kan provocera och oroa med Lamb är inte minst hans 
fäbless för ironi och hans ständiga skämtande. Lamb 
själv verkar ha varit högst medveten om att ironi inte 
är något oskyldigt: i nämnda dödsruna över Elia från 
1823, signerad av vännen – ”Phil-Elia” – hävdar denne: 
”Få förstod honom; och jag är inte säker på att han all-
tid helt förstod sig själv. Han hade en alltför stor benä-
genhet för den där farliga figuren – ironi. Han sådde 
tvetydiga tal, och skördade rent och otvetydigt hat.”3 
Som Joseph E. Riehl konstaterat i en studie av hur ef-
tervärlden tolkat och omtolkat Lamb (oftare personen 

1 Essäerna under signaturen Elia återpublicerades i 
två samlingsvolymer, båda utan angivet författarnamn: 
1823 utgavs Elia. Essays Which Have Appeared under 
That Signature in the London Magazine (i det följande 
förkortad till Elia) och 1833 kom The Last Essays of 
Elia. Being a Sequel to Essays Published Under that 
Name (nedan förkortad till Last Essays of Elia). Om 
dateringen av essäerna, Lambs samarbete med London 
Magazine och den troliga intentionen att avbryta 
sviten av essäer om Elia, se E. V. Lucas, ”Notes”, i 
Charles & Mary Lamb, The Works of Charles and 
Mary Lamb. Vol. II, s. 302–304, 399. De engelska 
citaten är genomgående hämtade från denna, av Lucas 
redigerade, utgåva av syskonen Lambs samlade verk. 
Första gången en enskild essä citeras anges fullständig 
referens, därefter enbart essätitel och sida. Ett urval 
av Charles Lambs essäer finns översatta till svenska av 
Sigfrid Lindström, som dock avled innan han hann 
avsluta sitt arbete, i Essayer (Lund, 1952). Om inget 
annat anges har jag utgått från denna översättning 
i de fall jag citerat på svenska, och här har jag följt 
samma princip för referensangivelser som för den 
engelska utgåvan. I Sverige har på senare år Lambs liv 
och verk uppmärksammats av Ruth Halldén i kapitlet 
”Charles Lamb” i samlingen Radikaler och viktorianer 
(Stockholm, 2004), s. 33–45. Därtill finns numera Arne 
Melbergs introduktion av Lamb samt hans översättning 
av essän ”Imperfect Sympathies” (”Bristfälliga 
böjelser”) i Essä (s. 145–149). ”Imperfect Sympathies” 
publicerades första gången i London Magazine i augusti 
1821.

2 Simon P. Hull kommenterar Lambs perifera position 
i litteraturforskningen och litteraturhistorien i Charles 
Lamb, Elia and the London Magazine, s. 6–9.

3 Redan strax efter att den första samlingsvolymen 
med essäer kommit ut verkar Lamb ha tröttnat på Elia 
då han försökte övertyga läsarna om att denne var död 
och begraven i dödsrunan ”A Character of the late Elia: 
By a Friend”, publicerad i London Magazine i januari 
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än hans skrifter) tycks man ha haft svårt att hantera 
att han ofta ägnar sig åt den typ av frågor och ämnen 
som inte har några enkla svar; Lamb skapade osäker-
het hos sina läsare och utmanade deras fördomar på ett 
sätt som kan föra tankarna till exempelvis Jonathan 
Swift. Tonen i hans essäer har även fått nutida uttol-
kare att i honom se en föregångare till Dostojevskijs 
källarman och andra kluvna och retliga antihjältar, 
eller till det metalitterärt reflekterande författartilltal 
som återkommer i postmodernt berättande.4 

Det finns forskare som menar att ironiska och sati-
riska drag när de dyker upp i essän kommer i konflikt 
med dess sanningsanspråk och med essäistens vilja 
att kommunicera med sin läsare utan omskrivningar. 
Litteraturvetaren G. Douglas Atkins har exempelvis 
hävdat att just Swifts berömda ”A Modest Proposal” 
(1729; ”Ett anspråkslöst förslag”) – som emellanåt fö-
rekommer i essäantologier – inte bör betraktas som en 
essä, eftersom läsaren ska kunna lita på att den som ta-
lar är författaren själv, kanske en aning maskerad men 
ändå inte oigenkännlig. Den som talar i ”A Modest 
Proposal” är emellertid ett monster som i alla avseen-
den måste separeras från Jonathan Swift, menar At-
kins; om essäns tilltal kan präglas av en spänning mel-
lan verklighet och fiktion finns den inte i ”A Modest 
Proposal” som måste betraktas som rent fiktiv och 
som satir snarare än essä. ”A Modest Proposal” skiljer 
sig också från essän då den är ute efter att få läsaren 
att välja sida och ståndpunkt, enligt Atkins – här finns 
alltså inte den tvetydighet och det både-och-tänkande 
som ofta präglat den essäistiska traditionen.5 Även 
Arne Melberg har hävdat att ironi och satir utmanar 
essäns gränser; ironin låter sig inte med självklarhet 
förenas med essäns ”vilja[…] till klarspråk och ome-
delbar kommunikation” skriver han i sin presentation 
av den svenska essäisten Klara Johanson i Essä, och 
knyter då an till just Charles Lamb.6 Andra forskare 
har i stället pekat på att humor, ironi och emellanåt 

1823 och signerad ”Phil-Elia”. Denna text omvandlades 
senare i förkortat skick till förord i Last Essays of Elia 
med rubriken ”Preface: By a Friend of the Late Elia”. 
Citatet lyder i original: ”Few understood him; and I 
am not certain that at all times he quite understood 
himself. He too much affected that dangerous figure – 
irony. He sowed doubtful speeches, and reaped plain, 
unequivocal hatred.” Citerat från The Works of Charles 
and Mary Lamb. Vol. II, s. 152 (min övers.).

4 Beskrivningen av Lambreceptionen från Joseph E. 
Riehl, That Dangerous Figure. Charles Lamb and the 
Critics (Columbia, 1999), s. 1–3, 23, 163–168 (kopplingen 
till Swift s. 23 och 163). Phillip Lopate ser paralleller 
mellan Lamb/Elia och huvudpersonen i Fjodor Dos-
tojevskijs Anteckningar från ett källarhål (1864), och 
menar även att Lamb, tillsammans med Laurence 
Sterne, förebådar ett postmodernistiskt självparo-
dierande skrivande: ”If you would seek a template for 
the giddy, runaway, self-referential verbal production 
in today’s postmodern stars such as Thomas Pynchon, 
John Barth, Dave Eggers, Rick Moody, David Foster 
Wallace, and Nicholson Baker, look to Sterne and 
Lamb.” Citatet från ”Foreword”, i Charles Lamb, Essays 
of Elia (Iowa City, 2003), s. xv; kommentaren om Dos-
tojevskij från s. x. 

5 G. Douglas Atkins refereras från Reading Essays, 
s. 55–61. Atkins kommer här in på intressanta 
men samtidigt problematiska idéer om att essän 
förkroppsligar ett särskilt personlighetsideal eller etos. 
Essäisten måste vara sympatisk, menar Atkins (s. 58): 
”Monsters do not write essays, nor do essayists adopt 
monstrous personas.” För ett motsägande exempel kan 
vi återknyta till föregående kapitel där det monstruösa 
lyftes fram som en aspekt av Montaignes essäistiska 
skrivande och som ett drag som Montaigne rentav 
iakttog hos sig själv.

6 Arne Melberg citeras från Essä, s. 408, jfr ibid., 
145–149, där Lamb introduceras. 
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satir återkommande har förknippats med essän – och 
att i synnerhet ironin är särskilt framträdande i den 
engelska romantiska essäistiken från tidigt 1800-tal. 
Simon P. Hull menar till exempel att ironi är en när-
mast vanemässig hållning hos romantikens essäister, 
och på svensk mark har författaren och litteraturve-
taren Göran Hägg talat om ett slags sympatiserande 
ironi även hos tidiga 1900-talsessäister som Klara Jo-
hanson och Frans G. Bengtsson; den senare skriver 
i tydlig dialog med engelsk essäistik och inte minst 
med Lamb. Även 1700-talets essätidskrifter, som jag 
återkommer till längre fram i kapitlet, har associerats 
med ett ironiskt tilltal, och det går likaså att hitta ex-
empel på att Montaigne har lästs på detta sätt – enligt 
Kuisma Korhonen kan Montaignes förord till Les Es-
sais läsas som ett klassiskt exempel på ironi, där denne 
skiktar sin publik i två: de som bara läser bokstavligt 
ställs mot de läsare som uppfattar Montaignes ironiska 
lek med olika innebörder.7 

Frågan om essäns förhållande till ironin – en fråga 
som det alltså inte finns något enkelt svar på – är i 
sin tur nära sammanvävd med en lika komplex frå-
ga, nämligen den som handlar om essäns relation till 
fiktionen. Kan man, som Kuisma Korhonen har varit 
inne på, tala om en särskild essayistic license besläktad 
med konstnärens frihet, en frihet att leka med relatio-
nen mellan verkligt och fiktivt, att föra resonemang 
utan att underbygga dem med fakta, rentav att tala 
under täckmantel av någon annan? Åter har vi att göra 
med frågan om essäns oavgjorda, rörliga och poten-
tiella förhållande till konsten liksom till vetenskapen, 
kritiken, teorin och filosofin. Frågor som dessa aktua-
liseras på olika sätt och i olika grad i olika essäistiska 
författarskap, men såväl ironin som fiktionen ställs på 
sin spets i Lambs essäistik under Elias täckmantel.8 

Frågan om hur vi kan förstå essäns – men fram-
för allt Lambs – ironi kommer att löpa som en un-
derström i detta kapitel och får stiga till ytan i flera 

7 Simon P. Hull skriver att ironi är en ”habitual pose 
of the Romantic essayist” och kallar Lamb för ”the 
author of irony”, i Charles Lamb, Elia and the London 
Magazine, första citatet s. 122, andra s. 180. Göran 
Hägg refereras från Övertalning och underhållning, s. 
22, 26, 216–218, 226. Med sympatiserande ironi avser 
Hägg tendensen att låta ironin drabba även det egna 
jaget och dess eventuella svagheter (vilket för övrigt 
är ett framträdande drag även i Lambs essäistik). Om 
ironi och satir i 1700-talets essätidskrifter, se t.ex. 
Ann Öhrberg, Samtalets retorik. Belevade kulturer och 
offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal (Höör, 2014), 
s. 50, 60–65, som ser tidens essäistik som besläktad med 
1700-talsromanen och den borgerliga komedin. I linje 
med Melberg och Atkins menar dock även hon att ironi 
och satir kunde komma i konflikt med essäpressens 
”potential till seriöst sanningssökande” (s. 61). Kuisma 
Korhonen refereras från Textual Friendship, s. 278–279. 

8 Kuisma Korhonen skriver: ”One of the distinctive 
features of the personal essay […] seems to be the kind 
of poetic license that allows the essayist to develop his 
themes without ultimately proving the propositions 
made in the text. […] the validity of essayistic 
developments is built on a network of concepts and 
arguments rather than on any scientific proof.” Han 
jämför även essän med fiktionen men konstaterar 
att essän – även om den i synnerhet i den engelska 
traditionen har förlitat sig på fiktiva talespersoner 
– i regel inte skapar en fiktiv värld i egen rätt, som 
romanen och novellen. I linje med sin ambition att 
diskutera på ett essäistiskt sätt, det vill säga att hålla 
kvar vid frågornas komplexitet snarare än att formulera 
slutsatser, konstaterar Korhonen att essän varken låter 
sig beskrivas som fiktion eller ”nonfiction” och att den 
ofta försöker bryta upp ”the binary logic of ’truth’ 
and ’falsity’ by substituting it for a rich variety of 
’probable,’ ’uncertain,’ ’possible,’ ’imaginable,’ ’unlikely,’ 
and other fuzzy concepts relating to different degrees 
of probability”. (Textual Friendship, s. 145–157, första 
citatet s. 146, andra s. 154.) 
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olika sammanhang (även om ironin har betydelse både 
tidigare och senare i essäistiken och kan skönjas hos 
såväl Montaigne som Woolf och Diski, är den kanske 
särskilt elaborerad just hos Lamb och lyfts därför fram 
i synnerhet i anslutning till hans essäistiska skrivande). 
Ironin är samtidigt sammanvävd med en rad andra te-
man som aktualiseras i Lambs essäistiska författarskap 
(bland annat den nämnda fiktionen), och den kommer 
här – i linje med studiens essäistiska ambition att tänka 
saken mångskiktad – att diskuteras mer i relation till 
dessa än till de många komplexa frågor som den om-
fattande teoribildningen kring ironi numera rymmer. 

En aspekt av den moderna diskussionen om iro-
ni som dock är relevant i det här sammanhanget är 
kritiken mot intentionalismen. Som kulturteoretikern 
Claire Colebrook har konstaterat pekar redan den 
vanliga föreställningen om ironi som motsatsen till det 
som explicit sägs mot en idé om en intention lokalise-
rad hos den som talar och möjlig att utläsa i relation 
till ett specifikt sammanhang. När texter uppfattas 
som ironiska uppstår ständigt ett behov av att stabi-
lisera dem, att komma fram till ett entydigt budskap, 
vad författaren ”egentligen” menade. Kanske, föreslår 
Colebrook, är vår förståelse av ironi rentav nära knu-
ten till den västerländska föreställningen om subjektet 
och till tanken om att detta kan uttryckas just genom 
språket.9 Om ironi emellertid snarare betraktas som en 
tolkningsstrategi, som något som skapas i läsarens dia-
log med texten och i relation till olika slags tolknings-
gemenskaper – vilket exempelvis litteraturvetaren Lars 
Elleström har argumenterat för i anslutning till ironi-
teoretiker som Stanley Fish och Linda Hutcheon – blir 
det i stället intressant att sätta fokus på själva den osä-
kerhet som uppstår i tolkningarnas mångfald och hur 
den har hanterats av olika läsare.10 Som Joseph E. Riehl 
har visat har ambivalens och osäkerhet åtföljt mottag-
andet av Lamb ända från början. Kanske har det delvis 
att göra med att Lamb skriver sina essäer under pseu-

9 Claire Colebrook refereras från Irony (New York, 
2004) s. 1–21, se särskilt s. 12–13 och 20; citatet nedan 
från s. 20. Colebrook betonar här att ironin blottlägger 
en paradox i fråga om språkets relation till verkligheten 
och till specifika kontexter: ”If irony means something 
other than what it says, then this will (according to 
its supporters) allow language to be liberated from a 
fixed and stable context. On the other hand, the idea 
of an other meaning refers irony back to some speaker 
or original intent, to ideas or a sense that lies outside 
language. Irony may well be tied up with the long 
history of Western subjectivism: the idea that behind 
language, actions, difference and communication there 
is a ground or subject to be expressed.” 

10 Lars Elleström refereras från Divine Madness. 
On Interpreting Literature, Music, and the Visual Arts 
Ironically (Lewisburg, 2002), s. 40–44, 58–67. Utt-
rycket tolkningsgemenskap (interpretive community) 
förknippas med Stanley Fish som menar att kollektiva 
och kulturellt formade föreställningar och normer 
påverkar texttolkning. Idén om tolkningsgemenskaper 
kan enligt Elleström förklara att många läsare kan 
vara överens om att tolka vissa texter ironiskt (s. 66). 
Elleströms studie formuleras emot den intentionsorien-
terade ironiforskningen, och han menar att den starka 
kopplingen mellan ironi och intention har att göra med 
att ironibegreppet först formades i en muntligt präglad 
kultur (s. 30). 
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donym – vilket liksom i fallet med Swift väcker frågan 
om författarsubjektet, intentionen, uppriktigheten, 
förhållandet mellan den som talar i texten och den bio-
grafiska person som skrivit den. I detta avseende pekar 
Lambs essäistik i en annan rikning än Montaignes, i 
vilken ambitionen var att använda reträtten och den 
lediga tiden för att utröna jaget i all dess komplexitet 
och att omtala det i så uppriktiga ordalag som möj-
ligt (även om Montaigne förstås inte är omedveten 
om att skrivandet om jaget innebär stilisering: man 
måste ”ordna håret och snygga till och arrangera sig 
för att visa sig offentligt”, skriver han exempelvis i ”De 
l’exercitation”). Att läsa Lambs essäistik innebär ett an-
nat slags utmaning och den formulerar ett annat slags 
reträtter, som kan föra tankarna till vad Michel Fou-
cault en gång hävdade i en föreläsning: ”Vi tål inte lit-
terär anonymitet, vi godtar den bara som gåta.”11 Men 
om gåtor i regel är till för att lösas behåller Charles 
Lambs essäistik under Elias täckmantel något av sin 
gåtfullhet, vilket inte gör den mindre intressant att un-
dersöka i all sin egendomlighet. 

Som dödsrunan över Elia antyder är ironi även 
en tolkningsstrategi hos författaren själv, vilket pe-
kar mot att ironin här är något mer än bara en ”far-
lig figur” i bemärkelsen en stilfigur eller ett retoriskt 
grepp.12 Kanske har vi här även att göra med den andra 
förståelse av ironi som sedan antiken levat sida vid sida 
med den första men som varit mer eller mindre fram-
trädande i olika tider – tanken om ironi som ett slags 
existensmodus och som en övergripande inställning 
till tillvaron, uttryckt exempelvis i den sokratiska eller 
i den romantiska ironin. Ironin blir då paradoxalt nog 
en ”farlig figur” i en mer bokstavlig bemärkelse – den 
fungerar som utgångspunkt för en hel personlighet 
och dess ständiga undanglidande.13 Ett försök att för-
stå denna figur i Lambs essäistik kan inte bortse från 
personen och livsödet men måste även knyta an till 
vidare sammanhang som den samtida omvandlingen 

11 Montaignecitatet från Essayer. Bok II, s. 65 (kap. 
6, ”Om övning”). Foucaultcitatet från ”Vad är en 
författare?” (1969/1979), övers. Jan Stolpe, i Diskursernas 
kamp, s. 87. 

12 Att jag här intresserar mig för Lambs tendens att 
själv betona en ironisk tolkning av sina egna texter kan 
tyckas strida mot Elleströms upprepade budskap om 
att ”intentionalism is problematic” (Divine Madness, 
s. 33). Samtidigt skriver Ellerström att författares egna 
tolkningsstrategier har samma ”hermeneutical value” 
som andra tolkningar (ibid., s. 48). Läsare och författare 
kan vara överens om ironi som tolkningsstrategi i 
förhållande till en viss text eller de kan vara oeniga. 
Som vi ska se finns det essäer av Lamb som vissa läsare 
har tolkat ironiskt och andra har läst bokstavligt; i det 
senare fallet har de ibland uppfattats som provokativa.   

13 Om distinktionen mellan ironi som stilfigur 
och existensmodus, se Colebrook, Irony, s. 1–71; 
jfr Elleström, Divine Madness, s. 15–25. Båda 
uppfattningarna finns i den antika kulturen, exempelvis 
i Platons dialoger. Under medeltiden dominerade 
den retoriska förståelsen medan begreppet breddades 
under renässansen, men först under romantiken 
och i synnerhet i den tyska estetiken utvecklades 
en mer djupgående diskussion kring ironi som ett 
grundläggande existensvillkor. Som kommer att framgå 
nedan kan det finnas anledning att belysa vissa aspekter 
av Lambs ironi mot bakgrund av den romantiska, men 
det innebär inte att den är medvetet formad i relation 
till den tyska ironiförståelsen. 
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av synen på såväl litteraturen som författargestalten, 
liksom till det kapitalistiska samhälle som transforme-
rar sysslolöshet till fritid som blir tillgänglig för fler 
än den aristokratiska eliten, men i vilket något annat 
tycks gå förlorat. 

*
 

Charles Lamb, född 1775, var samtida med den eng-
elska högromantikens poeter och nära vän med flera 
av dem, framför allt med Samuel Taylor Coleridge, 
men han var till skillnad från dem aldrig författare på 
heltid och porträtterar i sina essäer ofta Elia som en 
enkel litteratör i skuggan av de stora andarna.14 Med 
föräldrar ur den övre tjänsteklassen hade han dessut-
om en lägre social position än de flesta av sina samtida 
litterära vänner och måste arbeta för sitt och familjens 
uppehälle, vilket han gjorde i hjärtat av det brittiska 
imperiet som bokhållare på handelskompaniet East 
India Company från sjutton års ålder till sin pensione-
ring 1825, fyllda femtio. Läsa och skriva fick han göra 
på kvällar och nätter, helger och ferier.15 

Lamb levde mer eller mindre hela sitt vuxna liv 
på olika platser i London med omnejd tillsammans 
med sin äldre syster Mary, ungkarl och ungmö till-
sammans. Charles Lamb tycks ha haft starkare band 
till sin syster än till sina föräldrar – hon tog hand om 
honom i unga år men hon spelade också en avgörande 
roll i det trauma som senare kom att prägla större de-
len av syskonens liv. När Charles tidigt fick bidra till 
familjens försörjning genom kontorsarbete fick Mary 
vid sidan av sömmerskearbete sköta hem och hushåll. 
Så småningom ingick i hennes uppgifter även att ta 
hand om den förlamade modern (kanske var det svi-
terna av ett slaganfall). Mary var dock psykiskt labil 
och högg år 1796 under en psykos ihjäl modern i hem-
met med en kökskniv. Eftersom dådet uppfattades 
som orsakat av sinnessjukdom slapp hon åtal och då 

14 Thomas McFarland menar att Lamb skapade 
en obetydlig essäpersona för att hantera att han hade 
Coleridge som ouppnåelig måttstock; därtill beskriver 
han Lambs essäer som ett slags restprodukter av tankar 
och utkast från Coleridge, se Romantic Cruxes. The 
English Essayists and the Spirit of the Age (Oxford, 1987), 
s. 43–46. Enligt Simon P. Hull kan självförringandet 
snarare tolkas som ett slags inverterad frigörelse, men 
då detta drag ofta har missförståtts tror han att det har 
bidragit till Lambs undanskymda position i kanon, se 
vidare Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 
61–62.

15 Biografiska uppgifter här och nedan från Edmund 
Blunden, Charles Lamb (London, 1964), s. 17, 32; Jane 
Aaron, A Double Singleness. Gender and the Writings 
of Charles and Mary Lamb (Oxford, 1991), s. 20–50; 
Sarah Burton, A Double Life. A Biography of Charles & 
Mary Lamb (London, 2003), s. 8–39. Lambs farfar var 
skomakare, medan fadern var allt i allo hos advokaten 
Samuel Salt, vars välvilja den fattiga familjen var helt 
beroende av. Det var Salt som försåg dem med en 
bostad, som såg till att Charles och hans äldre bror 
John fick sin skolgång i välgörenhetsskolan Christ’s 
Hospital och som hjälpte dem till arbete; båda arbetade 
med bokföring på olika handelshus. Tillgången till 
Salts bibliotek blev också viktig för syskonen Lamb, 
särskilt för systern Mary, som fick en mycket begränsad 
flickskoleutbildning. När Salt dog 1792 förlorade 
familjen sin huvudsakliga inkomstkälla vilket blev 
inledningen på en lång period av ansträngd ekonomi.
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Charles lovade att ta hand om henne kunde hon så 
småningom återvända från mentalvården till hemmet. 
Resten av livet fick hon dock regelbundna återfall och 
vistades långa perioder på mentalsjukhus.16 

Mary Lambs dåd och hennes maniska depression 
(som man har kallat den med vår tids terminologi) 
nämns som en central påverkande omständighet för 
Charles Lambs författarskap i de flesta källor, även de 
mindre biografiskt orienterade. I en studie av den ro-
mantiska essäistiken av Thomas McFarland formas ex-
empelvis en bild av att det var synd om Charles Lamb, 
att systern främst var en börda och att den charm och 
humor som kännetecknar Lambs skrivande var en 
litterär överlevnadsstrategi som måste ses som extra 
beundransvärd med tanke på den pressande privat-
situationen. Efter att ha beskrivit Lambs liv som en 
kombination av kontorsarbete och omhändertagande 
av systern konstaterar även Arne Melberg att ”[m]an 
föreställer sig att litteraturen för Lamb var en tillflykts-
ort”. Jane Aaron, som namngivit sin studie inspirerad 
av Charles Lambs egen beskrivning av sin samlevnad 
med systern i termer av en ”double singleness”, pekar 
i stället på att den särskilda livssituation som var sys-
konen Lambs – en genusöverskridande syskonrelation 
där båda förmådde identifiera sig och sympatisera 
med det andra könet – är relativt ovanlig i en tid då 
könsrollerna tydligt polariserades, och därför intres-
sant i egen rätt. Kanske kan Charles och Marys sam-
boskap hjälpa oss att förstå varför Charles Lamb valde 
en annan väg än många andra samtida manliga för-
fattare, vilka i större utsträckning hörsammade tidens 
krav att den patriarkala auktoriteten skulle kanaliseras 
i skrivandet, menar Aaron, som snarare betonar att be-
roendet var ömsesidigt; Mary tog i lika hög grad hand 
om sin bror som han om henne.17 

Om syskonen Lambs familjetragedi, som även om-
fattade psykisk bräcklighet, depression och alkohol-
problem hos Charles själv, antyds dock inte mycket i 

16 Sarah Burtons förstår i sin dubbelbiografi om 
syskonen Lamb Marys sammanbrott i förhållande 
till den pressade ekonomiska och sociala situationen 
i familjen vid tillfället. När Mary drabbades av sin 
psykos i september 1796 var hon ensam ansvarig för 
att ta hand om såväl den invalidiserade modern som 
den senile fadern och en gammal faster; därtill bidrog 
hon själv till den ansträngda hushållsekonomin genom 
sömnad och höll på att lära upp en sömmerskeelev. 
Till skillnad från Charles hade hon få möjligheter 
att komma bort från hemmiljön. Burton menar att 
det tycks ha funnits mycket undertryckt aggression i 
familjen och att Mary blev mest lidande av detta, inte 
minst av att behöva ta hand om en mor som alltid hade 
favoriserat sina söner framför dottern (A Double Life, s. 
88–105). Jfr även Aaron, A Double Singleness, s. 1, 97–98.

17 Thomas McFarland refereras från Romantic 
Cruxes, s. 25–26, 36–38. Arne Melberg citeras från Essä, 
s. 145. Jane Aaron diskuterar den för tiden ”atypical 
merging of gender roles” hon ser hos syskonen Lamb 
och betonar deras ömsesidiga beroende i A Double 
Singleness, s. 1–6, 207, citatet s. 3. Mary Lambs 
modermord är även en del av intrigen i Peter Ackroyds 
biografiska fiktion om syskonen Lamb, The Lambs of 
London (London, 2004), s. 205–208. 
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hans essäer. Med sin kurragömmalek av verkligt och 
fiktivt centreras de i stället kring det uppdiktade essä-
jaget Elia som ikläder sig en rad olika roller och med 
en stor dos ironi och nostalgi hyllar barndomens be-
kymmerslöshet, helgdagar och sysslolösa tidsfördriv, 
dammiga gamla folianter, övergivna herresäten och 
Londons folkvimmel.18 Ironin kan alltså till att börja 
med ha fungerat som en ”skyddsdräkt” för att hante-
ra ångest och vanmakt, som författaren och kritikern 
Ruth Halldén uttryckt det; Lambs ironi har inte sällan 
setts som en psykologisk strategi i relation till förfat-
tarens levnadsöde men också som ett sätt för Lamb 
att hantera den romantiska estetikens tonvikt på det 
expressiva, introspektionen och blottläggandet av det 
mest privata. I en studie av den särskilda typ av be-
kännelse som Lamb utvecklar genom sitt essäistiska 
skrivande tror exempelvis Gerald Monsman att en 
förklaring till att Lamb aldrig fick några framgångar 
som poet är att han var ovillig att infria tidens krav 
om att poeten skulle ösa ur sitt inre – det fanns alltför 
mycket i Lambs liv som inte kunde sägas offentligt. 
Det är först när Lamb anammar en mer ironisk ton i 
essäistiken som han hittar sitt eget uttryckssätt, men-
ar Monsman, men också, skulle jag vilja tillägga, när 
han börjar tala under pseudonym och kan ägna sig åt 
bekännelse i ”fiktiv” form.19 

Det bekännande och introspektiva drag som 
Monsman uppmärksammar hos Lamb har även be-
skrivits som en viktig aspekt av den engelska roman-
tiska essäistiken i vidare mening. Litteraturforskaren 
Joel Haefner har hävdat att den romantiska essän gör 
författarens medvetande och psyke till sitt centrala stu-
dieobjekt och att den därmed representerar något ny-
danande i essäns förhållande till en vidare tradition av 
experimentell empirism som länge haft ett starkt fäste 
i den engelska kulturen, men han betonar att essäns 
experiment är något annat än det strikt vetenskapliga 
– det är psykologiskt och fenomenologiskt och riktat 

18 En tid innan Marys psykos fick även Charles 
ett nervöst sammanbrott, dock av mindre allvarligt 
slag, men han vistades en kort tid på mentalsjukhus. 
Det finns mycket lite material bevarat kring 
syskonens mentala hälsa, varför det finns stor risk 
för spekulationer. Burton pekar på en rad tänkbara 
orsaker till Charles kollaps: han hade blivit ekonomiskt 
ansvarig för familjen då varken fadern eller modern 
längre kunde arbeta, ekonomin var ett ständigt 
bekymmer, han vantrivdes med sitt arbete, han hade 
blivit avvisad av sin ungdomsförälskelse och hade 
insett att hans poetdrömmar framstod som fåfänga 
i jämförelse med vännen Coleridge, som vid denna 
tid dessutom gifte sig och flyttade från London. Även 
Charles tidiga alkoholberoende kan ha inverkat, menar 
Burton (A Double Life, s. 67–76, 82–87).

19 Citatet från Ruth Halldén, ”Charles Lamb”, s. 
34. Gerald Monsman refereras från Confessions of a 
Prosaic Dreamer. Charles Lamb’s Art of Autobiography 
(Durham, 1984), s. 27–31. 
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mot jaget, minnet, drömmen, fantasin och det mänsk-
liga beteendet. Med exempel från Charles Lamb, Wil-
liam Hazlitt och Thomas De Quincey menar Haefner 
att romantikens författare formulerar en annan rikt-
ning än äldre tiders essäister som Francis Bacon, Joseph 
Addison, Richard Steele, Samuel Johnson och Oliver 
Goldsmith, vilka inte på samma sätt orienterat sig mot 
subjektet och det inre livet (och därmed förhåller sig 
de romantiska essäisterna kanske till Montaigne på ett 
annat sätt än vad föregångarna gjort). Att Lamb skri-
ver bakom en mask förefaller inte vara ett hinder för 
att Haefner ska se Lamb som en exponent för denna 
nyorientering – han betonar snarare att det var viktigt 
att den essäistiska prövningen innehöll fantasi för att 
markera sin särart gentemot de experiment som rörde 
den yttre och observerbara verkligheten. Lambs essäis-
tiska estetik beskriver Haefner som ett slags projicering 
av författarens existens och medvetande på uppdiktade 
karaktärer, och han menar att det är uppenbart att es-
säernas skärskådande blick återkommande riktas just 
mot Elias personlighet och psyke.20 

Elia påminner i flera avseenden om Lamb men är 
ändå inte att förväxla med denne – båda är visserligen 
såväl bokhållare som författare och för den som kän-
ner till något om Lambs biografi blir det uppenbart 
att han i skildringen av Elia i många fall har utgått 
från personliga omständigheter, men han vänder och 
vrider på dem, ändrar namn på karaktärer (systern 
Mary kallar han exempelvis kusin Bridget), förvräng-
er fakta och utelämnar en del självbiografiska erfaren-
heter eller lånar detaljer ur andras liv, exempelvis 
vännen Coleridges. Med Elia formar Lamb också en 
figur som vissa har menat är mer marginaliserad och 
udda än författaren själv, i avsaknad av Lambs soci-
ala status och åtminstone blygsamma litterära fram-
gångar. Med detta grepp gick han ett steg längre än 
föregångare som Joseph Addison och Richard Steele, 
som i essätidskrifter som The Tatler (1709–11) och The 

20 Joel Haefner refereras från ”’Incondite Things’: 
Experimentation and the Romantic Essay”, i Prose 
Studies nr 2 1987, s. 196–205. Han skriver bland annat 
att ”the essay underwent a dramatic change around the 
turn of the century [d.v.s. omkring 1800]; the subject 
of inquiry, the raw stuff of the experiment, became the 
mind of the writer; the essayistic narrator moved a step 
closer to the actual author” (s. 197). Om Lambs estetik 
skriver han att ”the essay is a kind of experimental 
projectivism where, like Keats’s negative capability, the 
artist projects his or her own mind and being into those 
of the characters” (s. 202). 
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Spectator (1711–12 och 1714) hade skapat liknande fikti-
va essäjag eller språkrör med mer eller mindre excent-
riska personligheter (trots Montaignes inflytande i 
den engelska essäistiken skrivs den, framför allt under 
1700-talet men också under delar av 1800-talet, ofta 
under pseudonym).21 

Elia är en pseudonym – eller, som Gerald Mons-
man så träffande har kallat den, en ironym – som i 
högre grad än hos de flesta essäister både tidigare och 
senare lever sitt eget liv; Elia skildras som en komplex 
personlighet som samtidigt har så många dimensioner 
att den närapå sprängs. Med Lamb blir det uppenbart 
att essäistens jag inte är ett utan många, men också 
att gränsdragningen mellan jaget i essän och i fiktio-
nens berättande inte alltid är självklar: essäistens jag 
är ju ytterst en konstruktion av ord, ett renodlande 
av personlighetsdrag och en möjlighet att inträda i ett 
komplext och lekfullt rollspel där litterära roller och 
gestaltningar har lika stor betydelse som det egna li-
vet (namnet Elia är ju för övrigt ett anagram på ”a 
lie”). Men med sin fiktionalisering av jaget utmanar 
Lamb samtidigt vissa värden som odlats i den essäis-
tiska traditionen; ”pseudonymiteten och därmed fik-
tionaliseringen låter sig svårligen förena med essäistisk 
subjektivitet”, skriver Arne Melberg, visserligen här 
om Søren Kierkegaard men problematiken gäller på 
liknande sätt Lamb. Liksom i fallet med ironin ovan 
handlar det återigen även om essäns ”vilja[…] till klar-
språk” – hur ska man som läsare förhålla sig till den 
som inte vill framträda i eget namn och som ständigt 
väjer undan?22 Det faktum att Lamb skriver bakom en 
mask har likväl inte hindrat läsare från att uppfatta 
hans essäer som djupt personliga: Ruth Halldén men-
ar exempelvis att  Lambs ”subjektivitet och spontanitet 
[vida] överträffar […] Montaignes”, och hävdar rentav 
att det är ”Lamb och inte Montaigne som blivit pro-
totyp för den klassiska essäisten”; få andra har lyckats 
förmedla ”[r]östens djupa timbre och hjärtats passio-

21 Phillip Lopate, som beskrivit Elia som ”Lamb 
minus the latter’s social stature and literary 
achievement”, menar att Lambs defensiva användning 
av Elia var ett sätt att väja för kritiken mot det 
självcentrerade draget i romantiken och att det gav 
Lamb möjlighet att vara mer frispråkig. Se vidare 
”Foreword”, i Lamb, Essays of Elia, s. viii–x, citat s. ix; 
jfr även Robert Frank, Don’t Call Me Gentle Charles! 
An Essay on Lamb’s Essays of Elia (Corvallis, 1976), 
s. 26–27. I Lambreceptionen råder dock oenighet om 
huruvida Elia ska ses som ett slags degradering eller 
idealisering i förhållande till Lambs verkliga liv; Gerald 
Monsman menar i stället att Elia fungerar som en 
idealiserad fasad som döljer författarens mörkare sidor 
vilka ändå kommer fram indirekt i Elias bildspråk. 
Utifrån sitt psykologiserande perspektiv hävdar han 
att Lamb genom Elia kan objektifiera tvivel, fruktan, 
sorg och skuldkänslor och skildra dem på distans från 
verkliga erfarenheter (Confessions of a Prosaic Dreamer, 
s. 17, 33). För egen del anser jag frågan vara av mindre 
betydelse eftersom jag i första hand intresserar mig för 
det essäjag som uttrycks i texten, samtidigt som det 
är intressant att reflektera över vilka funktioner det 
kan ha för såväl författaren som läsaren när essäjaget 
uppenbart fiktionaliseras. I Addisons och Steeles fall 
kunde fiktionaliseringen av talpositionen fungera som 
ett skydd mot personangrepp men det tillät också 
författarna att ta sig an moralfrågor på ett mer öppet 
och humoristiskt sätt, enligt Iona Italia i The Rise of 
Literary Journalism in the Eighteenth Century. Anxious 
Employment (London, 2005), s. 13–17. 

22 Citaten från Melberg, Essä, första s. 203, andra 
s. 146. Jfr Melbergs introduktion av Kierkegaard 
(s. 201–205) med den av Lamb (s. 145–149). Gerald 
Monsman kallar Elia för en ”ironym” bland annat i 
”Charles Lamb’s Elia and the Fallen Angel”, i Studies in 
Romanticism nr 1 1999, s. 51.
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nerade skälvning” på ett lika övertygande sätt, enligt 
Halldén.23 Lambs experiment med olika perspektiv 
och positioner och användandet av en fiktionaliserad 
persona kan delvis ses som en konsekvens av att det 
i pressen ännu ofta var konvention att uttrycka sig 
under pseudonym, men pseudonymiteten har många 
bottnar och vi ska återkomma till den längre fram i 
kapitlet.24 Redan denna inledande skiss antyder lik-
väl att villkoren för Lambs essäistiska författarskap, i 
huvudsak alltså under annat namn och med hemvist i 
London Magazine under första halvan av 1820-talet, på 
många sätt skilde sig markant från Montaignes.

*
 

En glimt av vad det var för figur Lamb skapade i Elia 
och vilka platser han dras till får vi redan i den allra 
första essän under denna pseudonym. ”The South-Sea 
House”, skriven omkring ett år efter Lambs ferie-
vistelse på King’s Parade i Cambridge, publicerades 
i London Magazine i augusti 1820. Titeln anspelar på 
den finansskandal, kallad the South Sea Bubble, som 
hade inträffat i det brittiska handelsbolaget South 
Sea Company hundra år tidigare. I Elias fantasifulla 
tillbakablick blir det inträffade dock mest en suddig 
fond; i stället formar han ett skissartat porträtt av ett 
handelshus och dess kontorsarbetare (clerks) som han 
minns dem från fyrtio år tidigare, ett porträtt som 
dubbelexponeras med bilden av byggnadens samtida, 
mer dammiga och ödsliga interiör.25 Här dyker Elia 
alltså upp för första gången och intar rollen som be-
traktare av det förfallna, närmast spöklika handels-
huset, vars klosterlika stillhet och oberördhet inför 
den omgivande kommersen ter sig fullständigt för-
trollande för en sådan figur som Elia – som beskriver 
sig själv som blott en sysslolös och kontemplerande, 
mager och lite till åren kommen rentier som gärna tar 
sig tid att stanna upp och meditera över det förflutna, 
inte minst över gamla nedgångna hus.26 Handelsvä-

23 Citaten från Ruth Halldén, ”Charles Lamb”, 
första citatet s. 34, övriga s. 35.

24 Om den längre kvardröjande konventionen med 
anonym och pseudonym publicering i tidskrifter, se 
t.ex. Italia, The Rise of Literary Journalism, s. 16; John 
Mullan, Anonymity. A Secret History of English Litera-
ture (London, 2007), s. 173, 177, 181. I Lambs fall var 
det framför allt de essäer som publicerades i London 
Magazine som hade signaturen ”Elia”. Lamb använde 
även andra signaturer och publicerade vissa texter i 
eget namn. Att jaget i den personliga essän ofta har 
haft fiktiva drag är utgångspunkten för Carl H. Klaus 
The Made-Up Self. Impersonation in the Personal Essay 
(Iowa City, 2010), där ett kapitel ägnas åt Lamb (s. 
60–73). Enligt Klaus är Elia uppenbart en roll och en 
röst som inte liknar de röster Lamb använder i andra 
sammanhang. 

25 Charles Lamb arbetade själv en kort period på 
South Sea House som var huvudsäte för South Sea 
Company, men betydligt senare (omkring 1791–92) 
än han låter Elia antyda i essän. Tidsangivelserna 
insinuerar att Elia skulle kunna vara omkring sextio då 
han berättar om the South Sea House, medan Lamb 
var fyrtiofem då essän skrevs. Brodern John arbetade 
hela sitt vuxna liv på South Sea Company, vilket torde 
ha givit Charles en viss inblick i dess verksamhet, jfr 
Lucas, ”Notes”, s. 305; Blunden, Charles Lamb, s. 17. 
I brev till London Magazines redaktör John Taylor 
sommaren 1821 hävdade Lamb att han lånat signaturen 
till sitt alter ego från en kontorist han mött under sin 
tid vid South Sea House. Denne var en Felix Augustus 
Ellia, liksom Lamb med författaraspirationer men 
blygsamma framgångar. 

26 Elia använder här uttrycken ”lean annuitant” och 
”the idle and merely contemplative” om sig själv och 
beskriver stämningen i det gamla handelshuset bland 
annat med uttrycket ”an indolence almost cloistral”, 
se Charles Lamb, ”The South-Sea House”, i The Works 
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sendet är inte vad det en gång var, beklagar han sig 
– dagens revisorer och bokhållare förstår han sig inte 
på – och formar i stället en högstämd men skämtsam 
hyllning till forna tiders kontorister, som bildar ett 
persongalleri av udda typer: excentriska ungkarlar i 
medelåldern, pratsamma och humoristiska, gammal-
modiga och med en viss aristokratisk air omkring sig, 
trotjänare som verkar hålla till i handelshuset mer för 
syns skull än för att de gör någon större nytta. Elia 
inleder alltså sin skrivarbana med en ögonblicksbild 
från ett slags reträttplats, ett övergivet handelshus som 
en gång befunnit sig i kommersens centrum men som 
i Elias ögon förvandlas till ett slags lekmannakloster, 
och med att porträttera ett gäng avdankade bokhållare 
frammanade från det förflutna.27

Att Elia själv har en del gemensamt med dessa 
herrar blir uppenbart redan i nästa essä, ”Oxford in 
the Vacation” (1820; ”Oxford under ferierna”), en av 
de texter som mest explicit och samtidigt på ett för 
författaren typiskt ironiskt och undanglidande manér 
tangerar frågan om sysslolöshetens och den lediga ti-
dens betydelse i Lambs essäistik. Här bekräftar Elia 
genom sitt inledande tilltal direkt till läsaren dennes 
misstanke om att han själv också på sitt sätt är en så-
dan figur som han berättade om i sin föregående essä, 
en klerk, en ”kontorsskrivare” [scrivener] som ”suger i 
sig sin föda genom en gåspenna”, även om han gör det 
på ett indirekt sätt genom att framställa kontorsarbe-
tet som ett slags kontemplativ verksamhet:

Jag medger att jag har fått det infallet, den lustiga 
idén att under förmiddagstimmarna då en pennans 
man [man of letters] behöver en smula avspänning 
(och därtill kan ingen sysselsättning vara lämpli-
gare än just den som i förstone förefaller vara mest 
oförenlig med hans kära studier) – slösa bort [while 
away] åtskilliga timmar av min tid på att eftersin-
nande syssla med [in the contemplation of] indigo, 
bomull, råsiden och andra blommiga eller enfärgade 
tyger.28

of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 1–2. ”The South-
Sea House” finns inte i Sigfrid Lindströms urval i 
Essayer. När jag i denna studie diskuterar de essäer av 
Lamb som inte finns i svensk översättning har jag i de 
flesta fall valt att parafrasera dem snarare än att själv 
översätta; det senare kräver en specialist med tanke 
på texternas språkliga komplexitet. I dessa fall har jag 
dock försökt att i noterna ange vilka uttryck som jag 
särskilt tagit fasta på för att parallellerna ska framgå så 
tydligt som möjligt. Med tanke på att det framför allt 
är användning och innebörder av vissa begrepp, ordval 
och uttryck som stått i fokus har jag sett det som en 
rimlig lösning. 

27 Beskrivningen av bokhållarna från Lamb, 
”The South-Sea House”, s. 3–7. Elia omtalar South 
Sea House som ett ”lay-monastery” på s. 3. I sin 
biografi över syskonen Lamb menar Sarah Burton 
att det fanns flera klosterlika och relativt isolerade 
och skyddade miljöer i Charles Lambs liv som han 
porträtterade i essäerna, däribland Inner Temple i 
Londons domstolsdistrikt (där han och syskonen växte 
upp), skolan Christ’s Hospital och South-Sea House 
(A Double Life, s. 21, 51, 61). Man kan väl tillägga att 
dessa platser får sitt eget liv betraktade genom Elias 
ögon, och att de snarast utformas och fungerar som ett 
mellanting mellan fysiska och mentala rum. 

28 Citaten från Lamb, ”Oxford under ferierna”, i 
Essayer, s. 17. Originaluttryck i hakparentes från Lamb, 
”Oxford in the Vacation” (först publicerad i London 
Magazine, oktober 1820), i The Works of Charles and 
Mary Lamb. Vol. II, s. 7. Det längre citatet lyder i orig-
inal: ”I confess that it is my humour, my fancy – in 
the forepart of the day, when the mind of your man 
of letters requires some relaxation – (and none better 
than such as at first sight seems most abhorrent from 
his beloved studies) – to while away some good hours of 
my time in the contemplation of indigos, cottons, raw 
silks, piece-goods, flowered or otherwise.” 
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I ena stunden rentier, i den andra en enkel bokhål-
lare: i ”Oxford in the Vacation” är Elia en pennans 
man i dubbel bemärkelse – en pulpetens trogna tjä-
nare som ägnar sig åt räkenskaper och revision, men 
samtidigt en litteratör med högre pretentioner. Elia är 
alltså en opålitlig berättare som ger motstridig infor-
mation om sin bakgrund, men det hade han varnat 
läsaren för redan i avslutningen av ”The South-Sea 
House”.29 I citatet ovan förefaller han snarast kont-
emplera över handelsvaror på arbetstid medan han i 
den tidigare essän ägnade sin lediga tid åt att väcka liv 
i det förgångnas kontorsgestalter. I ”Oxford in the Va-
cation” måste han dock försvara sig eftersom det tycks 
finnas en implicit konflikt mellan bokhållarens och 
litteratörens sysslor. Elia försäkrar läsaren om att det 
faktum att han fördriver sin tid som handelshusskri-
vare inte solkar ner hans litterära värdighet. Snarare 
är det tvärtom, eftersom detta mer rutinartade arbe-
te stegrar hans aptit på böcker och dessutom som ren 
bonus förser honom med begagnat papper, ”så att det 
som […] är avfallsprodukter av kontorsarbetet, i viss 
mån blir en författares utrustning”. Och gåspennan, 
som under förmiddagarna ”mödosamt traskat fram i 
sifferkolumnernas hjulspår” stiger i graderna när den 
återfår sin frihet; då dansar den fram och kråmar sig 
på blomstrande mattor och ger upphov till nattliga 
utläggningar av ett mer distingerat slag.30 I skrivande 
stund, avslöjar Elia så småningom, befinner han sig 
dock inte på handelskontoret utan i lärdomens hög-
borg, Bodleian Library, det stora universitetsbibliote-
ket i Oxford, där han tillbringar sina ferier:

Här kan jag spela ståndsperson [gentleman], här 
kan jag antaga rollen av student. För en sådan som 
jag, som i unga år har blivit bedragen på den akade-
miska bildningens ljuva näring, så finnes det ingen 
plats där det är så angenämt att fördriva några veck-
ors ledighet [to while away a few idle weeks] som i 
någon av våra bägge universitetsstäder. Och deras 

29 I slutet av ”The South-Sea House” fäller Elia föl-
jande replik: ”Reader, what if I have been playing with 
thee all this while […].” (s. 7) Simon P. Hull menar att 
även om forskningen på senare tid utvecklat en ökad 
förståelse för Lambs komplexitet tenderar man fort-
farande att underskatta eller missförstå det humoristis-
ka draget i såväl hans skrivande som hans essäistiska 
persona: ”Embodied in Elia’s ludic, reflexive ontology, 
the staple of Lamb’s humour is irony”, skriver Hull 
(Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 17).

30 Citaten från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
18. Det första citatet lyder i original: ”[…] so that the 
very parings of a counting-house are, in some sort, 
the settings up of an author”. Det andra, där delar har 
parafraserats, återges i sin helhet: ”The enfranchised 
quill, that has plodded all the morning among the 
cart-rucks of figures and cyphers, frisks and curvets 
so at its ease over the flowery carpet-ground of a mid-
night dissertation. – It feels its promotion.” (”Oxford 
in the Vacation”, s. 8.) Som Hull påpekat illustrerar 
”Oxford in the Vacation” hur en verksamhet inriktad 
på kommers samtidigt rymmer kreativa anspråk. Han 
ser Lambs essä som en satirisk kommentar till den 
ångest över det professionella skrivandet som tyngde 
många tidskriftsskribenter som klagade över att behöva 
producera texter som om de vore manufakturvaror. 
En viktig poäng hos Hull är dock att Lamb, till 
skillnad från andra samtida tidskriftsessäister, inte 
explicit diskuterar tidskrifternas villkor utan indirekt 
kommenterar situationen genom att konstruera en 
författarpersona klippt och skuren för den periodiska 
pressen, vilket förutsätter en viss självdistans. Se vidare 
Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 24–26, 
90. 
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ferie vid denna tid på året sammanfaller på ett så 
förträffligt sätt med min. Här kan jag promenera 
ostörd, och inbilla mig vara innehavare av vilken 
akademisk grad eller ställning jag behagar. Jag tyck-
er att jag är upptagen bland dem.31 

När de lärda i Oxford tar ledigt kan således Elia träda 
i deras ställe. Lamb förvandlar Oxford – som kanske i 
likhet med Virginia Woolfs mer berömda ”Oxbridge” 
i A Room of One’s Own är ett fiktionaliserat konglo-
merat av intryck från såväl Oxford som Cambridge 
– till en plats för ledighet och försjunkenhet; de lärdas 
arbetsplats blir för Elia ett fantasirum där rollerna kan 
bli ombytta.32 Men det är just fantasin och rollspelan-
det som betonas: Elia vill inte anstränga sig för att nå 
någon av de positioner han traktar efter, och är rent-
av ovillig att fördjupa sig i bibliotekets ackumulerade 
lärdom. I Elias beskrivning blir Bodleian närmast ett 
slags Edens lustgård, där han kan ”inandas lärdom”, 
vandra bland bladverket av gamla folianter och känna 
doften av ”gamla maskstungna skinnband”.33 

Den som läser E. V. Lucas kommentarer till den 
samlade utgåvan av Lambs essäer lägger dock snart 
märke till att Lamb likväl är en spränglärd författare, 
något som inte ens Elia med sitt självförringande an-
slag förmår dölja. I biografier anges ofta att Lamb hade 
läshuvud men att hans tidigt utvecklade och svåra 
stamning gjorde det omöjligt för honom att gå vidare 
till högre studier. På Lambs tid delade Christ’s Hospi-
tal, den skolinrättning där han bedrev sina studier, en-
dast ut stipendier till studenter som skulle utbildas till 
präster, och ett sådant yrke var otänkbart för Charles 
Lamb. I stället fick han sluta skolan redan vid fjorton 
års ålder för att börja arbeta med bokföring (vilket även 
hade familjeekonomiska skäl). Lamb måste alltså i hög 
grad ha ägnat sig åt självstudier; essäerna ger intryck 
av en beläst författare, som genom sitt yrkesliv därtill 
hade delvis andra erfarenheter än sina författarkolle-
gor.34 Elia själv, liksom det han berättar om, formas i 

31 Citatet från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
19–20 (kursiv i översättningen). I original: ”I can here 
play the gentleman, enact the student. To such a one 
as myself, who has been defrauded in his young years 
of the sweet food of academic institution, nowhere is 
so pleasant, to while away a few idle weeks at, as one 
or other of the Universities. Their vacation, too, at this 
time of the year, falls in so pat with ours. Here I can 
take my walks unmolested, and fancy myself of what 
degree or standing I please. I seem admitted ad eun-
dem.” (”Oxford in the Vacation”, s. 9.) 

32 E. V. Lucas tror att Lamb skrev ”Oxford in the 
Vacation” under en ferie i Cambridge sommaren 1820 
och att han förlägger händelserna till Oxford i avsikt att 
förvilla (”Notes”, s. 309, 311). Även Simon P. Hull har 
diskuterat förhållandet mellan Oxford och Cambridge i 
relation till Lambs tendens att ge motstridiga uppgifter 
om Elia. I den version av essän som publicerades i 
London Magazine fanns en fotnot som lydde: ”Aug. 
5th, 1820. From my rooms facing the Bodleian”, vilket 
uppenbart syftade till att göra texten mer autentisk 
(Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 91–92; 
citatet från den digitaliserade versionen av The London 
Magazine. July to December 1820. Vol II, s. 369 (okto-
bernumret), för webbadress, se referenslistan). Hull ser 
dock paralleller med en sonett av Lamb från 1819 med 
titeln ”Written at Cambridge”, vilken uttrycker snarlika 
tankar om identitetsöverskridande och utanförskap i 
förhållande till akademin. 

33 Citaten från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
22. Hela citatet i original: ”I seem to inhale learning, 
walking amid their foliage; and the odour of their old 
moth-scented coverings is fragrant as the first bloom 
of those sciential apples which grew amid the happy 
orchard.” (”Oxford in the Vacation”, s. 10.)

34 Om Lambs studier vid Christ’s Hospital, se t.ex. 
Burton, A Double Life, s. 51–56; jfr Gregory Dart, 
Metropolitan Art and Literature, 1810–1840. A Cockney 
Adventure (Cambridge, 2015 [2012]), s. 16. 
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oavbruten dialog med annan litteratur – här kan man 
i högst bokstavlig mening och med Michail Bach-
tin tala om den essäistiska texten som flerstämmig.35 
Språket i Lambs essäer är så mångtydigt och samtalet 
med andra texter pågår så intensivt att frågan om vem 
som talar närmast ter sig felställd. En annan uppenbar 
egenhet, vilken måste innebära en utmaning för varje 
översättare, är Lambs känslighet och fascination in-
för enskilda ord, vars historiskt varierande valörer han 
ständigt leker med.36 I ”Oxford in the Vacation” låter 
Lamb exempelvis Elia använda uttrycket ”while away” 
(att fördriva tiden) både om dennes verksamhet på 
kontoret, mitt i kommersens virvlar, och om vistelsen 
i Oxford som förbinder honom med den litterära och 
lärda traditionen, vilket antyder att ingendera egent-
ligen skulle vara ett riktigt arbete eller ingå i någon 
nyttoekonomi; snarare framstår båda som fantasifulla 
nöjen förknippade med lediga stunder.37 Konsekven-
sen blir att gränsen mellan kontoret och ferierna sud-
das ut och att rollerna blandas; även kontorsarbete kan 
ses som en form av begrundande avkoppling, åtmins-
tone i förhållande till den ansträngning det är att vara 
en ”pennans man”. 

Det som sammanför det lärda essäskrivandet med 
bokhållarsysslorna är alltså pennan, som genom tex-
tens ordval tycks ha förvandlats till en häst: på dagtid 
en knogande arbetshäst som på natten stiger i grader-
na och blir en fåfäng fåle som krumbuktar sig på den 
”blomstermatta” som kanske är en förädlad variant av 
de blommönstrade tyger som Elia tidigare kontemp-
lerat över.38 Elias sammanställning av pennan och 
hästen i ”Oxford in the Vacation” får mig att för ett 
ögonblick åter tänka på Montaignes ”De l’Oysiveté” 
– i Elias gestalt har vi en (tillfälligt) sysslolös och kont-
emplativ bokhållare som också visar sig skriva essäer 
men vars penna blir befriad då den inte tvingas hålla 
reda på siffror och kolumner, medan den sysslolösa sjä-
len hos Montaigne beter sig som en yster och lössläppt 

35 Kuisma Korhonen har med hänvisning till 
Bachtin talat om en ”heteroglossic polyphony” i essän, 
vilken han menar är förutsättningen för formandet 
av det essäistiska jaget. Hans huvudexempel är 
Montaigne, men jag tycker att beskrivningen är väl så 
adekvat för Lamb, jfr Textual Friendship, s. 113–116. 

36 Gerald Monsman beskriver denna aspekt av 
Lambs stil: ”Lamb’s is a style sensitive to the precise 
value of words, a style that often pressed words that 
have become mainly figurative back into their literal, 
etymological root meanings.” (Confessions of a Prosaic 
Dreamer, s. 44–45.)

37 Enligt OED kan verbet ”while” bland annat 
betyda att sysselsätta någon under en viss tid/uppta 
någons tid (betydelse 1) men då det står tillsammans 
med ”away” syftar det på att fördriva tid utan att det 
är långtråkigt eller tröttande, särskilt genom någon 
”idle or trivial occupation” (betydelse 3a). En viktig 
skillnad handlar om vem som är agenten – i det första 
fallet har sysselsättningen initierats av någon annan, 
medan det i det andra fallet är jaget som väljer att 
fördriva tiden på ett visst sätt. Det är förmodligen med 
den senare betydelsen i åtanke man ska läsa ”Oxford 
in the Vacation”: Elia föredrar att beskriva vistelsen på 
kontoret såväl som i lärdomsstaden i termer av ett slags 
lättsamt (och självvalt) tidsfördriv. 

38 Citatet från ”Oxford under ferierna”, s. 18 (”flow-
ery carpet-ground” i ”Oxford in the Vacation”, s. 8). 
Någon häst nämns inte explicit, men Lambs ordval 
kan föra tankarna dit: pennan har lunkat eller knogat 
(”plodded”) i räkenskapernas hjulspår (”cart-rucks”), 
men skuttar och gör krumsprång (”frisks and curvets”) 
när den befriats från morgonens enformiga syssla. 
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häst vars besynnerliga krumsprång måste nedtecknas 
med pennans hjälp, eller genom att ”föra bok”, som 
det ju heter hos Montaigne (förvisso är detta ett an-
nat slags bokföring än den Lamb och Elia ägnar sig 
åt – Elia är inte en administratör av sig själv utan en 
administratör i imperiets tjänst).39 

Också Lambs Elia slår dank med virtuositet, kunde 
man säga; han uppträder, till synes utan ansträngning, 
i en roll som har favoriserats i essäistiska sammanhang 
– den som anspråkslös gentlemannaamatör, en fritids-
lärd med ädla pretentioner, men ändå på ett helt annat 
sätt än Montaigne. Tiden, samhället, klassituationen 
är annorlunda; för Elia är teatern, maskerna och roll-
spelet befriande medan Montaigne ter sig mer skeptisk 
till förställning, vilket han förknippar med den offent-
lighet han drar sig undan från (ändå är förhållande-
na inte väsensskilda: Montaigne uppmärksammar att 
skrivandet medför en konstruktion av jaget, och Lamb 
drar konsekvenserna av detta förhållande till sitt yt-
tersta genom att skapa en talesperson som både liknar 
och skiljer sig från honom själv). När sysslolöshet och 
ledighet åberopas som ideal hos Lamb verkar de inte i 
första hand syfta till ökad självkännedom eller intro-
spektion, och att han så explicit framställer Elia som 
en, visserligen högst livaktig, fantasifigur ger kanske 
en antydan om att sysslolösheten här i än högre grad 
än hos Montaigne är utopisk: kringskuren och villko-
rad. 

Explicita referenser till Montaigne är svåra att finna 
i Lambs essäer, som i långt högre utsträckning citerar, 
anspelar på och förhåller sig till en engelsk litteratur-
tradition där Thomas Browne och Robert Burton var 
några av hans viktigaste essäistiska ledstjärnor (kan-
ske, men här spekulerar jag, har rentav läsningen av 
Thomas Browne haft en betydelse för Lambs val att 
kalla sin pseudonym för just Elia, med en anspelning 
på den bibliske profeten).40 En notis i Examiner från 
1813 visar dock att Lamb helt uppenbart var väl bekant 

39 Simon P. Hull har tolkat Lambs formulering om 
pennans parallell med hästen på liknande sätt som här, 
men relaterar den främst till Elias försök att utmana 
läsarens förgivettaganden om dennes identitet, se ”Edit-
ing Elia: Lamb, the London, and the Essayistic Figure”, 
i The British Periodical Text, 1797–1835, red. Simon P. 
Hull (Penrith, 2008), s. 26, jfr densammes Charles 
Lamb, Elia and the London Magazine, s. 90. Jag vill 
alltså här snarare sätta Lambs bildspråk i förbindelse 
med Montaignes – i båda fallen förknippas hästen med 
inspiration och fantasi, vilket åter kan föra tankarna till 
den grekiska mytens Pegasos.

40 Om Burton och Browne som inspirationskällor, 
se t.ex. Lopate, ”Foreword”, i Lamb, Essays of Elia, 
s. xv. Vad gäller tanken om att Thomas Browne haft 
betydelse för namnet Elia tänker jag på en passage på 
s. 9 i ”Oxford in the Vacation” i vilken Elia reflekterar 
över tidens gång och talar om sin benägenhet att hellre 
blicka mot det förflutna än mot framtiden. Elia hävdar 
här: ”[…] what half Januses are we, that cannot look 
forward with the same idolatry with which we for 
ever revert!” Enligt E. V. Lucas anspelar Lamb här 
på Brownes Christian Morals (1716), och allusionen 
skulle kunna tolkas som ett rättfärdigande av Elias 
nostalgi, då Browne i Christian Morals uppmanar 
läsaren att hellre söka förståelse för det förflutna än 
att sia om framtiden, och likaså knyter an till guden 
Janus med sina två ansikten. Browne skriver: ”What 
is Prophetical in one Age proves Historical in another, 
and so must hold on unto the last of time; when there 
will be no room for Prediction, when Janus shall lose 
one Face, […] and when, if the expected Elias should 
appear, he might say much of what is past, not much of 
what’s to come.” The Works of Sir Thomas Browne. 1, 
Religio Medici; A Letter to a Friend; Hydriotaphia; The 
Garden of Cyrus; Brampton Urns; Christian Morals, 
red. Geoffrey Keynes (London, 1964), s. 279–280, min 
kurs. Sätter man Lambs Elia i relation till Browne, som 
anknyter till Bibelns profet, kompliceras bilden av den 
anspråkslöse essäisten, men det potentiellt profetiska 
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med renässansessäisten och betraktade honom som 
en av de största.41 För mig har det emellertid mindre 
betydelse än det faktum att båda uttrycker, varierar 
och vänder och vrider på det tankekomplex, de ord 
och begrepp som står i centrum för mitt intresse: lik-
som Montaigne uppehåller sig Lamb vid sysslolöshet 
och ledighet och han iscensätter ett slags reträtter som 
samtidigt förknippas med essäskrivandet och med es-
säistens temperament. Dessutom återupprepas och för-
tydligas kopplingen mellan essäskrivande, sysslolöshet 
och den kommersiella sfären hos Lamb, och här får 
även hästen en speciell betydelse. Hos Montaigne har 
hästen tolkats som en adlig symbol och som en av flera 
anspelningar på den adliga identitet som iscensätts i 
”De l’Oysiveté”; hos Lamb pekar pennan/hästen mot 
en transformering från arbete till ledig och inspire-
rad virtuositet, även om det fåfängliga och tillfälliga 
i detta företag också antyds genom hästens kråmande 
uppvisning. En viktig skillnad är förstås att affärernas 
värld är mer påträngande och uppfordrande i Lambs 
essä; är det kanske därför Elias häst släpps fri först till 
nattens eller fritidens essäskrivande, medan hästen hos 
Montaigne så att säga mer kontinuerligt kan visa upp 
sina konster i den mer permanenta ledighet som ska 
omvandlas till essä?42

I ”Oxford in the Vacation” finns fler exempel på 
hur litteratur och lärdom knyts samman med kon-
torsarbete. Det antyds i några av citaten ovan där Elia 
använder metaforer för föda, ätande och näring både 
när han talar om bokhållaryrket och när han syf-
tar på ett spisande av mer andligt och intellektuellt 
slag.43 Det visar sig också i hur Lamb leker med olika 
innebörder i ordet clerk. I ena ögonblicket är Elia en 
ordinär bokhållare som ägnar sig åt räkenskaper på 
det stora handelskompaniet, i nästa tittar han in i ett 
gammalt collegekök i Oxford där man kanske en gång 
har ”vänt stekar åt Chaucer”. Med en subtil blinkning 
antyder Lamb att Elia är befryndad med den clerk, en 

draget hos Elia måste förstås ses som en av Lambs 
många ironiska gester. 

41 I notisen från Examiner skrev Lamb om Mon-
taigne: ”Montaigne is an immense treasure-house of 
observation, anticipating all the discoveries of succeed-
ing essayists. You cannot dip in him without being 
struck with the aphorism, that there is nothing new 
under the sun. All the writers on common life since 
him have done nothing but echo him. You cannot open 
him without detecting a Spectator, or starting a Ram-
bler; besides that his own character pervades the whole, 
and binds it sweetly together.” Citatet från Charles & 
Mary Lamb, The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. 
I. Miscellaneous Prose 1798–1834, red. E. V. Lucas (Lon-
don, 1903), s. 153.

42 Om hästen som ett av flera adliga attribut i 
Montaignes ”De l’Oysiveté”, se Virginia Krause, 
Idle Pursuits, s. 70–71. Krause, som menar att 
”De l’Oysiveté” implicit iscensätter den adliga 
sysslolöshetens utformning, kris och lösning, nämner 
även Montaignes anspelningar på land, egendom och 
privilegier som exempel på antydningar om den adliga 
identiteten. Jfr även Langer, ”Montaigne’s Political and 
Religious Context”, s. 17. 

43 Vad gäller Lambs anspelningar på ätande, 
drickande och näring tänker jag på att Elia talar om sig 
själv som en ”scrivener” som ”sucks his sustenance […] 
through a quill” liksom att han säger att han i unga år 
har berövats ”the sweet food of academic institution” 
men tar igen det med sina vandringar i det gamla 
bibliotek där han kan ”inhale learning”. Citaten från 
Lamb, ”Oxford in the Vacation”, s. 7, 9, 10. 
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fattig, mager och melankolisk medeltidslärd från ”Ox-
enford”, som berättar en av historierna, ”The Clerk’s 
Tale”, i Geoffrey Chaucers The Canterbury Tales (ca 
1387–1400; Canterburysägner).44 

Kanske finns det även något i själva villkoren för 
skapandet som förbinder essäisten Elia med Chaucer 
och hans tid: i medeltidens manuskriptkultur, där 
begrepp som originalitet, översättning, imitation eller 
plagiat inte hade samma innebörder eller funktioner 
som de får under senare tidsperioder, finns en syn på 
det litterära skapandet som litteraturvetaren Gerald 
L. Bruns har kallat ”klerikal”; den lärdes eller kler-
kens skapande liknas snarast vid hantverkarens i för-
hållande till en alternativ och samexisterande bild av 
skapandet som orfiskt – profetiskt eller inspirerat av 
gudar eller muser. Det klerikala skrivandet sker alltid i 
förhållande till ett redan befintligt och känt system av 
texter och kan beskrivas som en form av tolkning eller 
ett ingripande; det handlar om ett arbete mellan rader-
na på föregående texter, ett utvidgande och kommen-
terande.45 Vid första anblicken kanske det kan tyckas 
oväntat att jämföra Lambs essäer med ett klerikalt 
skapande så som Bruns beskriver det: i  Lambs samtid 
är det ju föreställningen om skrivandet som frukten 
av inspiration eller geni som är dominerande; därtill 
torgförs den ju av några av hans närmaste vänner och 
författarkollegor, vilket vi ska återkomma till. Jag vill 
dock pröva tanken att se essäisten i Lambs tappning 
som ett slags språklärd som i princip lever sitt liv bland 
och genom texter och ständigt hittar något nytt att 
säga om dem, som broderar ut, bättrar på och ordnar 
på nya sätt snarare än skapar något ur intet. Detta ska-
pande är ett uttryck för en retorisk snarare än en ro-
mantisk fantasi, menar Bruns, och jag tycker att hans 
distinktion är särskilt välfunnen för att försöka förstå 
några av premisserna för Lambs essäistiska skrivande 
(och varför inte, för den delen, för den läs- och skriv-

44 Citatet från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
21. Elias likhet med Geoffrey Chaucers lärde framgår 
vid en jämförelse med prologen till Canterbury Tales, 
där den lärde beskrivs som en mager, melankolisk 
och fattig figur som hellre äger böcker och visdom än 
materiella rikedomar, och introduceras med frasen 
”A CLERK ther was of Oxenford…”, se Complete 
Works, red. Walter W. Skeat (London, 1967), s. 422. 
Lamb omnämner Chaucer själv samt två figurer ur 
Canterbury Tales (kocken och intendenten) i samband 
med att Elia fantiserar om hur lärdomsanstaltens 
kök såg ut på medeltiden, och han kallar liksom 
Chaucer Oxford för ”Oxenford”, jfr ”Oxford in the 
Vacation”, s. 9–10. Gerald Monsman har diskuterat 
Lambs intresse för ordens valörer och ser ”The South-
Sea House” och ”Oxford in the Vacation” som två 
relaterade meditationer över ordet clerk och dess 
olika betydelser; å ena sidan byggs texten upp kring 
den sedvanliga innebörden av kontorsarbetare, å den 
andra anspelar Lamb på en mer arkaisk betydelse 
av clerk som ett slags lärd (scholar), det senare med 
syfte på Elias transformation under ferierna som gör 
honom besläktad med klerken hos Chaucer. Se vidare 
Confessions of a Prosaic Dreamer, s. 37–38. 

45 I ”The Originality of Texts in a Manuscript 
Culture”, i Comparative Literature nr 2 1980, diskuterar 
Gerald L. Bruns föreställningar om och förutsättningar 
för skapande i den medeltida handskriftskulturen (hans 
teorier kan förstås också belysa Montaignes essäistiska 
skrivande). Bruns ställer en uppfattning om skapandet 
som klerikalt i motsats till ett mer orfiskt synsätt 
(”the clerical as opposed to vatic or Orphic concept 
of poiesis”). Det klerikala skrivandets förutsättningar 
beskriver han sålunda: ”To write is to intervene in what 
has already been written; it is to work ’between the 
lines’ of antecedent texts, there to gloss, to embellish, 
to build invention upon invention. All writing is es-
sentially amplification of discourse; it consists in doing 
something to (or with) other texts.” (Första citatet s. 
116, andra s. 123.) 
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process som legat till grund för min egen studie).46 I 
Lambs essä, stinn som den är av lekar med ord och 
ekon av litterära föregångare, samsas flera betydelser 
av clerk sida vid sida: här finns den äldre innebörd-
en av ordet, syftande på en person som tillhörde ett 
andligt stånd eller ämbete (varom mera längre fram), 
tillsammans med den snarlika, likaså medeltida bok-
lärde – en person som genom sin då exklusiva läs- och 
skrivkunnighet befann sig i maktens centrum och som 
hade skrivande och kopierande som sitt levebröd – och 
till sist finns den moderna, betydligt mer underordna-
de bokhållaren eller sekreteraren, och Elia uppträder i 
än den ena, än den andra gestalten.47 Att Elia omtalar 
sig som en ”scrivener” är kanske särskilt intressant, ef-
tersom även detta ofta negativt laddade ord antyder 
något om den statussänkning som skedde då skriva-
re med tiden rörde sig från religionens boningar till 
den sekulära sfärens juridik och ekonomiska transak-
tioner. Skrivaren eller kopisten blev ofta föremål för 
satir under boktryckarkonstens första sekler och fick 
stå som symbol för oron över vart litteraturen var på 
väg när den inte längre spreds i manuskriptkulturens 
begränsade kretsar utan besmittades av tryck, kom-
mersialisering och professionalisering. En antydan om 
denna statusskillnad ryms kanske i Elias ambivalenta 
skrivaridentitet?48 

*

Lambs ordlekar i essän om vistelsen i Oxford och hans 
känslighet för skillnaden mellan ordens bokstavliga 
och bildliga betydelser utvecklar sig emellertid också 
till en meditation över uttrycket man of letters. I engel-
skan har det ofta använts om intellektuella och förfat-
tare i vid mening, på liknande sätt som svenskans lit-
teratör har betecknat en person som ägnar sig åt lärda 
studier eller yrkesmässigt sysslar med litteratur på det 
sätt essäister eller kritiker gör. Liksom med ordet clerk, 

46 Bruns talar om ”the grammarian embellisher” som 
”the writer who dwells among texts and who is always 
discovering in them more things to say” och om ”rheto-
ric invention” som ”the art of finding what it is that can 
be said in any given case, not invention as ’creative’ and 
unprecedented origination” (”The Originality of Texts 
in a Manuscript Culture”, s. 126). Bruns beskrivning 
kan jämföras med hur Obaldia, i anslutning till Lukács 
och Adorno, menar att essäisten ordnar något på ett 
nytt sätt snarare än skapar något nytt (The Essayistic 
Spirit, s. 107). Jfr även not 190–191 i Montaignekapitlet; 
det är i den retoriska traditionen som idealet om 
litteraturskapande som imitatio och som en dialog med 
och ett överglänsande av den befintliga litteraturen 
växer fram. 

47 Den historiska variationen i ordet clerk från OED, 
subst., jfr betydelse 1, 4 och 6, som visar hur positionens 
sociala degradering över tid speglas i ordets föränderliga 
betydelser; då innebörden av boklärd nu kan 
betraktas som en arkaism är det i stället sekreteraren 
(kontoristen, biträdet) som är den gängse betydelsen 
(betydelse 6a–d). Svenskans klerk, från grekiskan och 
senare i medeltidslatinets clericus, har enligt SAOB 
likartade betydelser. Den lågt rankade kontoristen står i 
centrum för Jonathan Wilds The Rise of the Office Clerk 
in Literary Culture, 1880–1939 (Basingstoke, 2006), 
som undersöker representationen i engelsk litteratur 
av en växande yrkeskategori i den lägre medelklassen. 
Wild nämner Lambs Elia som ett tidigt exempel på hur 
kontorister skildrades i litterär form (s. 10–11). Eftersom 
Wilds fokus är en senare tidsperiod, då förändringar i 
arbetslivet gjort kontorssysslor betydligt vanligare än 
på Lambs tid, bidrar hans studie dock inte mycket till 
förståelsen av Elia-figuren. 

48 I en studie om skrivare och manuskriptkulturer 
i 1600-talets England hävdar Peter Beal att skrivarens 
status sänktes då denne rörde sig från klostren till 
marknaden och den juridiska sfären. Enligt Beal 
markeras detta alltså bland annat rent uttrycksmässigt 
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som i äldre tid kunde användas om en lärd person, 
kunde man även med termen man of letters syfta på 
forskaren eller den bildade och beläste, men med tiden 
kom termen att tillämpas på författare i vidare bemär-
kelse. Både man of letters och litteratör fick så småning-
om, troligen under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, 
en mer nedsättande prägel och kom att förknippas 
med andra gradens författarskap.49 En sådan innebörd 
verkar dock inte ha dominerat på Lambs tid, eftersom 
hela essän, förvisso på författarens typiskt självironis-
ka sätt, kretsar kring det eftersträvansvärda i att be-
traktas som en man of letters, för Elia uppenbarligen 
inte minst i den äldre betydelsen av lärd. Redan i de 
inledande raderna i ”Oxford in the Vacation” försöker 
han övertyga läsaren om att hans litterära värdighet 
knappast alls tagit skada av att han då och då fördriver 
lite tid med räkenskaper eller av att han har berövats 
möjligheten till högre studier i formell mening – det 
senare tar han ju igen under sina ferier, insupande lär-
dom av själva biblioteksatmosfären (att det blir något 
varaktigt resultat av hans vistelse tycks mindre viktigt 
eftersom det mest lustfyllda är feriens frihet att spela 
roller på ett lekfullt och lättsinnigt sätt: att låtsas vara 
gentleman eller innehavare av valfri akademisk grad, 
vilket antyder att fantasin får kompensera för Elias pe-
rifera position i lärdomens hierarkier).50 

Leken med associationer kring uttrycket man of 
letters, vilket kopplas till ledighet snarare än arbete och 
nytta, fortsätter när Elia i ett hastigt utfall beklagar sig 
över att man har avskaffat många av de almanackans 
”röda dagar” (”red-letter days”) som i hans barndom 
betraktades som heliga: när han gick i skolan firades 
minnet av en lång rad helgon och själv höll han noga 
reda på allesammans, men ”dessa […] trösterika små 
mellanrum och små stänk av frihet” som varit så livgi-
vande för Elia har nu blivit till ”döda dagar” (”dead-let-
ter days”), eftersom världsliga myndigheter ansett det 
vara ”papistisk vidskepelse” att fortsätta högtidlighålla 

i att skrivaren (scribe) blir en scrivener; detta ord kom 
framför allt att användas efter att skrivare börjat verka 
utanför de religiösa institutionerna. Se vidare In Praise 
of Scribes. Manuscripts and their Makers in Seven-
teenth-Century England (Oxford, 1998), s. 2–8, 28–30.

49 Beskrivningen av man of letters från OED (från 
”man”, subst. 1, P2.w.; första belägget i OED är från 
1645). Uttrycket hör samman med en viss innebörd 
och betydelseförskjutning i ordet letter. Som framgår 
av OED, ”letter”, subst. 1, betydelse 5a (i plural), stod 
detta ord först för läsandet och studiet av skrivna texter 
eller den kunskap som erhölls genom detta studium. 
Så småningom kom letters att representera den lärda 
eller litterära kulturen med allt större tonvikt på litterär 
bildning. Jfr även OED, ”literature”. Enligt John Gross 
förlorade termen man of letters gradvis i prestige under 
1800-talet och blev obsolet efter första världskriget, se 
The Rise and Fall of the Man of Letters. Aspects of English 
Literary Life Since 1800 (London, 1969), s. xiii. För 
betydelser av svenskans litteratör, se SAOB. I svenskan 
hade termen under tidigt 1800-tal en förnäm klang 
och kunde användas om lärda och specialister, men 
värdet dalade under andra halvan av seklet vilket kan 
sättas i samband med att den renodlades som yrkesterm 
för en grupp skribenter utanför statens, skolans och 
kyrkans ämbeten. Det är också efter 1850 som litteratör 
börjar användas synonymt med journalist. Se vidare 
Bo Bennich-Björkman, Termen litteratur i svenskan 
1750–1850 (Uppsala, 1970), s. 115–118. 

50 Lamb var under hela sitt liv intresserad av teater 
och ämnet figurerar i ett flertal av hans essäer. Phillip 
Lopate menar att teaterintresset kan ha spelat roll för 
Lambs människosyn: han tycks ha sett människor 
som aktörer eller rollspelare även i vardagslivet och 
betraktade Londons gator som en scen, vilket ju inte 
minst återspeglas i figuren Elia. Se vidare ”Foreword”, 
i Lamb, Essays of Elia, s. xvi. Även Simon P. Hull har 
diskuterat det teatraliska draget hos Elia-karaktären 
och menar att rollspelandet och identitetsleken har en 
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dem. Lambs dead-letter days verkar vara ett eget på-
fund: uttrycket ”dead letter”, ’död bokstav’ är förstås 
vedertaget enligt ordboken och har kunnat syfta på 
något skrivet som tas bokstavligt utan referens till dess 
inre eller andliga innebörd, eller som har förlorat sin 
kraft eller funktion (historiskt har det även använts i 
juridiska sammanhang om lagar som inte längre ef-
terlevs). Genom att låta Elia tala om dead-letter days 
försöker kanske Lamb beskriva upplevelsen att ett suc-
cessivt framväxande arbetssamhälle givit minskande 
tidsmässigt utrymme för frihet, kreativitet och andlig-
het? Med en något mer långsökt tolkning kanske den-
na passus kan läsas i linje med Lambs allmänt ironiska 
hållning, där det gäller för läsaren att vara uppmärk-
sam på motstridigheter mellan bokstavlig och symbo-
lisk mening i essäerna. Om nästan alla red-letter days 
har ersatts med dead-letter days kanske det kan ses som 
ett tecken på att utrymmet för att uppfatta det indi-
rekta och implicita i språkbruk och berättande håller 
på att gå förlorat i en alltmer bokstavligt inriktad kul-
tur? Själv kommer jag i alla fall att tänka på aposteln 
Paulus berömda fras i andra Korinthierbrevet om att 
”bokstaven dödar, men Anden ger liv”.51 

När red-letter days har blivit dead-letter days och 
förlorat sin heliga prägel har Elia alltså fått allt mindre 
tid för det läsande, skrivande och kontemplerande som 
berättigar honom till titeln man of letters och som möj-
ligen också ger honom en viss anstrykning av helig-
het. Kanske blir utfallet begripligt mot bakgrund av 
historiska realiteter. Lambs arbetsgivare vid East India 
House tycks ha varit bland de första i England som 
anammade industrialismens nya idéer om tidsdiscipli-
nering då de 1817, bland annat i syfte att effektivisera 
och spara pengar, avskaffade alla helgdagar förutom 
de allra mest etablerade som jul och påsk. I jämförel-
se med Lambs (och Elias) skolår i välgörenhetsskolan 
Christ’s Hospital, där man av tradition hade firat alla 
upptänkliga helgon och kungliga födelsedagar, fick 

emancipatorisk funktion i Lambs essäer – agerandet 
är en integrerad del av vardagslivet för Elia och en 
källa till nöje. Se ”The Ideology of the Unspectacular: 
Theatricality and Charles Lamb’s Essayistic Figure”, 
i Romanticism on the Net nr 46 2007, http://id.erudit.
org/iderudit/016134ar. Jfr även densammes ”Editing 
Elia”, s. 26–29 och Charles Lamb, Elia and the London 
Magazine, s. 149–177. 

51 Citaten från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
18–19 resp. Lamb, ”Oxford in the Vacation”, s. 8 (kursiv 
i översättning/original). Lamb använder uttrycket 
red-letter days i ordbokens mening (för religiösa 
högtidsdagar, se OED). Betydelserna av ”dead letter” 
från OED (betydelse 1a och b), jfr SAOB, uttrycket ”en 
död bokstaf” under ”bokstaf”, sbst. 2, betydelse 3d. 
Paulus citeras från 2 Kor. 3: 6, Bibel 2000. Efter Paulus 
formas i kristendomen en tradition av allegorisk och 
symbolisk eller andlig tolkning, inte minst av Gamla 
Testamentets texter; för en diskussion, se t.ex. Jeremy 
Tambling, Allegory (New York, 2010), s. 19–23.
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man nu närmare fyrtio ytterligare arbetsdagar per år. 
Under Lambs år som bokhållare vid East India Com-
pany fick han även erfara en successiv uppstyrning och 
ökad kontroll av arbetstiden, där målet var att åstad-
komma en alltigenom nyttig tid, präglad av punktlig-
hetens, regelbundenhetens och flitens dygder. I ljuset 
av denna tidseffektivisering och disciplinering kan Eli-
as kontemplativa stunder på handelskontoret ses som 
ett obstruerande beteende, men ett sådant fanns kan-
ske även hos Lamb själv, som ofta skrev sina privatbrev 
på arbetstid, brev som bland annat innehöll embryon 
till det som senare skulle bli hans Elia-essäer.52 Kanske 
vore det intressant att se Lambs (och Elias) motstånd 
mot kontorsarbetet i ljuset av sociologen Roland Paul-
sens diskussion om vår tids ”tomma arbete”, vilket 
han framför allt ser uppstå hos kontorsanställda med 
datortillgång. Med tomt arbete avser Paulsen tenden-
sen att ägna betald arbetstid åt icke-arbetsrelaterade 
aktiviteter, exempelvis att skriva privat e-post, surfa på 
nätet eller tala i telefon. Lambs brevskrivande skulle 
kanske kunna ses som en sådan motståndspraktik i 
en mer historiskt inriktad diskussion om det tomma 
arbetet (en av Paulsens huvudfrågor handlar om hu-
ruvida tomt arbete ska tolkas som ett uttryck för lättja 
eller som ett slags aktivt motstånd). Lamb-exemplet 
antyder att gränserna inte är självklara mellan lättja 
och aktivitet eller motstånd; uppenbarligen kan det 
finnas en kreativ potential i det tomma arbetet.53 

Även om det kanske var möjligt för Lamb att hit-
ta ett visst mått av utrymme för essäistisk begrundan 
på kontoret – vilket beskrivningarna i ”Oxford in the 
Vacation” kan tänkas antyda – var det förmodligen 
inte tillräckligt; som Jane Aaron har visat opponerade 
sig Lamb vid flera tillfällen mot avskaffandet av helg-
dagar, och han var även kritisk mot att förespråkarna 
av den nya tidsmoralen och arbetsetiken betraktade 
sysslolöshet som besläktad med dödssynden.54 Själv 
vände han gärna på logiken genom att beskriva me-

52 Beskrivningen här är inspirerad av Michel 
Foucaults diskussion om tidsdisciplinering i 
Övervakning och straff, särskilt s. 151–153. Om Lambs 
arbetsförhållanden vid East India House och den 
successivt ökade kontrollen, se Burton, A Double Life, 
s. 333–334. Om att Lamb skrev brev på kontorstid, se 
t.ex. Gregory Dart, Metropolitan Art and Literature, s. 
161–162; Burton, ibid., s. 72–73.

53 Paulsen definierar det tomma arbetet i Empty 
Labor. Idleness and Workplace Resistance (Cambridge, 
2014), s. 5. Han konstaterar även att det finns 
flera strukturella likheter mellan tomt arbete och 
kontorsarbete – i båda fallen rör det sig om aktiviteter 
som att läsa, skriva och samtala (s. 173). 

54 Om Lambs kritik mot avskaffandet av helgdagar 
och mot den nya arbetsetiken, se Aaron, A Double 
Singleness, s. 91–93. I E. V. Lucas ”Notes” (s. 317) 
finns en lista över de helgdagar som firades vid skolan 
Christ’s Hospital fram till 1837. Där framgår att också 
jullov, påsklov och sommarlov var generöst tilltagna. 
Redan under Henrik VIII:s tid reducerades dock 
antalet helgdagar i det engelska samhället, och även 
om en del av dem så småningom återinfördes pekade 
den långsiktiga tendensen mot färre helgdagar och mer 
arbete, jfr Philip S. Gorski, ”The Little Divergence: The 
Protestant Reformation and Economic Hegemony in 
Early Modern Europe”, i The Protestant Ethic Turns 100, 
s. 175–176. 
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kaniseringen av tiden och rationaliseringen av arbetet 
som djävulens påfund medan sysslolöshet, lättja och 
ledighet fick behålla sin air av helighet och gudomlig-
het (här finns alltså vissa likheter med Nietzsches och 
Stevensons försök till omkastning av konventionella 
normer genom att framställa sysslolöshet som något 
berömvärt och flit som förkastligt).55 

Flera exempel på kopplingen mellan ledighet och 
gudomlighet finns just i ”Oxford in the Vacation”. 
Lamb antyder den först genom att smyga in en anspel-
ning på John Miltons Paradise Lost (1667; Det förlorade 
paradiset) då han låter sin kontorslärde Elias fordom le-
diga dagar lysas upp av den gudomliga glans som också 
omgav den av tusentals helgon uppvaktade Guds son i 
Miltons epos.56 Mer explicit blir det när den frustrera-
de bokhållaren, som berövad högre utbildning försö-
ker insupa så mycket lärdom han mäktar med under 
sin korta ferie, till slut stöter på en like som dock har 
anammat ett lugnare tempo. I slutet av essän förflyt-
tar Lamb nämligen helt fokus från Elias rollspel till en 
annan gestalt, den strävsamme men litterärt föga fram-
gångsrike ”G. D.”, av många uppfattad som ett porträtt 
av Lambs vän George Dyer. ”G. D.” verkar stå över och 
utanför tidens arbetssamhälle; han har under så många 
år hängt över böcker ”att han själv nästan har blivit för-
vandlad till en bok”, och om hans tankspriddhet och 
förmåga att överskrida den omedelbara och materiella 
omgivningen säger Elia: ”Ty om G. D. gäller det att 
när hans själ förefaller att vara frånvarande så befin-
ner den sig stundom (jag säger icke detta för att vara 
hädisk) i samvaro med Herren.” Denne man of letters 
tycks alltså (till skillnad från Elia som ju mest spelar 
teater och snart måste återvända till kontoret) bära på 
löftet om en återförening mellan den heliga och den 
lediga kontemplationen, eftersom han, då han ter sig 
disträ, i själva verket ”dväljes i Platons sfärer” och på 
”Parnassens berg”, helt oberörd av tidens stressade tem-
po, och tänker ut planer för att förbättra världen eller 

55 Med tanke på jämförelsen mellan Lamb och 
Stevenson är det viktigt att påminna om att tiden då 
Lamb skrev sina essäer är en annan än Stevensons. Om 
Martin Wieners tes stämmer är det först under senare 
delen av 1800-talet som en mer genomgripande kritik 
formuleras kring den industriella revolutionens negativa 
konsekvenser, medan man skulle kunna tänka sig att 
föreställningar om rationalism, flit och puritanism är 
centrala ingredienser i ett nationellt etos i början av 
samma sekel (se English Culture and the Decline of the 
Industrial Spirit, särskilt s. 41–42, jfr Sarah Jordan, The 
Anxieties of Idleness, kap. 1.) 

56 Lamb skriver om Elias lediga dagar: ”These were 
bright visitations in a scholar’s and a clerk’s life – ’far 
off their coming shone.’” (”Oxford in the Vacation”, 
s. 8.) Här anspelar han på frasen ”Attended with ten 
thousand saints, / He onward came, far off his coming 
shone” från Miltons Paradise Lost, bok VI, rad 767–
768. Citerat från Lucas, ”Notes”, s. 310.
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funderar över några vänliga ord som han ska rikta mot 
den han möter.57 Vid sidan av denne står sig Elia slätt, 
han är ”ingen lärdomens Hercules som rensar upp 
bland gamla villomeningar”, som Lamb skriver, med-
an G. D. å sin sida har ägnat år åt att – visserligen föga 
framgångsrikt – försöka reda ut vilket av universiteten 
i Cambridge och Oxford som grundats först.58 Efter-
som hela passagen om ”G. D.” dock är lika ironisk som 
resten av essän är det tveksamt om detta löfte om ett 
upphöjt kontemplativt liv är något annat än ren fantasi. 

Likväl finns det ändå till sist en glidning mellan 
vad Elia säger och vad Lamb gör genom Elias gestalt i 
”Oxford in the Vacation”: å ena sidan visar ju Elia, ge-
nom alla sina anspelningar och ordlekar, att han fak-
tiskt besitter den bildning som kunde förväntas av den 
man of letters som han skämtsamt säger sig vara, men 
å andra sidan antyder han att allt är teater och att han 
själv aldrig kan leva upp till de lärdas pretentioner, och 
retirerar därmed till sin lägre position som bokhållare 
och andra rangens författare.59 

 
*

Hur ska vi tolka den dubbelhet, ambivalens och ironi 
som ständigt tycks åtfölja Elias essäistiska tal och ges-
ter? Det handlar åtminstone inte bara om att Lamb re-
tirerar till masker och förställning på grund av privat-
biografiska omständigheter som det inte gick att tala 
om; det finns forskare som menar att Lambs essäistis-
ka alter ego blir begripligt först när vi tar hänsyn till 
det historiska och mediala sammanhang som såg det 
födas: storstadsmiljön och London Magazine. De fles-
ta av eftervärldens läsare och uttolkare av Lamb har 
utgått från de av författaren redigerade samlingsvoly-
merna och från bokformatet, men texterna skrevs först 
för ett kommersiellt månadsmagasin, visserligen med 
litterära och boklärda ambitioner, men i vilket dikter, 
recensioner och essäer trots allt samsades med börs-

57 Citaten från Lamb, ”Oxford under ferierna”, första 
s. 23, andra s. 25–26, övriga s. 26. Om ”G. D.” som en 
anspelning på George Dyer, se Lucas, ”Notes”, s. 312. 
Dyer, en god vän till Lamb, försörjde sig i verkligheten 
som vaktmästare och informator men var också 
beställningsförfattare, skrev poesi, utformade register 
och arbetade med bibliografering. 

58 Citatet från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
23. I originalet står dock att Elia är ”no Herculanean 
raker” (”Oxford in the Vacation”, s. 10). E. V. Lucas 
tolkar det som att Lamb syftar på Herculaneum 
som förstördes vid Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. och 
återupptäcktes i början av 1700-talet (se ”Notes”, s. 
312). Vid utgrävningarna, som fick stor uppmärksamhet 
i England, återfanns bland annat en mängd 
papyrusrullar med filosofiska texter från grekisk antik, 
se t.ex. Joseph Jay Deiss, Herculaneum. Italy’s Buried 
Treasure, ny, rev. utg. (Malibu, 1989 [1966]), s. 68–71. 
Att Lindström i stället väljer att tala om Herkules är 
i och för sig kongenialt med Elias avoga inställning 
till arbete och handling, eftersom Herkules/Herakles 
väl är den figur inom antik mytologi som framför allt 
förkroppsligar handlingens primat. Här finns möjligen 
en koppling genom substantivet ”raker” (jfr OED, 
subst. 1, betydelse 1), som kan syfta på någon som 
städar och håller rent. Ett av Herakles storverk var att 
rengöra kung Augias stall, vilket han gjorde genom att 
leda en flod genom byggnaden. Verbet ”rake” kan bland 
annat syfta på att leta i, noga söka igenom, samla ihop 
(se OED, ”rake”, v. 2). I essän framställs ”G. D.” som 
en person som gräver ner sig i och finkammar gamla 
manuskript rörande grundandet av de båda lärosätena.  

59 Denna iakttagelse har en parallell i Joseph E. 
Riehls diskussion om att det i Lambreceptionen 
länge fanns en tendens att läsa Lamb bokstavligt: om 
jaget i texten exempelvis påstod sig vara irrationellt 
eller oberäkneligt fick det ofta till följd att också 
Lamb beskrevs på detta sätt och att han därmed 
avfärdades som tänkare. Enligt Riehl var det först på 
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noteringar och annonser och där man försökte fånga 
den urbana tillvaron med dess blandning av högt och 
lågt.60 Den litterära profilen i London Magazine var 
orienterad mot det prosaiska och gav bilden av stor-
staden som begriplig, förnuftig och nöjsam. Den mar-
kerade därigenom en motpol till de diktarkretsar med 
Wordsworth och Coleridge i spetsen som snarare hyl-
lade poesi, lantlig natur och gudomlig inspiration och 
som skildrade staden och dess folkmassor som skräm-
mande och alienerande och konstnären som stående 
över och utanför – ett idékomplex som senare kommit 
att dominera bilden av romantiken. Simon P. Hull, 
som velat nyansera föreställningarna om perioden 
genom att lyfta fram prosans och den urbana kultu-
rens betydelse, har även sett ett mer specifikt samband 
mellan storstaden och det fragmentariska draget i tid-
skriftsessän, i synnerhet som det gestaltas hos Lamb: 
här blir essän ett slags medvetandeform som fångar 
den osammanhängande dynamiken i den under det 
tidiga 1800-talet hastigt växande staden (resonemang-
et kan påminna något om Joel Haefners beskrivning 
av den romantiska essän som ett psykologiskt och fe-
nomenologiskt alternativ till den vetenskapliga empi-
rismen). Hull menar också att det specifika för essän, 
som möjligen förstärks i den urbana miljön, är det 
tentativa och antydande draget (suggestiveness är Hulls 
term) – essän är antydandets konst snarare än påstå-
endets, men det har också bidragit till att den uppfat-
tats som den fattigare och mindre betydande kusinen 
till mer substantiella genrer.61 När essän urbaniseras 
och kommersialiseras, om man nu får uttrycka det så, 
innebär det förstås att den blir något delvis annat än 
på Montaignes tid, då den snarare hade lokaliserats i 
världslig och rumslig tillbakadragenhet även om Mon-
taigne inte verkar ha varit någon överdriven föresprå-
kare av just lantlivets behag. 

Den engelska essätraditionen i stort har i många 
avseenden formats av framväxten av den periodiska 

1950-talet genom Bertram Jessups artikel ”The Mind 
of Elia” (1954) som denna läsart börjar ifrågasättas. 
Så småningom ledde det till ett bredare erkännande 
av Lamb som en intellektuellt subtil författare med 
full kontroll över sina uttrycksmedel. Se vidare That 
Dangerous Figure, s. 125–127.

60 Simon P. Hull har argumenterat för att den 
periodiska pressens villkor är en del av konstruktionen 
av Elias dialogiska jag – ett förhållande som reduceras 
då paratexter som noter och anspelningar på Elias 
essäer i andra delar av tidskriften redigeras bort i 
antologiversioner, se Charles Lamb, Elia and the London 
Magazine, s. 1–18, 179–186; jfr densammes ”Editing 
Elia”, fr.a. s. 20–24. Hela utgivningen av London 
Magazine (1820–29) finns digitalt tillgänglig på Hathi 
Trust Digital Library (webbadress i referenslistan). För 
egen del har jag föredragit att använda E. V. Lucas 
redigerade utgåva, då den har underlättat diskussionen 
om Lambs förhållande till en litterär tradition. Av 
Lucas omfattande notapparat, som informerar om 
det som Lamb redigerat bort i samlingsvolymerna, 
kan man ändå bilda sig en ungefärlig uppfattning 
om hur samlingsvolymernas texter skiljer sig från 
tidskriftsversionerna, och i de fall då tidskrifttexten är 
särskilt intressant har det varit möjligt att gå till den 
digitala utgåvan. För att underlätta för den som skulle 
vilja söka upp essäerna i digitalt format har jag vid varje 
förstagångsreferens av Lambs essäer angett månad och 
år då den publicerades i London Magazine.

61 Beskrivningen av kopplingarna mellan essän och 
storstaden utgår från Hull, Charles Lamb, Elia and 
the London Magazine, s. 6–10, jfr även densammes 
”’Antiquity! Thou Wondrous Charm’: Lamb, Nostalgia 
and the Effable City”, i Wordsworth Circle nr 3 2010 
samt ”Lamb, Woolf and Domesti-city”, i The Charles 
Lamb Bulletin nr 153 2011. Liknande beskrivningar av 
skiljelinjer mellan Lamb och andra prosaister och de 
poetiska romantikerna finns även hos Felicity James, 
Charles Lamb, Coleridge and Wordsworth. Reading 
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pressen och dess villkor: deadlines och snabbare ut-
givningstakt, ett begränsat format, en vidare, mer 
oförutsägbar men också trognare läsekrets och där-
med också ett mer informellt och familjärt tilltal samt 
större betoning på vardagliga och dagsaktuella äm-
nen. Detta mer explicit kommersiella sammanhang är 
förstås ett helt annat än Montaignes aristokratiska, i 
vilket de höga och eviga filosofiska ämnena hade en 
central plats och där boken var det (då ännu relativt 
unga) medium som med nya utgåvor möjliggjorde es-
säernas växande omfång genom ständiga ändringar 
och tillägg.62 Lambs ofta korta essäer är något helt an-
nat än Montaignes mångordiga excesser, men i Lambs 
skenbart virriga kåserande tycks å andra sidan nästan 
varje ord späckat med mening. Ur ett genreteoretiskt 
perspektiv skulle man med Alastair Fowler kanske 
kunna hävda att Lambs essäer illustrerar vad som kan 
inträffa när en genres omfång eller skala förändras 
från större till mindre: när essän börjar förknippas 
med tidskriftsformatet och den periodiska pressen 
måste den finna strategier för att i sin nya konden-
serade form antyda drag som inte längre får ta plats 
eller uttryckas explicit.63 Om Montaignes essäer aldrig 
slutar för att de aldrig behöver sluta (de är så att säga 
ett uttryck för hans materiella levnadsomständigheter 
då han har gott om fri tid som behöver fyllas med me-
ningsfull verksamhet, och för bokmediet som tillåter 
omfattande tillägg), skulle en möjlig konsekvens av ett 
essäistiskt skrivande i tidskriftens mer begränsade for-
mat vara att en essäist med litterära ambitioner måste 
ladda sitt språk med mångtydighet. Åtminstone är det 
så jag skulle vilja beskriva Lambs ofta allusionsrika es-
säer med alla dess röster från läsningen av ett litte-
rärt förflutet och präglade av författarens förkärlek för 
ovanliga, gammalmodiga och flertydiga ord – Lamb 
gräver djupt i språkets skattkammare och undersöker 
den resonans som handlar om det som inte explicit 
sägs i det som sägs.64 Först efter andra världskriget, 

Friendship in the 1790s (Basingstoke, 2008), s. 5 och 
Dana Brand, The Spectator and the City in Nine-
teenth-Century Literature (Cambridge, 1991), s. 43–45. 

62 Om den engelska essäns beroende av den 
periodiska pressens utveckling, se t.ex. Douglas 
Hesse, ”British Essay”, s. 103–112; Peter France, 
”British and French Traditions of the Essay”, s. 35–37. 
Magnus von Platen lyfter fram de ”små” ämnena, det 
flyktiga, vardagliga och för alla välbekanta som något 
innehållsligt kännetecknande för essän från och med 
1700-talets essätidskrifter, i ”Essayn”, i Skandalen på 
Operakällaren och andra essayer (Stockholm, 1996), 
s. 112–113. Enligt Alastair Fowler är införandet av 
nya ämnen ofta tecken på genremässig förändring, 
men Fowler tar i sin diskussion inte alls hänsyn till 
medial kontext (Kinds of Literature, s. 170). Frågan är 
dock om inte den förändrade mediesituationen och 
publikstrukturen har varit av relativt stor betydelse för 
essäns förändrade former och ämnen från 1700-talet 
och framåt. 

63 Här inspireras jag av Alastair Fowlers diskussion 
i avsnittet ”Change of Scale” som tar upp en av flera 
former av genretransformation, se Kinds of Literature, s. 
172–173.

64 G. Douglas Atkins hävdar tvärtom att essäns 
språk sällan är sprängfyllt med innebörd och att essäer 
konstrueras av relationer snarare än av djup; genom 
associationer, digressioner och citat breder essän ut sig 
sidledes (Reading Essays, s. 8–9). På liknande sätt har 
Douglas Hesse hävdat att sammanhang mellan satser 
och avsnitt i en essä skapas rumsligt snarare än linjärt 
eller kausalt, se ”Stories in Essays, Essays as Stories”, 
i Literary Nonfiction. Theory, Criticism, Pedagogy, red. 
Chris Anderson (Carbondale, 1989), s. 192. Samtidigt 
som jag tycker att Atkins fångar något väsentligt i 
många essäers kompositionella utformning håller jag 
inte med om beskrivningen av dess språk. Här följer 
jag snarare Claire de Obaldia, som i en diskussion 
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ofta med inspirationen från nykritikens närläsningar, 
började man på allvar studera Lamb som en litterärt 
medveten författare och tog sig bortom tendensen att 
antingen attackera eller försvara människan bakom 
texten. Dessförinnan låg länge syskonen Lambs per-
sonliga tragedi som en skugga över författarskapet: 
när det efter Marys bortgång 1847 blev offentligt att 
hon hade dödat sin mor förvandlades Charles Lamb 
till ett självuppoffrande helgon vilket påverkade hans 
snabba kanonisering under senare delen av 1800-talet. 
Att läsa Lamb blev i första hand en fråga om känslor 
och en bedömning av författarens moraliska karak-
tär.65 

Kanske har receptionen av Lamb även hämmats 
av den återkommande tendensen att beskylla honom 
för att representera borgerliga värderingar och för att 
anpassa skrivandet efter medelklassens intressen – en 
enligt min mening förenklad tolkning.66 Om vi får tro 
Franco Morettis tes om en parallell mellan borgerlig 
mentalitet och en särskild prosastil kan åtminstone 
Lambs essäistik knappast ses som symptomatisk; en-
ligt Moretti kan arbetsetiken infiltrera själva prosa-
stilen. Strävsam, i rent grammatisk och narratologisk 
mening nyttoorienterad och rationellt framåt riktad är 
enligt Moretti den borgerliga prosan, som han åter-
kommande exemplifierar med Defoes Robinson Crusoe 
(romanen är för övrigt den genre Moretti främst dis-
kuterar).67 Lambs essäer ger prov på något helt annat: 
även om de är korta till omfånget är stilen alltså knap-
past ekonomisk eller måttfull; Lamb kretsar snarare 
kring återkommande tankefigurer och begrepp som 
ses i nya perspektiv, hans texter rör sig bakåt eller åt 
sidan lika mycket som framåt, ordvalen är gärna ålder-
domliga och obskyra. Lambs översättare, Sigfrid Lind-
ström, har givit en träffsäker karakteristik av Lambs 
meningsbyggnad: ”Hans meningar är av en längd 
som kunde ha gjort vilken romare eller tysk som helst 
avundsjuk. De olika satserna hålls i sär – eller hålls 

om Montaigne anknyter till såväl Michail Bachtins 
dialogism som till Roman Jakobsons idé om språkets 
poetiska funktion där polysemi och lek med orden har 
central betydelse (The Essayistic Spirit, s. 34–35). Mitt 
tillägg skulle vara att en sådan beskrivning är väl så 
träffande för språket i Lambs essäer. Simon P. Hull 
beskriver Lambs essäer som ett njutningsfullt frossande 
i ”the semiotic richness and plenitude of the English 
language. Things often resonate by being left unsaid 
[…]” (Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 
186). 

65 Här utgår jag från Joseph E. Riehls That 
Dangerous Figure, s. 1–3, 11, 27–61, 112. Riehl tror att 
sammanblandningen mellan människa och verk har 
varit förödande för Lamb-receptionen och att den kan 
ha spelat roll när författarskapet skarpt ifrågasattes i 
mitten av 1930-talet (ibid., s. 89–111). För exempel på 
nykritiskt inspirerade läsningar, se ibid., s. 125–134.

66 Av receptionen i Lambs samtid framgår 
att han, tillsammans med sina poetvänner, ofta 
kopplades samman med revolutionär politik. I början 
av 1900-talet hade dock Lamb förvandlats till en 
godmodig, självuppoffrande och sentimental humorist 
av borgerligt snitt. På 1930-talet attackerades han från 
både höger- och vänsterhåll för vad som uppfattades 
som en ovilja att välja sida, jfr Riehl, That Dangerous 
Figure, s. 1, 5–9, 67, 93, 99–103.

67 I The Bourgeois driver Moretti tesen om en parallell 
mellan borgerlighetens omfamnande av arbetsetiken 
och dess preferens för prosan som litterär uttrycksform. 
Han menar också att en borgerlig mentalitet uttrycks 
lika mycket i grammatiska mönster och semantiska 
associationer som i särskilda idéer. Förutom att han 
intresserar sig för ”borgerliga” nyckelord som useful 
eller efficiency söker han efter exempel på hur dessa 
uttrycker sig på grammatisk nivå. Enligt Moretti 
är den borgerliga prosan idealtypiskt strävsam eller 
mödosam (laborious) snarare än inspirerad – han menar 
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samman – utom av parenteser, dubbla tankstreck, 
parenteser mellan tankstreck och tankstreck inne i 
parenteserna, genom ett ymnigt bruk av semikolon.” 
Lamb har ”så mycket som han vill ha sagt, och han är 
så ivrig att få det sagt, att satsfogningen kan förefalla 
både inkrånglad, otymplig och ologisk”, konstaterar 
alltså en av hans översättare.68 

För att beskriva det särpräglade i Lambs stil skulle 
jag även vilja återknyta till diskussionen om det mon-
struösa i det föregående kapitlet. I Montaignes essäis-
tiska skrivande handlade det monstruösa bland annat 
om oviljan att redigera, ordna och systematisera, om 
beredvilligheten att följa allehanda infall och om be-
jakandet av det motsägelsefulla och oförenliga. Mon-
taigne öppnar för ett monstruöst inslag i det essäistis-
ka moduset som i vissa avseenden tycks ha varit svårt 
att realisera när essän stabiliseras som genre särskilt 
i anslutning till tidskriftsformatet (i den engelska 
essäistiken kan man dock ana ett mer systematiskt 
argumenterande skrivsätt redan i Bacons stenstil även 
om också han reviderade och byggde ut sina essäer 
med nya utgåvor, så det tycks inte enbart handla om 
en skillnad mellan olika mediala möjligheter, mellan 
bok- och tidskriftspublicering).69 Om det finns ett 
monstruöst drag i Lambs essäistik handlar det inte 
lika mycket som hos Montaigne om en tendens att 
addera snarare än redigera, även om man kan se en 
viss likhet med Montaigne då även Lamb i sitt skri-
vande tycks föredra avvägar, nycker och tillfälliga in-
fall. När Lamb låter ”Phil-Elia” beskriva Elias essäer 
i den tidigare nämnda fiktiva dödsrunan använder 
han uttryck som ”crude”, ”unlicked” och ”incondi-
te” – essäerna är råa och osmälta, illa hopfogade och 
fragmentariska, vilket samtidigt är en återspegling av 
essäistens växlande och föga konsekventa personlig-
het och sinne. Men hos Lamb handlar det också, och 
inte minst, om själva meningsbyggnaden och om för-
mågan att göra bruk av ordens mångtydighet. Rent 

att det är svårt att tänka sig prosan utan att associera 
till arbete (work) – en språklig möda förvisso, som 
samtidigt uppvisar likheter med borgerlighetens mest 
typiska aktiviteter (s. 17–19, 181). Om äldre tiders epos 
berättade om äventyr och hjältar styrs borgerlighetens 
protagonist snarare av arbetsmoral, och denna 
nyttoorientering kan enligt Moretti identifieras även på 
meningsbyggnadsnivå, då den borgerliga prosan tycks 
konstruerad för att ständigt röra sig framåt. Exemplet 
Robinson Crusoe är, visar Moretti, en text mycket rik 
på verb, och vars satsskonstruktioner närmast ter sig 
teleologiska; varje sats tycks finnas till enbart för att 
leda till nästa; varje handling enbart för att resultera i 
ytterligare handling. Enligt Moretti kan alltså redan 
språk och meningsbyggnad ge en fingervisning om den 
kontinuerliga aktivitetens primat i Defoes berättelse (s. 
34–39, 56). 

68 Citaten från Sigfrid Lindström, ”Inledning”, i 
Lamb, Essayer, s. 11–12. 

69 Som en efterföljare till Montaigne i fråga om ett 
kopiöst växande skrivande framstår Robert Burtons 
The Anatomy of Melancholy (1621), som i Holbrook 
Jacksons redigerade utgåva (New York, 2001) omfattar 
omkring 1300 sidor. Enligt Jackson var den närmare 
900 sidor redan vid första utgivningen, men växte i 
omfång fram till författarens död 1640 (se Holbrook 
Jackson, ”Introduction to the 1923 Edition” i ibid., 
s. xxv). I än högre grad än Lamb kan Burton sägas 
vara en författare kännetecknad av det som Gerald L. 
Bruns omtalar som ett klerikalt skrivande (jfr not 45 
och 46 ovan). Jackson skriver bland annat i sitt förord 
om Burton: ”He is an artist in literary mosaic, using 
the shreds and patches he has torn from the work of 
others to make a picture emphatically his own. Books 
are his raw material. […] Burton makes a cosmos out of 
quotations. He raids the writings of the past […], and 
reassembles them in a structure of his own […].” (Ibid., 
s. xxi–xxii.) Apropå det monstruösa draget skriver Jack-
son även: ”His book is always excessive. He overloads 
every statement.” (Ibid., s. xxi.)
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stilmässigt kan Lamb ge sken av att uttrycka förströd-
da tankar men det är förstås en genomtänkt (och kon-
trollerad) estetik. Hans hållning till språket och essä-
kompositionen är i första hand lekfull; naturligtvis är 
essäerna ett resultat av ansträngning men denna ska 
inte synas; läsaren ska få intryck av virtuositet, lätthet 
och ledighet.70 

 
*

När essän utvecklas i symbios med den periodiska 
pressens framväxt från 1700-talet och framåt föränd-
ras även dess läsartilltal. Om vi för ett ögonblick vän-
der åter till John Snyder, som beskrivit essäns kom-
munikationssituation som ett tal riktat mot sig självt, 
visar det sig knappast stämma med Charles Lambs 
essäer som har ett tydligt du-tilltal och återkomman-
de uttrycker idéer om en föreställd publik.71 Det för-
sta ord Elia yttrar är i själva verket ”READER”; ”The 
South-Sea House” inleds med att Elia hejdar läsaren, 
som han antar har varit på banken för att hämta ut 
sin ränta och är på väg tillbaka till sin Londonförort, 
för att denne med Elia ska ta sig tid att betrakta det 
förfallna gamla handelshuset och försjunka i fantasi 
och begrundan. Lamb utformar sin essäpersona och 
sitt tilltal utifrån tanken att läsaren kanske är otålig 
och dras mellan konkurrerande möjligheter att fördri-
va sin tid.72 

Elia tycks även fungera som en respons på storsta-
dens smältdegel och är väl egentligen allra främst en 
Londonskapelse, bara på tillfälligt besök i lärdomsstä-
der som Oxford. Han rör sig såväl i centrum som i 
stadens periferier, förlorar sig gärna i folkvimlet och 
utmanar traditionella sociala distinktioner. På sätt och 
vis förebådas i Elia-essäerna Charles Dickens många 
gatuscenerier och Lamb tycks ha varit en förebild för 
denne – enligt litteraturvetaren Peter Rowland var 
Dickens särskilt i tidiga litterära verk som Sketches by 

70 I ”Preface: By a Friend of the Late Elia” (s. 151) 
påstår ”Phil-Elia” om Elias essäer: ”Crude they are, I 
grant you – a sort of unlicked, incondite things – vil-
lainously pranked in an affected array of antique modes 
and phrases. They had not been his, if they hade been 
other than such; and better it is, that a writer should 
be natural in a self-pleasing quaintness, than to affect a 
naturalness (so called) that should be strange to him.” 
Joel Haefner menar att detta citat tyder på att Lamb i 
grunden uppfattar essän som ett gränsöverskridande 
och heterogent fenomen, se vidare Haefner, ”’Incondite 
Things’”, s. 201–202.

71 Här syftar jag på hur Snyder beskriver essäns röst 
och tilltal i Prospects of Power, s. 151–152. Snyder tar 
dock inte hänsyn till essäns föränderliga mediala villkor 
och det Arne Melberg kallat för ”ett sammanhang 
mellan essä och tryckt skrift” (Essä, s. 9). Överlag får 
man intrycket att Snyders teori om essän har svårt att 
införliva hela den omfattande essäistiska verksamhet 
som utvecklats i symbios med pressen och vilken i 
regel har haft helt andra motiv än att kompensera för 
förlorad makt i det offentliga.

72 Ett av de första ord Montaigne yttrar i Les Essais 
är ju faktiskt också ”Läsare” – förordets första mening 
lyder: ”C’est icy un Livre de bonne foy, Lecteur.” (Les 
Essais, s. 27, i Stolpes översättning: ”LÄSARE! Här 
har du en uppriktig Bok.”, Essayer. Bok I, s. 3.) Den 
första meningen i ”The South-Sea House”: ”READ-
ER, in thy passage from the bank – where thou hast 
been receiving thy half-yearly dividends (supposing 
thou art a lean annuitant like myself) – to the Flower 
Pot, to secure a place for Dalston, or Shacklewell, or 
some other thy suburban retreat northerly, – didst 
thou never observe a melancholy looking, handsome, 
brick and stone edifice, to the left – where Threadnee-
dle-street abuts upon Bishopsgate?” (s. 1). Lamb var vid 
denna tidpunkt (1820) inte någon ”annuitant”, utan 
fick sin pension från East India Company först 1825. 
Redan i nästa essä, ”Oxford in the Vacation”, antyder 
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Boz (1836) och The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club (1836–1837; Pickwick-klubbens efterlämnade pap-
per) inspirerad av Lambs skrivsätt och av Eliafiguren, 
och han framträder även som en arvtagare till essäis-
ten Lamb i mer assimilerad och förfinad form i den 
sena The Uncommercial Traveller (1860–1869). Samti-
digt fanns det väsentliga skillnader mellan författarna 
då de vände sig till olika publiker och hade olika fram-
toning; Lamb skrev för en mer initierad läsekrets och 
Dickens för en masspublik i mer uttalat underhållande 
syfte. Om Dickens är en entreprenör är Lamb en mer 
intellektuell författare, menar Rowland, och Dickens 
talespersoner är rörligare och mer aktiva, medan Elia 
ter sig relativt passiv, orienterad mot det förflutna, 
minnet och begränsade kretsar.73 Genom Lambs essä-
er får man likväl glimtar av ett samhälle i hastig urba-
nisering i vilket fattigdom och slum förfärar en välmå-
ende medelklass; i Elias London samsas herrar i hatt 
med trashankar, sotarpojkar och gatuförsäljerskor, och 
i denna samling är det inte alltid givet vem som förses 
med höga och värdiga attribut – de fattiga kan emel-
lanåt tillskrivas en ädelhet som den verkliga adeln inte 
kan leva upp till.74 I Elias värld kan betraktandet av 
de små målade figurerna på en nyligen införskaffad 
tekopp eller kortspelandets psykologi ge upphov till 
Elias funderingar lika gärna som läsning av de litterä-
ra klassikerna, som antydde dessa iakttagelser att Elia 
själv är till lika delar en produkt av kommersiella kraf-
ter och konstnärliga ambitioner.75 

Elia har troligen också tagit form i polemik med 
den melankoliske, sentimentale landsbygdsroman-
tiker som Coleridge hade skapat genom sin bild av 
”gentle-hearted Charles” i dikten ”This Lime-Tree 
Bower My Prison” (1797; ”Bland dessa lindar fång-
en”), tillägnad vännen Lamb. Dikten skrevs under 
Coleridges och hustruns vistelse i en stuga i Nether 
Stowey i Quantock Hills i Somerset, då poeten med 
syskonen Wordsworth gav sig ut på lantliga prome-

Elia tvärtom att han är bokhållare, och visar för den 
uppmärksamme läsaren prov på sin opålitlighet som 
berättare. Elia utlovar således inte någon uppriktighet 
på Montaignes vis, och varnar rentav läsaren för sin 
opålitlighet. Elias uppriktighet (för jag uppfattar ändå 
Elia som en frispråkig och öppenhjärtig figur) kan 
därför sägas ha mer gemensamt med de föreställningar 
om uppriktighet och sanning som förknippas med 
fiktionen. 

73 Peter Rowland refereras från Dickensian Digres-
sions. The Hunter, The Haunter and the Hunted (Bethes-
da, 2011), s. 6–35.

74 Beskrivningen av Londons folkliv finns i essäer 
som ”The Praise of Chimney-Sweepers”, ”A Complaint 
of the Decay of Beggars in the Metropolis” och 
”Modern Gallantry” (alla först publicerade i London 
Magazine, i maj, juni och november 1822). 

75 En essä av Lamb som reflekterar över 
tidens konsumtionskultur är ”Old China” (först 
publicerad i London Magazine, mars 1823). Karen 
Fang har hävdat att Storbritanniens imperialistiska 
ambitioner här sammanfaller med anammandet 
av konsumtionskulturen i Elias betraktelse över 
tekoppen som föremål för njutning och fantasier om 
det främmande, se ”Empire, Coleridge, and Charles 
Lamb’s Consumer Imagination”, i Studies in English 
Literature nr 4 2003, s. 815–843. Kortspel är fokus för 
”Mrs Battle’s Opinion on Whist” (först publicerad i 
London Magazine, februari 1821), där den rationella 
Mrs Battle beskriver spelandet – i linje med empiriska 
filosofer som Locke – som arbete, plikt, affärer och 
krig, medan Elia påpekar att kortspel också kan vara 
lek och tidsfördriv (jfr Robert Franks Don’t Call Me 
Gentle Charles!, s. 77–90). Elias syn på spel kan ses 
som en dimension av det lekfulla draget hos Lamb 
– han leker inte bara med ord och identiteter utan 
markerar även distans till den borgerliga kapitalismens 
tävlingsmentalitet. 
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nader och komponerade poesi. Lamb blev ditbjuden 
sommaren efter familjetragedin och denna omstän-
dighet, liksom en inträffad händelse under besöket, 
tycks ha inspirerat till Coleridges dikt. En dag i juni 
hade Lamb tillsammans med William och Dorothy 
Wordsworth begivit sig på vandring i The Quan-
tocks, denna gång för ovanlighetens skull utan na-
turdyrkaren Coleridge, vars hustru hade råkat spilla 
kokande mjölk över hans fot.76 I dikten tar den kvar-
lämnade poeten till orda och beskriver till en början 
lindarnas lövsal där han befinner sig som ett fängelse: 
”Nu har de gått, men jag är kvar, / bland dessa lindar 
fången, och går miste / om allt det sköna, det som 
skulle bli / till ljusa minnen när av ålderdom / min 
syn fördunklats!”77 I tanken följer diktjaget vänner-
nas vandring, och gläds särskilt åt att den ”godhjär-
tade Charles” deltar i denna: ”ty du / har trängtat 
till naturen, många år / bland stadens murar fången, 
strävat på / med sorgset tålamod, fast drabbad av / ett 
hemskt och sällsamt öde!”78 Detta skriver Coleridge 
till sin vän, kanske utan att riktigt förstå att denne 
var en inbiten stadsbo, med ”en nästan oövervinner-
lig aversion mot ensamhet och lantliga scenerier”, 
som Lamb skrev några år senare i sitt första försök 
i essä genren, som symptomatiskt nog rubricerades 
”The Lon doner” (1802; ”Londonbon”).79 

Om Elia ses som en respons på Coleridges dikt 
och på bilden av den ”godhjärtade Charles” kan man 
också i vidare mening uppfatta Lambs talesperson 
och dennes preferenser som en kritisk kommentar till 
den vandrings- och frihetsestetik som Coleridge och 
Wordsworth förespråkade, i vilken planlöst strövande 
i naturen framställdes som synonymt med såväl fysisk 
som mental frihet. Den ”godhjärtade Charles” befin-
ner sig – från Coleridges synvinkel – i normala fall i 
fångenskap, dels för att han måste vara i London och 
sällan kan få ledigt för att vistas i naturen, dels för 
att det enda promenerande han ägnar sig åt är mål-

76 Att Elia är Lambs svar på Coleridges bild av 
honom menar Simon P. Hull i Charles Lamb, Elia and 
the London Magazine, s. 12, 57–59. I brev till Robert 
Southey förklarar Coleridge omständigheterna kring 
dikten med att hustrun ”accidentally emptied a skillet 
of boiling milk on my foot, which confined me during 
the whole time of C. Lamb’s stay”, här citerat från 
Rosemary Ashton, The Life of Samuel Taylor Coleridge. 
A Critical Biography (Oxford, 1996), s. 105. Om 
utflykten kan man även läsa i Gunnar Hardings essä 
”Och drog likt drömmar bort” i Och drog likt drömmar 
bort. Coleridge, Wordsworth och deras epok, i urval och 
presentation av Gunnar Harding (Stockholm, 2000), s. 
47–48. Jfr även Burton, A Double Life, s. 119–122. 

77 Citatet från Samuel Taylor Coleridge, ”Bland dessa 
lindar fången”, tolkad av Gunnar Harding, i Och drog 
likt drömmar bort, s. 179. I original: ”WELL, they are 
gone, and here must I remain, / This lime-tree bower 
my prison! I have lost / Beauties and feelings, such as 
would have been / Most sweet to my remembrance 
even when age / Had dimm’d mine eyes to blindness!” 
Samuel Taylor Coleridge, Poetical Works, red. Ernest 
Hartley Coleridge, ny uppl. (London, 1969), s. 178–179. 

78 Citaten från Coleridge, ”Bland dessa lindar 
fången”, s. 180. I original: ”[…] for thou hast pined / 
And hunger’d after Nature, many a year / In the great 
City pent, winning thy way / With sad yet patient 
soul, through evil and pain / And strange calamity!” 
(Poetical Works, s. 179.)

79 Citatet från Charles Lamb, ”Londonbon” (1802), 
övers. Gunnar Harding, i Och drog likt drömmar bort, 
s. 156. I original: ”[…] an almost insurmountable aver-
sion from solitude and rural scenes […]” (Lamb, The 
Works of Charles and Mary Lamb. Vol. I, s. 39). ”The 
Londoner” publicerades i Morning Post i februari 1802. 
Enligt Gregory Dart kan ”The Londoner” även ses som 
ett exempel på Lambs respons på Wordsworths och 
Coleridges Lyrical Ballads (1798, reviderade upplagor 
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inriktat – en nödvändig transportsträcka mellan två 
slags fängelser (hemmet, med den sjuka systern, och 
kontoret). Men detta är Coleridges bild. Som Simon 
P. Hull har uppmärksammat tar Lamb genom Elia 
tydligt parti för staden; där är det i stället de förlama-
de och orörliga som är fria, och det är de omgärdade 
och kringskurna rummen som äger en emancipato-
risk potential snarare än landsbygdens oändliga vid-
der.80 Lamb gör också vad han kan för att Elia inte 
ska framstå som i första hand snäll och sympatisk; i 
stället fokuserar han ofta på mer problematiska drag 
genom att ge sin talesperson gestalten av narr, drinka-
re, barnslig, lat och okunnig. Likväl tycks bilden av 
Lamb som gentle-hearted ha levt vidare ända in i vår 
tid – den amerikanska essäisten Anne Fadiman skriver 
exempelvis i en essä från 2007 hur hon själv länge på-
verkades av den bild av Lamb som en sentimental och 
oförarglig stofil som förmedlades då hon gick i skolan, 
men vid närmare betraktande upptäckte hon senare 
en betydligt mörkare och mer skruvad författare.81 
Elia är, kunde man säga, summan av en rad roller eller 
masker, en spökskrivare i närmast bokstavlig mening 
som retirerar till fantasier när han inte längre tror sig 
vinna läsarens sympati, och som återkommande leker 
med gränserna mellan författaren och textens jag. När 
Elia i essän ”New Year’s Eve” (1821; ”Nyårsafton”) tror 
sig ha gått till överdrift i bisarrerier vänder han sig till 
läsaren och säger: ”Om dylika funderingar synas dig 
fantastiska, käre läsare (du som kanske är en strängt 
upptagen person som icke har tid med dylikt), om 
du icke kan skänka mig förståelse och sympati utan 
endast tycker att jag är underlig och egenkär, så gör 
jag mig oåtkomlig för ditt löje genom att gömma mig 
under masken av Elia.” Att Elia är en mask att göm-
ma sig bakom och emellanåt titta fram ifrån uttrycks 
helt öppet i denna essä, i vilken Elia dessutom tycks 
ge läsaren en reprimand för att vara alltför upptagen 

1800 och 1802), vars förord går till attack mot det 
moderna storstadslivet. Se vidare Metropolitan Art and 
Literature, s. 143.

80 Hull talar om ett återkommande ”lameness-
enclosure motif” i Lambs essäer, ett motiv som han 
menar ska tolkas bildligt, och vilket paradoxalt 
nog rymmer ett slags självbemyndigande. Detta 
motiv ser han som en del av en bredare fond av 
underlägsenhetsgester i Lambs essäistik, gester som 
samtidigt omvandlas till ett bejakande av just essäistens 
konstskapande. Se vidare Charles Lamb, Elia and the 
London Magazine, s. 55–86, citatet s. 75. Hull diskuterar 
såväl rumsliga som psykiska dimensioner av denna 
motivkrets. De rumsliga aspekterna kan jämföras med 
Sarah Burtons uppmärksammande av återkommande 
klosterlika miljöer i Lambs liv, vilka han återbrukar i 
sina essäer och förvandlar till ett slags reträttplatser i 
förhållande till moderniseringen (A Double Life, s. 21, 
51, 61).  

81 I augusti 1800 skrev Lamb till Coleridge om dik-
ten ”This Lime-Tree Bower My Prison”. Bland annat 
ombad han Coleridge: ”In the next edition of the 
’Anthology’ … please to blot out gentle-hearted, and 
substitute: drunken dog, ragged-head, seld-shaven, 
odd-eyed, stuttering, or any other epithet which truly 
and properly belongs to the gentleman in question.” 
Citerat efter Frank, Don’t Call Me Gentle Charles!, 
s. 9. Coleridge tycks ofta ha betett sig självsvåldigt 
gentemot vännerna; bland annat reviderade han på 
eget bevåg några av Lambs dikter inför en utlovad 
publicering, se Felicity James Charles Lamb, Coleridge 
and Wordsworth, s. 56–68, jfr David Fairer, Organising 
Poetry. The Coleridge Circle, 1790–1798 (Oxford, 2009), 
s. 213–216. Anne Fadiman refereras från ”The Unfuzzy 
Lamb”, i At Large and At Small. Confessions of a Literary 
Hedonist (New York, 2007), s. 25–28. Bilden av essäjag-
et som drinkare formas framför allt i ”Confessions of 
a Drunkard”, vilken skrevs långt innan Lamb började 
använda Elia som pseudonym (den publicerades i The 
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för att kunna läsa med eftertanke.82 Likväl verkar det 
vara något mer övergripande än bara den personliga 
livssituationen som står på spel i Lambs gestaltning av 
Elia – speglar den kanske frågan om vilken författar-
roll och vilket slags skapande essäisten och i synnerhet 
tidskriftsessäisten representerar i Lambs samtid i för-
hållande till tidens dominerande estetiska ideal? 

 
*

Som redan har antytts hade Lamb en annan strategi 
än de romantiker som vände sig bort från den urbana 
kultur där författaren riskerade att förlora sin auktori-
tet för att bli en i mängden. Inte minst var många skep-
tiska till de kommersiella tidningarna och magasinen, 
som krävde samarbete och anpassning av innehåll, om-
fång och stil efter redaktörers och läsares preferenser. 
För Lamb var dock samarbete, vänskap och dialog ut-
gångspunkter för både skrivandet och läsandet; utkast 
och idéer till många av hans essäer formulerades ju först 
i brev till vänner, och genom Elias ironier, ordlekar, 
allusioner och ofta direkta tilltal fortsätter han sedan 
dialogen med läsaren, vilket fått vissa att hävda att Elia 
med sina många röster och roller ifrågasätter tidens 
idéer om originalitet och inspiration som det litterära 
skapandets mest prominenta drivkrafter.83 

På senare tid har forskare intresserade av den pe-
riodiska pressens kollektiva former av skapande ar-
gumenterat för att flera vanliga föreställningar om 
romantiken utmanas när tidningar och tidskrifter 
betraktas som en del av tidens litterära landskap. Det 
återkommande skrivandet under pseudonym och den 
periodiska pressens ofta dialogiska karaktär, där re-
sponsen på särskilt tongivande texter eller signaturer 
kunde uttryckas i ledarkommentarer och brev, po-
etiska hyllningssonetter eller stilistiska imitationer, 
underminerar exempelvis idén om litteratur som ex-
klusivt fokuserad kring enskilda författarskap. Mitt i 

Philantropist 1813). Lamb infogar dock senare essän 
under denna signatur då den återpubliceras i London 
Magazine i augusti 1822.

82 Citatet från Lamb, ”Nyårsafton”, i Essayer, s. 39. 
”New Year’s Eve” publicerades först i London Magazine 
i januari 1821. I original: ”If these speculations seem 
fantastical to thee, reader – (a busy man, perchance), 
if I tread out of the way of thy sympathy, and am 
singularly-conceited only, I retire, impenetrable to rid-
icule, under the phantom cloud of Elia.” (The Works of 
Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 29.) Phillip Lopate 
har tolkat detta citat som en defensiv strategi, som den 
överflödige mannens fräcka svar till ”the ’busy’ man 
of affairs”, se ”Foreword”, s. x. Den spöklika bilden av 
Elia återkommer i den ”dödsruna” över Elia som Lamb 
skrev under signaturen ”Phil-Elia”: ”[…] a two years’ 
and a half existence has been a tolerable duration for a 
phantom”, skriver Lamb här om sin figur (”Preface: By 
a Friend of the Late Elia”, s. 151). 

83 Felicity James har diskuterat hur Charles Lambs 
författarskap, inte minst essäerna, växer fram genom 
vänskapsrelationer och brevväxling, i synnerhet med 
Coleridge och Wordsworth, se Charles Lamb, Coleridge 
and Wordsworth, s. 6 och passim, jfr Burton, A Double 
Life, s. 125, 178. Om att Lamb ifrågasätter idén om 
originalitet, se James, ibid., s. 175. Även Alison Hickey 
har diskuterat kollektiva skrivkulturer i kretsen kring 
Lamb, och menar att Lambs samarbete med Coleridge 
misslyckas eftersom Lamb var en svagare poet. I stället 
formar han ett mer fruktbart samarbetsprojekt med 
sin syster Mary, vilket resulterar i den framgångsrika 
Tales from Shakespeare (1807), en anpassning för 
barn av Shakespeares dramer. Enligt Hickey är dock 
förhållandet mellan bror och syster inte så jämlikt som 
det kan verka eftersom Lamb drar in Mary, i form av 
kusin Bridget, i sina essäer, vilket kan påminna om hur 
Coleridge behandlar Lamb i ”This Lime-Tree Bower 
My Prison”. Se ”Charles Lamb’s Romantic Collabora-
tions”, English Literary History nr 3 1996, s. 735–771. 
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den romantiska eran – ofta förknippad med idén om 
författaren som ett monolitiskt geni – finns en litterär 
kultur som inte kan beskrivas utifrån ofta upprepa-
de teser som de som litteraturkritikern Harold Bloom 
formulerade i sin inflytelserika The Anxiety of Influence 
(1973). Någon autonom författarindivid som enbart 
hämtar inspiration i själens djup existerar inte i tid-
skrifternas värld, och den pseudonyma, pragmatiska 
och sällskapliga essäisten är något helt annat än den 
ensamma poet som formas hos Bloom.84 Den periodis-
ka författaren formas som tydlig motbild till poeten; 
denne är en varelse definierad av dialog och samarbe-
te och lider inte av det underlägsenhetskomplex som 
ångestfyllda poeter måste komma över för att kunna 
hantera det ofrånkomliga beroendet av traditionen. I 
linje med denna förståelse av pressen som litterär miljö 
har den i den engelskspråkiga essäistiken vanliga ten-
densen att förringa jaget och att dölja sig bakom mas-
ker setts som en ironisk och implicit kritik mot mer 
prestigefyllda genrers egoistiska tendenser.85 I denna 
diskussion har Simon P. Hull argumenterat för att 
Lamb likväl uttrycker en mer bejakande och lekfull 
hållning till den periodiska pressen än många andra 
av tidens författare. Även om Lamb i flera avseenden 
var en marginalfigur i förhållande till sin samtids do-
minerande estetiska ideal är det just hans förmåga att 
kreativt använda den underordnade positionen som 
ger honom en framträdande ställning i den storstads-
vurmande litteratur som stod som alternativ till den 
mer lantligt bejakande romantiska poesin under tidigt 
1800-tal.86 

Trots att tidskrifterna på många sätt markerar dis-
tans mot vissa drag i en romantisk estetik och förfat-
tarsyn kanske det ändå är möjligt att förstå just tid-
skriftsessäisternas identitets- och anonymitetslekar, 
utmanande av gränser mellan fiktivt och faktiskt och 
hastiga kast mellan humor och allvar (alla dessa drag 
finns i övermått hos Lamb) i relation till vissa aspekter 

84 För exempel på paratextuell respons på Lambs 
Elia-essäer, se Hull, ”Editing Elia”, s. 21–22. 

85 Resonemanget om hur det tidiga 1800-talets 
tidskriftskultur fungerar som problematisering av 
romantikens författarbegrepp utgår från Simon P. 
Hull, ”Introduction”, i The British Periodical Text, s. 
8–18 och Mark Parker, Literary Magazines and British 
Romanticism (Cambridge, 2000), s. 4–5. Det finns även 
forskare med tonvikt på kanoniserade författarskap som 
Coleridges och Wordsworths som har ifrågasatt myten 
om det ensamma geniet genom att visa hur vänskap, 
samtal och samarbeten har varit viktiga förutsättningar 
för skapandet även i dessa fall, se t.ex. James, Charles 
Lamb, Coleridge and Wordsworth, s. 4–7. Enligt James, 
som liksom Hull anser att Lamb inte lider av ”authorial 
anxiety”, kan Blooms idé om skapandet som ett slags 
aggressivt fadersuppror kompletteras av mer öppna 
modeller för förhållandet mellan författaren och 
traditionen, vilka kan vara präglade av såväl samarbete 
som rivalitet (s. 6–7). Jfr även Hull, Charles Lamb, Elia 
and the London Magazine, s. 180–181, som med referens 
till Bachtin kallar Lamb för den ultimata dialogiska 
författaren.

86 Hull refereras från Charles Lamb, Elia and the 
London Magazine, s. 2–4, 6–12, 19–53, 180. Hull 
hävdar här även att Lamb var mer framgångsrik både 
som bokhållare och författare än essäernas Elia. Han 
hade en privilegierad position i London Magazine 
och Elias popularitet var en viktig faktor för dess 
försäljningssiffror. Lamb fick bättre betalt än många 
andra författare i tidskriften, även om han aldrig kom 
att ha skrivande som sin huvudsakliga försörjning. Han 
tros därtill ha tjänat bättre som bokhållare än många 
av sina kollegor med liknande uppgifter på East India 
Company. Jfr även Fang, ”Empire, Coleridge, and 
Charles Lamb’s Consumer Imagination”, s. 836; Bon-
ham-Carter, Authors by Profession, s. 55.
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av romantiskt tänkande, i synnerhet föreställningarna 
om den romantiska ironin som definierar ironi som 
något mer omfattande och djupgående än en retorisk 
figur. Idéerna om den romantiska ironin som en fi-
losofisk uppfattning om tillvaron och som ett anslu-
tande estetiskt program är förstås särskilt förknippade 
med den tyska romantiken och i synnerhet med för-
fattaren och litteraturteoretikern Friedrich Schlegel, 
och det råder ingen enighet om i vilken utsträckning 
den tyska ironiförståelsen hade betydelse i den engel-
ska litteraturen.87 Samtidigt är det möjligt att peka på 
författare som uttrycker sig på ett romantiskt-ironiskt 
sätt men som aldrig influerats av Schlegel – som litte-
raturforskaren Morton Gurewitch hävdat skulle man 
kunna forma en beskrivning av den romantiska ironin 
helt oberoende av Schlegel, men då med utgångspunkt 
i den litterära praktiken snarare än i teorin.88 När den 
romantiska ironin har diskuterats har den även i första 
hand associerats med mer accepterat litterära genrer 
som poesin och romanen, men knappast med tid-
nings- och tidskriftsprosan. Teoretikern och kritikern 
Paul de Man har dock i en kommentar om ironin i 
1800-talets litteratur hävdat att de största ironikerna 
under denna tid uttryckte sig i kortare prosaformer, 
och att det tycks som om ironin inte lämpar sig för en 
sådan utdragen och omfattande genre som romanen.89

Som litteraturvetaren Christopher J. Scalia nyligen 
har föreslagit skulle man kunna förstå det utstuderade 
skämtandet och den obskyra humorn i tidens brittis-
ka tidskriftskultur just i relation till vissa drag i den 
romantiska ironin, även om det inte nödvändigtvis 
handlar om ett direkt eller medvetet inflytande. Han 
tar särskilt upp huvudkonkurrenten till Lambs Lon-
don Magazine, Blackwood’s Magazine med säte i Edin-
burgh, lanserad 1817, alltså tre år innan London Maga-
zine såg dagens ljus. Mellan Blackwood’s och London 
Magazine utvecklades så småningom ett uttalat kon-
kurrensförhållande, som ofta uttrycktes genom ironis-

87 I en studie av ironi i engelsk romantisk litteratur 
har exempelvis Anne K. Mellor i stället för att tala 
om ett direkt inflytande från den tyska debatten sett 
det som att engelska författare svarar på ett likartat 
intellektuellt, socialt, ekonomiskt och politiskt klimat i 
efterdyningarna av den franska revolutionen. Se vidare 
hennes English Romantic Irony (Cambridge, 1980), s. 6.

88 Morton Gurewitch refereras från The Comedy 
of Romantic Irony (Lanham, 2002), s. viii. Bland de 
författare han nämner som representanter för ett 
romantiskt-ironiskt modus bortom Schlegels inflytande 
är George Byron, Stendhal, Charles Baudelaire, 
Heinrich Heine, Gustave Flaubert och Fjodor 
Dostojevskij. 

89 Paul de Man skriver: ”It could be argued that the 
greatest ironists of the nineteenth century generally are 
not novelists: they often tend toward novelistic forms 
and devices […] but they show a prevalent tendency 
toward aphoristic, rapid and brief texts (which are 
incompatible with the duration that is the basis of 
the novel), as if there were something in the nature 
of irony that did not allow for sustained movements.” 
”The Rhetoric of Temporality”, i Blindness and Insight. 
Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, 
2 uppl. (Minneapolis, 1983 [1971]), s. 210–211.de 
Man gör dock ingen specifik parallell mellan den 
kortprosa som han uppfattar som särskilt lämpad för 
ironi och tidningarnas och tidskrifternas avgränsade 
publiceringsformat. 
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ka eller aggressiva angrepp på motparten (den första 
redaktören för London Magazine, John Scott, ankla-
gade exempelvis Blackwood’s för att förvirra läsarna 
med alla sina pseudonyma påhopp medan Blackwood’s 
skribenter såg Scott som en symbol för humorlösa lä-
sare som tog det skrivna alltför bokstavligt). Det finns 
även tecken på att Lambs Elia och några av hans essäer 
formuleras i polemik just med Blackwood’s och deras 
signaturer och pseudonymer.90 

Scalia diskuterar särskilt en fingerad recension i 
Blackwood’s från 1822 som rör en påhittad filosofisk 
avhandling på ämnet bedrägeri, författad av en Jacob 
Dousterswivel, en tysk filosof som var lika påhittad 
som hans påstådda skrift (Dousterswivel var för övrigt 
även namnet på en skojare i en av Walter Scotts roma-
ner). Blackwood’s var annars en av de tidskrifter som 
introducerade tysk litteratur för en engelskspråkig lä-
sekrets, men man drog sig likväl inte för att driva med 
samtidens föreställningar om tyska tänkare som dunk-
la och svårbegripliga. Enligt Scalia kan recensionen 
av Dousterswivel på en och samma gång ses som en 
parodi och ett försvar; den anonyma skribenten driver 
med obegriplig filosofi och försöker samtidigt visa för 
den lyhörda läsaren att det är viktigt att vara medveten 
om att man kan utsättas för allvarligare lurendrejerier 
– ironin har alltså ett slags pedagogiskt syfte. Drag av 
romantisk ironi så som Schlegel diskuterat den ser Sca-
lia i det här fallet på tre nivåer: för det första i tidskrif-
tens spel mellan autenticitet och fiktion; om romanens 
romantiska ironi ofta handlar om ett fiktionsbrott och 
om att göra läsaren uppmärksam på skapandets artifi-
ciella karaktär tar sig tidskriftens ironi snarare uttryck 
i att man, mot fasaden av journalistisk realitet med 
seriösa recensioner, infogar texter som underminerar 
denna illusion om autenticitet – men det fanns sam-
tidigt läsare som inte uppfattade bluffen utan trodde 
att recensionen var äkta. En andra likhet med den ro-
mantiska ironin är blandningen av humor och allvar, 

90 Christopher J. Scalia refereras här och nedan 
från ”Transcendental Buffoonery: Jacob Douster-
swivel and the Romantic Irony of Blackwood’s”, i 
Studies in Romanticism nr 3 2012, s. 375–395; om att 
ironidiskussionen främst rört poesin och romanen, s. 
387–388, om John Scotts kritik mot Blackwood’s och 
det påföljande raljerandet med Scott, s. 376 och 381. 
Simon P. Hull har utförligt diskuterat Lambs och 
London Magazines konkurrensinriktade förhållande till 
Blackwood’s Magazine, se Lamb, Elia and the London 
Magazine, kap. 1 (s. 19–53). Bland annat föreslår han 
att Lambs essä ”Imperfect Sympathies” – i vilken 
polemiken bland annat symptomatiskt nog riktas mot 
skottar – skapats som respons på tidigare dispyter 
mellan Blackwood’s och London Magazine. Elia påstår 
bland annat om skottarna (här kallade ”Caledonians”): 
”Above all, you must beware of indirect expressions 
before a Caledonian. Clap an extinguisher upon your 
irony, if you are unhappily blest with a vein of it.” (The 
Works of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 60.) Skottar 
förstår inte ironi, insinuerar Elia, medan Blackwood’s 
hade antytt att det snarare var redaktören för London 
Magazine som inte förstod ironi.
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som inte bara präglar den nämnda recensionen utan 
Blackwood’s som helhet. I detta särskilda exempel tar 
det sig uttryck i att recensionen på en och samma gång 
är en parodi på bokrecenserande och abstrakt filosofi 
och samtidigt ett försvar för tidskriftens egna meto-
der och kontroversiella stil. Den tredje aspekten som 
Scalia lyfter fram är tidskriftens fäbless för pseudony-
mer som kan ses i relation till den romantiska iron-
ins föreställning om subjektet som något rörligt och 
ständigt i tillblivande. Den lek med pseudonymer och 
anonymitet, förfalskningar och fiktionalisering som är 
återkommande i det tidiga 1800-talets tidskrifter, inte 
bara Blackwood’s utan även exempelvis i den snarlika 
konkurrenten London Magazine, aktualiserar enligt 
Scalia liknande frågor om autenticitet och identitet 
som färgar diskussionen om den romantiska ironin.91 

Att det är möjligt att se tidskrifter som Blackwood’s 
och London Magazine i perspektiv av den romantiska 
ironin innebär förstås inte att man kan tala om nå-
gon total eller djupgående överensstämmelse mellan 
Schlegels tänkande och de brittiska tidskrifterna – ex-
empelvis är det som Scalia konstaterar svårt att se att 
dessa delade Schlegels mer fundamentala syn på uni-
versum som kaotiskt.92 För Schlegel var en konsekvens 
av denna världssyn med dess totala instabilitet att 
författaren måste forma en korresponderande estetik 
som fångade denna grundläggande osäkerhet. Som 
Claire Colebrook konstaterat förändrar teorierna om 
den romantiska ironin även synen på subjektet – i 
stället för tron på möjligheten att genom språket lära 
känna jaget blir subjektet i den romantiska ironin 
något som likt tillvaron i stort aldrig kan fixeras. Den 
romantiska författaren måste därför ständigt pendla 
mellan ett skapande och ett nedrivande av jaget, som 
litteraturforskaren Anne K. Mellor formulerat det 
med hänvisning till Schlegel. Konstverket måste i den 
meningen antyda närvaron av ett författarmedvetande 
som både bekräftar och driver med sitt eget skapande.93  

91 Jämförelserna mellan tre aspekter av romantisk 
ironi och bluffrecensionen i Blackwood’s utgår från 
Scalia, ”Transcendental Buffoonery”, s. 386–393. Även 
Morton Gurewitch lyfter fram humor och komedi i 
form av intellektuellt lättsinne som ett anslag i den 
romantiska ironin; han menar att det ryms i Schlegels 
diskussion samtidigt som det ofta tonats ned i mer 
samtida redogörelser för romantisk ironi (The Comedy 
of Romantic Irony, s. 4–5). Är kanske det humoristiska 
lättsinnet ett sådant drag som särskilt anammas i de 
engelska tidskrifterna och inte minst av Lamb, och 
som får en större betydelse i den engelska kulturen i 
förhållande till den tyska diskussionen om romantisk 
ironi?  

92 Christopher Scalia påpekar att det inte finns 
några tecken på en överensstämmande uppfattning 
mellan Schlegel och Blackwood’s om den romantiska 
ironin som ett slags grundläggande ontologi, då 
Blackwood’s i grunden var ett politiskt och socialt 
konservativt magasin som knappast ville omkullkasta 
traditionella institutioner och system. Likväl menar 
Scalia att det kan ha funnits ett visst direkt inflytande 
från Schlegel i just Blackwood’s eftersom en av dess 
tongivande skribenter, John Gibson Lockhart, var en 
stor beundrare av Schlegel som senare även översatte 
en del av dennes skrifter. Därför menar han att det är 
möjligt att tidskriften ”adopted elements of Schlegel’s 
theories of irony to suit its own purposes”. Se vidare 
”Transcendental Buffoonery”, s. 391–392, citatet s. 392.

93 Claire Colebrook diskuterar den romantiska 
ironin i Irony, kap. 3 (s. 47–71). Hon skriver bland 
annat om det romantiska ironitänkandet att det 
”transforms subjectivism: the subject is no longer a 
ground that precedes and underlies judgements. The 
subject ’is’ nothing other than an ongoing process of 
creation. Instead of transparent self-consciousness, 
where language is used to reflect upon and know 
the self, the Romantic ironic subject aims for self-
destruction. […] Any fixed, bounded, determined or 
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*

Även om det behövs fler studier om den särskilda 
typ av ironi som uttrycktes i det tidiga 1800-talets 
brittiska magasin och tidskrifter och om i vilken mån 
det skämtsamma tonfallet och leken med autenticitet 
och anonymitet har beröringspunkter med den 
romantiska ironin, skulle man kunna tänka sig att den 
genomgripande ironi som formuleras i Lambs essäistik 
i viss mån skulle kunna ses i ett sådant perspektiv (detta 
är dock framför allt en fråga för framtida forskning 
som bara kan antydas här). Kanske har vi att göra med 
en mycket speciell jargong som bara låter sig uttryckas 
med hjälp av pseudonymer – ytterligare studier om 
dialoger och dispyter mellan Blackwood’s och London 
Magazine och andra tidskrifter är ännu ett uppslag för 
framtida forskning. Men till jämförelserna med vissa 
typer av estetiska teorier måste man lägga det media-
la sammanhanget: även om skämtandet – som Simon 
P. Hull och andra varit inne på – kan fungera som 
en strategi för att erövra auktoritet, fanns det likväl 
bakom det putslustiga tilltalet i tidens periodiska press 
en grundläggande medvetenhet om att de texter som 
publicerades där inte räknades som riktig litteratur. 
Man drev med idén om den monolitiske och självtill-
räcklige författaren men uttryckte samtidigt en med-
vetenhet om tidskriftsförfattarens underlägsenhet. 
Här kan man anknyta till Georg Lukács, som hävdat 
att essäistens särskilt ironiska predikament handlar 
om att denne alltid skapar på omvägar och i relation 
till ”något redan format” och till existerande litteratur 
och konst – essäisten siktar egentligen mot livets stora 
frågor men gör det genom att kommentera det skapan-
de och tänkande som redan har utförts av andra. Es-
säisten fogar sig ironiskt i sin litenhet, skriver Lukács; 
denne är medveten om sin andraklassposition.94 Detta 
hänger i sin tur samman just med själva mediesitua-
tionen; med pressen växer det fram en recensions- och 

created self must at once signal its fragility, destruction 
and de-creation” (ibid., s. 52). Anne K. Mellor refereras 
från English Romantic Irony, s. 4, 14, 17–18. 

94 I ”Über Wesen und Form des Essays”, skriver 
Lukács bland annat: ”[…] der Essay spricht immer von 
etwas bereits Geformten, oder bestenfalls von etwas 
schon einmal Dagewesenem […].” Dessförinnan har 
han även hävdat att ”der Essay spricht zumeist von 
Bildern, Büchern und von Gedanken” (första citatet 
s. 23, andra s. 22, min övers.). ”Aber ironisch fügt er 
sich in diese Kleinhet ein […]” skriver han om hur 
essäisten anpassar sig till denna belägenhet (s. 21). 
Att Lukács uppfattar ironi som ett mer övergripande 
existensmodus och inte bara en retorisk stilfigur antyds 
av att han här bland annat hänvisar till Platon och 
Sokrates (s. 21–22). 
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kritikverksamhet som lever av och genom olika slags 
kulturyttringar – Lukács betonar för övrigt specifikt 
essäistik som en form av kritik. Det bör dock sägas 
att Lukács därigenom ger essän ett relativt avgränsat 
uppdrag som inte rymmer alla dess historiska funktio-
ner och former; de essäer av Lamb som står i fokus i 
denna studie kan knappast beskrivas som litteraturkri-
tik, även om de uppenbarligen till stor del är formade 
utifrån läsning av litteratur. Likväl framgår det inte 
minst av Joseph E. Riehls receptionsstudie att Lamb 
av eftervärlden oftare verkar ha uppfattats som kriti-
ker än som essäist i vidare mening, vilket delvis kan 
vara en följd av att essän i ökande grad under 1900-ta-
let tillskrivs en kritisk funktion. Att Lamb blev så at-
tackerad under mellankrigstiden verkar till stor del ha 
att göra med hans parallella verksamhet som kritiker; 
Lamb fick klä skott för en typ av personlig kritik som 
inte längre var gångbar då idealen föreskrev en mer 
objektiv kritikerhållning.95

Något av essäistens ironiska medvetande om en 
andraklassposition och ett akut beroende av de andra 
och de högre stående – rösterna som tränger sig på, 
både förflutna och samtida – uttrycks i Lambs essä 
”The Two Races of Men” (1820; ”De två människora-
serna”). Här fungerar dock ironin och humorn – och 
pseudonymiteten, som här även tillskrivs den överlägs-
ne författare som Elia är särskilt beroende av – som 
en form av självbemyndigande. I någon mening skulle 
man kunna tala om att Lamb här i parallell till den 
romantiska ironin både ifrågasätter och auktoriserar 
sitt eget – men också mer ansedda författares – ska-
pande. ”The Two Races of Men” är bland mycket 
annat en ekvilibristisk uppvisning av anspelningar på 
en litterär tradition från Bibeln och antika författare 
till Shakespeare och Milton, och essän handlar på flera 
olika nivåer om skapandet som lån och tillägnelse.96 
Här turnerar Lamb skämtsamt i synnerhet Coleridges 
självsvåldiga beteende gentemot vännernas litterära as-

95 Riehl refereras från That Dangerous Figure, s. 50, 
120–121, 135. Tendensen att betrakta Lamb som kritiker 
återspeglas även i svensk litteraturhistorieskrivning; 
i den senaste upplagan av Litteraturens historia i 
världen omnämns han som ”litteraturkritiker och 
Shakespearekännare”, se Bernt Olsson, Ingemar 
Algulin & Johan Sahlin, Litteraturens historia i världen, 
6 omarb. och utök. uppl. (Lund, 2015), s. 306.

96 Stina Hansson har hävdat att det är först 
i samband med romantiken som ett verkligt 
traditionsmedvetande uppstår i litteraturhistorien 
– om litteraturskapande tidigare skett i relation till 
en tidlös repertoar innebär traditionsmedvetandet 
bland annat att återbruket av litteraturens teman 
och former börjar uppfattas i termer av lån av andras 
egendom (”Repertoar och tradition”, s. 53–54). 
Man kan hävda att Lamb, i högre utsträckning än 
Montaigne, förefaller mer akut medveten om att 
han befinner sig i en tradition, och därmed blir 
förhållandet till det lånade mer ironiskt. Skillnaden 
kanske ändå inte ska överdrivas: enligt Terence Cave 
var de franska renässansförfattarna ytterst medvetna 
om att skrivande sker i beroende (The Cornucopian 
Text, s. 76, 180, 324). Mitt intryck är att det i Lambs 
fall framför allt är lån och återbruk från samtida 
författarkollegor som omgärdas med ironiska utspel 
och undanglidande manövrar, vilket illustreras bland 
annat i Coleridgeexemplet här. 



261

pirationer, men detta sker indirekt eftersom det förstås 
är Elia som uttalar sig, och han riktar inte sina ankla-
gelser direkt mot Coleridge utan mot ”Comberbatch” 
(eller ”C.” respektive ”S.T.C.”, som han också kallas i 
samma essä).97 

”Människosläktet består, enligt den bästa teori jag 
kan uppställa om saken, av tvenne skarpt åtskilda ra-
ser: de människor som låna, och de människor som låna 
ut” – så inleder Elia sin essä, och finner sig snart själv 
tillhöra den lägre och underlägsna rasen, det vill säga 
de som lånar ut, medan hans vän är bland de utvalda. 
”Comberbatch” lånar nämligen en lång rad av Elias 
favoritböcker, bland annat essäistiska favoriter som 
Browne och Burton, och gör anspråk på att behålla 
dem med argumentet att han bättre förstår och upp-
skattar dem än Elia. Som den illmarigt underdånige 
Elia konstaterar lämnar dock snyltaren också något 
tillbaka – i andra böcker som ”Comberbatch” råkar 
glömma hos Elia finner han skarpa marginalanteck-
ningar som han själv kan ha glädje av.98 

En i det här sammanhanget särskilt intressant for-
mulering finns alldeles mot slutet av essän, där Elia 
hävdar att dessa ”dyrbara manuskript av ’S.T.C.’”, om 
än mycket innehållsrika och fylliga, ändå är skrivna 
med en ”föga driven handstil” (”in no very clerkly 
hand”). Mot bakgrund av Elias bekanta intresse för 
ordet clerk skulle den kunna läsas som en skämtsam 
passus om att klerken Elia själv faktiskt har något som 
författarkollegan saknar.99 I Elias sätt att förhålla sig 
till ”Comberbatchs” marginalkommentarer kan vi 
åter ana Lambs fascination inför ordens historiskt va-
rierande valörer, vilka han här antyder på ett lekfullt 
sätt.100 Återigen kan det vara intressant att anknyta till 
Gerald L. Bruns beskrivning av den ”klerikala” synen 
på skapandet där utgångspunkten är det redan skrivna 
snarare än en spontan fantasi. Den medeltida klerken 
var en skrivare, skolad i att kommentera, gripa in i, 
modifiera och bygga vidare på redan givna texter och 

97 Coleridge, som liksom Lamb nyttjade olika 
pseudonymer som författare, använde ett snarlikt 
alias då han skrev in sig som menig i armén. Enligt 
Sarah Burton kallade han sig då ”Silas Tomkyn 
Comberbache” (A Double Life, s. 79). E. V. Lucas 
nämner dock namnet ”Silas Titus Comberback” 
(”Notes”, s. 325). Lucas har även kommenterat Lambs 
allusioner och citat i ”The Two Races of Men”, se 
”Notes”, s. 324–328.

98 Citatet från Lamb, ”De två människoraserna”, i 
Essayer, s. 27 (kursiv i översättningen). 

99 Citaten från ibid., s. 35 samt från Charles Lamb, 
”The Two Races of Men” (först publicerad i London 
Magazine, december 1820), i The Works of Charles 
and Mary Lamb. Vol. II, s. 27. Av bevarade böcker ur 
Lambs samlingar framgår att Coleridge hade för vana 
att anteckna i marginalerna i dennes böcker, se E. V. 
Lucas, ”Notes”, s. 326–328. 

100 Jag tror att man kan utvidga Gerald Monsmans 
tes om att det framför allt är i Lambs två första essäer 
under täckmantel av Elia som meditationen över 
klerkens/bokhållarens position och funktion utvecklas; 
ämnet återkommer enligt min uppfattning som ett eko 
även senare, exempelvis i ”The Two Races of Men” (jfr 
Monsman, Confessions of a Prosaic Dreamer, s. 37–38). 
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auktoriteter. Därför blir själva samlingen av skrifter 
viktig; enligt Bruns är biblioteket, eller dess mentala 
motsvarighet minnet, den språklärdes eller klerkens 
alternativ till den fantasi eller inbillningskraft som 
hyllades av romantikens poeter. Biblioteket är ett för-
råd av inventarier som inte skapar ångest eller måste 
gömmas undan utan formar sig till ett slags intellek-
tets ymnighetshorn att ständigt ösa ur.101 

Som vi redan har sett är bibliotek och böcker något 
essentiellt för Elia, som med Georg Lukács ord skapar 
i relation till ”något redan format” men vilket ordnas 
på nytt sätt. I ”The Two Races of Men” är Elias rikedo-
mar böcker, hans ”skatter förvaras mellan läderpärmar 
snarare än i kassaskrin”, som han säger, och därför är 
de gapande hålen i arbetsrummets prydliga bokhyl-
lor ett slags utarmande av biblioteket: ett potentiellt 
hot mot klerkens lärdom och beläsenhet (här kan 
man återigen komma att tänka på Chaucers klerk från 
”Oxenford”, som likt Elia föredrar böcker och visdom 
framför materiella tillgångar).102 Men lyckligtvis lånar 
ju ”Comberbatch” inte bara utan lämnar också frikos-
tigt tillbaka, och dessa hemlösa volymer, ett ”herrelöst 
gods”, tar sig Elia an utan att ”debitera […] magasins-
hyra” och utan några tankar på att ”utlysa auktion på 
dem för att få […] [s]ina omkostnader gäldade”. Elia 
får alltså, utan att egentligen anstränga sig, stommen 
till ett nytt bibliotek varifrån han, liksom i ”Oxford in 
the Vacation” kan insupa lärdom; på grund av ”Com-
berbatchs” tankspriddhet och glömska har han ett nytt 
litterärt förråd av ”övergivna” böcker, vilka inte verkar 
”ha någon lust att utforska sin rätta härkomst”.103 De 
står därmed till Elias förfogande, men de represente-
rar med sina uppfinningsrika marginalanteckningar 
samtidigt ett slags intellektuell produktion som är så 
värdefull att det är en hederssak att hålla den utan-
för det kommersiella – ska man använda dem i eget 
skapande bör det alltså snarare ske i den aristokratiskt 
lediga sfären. 

101 Resonemanget här utgår från Gerald Bruns 
”The Originality of Texts in a Manuscript Culture”, 
fr.a. s. 126–128. Det jag här kallar ett ”intellektets 
ymnighetshorn” är hos Bruns ”the copious mind”. Här 
finns alltså kopplingar till den diskussion om retorikens 
copia som aktualiserades i Montaignekapitlet: för den 
språklärde är förhållandet till föregångarna inte präglat 
av ångest, i stället är de ”great inventories that produce 
in him the copious mind, which is a mind capable of 
endless invention” (s. 126). Om kommentarskrivandet 
som en central form av litterär produktion under 
medeltiden, se t.ex. Götselius, Själens medium, s. 
129–133.

102 Citatet från Lamb, ”De två människoraserna”, 
s. 32. En koppling till medeltidens litterära kultur finns 
här då en av de böcker som ”Comberbatch” lånat är 
den italienske 1200-talsmunken Bonaventuras samlade 
verk. Bonaventura är bland annat känd för att ha skapat 
en systematik över olika slags medeltida skribenter: 
han skiljer mellan skrivaren (som enbart kopierar 
andras ord), kompilatorn (som sammanställer det 
andra har skrivit), kommentatorn (som sammanställer 
andras texter och lägger till något eget) och auktorn 
(som skriver både med egnas ord och andras, men 
som använder andras texter främst som bekräftelse 
av det egna). Med tanke på att till och med den mest 
auktoritative författaren i Bonaventuras författarsystem 
skapar i beroende av redan befintliga auktoriteter 
är det en beskrivning som på många sätt skiljer sig 
från de med Lamb samtida romantiska tankarna om 
originalitet, men den är kanske likväl mer befryndad 
med Elias framställning av skapandet i denna essä. Om 
Bonaventuras författarsyn, se t.ex. Götselius, Själens 
medium, s. 223–224.

103 Citaten från Lamb, ”De två människoraserna”, 
s. 34. I original skriver Lamb bland annat: ”I charge 
no warehouse-room for these deodands, nor shall ever 
put myself to the ungentlemanly trouble of advertising 
of them to pay expenses.” (”The Two Races of Men”, s. 
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Med utgångspunkt i Bruns distinktion mellan 
den retoriska och den romantiska fantasin kan Lam-
bs framställning av ”Comberbatchs” marginalanteck-
ningar i ”The Two Races of Men” läsas som en ironisk 
kommentar till tidens föreställningar om det roman-
tiskt inspirerade skapandet: ”Comberbatch” är genial 
men samtidigt disträ och osystematisk, och hans kom-
mentarer är inte formade med en ”clerkly hand”.104 
Motsatsen till ”Comberbatch” är Elia, klerken, som 
snarare hyser, tillägnar sig, bättrar på och broderar ut 
andras tankegods och gör det till sitt eget. ”Comber-
batch” är, kunde man säga, en av de auktoriteter vars 
tankar Elia här bygger vidare på, samtidigt som Elia i 
samma gest och genom sin medvetenhet om den sanna 
innebörden av ordet clerk själv erövrar auktoritet på ett 
sätt som kan påminna om Montaignes medvetna och 
erkända beroende av traditionen. 

Likväl tycker jag mig uppfatta en kvardröjande och 
motsägelsefull svävning i Lambs framställning av Eli-
as skapande – han är inte tillfullo befryndad med den 
språklärde i Bruns mening utan framställs också, åt-
minstone i någon bemärkelse, som ett slags unlettered 
clerk lik den Shakespeare talar om i en av sina sonet-
ter, det vill säga som en oskolad författare, en amatör 
(Elia har ju tidigare upplyst om att han berövats ”den 
akademiska bildningens ljuva näring”). Ändå uppfylls 
han inte av den tilltro till inspirationen som brukar 
åtfölja denna alternativa syn. Lamb framställer åter-
kommande Elias skapande som kraftlöst i relation 
till exempelvis ”Comberbatchs”; samtidigt betonas 
att skrivandet inte är arbete utan ett nöje, och där-
med inte väsensskilt från den tid som Elia, paradox-
alt nog, säger sig fördriva på handelskompaniet i roat 
kontemplativa snarare än produktiva former i ”Oxford 
in the Vacation”.105 Det verkar trots allt finnas en viss 
kvardröjande lockelse i originalitetsestetiken, oavsett 
Elias alla skämtsamma utfall och hans bejakande av 
det skapande som växer fram i marginalerna – i den 

26.) Böckerna förmänskligas därtill genom att omtalas 
som ”orphans” och ”proselytes” (ibid., s. 26). 

104 Det ska sägas att Coleridge själv ofta lånade 
uppslag från andra i sitt eget skapande; han är en av de 
romantiker som oftast har anklagats för plagiat. Som 
Tilar J. Mazzeo visat var dock synen på plagiat då en 
annan; sett med vår tids ögon, där plagiatdiskussionen 
främst är moraliskt laddad, ägnar sig Coleridge 
uppenbart åt att plagiera. Utifrån det tidiga 1800-talets 
mer estetiskt präglade plagiatbegrepp, där man hade 
en gerenös syn på litterära lån och där originalitet 
främst förknippades med en personlig stil, blir 
Coleridges förfarande något delvis annat. Se vidare 
Plagiarism and Literary Property in the Romantic Period 
(Philadelphia, 2007), s. 5–8, 17–45, 182–184. Coleridge 
bidrog även till marginalantecknandets popularisering 
i England, se vidare H. J. Jackson, Marginalia. 
Readers Writing in Books (New Haven, 2001), kap. 5. 
Kommenterandet i marginaler kan ses som besläktat 
med de samlingar av sentenser och visdomsord 
som omtalades i Montaignekapitlet. Enligt Jackson 
handlar det dock om två komplementära metoder för 
läsande och skrivande, samlande och reflektion. En 
commonplace book beskriver hon som ett system för 
dokumentation och ett förråd av särskilt minnesvärda 
tankar och formuleringar. I en commonplace book 
skapar man en ny ordning av fragment av andra texter. 
Marginalanteckningen är å sin sida alltid underordnad 
den text som kommenteras; praktiken är responsiv och 
följer den annoterade textens struktur (ibid., s. 183–184). 

105 Citatet från Lamb, ”Oxford under ferierna”, s. 
20. Gerald L. Bruns nämner Shakespeares ”unlettered 
clerk” som ett exempel på bilden av den oskolade 
poeten som är inspirerad snarare än arbetar med 
skapandet (”The Originality of Texts in a Manuscript 
Culture”, s. 123). Den sonett som åsyftas är nr 85, där 
poeten förvisso inte heller verkar tro på sin inspiration: 
”My tongue-tied Muse in manners holds her still, / 
While comments of your praise, richly compiled, / Re-
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tanketradition som beskrivit skapandet som frukten 
av inspiration hade man nämligen inte i lika hög grad 
behövt motivera skapandet med hänvisning till arbete 
och ansträngning. Elia ställer detta på sin spets i en 
anekdot just i ”Oxford in the Vacation”, där han be-
rättar om ett tidigare biblioteksbesök på Trinity Col-
lege i Cambridge. Där har han med förfäran betrak-
tat originalmanuskriptet till Miltons pastorala elegi 
Lycidas (1637), tättskrivet och fyllt av strykningar och 
korrigeringar, vilket påminner honom om att dikt i 
själva verket inte springer ”fram ur skaldens inbillning 
fix och färdig i alla detaljer”. Handskriften utmanar 
Elias dröm om ett ursprungligt, oförmedlat skapande; 
plötsligt förvandlas den Miltonska inspirationen till 
något betydligt mer vardagligt och arbetsamt. Elias 
reaktion är förnekelsens – han vill aldrig mer se en 
text som inte är färdig, säger han. Handskrivna margi-
nalkommentarer till trots – den tryckta texten och den 
färdigmålade tavlan låter honom behålla illusionen 
om att konst inte består av hårt arbete utan är frukten 
av rent geni och av den utvaldes ledighet.106 

Under min Cambridgeresa söker jag upp den plats 
som Lamb skriver om, Wren Library, men finner inget 
Miltonmanuskript; däremot kan jag studera ett upp-
slag ur A. A. Milnes Winnie-the-Pooh, Newtons Prin-
cipia och en rad vackra handskrifter från 1100-talet. 
Mest fascineras jag dock av biblioteket i sig. Wren Li-
brary är en märklig plats: här kan man träda in men 
besöket är villkorat; biblioteket är öppet några timmar 
mitt på dagen men endast för ett dussintal personer 
i taget. Tystnad måste råda. Inga telefoner, ingen fo-
tografering. Detta är samtidigt arbetsplatsen för en 
handfull cambridgeakademiker; där sitter de utmed 
väggarna bakom sina datorskärmar med skrivborden 
dignande av boktravar, iakttagna av besökare som i 
sin tur är kameraövervakade. Det är nästan som ett 
Benthamskt panoptikon, tänker jag, men mer privi-
legierat och exklusivt. De flesta av forskarna är inte 

serve their character with golden quill / And precious 
phrase by all the Muses filed. / I think good thoughts, 
whilst other write good words, / And like unlettered 
clerk still cry ’Amen’ / To every hymn that able spirit 
affords / In polished form of well-refinèd pen. / Hear-
ing you praised, I say, ’’Tis so, ’tis true’, / And to the 
most of praise add something more; / But that is in 
my thought, whose love to you, / Though words come 
hindmost, holds his rank before. / Then others for the 
breath of words respect, / Me for my dumb thoughts, 
speaking in effect.” Citerat från Shakespeare’s Sonnets, 
red. A. L. Rowse (London, 1964 [1609]), s. 174. Ordet 
clerk verkar här i första hand uppfattas i den religiösa 
meningen. 

106 Citatet från Lamb, ”Oxford under ferierna”, 
s. 22. Passagen med Miltons manuskript fanns med 
i London Magazine-versionen av ”Oxford in the 
Vacation” men uteslöts i bokutgåvan. Den återfinns 
dock i E. V. Lucas noter, se The Works of Charles and 
Mary Lamb. Vol. II, s. 311–312. Sigfrid Lindström 
har även tagit med denna passage i sin svenska 
översättning. Simon P. Hull har diskuterat anekdoten 
och beskriver Elias preferenser för den tryckta texten 
som uttryck för ett ”vacation ethos”, i Charles Lamb, 
Elia and the London Magazine, s. 93. 
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där, vilket jag tycker verkar högst begripligt inte bara 
för att det är lunchtid. Jag tror att jag skulle ha svårt 
att läsa eller skriva under sådana omständigheter, ändå 
är kanske mina villkor inte fundamentalt annorlun-
da. När jag sitter ensam på mitt rum med min dator 
kan även det jag gör i någon mening övervakas, mina 
informationssökningar kan registreras av algoritmer 
som anpassar dem efter det jag verkar intresserad av, 
samtidigt som min nätuppkoppling ger mig tillgång 
till en oöverskådlig mängd texter som jag annars kan-
ske aldrig hade fått syn på. En enkel sökning på In-
ternet leder mig till Miltons Lycidasmanuskript; ja, 
det upptäcker jag förstås långt senare.107 Med några 
knapptryck kan jag enkelt bläddra och zooma i Mil-
tons anteckningsbok även om upplevelsen blir en helt 
annan än om jag hade kunnat se den med mina egna 
ögon, känna papperet under mina fingrar eller doften 
med min näsa, eller om jag kunnat höra bläddrandets 
prassel. Men egentligen behöver jag inte följa Lamb i 
spåren; jag kan sitta stilla på mitt rum där jag nästan 
alltid sitter, med skärmen som spegel och barriär mot 
omgivningen. Tänk om jag till äventyrs bara har låt-
sats, kära läsare – måhända har jag aldrig varit i Wren 
Library; kanske har jag tagit mig friheter med mina 
ferieminnen…

*

Lamb har alltså setts som en författare som vänder 
det förmenta litterära underläget till sin fördel; hans 
pseudonym Elia tar fasta på fiktionens frihet att vara 
vem han vill, han omfamnar anonymiteten och tid-
skriftsessäistens marginaliserande villkor i en tid då 
personlighetsbejakande poesi annars stod i fokus. 
Ja, Lamb till och med överdriver Elias låga position, 
både då denne spelar rollen som kontorist långt ner 
i handelskompaniets hierarkier och när han klottrar 
ner sin medelmåttiga prosa för London Magazines 

107 Originalmanuskriptet till Lycidas finns i en 
anteckningsbok vilken upptäcktes vid Wren Library på 
1700-talet. Den finns numera tillgängligt digitalt via 
Trinity Colleges webbsida, http://sites.trin.cam.ac.uk/
james/viewpage.php?index=1394 (texten till Lycidas 
inleds på s. 31).



266

räkning. Den låga positionen, tillsammans med de 
återkommande essäistiska lekar där Elia tar klivet 
upp på parnassen för att i nästa stund ramla ner, är 
ett särmärke för Lambs mångbottnade humor, vil-
ken samtidigt tycks rymma en insikt om paradoxerna 
i den romantiska ideologi om författarens autonomi 
som växer fram parallellt med att författare börjar 
kunna försörja sig som professionella och således står i 
beroende till en marknad.108 

Som ytterligare en humoristisk kommentar till de 
romantiska estetiska idealen, och mer specifikt som en 
blinkning till Coleridge och den krets av poeter som 
höll på naturen som den poetiska skaparkraftens hu-
vusakliga centrum, kan man läsa essän ”Witches, and 
other Night-Fears” (1821; ”Häxor och andra nattens 
skräckgestalter”). I denna essä, som väver samman 
forna tiders vidskepelse, barnets nattliga mardrömmar 
och den romantiska inspirationens risker, beklagar sig 
Elia över att hans drömmar är så mycket mer prosaiska 
än den store Coleridges – denne kan ju ”när han vill 
[…] frambesvärja ispalats, och lustslott åt Kubla Khan, 
och abyssinska ungmör”. Elias drömmar handlar sna-
rare om byggnader och främmande städer än om den 
romantiska naturen, påstår han, och om han försöker 
sig på att fantisera som Coleridge och andra författare 
av rang blir det bara fiasko.109 I slutet av essän ger han 
nämligen ett parodiskt exempel på hur han, inspirerad 
av romantikens sublima naturvisioner, försöker fram-
mana en scen där han, själv i gudomlig gestalt, bevitt-
nar ett bröllop till havs mellan två andra gudar. Det 
hela slutar dock snöpligt och de storslagna havsvågor-
na krymper och förvandlas till den välbekanta floden 
Themsen, som spolar iland honom ”välbehållen men 
ensam och snopen, någonstans vid Lambeth palace”. 
Elias fantasi är så kraftlös i förhållande till diktarkol-
legornas att han knappt har kunnat frambesvärja ”vål-
naden av en död fiskmånglerska”. Slutsatsen blir att så 
fort han känner ”den poetiska stämningen” (”that idle 

108 Enligt Roger Chartier upprättas under 
1700-talets andra hälft ett paradoxalt samband 
mellan litteraturens professionalisering (framväxten 
av upphovsrätt och en utvecklad bokmarknad) och 
författares självuppfattning, vilken i stället formas 
kring tanken om det oberoende geniet. När det litterära 
verket blir en vara börjar det samtidigt betraktas som 
en produkt av frihet och inspiration. Enligt Chartier 
kan paradoxen delvis förstås utifrån tidens strider 
om upphovsrätten: när tanken att författare kan äga 
upphovsrätt till idéer ifrågasätts förskjuts kriterierna 
till det estetiska och till författarens säregna stil och 
subjektivitet. Se Böckernas ordning. Läsare, författare 
och bibliotek i Europa från 1300-tal till 1700-tal, övers. 
Jan Stolpe (Göteborg, 1995 [1992]), s. 47–48; 57–58. 
Terry Eagleton närmar sig samma paradox genom att 
betona hur tidens estetiska teorier formas i polemik 
med ett kapitalistiskt samhälle; idén om konstens 
autonomi fungerar då som andlig kompensation för 
förödmjukelsen inför att skriva för pengar, se The 
Ideology of the Aesthetic (Oxford, 1990), s. 64–65. 
Ytterligare en omständighet som understödjer ideologin 
om ett autonomt konstnärligt skapande är att det 
vid denna tid växer fram institutioner och grupper 
av professionella som bidrar till skapandet av tron på 
konstverkens symboliska värde, jfr Pierre Bourdieu, 
”The Field of Cultural Production, or: The Economic 
World Reversed” (1983), övers. Richard Nice, i The Field 
of Cultural Production. Essays on Art and Literature, red. 
Randal Johnson (New York, 1993), s. 36.

109 Citatet från Lamb, ”Häxor och andra nattens 
skräckgestalter”, i Essayer, s. 71. ”Witches, and other 
Night-Fears” publicerades först i London Magazine, 
oktober 1821. Lamb syftar här på Coleridges dikt 
”Kubla Khan” (1816) vars undertitel i sin slutversion löd 
”Or, A Vision in a Dream: A Fragment”. Han citerar 
tidigare i essän även dennes ”The Rime of the Ancient 
Mariner” (1798) (s. 69–70). 
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vein”) komma över honom så återgår han till sitt ”rätta 
element”, som är prosan.110

Dessa rader – i synnerhet om de läses i original – 
är intressanta både i relation till tidens dominerande 
idéer om den romantiska författarrollen, förkroppsli-
gade av bland annat Coleridge, och till de föreställ-
ningar om sysslolöshet som formats över längre tid 
där den förknippats med hög ställning, melankoli och 
farliga fantasier (en legering av idéer som i essäns his-
toria fångats inte minst av Montaigne). Även om det 
naturligtvis finns mycket att säga om hur Lamb här 
åter driver med den visionära inbillningskraft som den 
romantiska poesin tänktes springa ur – Elia kan knap-
past drömma om en skaldeära som Coleridges – vill 
jag emellertid snarare ta fasta på förbindelserna med 
den essäistiska traditionen och dess ambivalenta för-
hållande till sysslolösheten.111 I ”Witches, and other 
Night-Fears” lägger Lamb stor vikt vid Elias nervö-
sa läggning: under barndomen har han varit rädd för 
spöken och fantasifoster och ofta drömt mardröm-
mar, men även för den vuxne Elia ter sig fantasier och 
drömmar som något hotfullt, kanske som det första 
steget på väg mot galenskap. Här finns i någon me-
ning en parallell till Montaigne, som i sina essäer 
kommenterar den konventionella föreställningen om 
farorna med den inbillningskraft som sätts i spel av 
det melankoliska temperamentet, även om Montaigne 
kan förefalla mer road än skrämd av resultatet. Liksom 
hos Montaigne figurerar chimärer i Elias beskrivning 
av drömmens tillstånd, men också andra monstruösa, 
mytologiska hybridvarelser som gorgoner, hydror och 
harpyor utgör här bilder för de farliga fantasierna.112 I 
”Witches, and other Night-Fears” spökar rentav även 
Errour, Spensers ormkvinna från The Faerie Queene, 
som i detta fall inte låter sig besegras utan fortsätter 
att så tvivel och oro i barnets sinne. Anspelningen på 
Spenser uttrycks i samband med att Elia berättar om 
hur han som barn börjat tvivla på Bibelns berättelser 

110 Citaten från Lamb, ”Häxor och andra nattens 
skräckgestalter”, första s. 72, andra s. 71, tredje s. 
72. I original lyder det sista med en lite längre fras: 
”[…] when I feel that idle vein returning upon me, 
I presently subside into my proper element of prose 
[…].” (”Witches, and other Night-Fears”, i The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 70.) Lambeth 
Palace är ärkebiskopen av Canterburys officiella 
Londonresidens. Valet av plats för drömmens slut 
förefaller vara ett av flera exempel på hur Lamb ironiskt 
väver in sitt eget namn i sina essäer skrivna under 
annan signatur.

111 Ett exempel på en studie som knyter ”Witches, 
and other Night-Fears” till Coleridges författarskap 
och tidens idéer om den romantiska fantasin är 
David Higgins ”Imagining the Exotic: De Quincey 
and Lamb in the London Magazine”, i Romanticism 
nr 3 2011. Higgins menar att Lamb här uttrycker sin 
underlägsenhet och brist på kreativ fantasi gentemot 
större poeter, men konstaterar samtidigt att Lambs 
skildring av kreativitet är alltför komplex för att inte 
också vara intressant i egen rätt – både som kritik av 
den romantiska fantasin och som reflektion över den 
hybriditet som präglade den essäistiska prosan (se 
särskilt s. 295–297).

112 E. V. Lucas ser Lambs omnämnande av 
”Gorgons, and Hydras and Chimæras” som en 
anspelning på Miltons Paradise Lost och kopplar 
harpyorna till Vergilius Aeneiden. Citatet från 
”Witches, and other Night-Fears”, s. 68, jfr Lu-
cas, ”Notes”, s. 353. I samband med Stephen Asmas 
diskussion om det liminala som gemensamt för en rad 
mytologiska monster nämner han gripen, kentauren, 
chimairan, gorgonerna, minotauren och hydran – alla 
skrämmande för att de är ett slags tröskelvarelser eller 
hybrider och därmed omöjliga att kategorisera (On 
Monsters, s. 40). Flera av dessa nämns i Lambs essä.
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efter att ha läst teologen Thomas Stackhouses A New 
History of the Holy Bible (1733), i vilken berättelser ur 
Gamla Testamentet åtföljdes av läsarens tänkta in-
vändningar och teologens omedelbara svar på dessa: 

Invändningen var en sammanfattning av alla be-
tänkligheter som hade framförts mot berättel-
sens sannolikhet av forntida eller modern klentros 
skarpsinne, en sammanfattning som var gjord med 
nästan smickrande övermått av opartiskhet. Svaret 
var kortfattat, hovsamt, och tillfredsställande. Man 
hade både giftet och motgiftet framför sig. När tviv-
lets invändningar framställts på det sättet och till-
intetgjorts på det sättet, tycktes saken vara avgjord 
för alltid. Draken låg död, så att det minsta barn 
kunde trampa på honom. Men – det gick mig så 
som man i Spensers dikt i onödan fruktade att det 
skulle gå med det dödade vidundret: ur dessa till-
intetgjorda villfarelsers sköte kröp drakyngel [from 
the womb of those crushed errors young dragonets 
would creep], vilket en så späd Sankt Georg som jag, 
icke var tapper nog för att besegra. Vanan vid att 
vänta sig invändningar mot varje passus i berättel-
sen gav mig en impuls att hitta på fler invändningar, 
för att sedan få känna stoltheten över att själv kunna 
fundera ut svaren på dem. Jag blev tvivelsjuk och 
osäker, en religiös skeptiker i kolt.113 

Kanske är Spenserexemplet symptomatiskt, för Lamb 
förhåller sig i de allra flesta fall mer explicit till en 
engelsk litteraturtradition. I sina funderingar om in-
billningskraftens och drömmarnas faror citerar han 
därför inte Montaigne (som kommenterar ämnet 
vidskeplighet bland annat i kapitlet ”Des boyteux”), 
utan ytterligare en landsman, en annan lärd klerk från 
Oxford, Robert Burton, som likt många andra gjorde 
långa utläggningar om sysslolöshet och lättja som en 
grogrund för melankoli.114 I inledningen till dennes 
voluminösa The Anatomy of Melancholy (1621) finns en 
dikt där diktjaget, lämnat åt sig självt och sina egna 

113 Citatet från Lamb, ”Häxor och andra nattens 
skräckgestalter”, s. 65–66 samt i hakparentes från 
”Witches, and other Night-Fears”, s. 66. 

114 Om kopplingen mellan lättja och melankoli 
hos Robert Burton, se t.ex. Arne Melberg, ”Lättjan är 
giftet och skrivandet räddningen”, i Svenska Dagbladet 
10.10.2010 samt hans presentation av Burton i Essä, 
s. 59–63. Burton uttrycker en liknande logik som de 
renässansskribenter som Virginia Krause kommenterar 
och vilka påstår att de skriver för att undvika 
sysslolösheten: ”I writ therefore, and busied myself 
in this playing labour, otiosaque diligentia ut vitarem 
torporem feriandi [to escape the ennui of idleness by 
a leisurely kind of employment], […] atque otium in 
utile verterem negotium [and so turn leisure to good 
account.]”, skriver Burton (The Anatomy of Melancholy, 
s. 20–21). Jfr även ibid., s. 241–249. 
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tankar och fantasmer – som är både ljuva och ångest-
skapande – ser såväl luftslott som skrämmande hybrid-
varelser, och i vilken han till slut konstaterar att han 
själv har blivit ett monster av den ensamhet som han 
både önskar och plågas av. (När Montaigne beskriver 
sig som ett monster just i ”De boyteux” förefaller han 
å sin sida snarare förundrad än drabbad av ångest.)115

Sedda i detta perspektiv kan även Elias chimärer 
representera det melankoliska temperamentets och 
den sysslolösa fantasins osorterade, märkliga och po-
tentiellt farliga associationer. Att den som övermannas 
av sina fantasier löper risk att drabbas av galenskap an-
tyds bland annat av att Elia i sin drömvision ser Ino, 
också kallad Leukothea, en kvinnofigur i grekisk myt 
som råkar ut för Heras vrede, drabbas av vansinne 
och kastar sig och sin son i havet, vilket gör att de 
förvandlas till gudomligheter. I ”Witches, and other 
Night-Fears” finns alltså ett antal av de ingredienser 
som utgjorde grunden till Montaignes essäistiska skri-
vande: en sinnesstämning framkallad av sysslolöshet 
(i Elias fall en ”idle vein”), en antydd melankoli (hos 
Elia uttryckt som nervositet och ångest) och infall och 
monstruösa fantasier i form av chimärer och andra 
förunderliga hybridvarelser som på något sätt måste 
bekämpas eller tämjas.116 

Till skillnad från Montaigne betonar dock Lamb 
särskilt natten som en ”plats för fantasmer”, som Fou-
cault uttryckt det om föreställningen att natten repre-
senterar ”förnuftets sömn”, då fantasmagorierna får 
fritt spelrum.117 Som vi tidigare sett i ”Oxford in the 
Vacation” är natten Elias lediga tid, den tid då han 
befrias för att skriva essäer, då bokhållaren kan stiga 
i graderna och bli ett annat slags klerk. Men natten 
är för Elia både löftesrik och farlig. I ”Witches, and 
other Night-Fears” är det nattens frestelser att ägna sig 
åt poesi som utgör hotet då den förknippas med det 
övernaturliga och fantastiska som kan övermanna en 
känslig natur. Elia retirerar således till den tryggare 

115 Burtons dikt innehåller bland annat passagen 
”Methinks I hear, methinks I see, / Ghosts, goblins, 
fiends; my phantasy / presents a thousand ugly shapes, 
/ Headless bears, black men, and apes […]”. Den 
sista raden citeras av Lamb men något modifierad: 
”Headless bear, black man, or ape–”. Citaten från 
Burton, The Anatomy of Melancholy, s. 12 resp. Lamb, 
”Witches, and other Night-Fears”, s. 67. Senare i Bur-
tons dikt konstaterar diktjaget: ”’Tis my sole plague 
to be alone, / I am a beast, a monster grown […].” 
(Burton, ibid.) David Higgins har i ”Imagining the 
Exotic” (s. 291–293) tolkat vissa inslag i Lambs essä som 
xenofobiska. Anspelningen på Burton ser han som ett 
tecken på inflytande från samtidens rastypologier. Nog 
är det möjligt att läsa in ett, åtminstone från vår tids 
synsätt, problematiskt förhållande till det främmande 
i en del av Lambs essäer, men med tanke på den ironi 
som genomsyrar Lambs skrivande är alltför bokstavliga 
tolkningar ofta problematiska. I beaktande av essäns 
övergripande tema och att Lamb åberopar en klassisk 
text om melankolins uttryck menar jag att det är 
möjligt att läsa passagen på ett annat sätt. När chimärer 
och hybridvarelser dyker upp hos Lamb ser jag det 
snarare i anslutning till en historiskt återkommande 
diskussion om den inbillningskraft som sätts i spel av 
det melankoliska temperamentet (det är alltså inte bara 
romantikens idéer som utgör stoffet till Lambs essä). 

116 ”Ino Leucothea” nämns i ”Witches, and other 
Night-Fears”, s. 69. Jfr E. V. Lucas, ”Notes”, s. 354.

117 Citaten från Michel Foucault, ”En 
biblioteksfantastik”, s. 23. Foucault menar att 
biblioteket blir en ny ”plats för fantasmer” under 
1800-talet, och att det imaginära nu kan födas ”ur 
den slutna och dammiga volymen som släpper fram 
en svärm av glömda ord” (ibid.). Jag skulle vilja hävda 
att Lamb framställer såväl natten som biblioteket eller 
boksamlingen som utgångspunkter för den essäistiska 
fantasin. 
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prosan, och därmed i någon mening till sans och för-
nuft (en rörelse inte helt olik Montaignes, då även han 
uttrycker hoppet om att skrivandet av prosa ska kunna 
fånga hans chimärer, vilket skulle kunna implicera ett 
slags förnuftets kontroll över en oregerlig fantasi).118 

Samtidigt behåller den poetiska fantasin onekligen 
en attraktion för Elia eftersom den erbjuder löfte om 
litterärt adelskap: Elias havsvision är inspirerad inte 
bara av Coleridges poesi utan även av Barry Cornwalls 
(ännu en av Lambs poetvänner). Dennes poetiska 
dröm får epitetet adlig (”noble”) medan Elia, när han 
försöker sig på samma sak, spolas upp på Themsens 
strand, vanärad (”inglorious”) men i säkerhet.119 Skill-
naden i status mellan poesi och prosa markeras även 
med rumsliga attribut: när det sublima och vilda havet 
förvandlas till den vänliga och stilla Themsen sjunker 
Elia bokstavligen (”subside”) från poesi till prosa och 
återvänder från naturens nyckfulla element till den 
pålitliga och välgörande staden.120 I denna skildring 
är det alltså särskilt poesin som förknippas med syss-
lolöshet eller med den ”idle vein” eller särskilda sin-
nesstämning eller disposition som den sysslolösa tiden 
framkallar (en disposition som kanske samtidigt ris-
kerar att slå över i det gagnlösa, fåfängliga och ofrukt-
bara, eftersom även detta är synonymer som associeras 
med ordet idle). Att poesin är frukten av sysslolöshet 
är samtidigt ett tecken på dess aristokratiska karak-
tär – att skriva poesi är något man gör när man har 
tid över som kan fördrivas med självvald verksamhet 
och som inte i första hand motiveras av ekonomiska 
intressen. Elia inser dock sin begränsning och väljer 
därmed att uttrycka sig på prosa, även om det finns ett 
kvardröjande ironiskt undanglidande tonfall i denna 
och många andra av Lambs essäer som antyder att han 
både lockas av de romantiska idealen och roat distan-
serar sig från deras orimligt uppblåsta proportioner. 

 
*

118 Under renässansen börjar fantasin betraktas som 
en viktig komponent i litterärt skapande och som en 
kraft genom vilken poeten kan uppfinna något som 
inte enbart ses som en efterbildning av naturen eller 
tidigare konstnärliga förlagor. Samtidigt är det den 
av förnuftet kontrollerade fantasin som förespråkas: 
diktaren Pierre de Ronsard varnade exempelvis för den 
oordnade fantasin som framkallade monstruösa former 
(Montaigne, som ofta rör sig utanför sin tids poetik, 
ställer sig inte lika avvisande även om han visar en 
medvetenhet om riskerna med den oregerliga fantasin). 
Jfr J. M. Cocking, Imagination. A Study in the History 
of Ideas, red. Penelope Murray (London, 1991), s. 236–
237, 271 samt Penelope Murray, ”Editor’s Introduction”, 
i ibid., s. ix–xi.

119 Citaten från Lamb, ”Witches, and other Night-
Fears”, s. 69. Barry Cornwall var en pseudonym för 
poeten Bryan Waller Procter.

120 Citatet från Lamb, ”Witches, and other Night-
Fears”, s. 70 (Lindström översätter ”subside” med 
”återgår” (”Häxor och andra nattens skräckgestalter”, 
s. 72) och texten förlorar därmed den vertikala 
förflyttning som Lambs ordval innefattar. Simon P. 
Hull menar att Lamb här driver med Thomas De 
Quinceys Confessions of an English Opium-Eater (1822) 
och de mardrömsvisioner som ett opierus kan framkalla 
(första delen av De Quinceys essä publicerades i samma 
nummer av London Magazine som ”Witches, and other 
Night-Fears”). Coleridges och Cornwalls dikter är 
dock väl så viktiga intertexter, inte minst för att det är 
förhållandet mellan poesi och prosa som står på spel. Jfr 
Charles Lamb, Elia, and the London Magazine, s. 74–84. 
Om att Lamb framställer staden som botemedel mot 
melankoliska stämningar medan det konventionellt 
hälsosamma lantlivet snarare associeras med risker och 
sjukdom, se Hull, ibid., s. 59–60. 
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”Witches, and Other Night-Fears”, liksom tidigare 
”Oxford in the Vacation”, antyder båda att natten kan 
fungera som ett slags reträtt i meningen en särskild 
tid som ger utlopp för fantasier och för essäskrivan-
de, men det är samtidigt en reträtt av ett annat slag 
än Montaignes, visserligen återkommande men alltid 
villkorad, avgränsad och tillfällig: den är en del av 
dygnets och arbetslivets regelbundna rytm. De reträt-
ter som skildras i Lambs essäer skiljer sig även i andra 
avseenden från Montaignes. Förutom att de är korta 
och tillfälliga är mitt intryck att de är övervägande 
mentala. För Elia fungerar natten, barndomen och 
historien som olika slags tillflykter som han ständigt 
utforskar (därigenom är han typiskt romantisk), och 
även om han beskriver vissa fysiska rum och platser 
som fristäder från den gråa kontorsvardagen är det 
ofta tydligt att de skildras utifrån minnet eller fan-
tasin (det gäller exempelvis i ”The South-Sea House” 
men även i andra essäer som jag ska återkomma till 
längre fram). Den klassiska idén om tillbakadragan-
det till lantegendomen, som odlades i den romerska 
antiken och plockades upp under renässansen liksom 
av vissa romantiska författare, är som tidigare nämnt 
inte något han favoriserar.121 Han tycks också betrak-
ta samtidens vurm för ensamt kontemplerande i mer 
eller mindre dramatiska naturmiljöer med viss road 
distans. I essän ”A Quaker’s Meeting” (1821; ”Ett kvä-
karmöte”) raljerar Elia över den idé om ensamhet som 
väg till självinsikt och själslig ro som vårdades av såväl 
romantiker som tidigare av Montaigne, men ger den 
mer religiösa övertoner. Elia tar nämligen med läsaren 
på ett kväkarmöte, även om han inledningsvis när-
mast verkar härma en gatuförsäljares envist upprepade 
utrop för att övertyga den tveksamme: 

Käre läsare, vill du veta vad verklig frid och själsro 
är; vill du finna en tillflyktsort [refuge] undan ho-
pens larm och rop; vill du njuta av på samma gång 

121 Om förbindelserna mellan antikens hyllande av 
den lantliga reträtten och senare varianter av denna idé, 
se t.ex. Robert Sayre, Solitude in Society. A Sociological 
Study in French Literature (Cambridge, 1978), som 
utifrån ett marxistiskt perspektiv lägger fokus på de 
samhälleligt varierande förutsättningarna för en sådan 
föreställning och diskuterar den i relation till begreppet 
ensamhet. Enligt Sayre finns en avgörande skillnad 
mellan Montaignes tillbakadragande och de idéer 
om reträtten som uttrycks av romantiska författare: 
i det förra fallet handlar det om en självvald och 
främst fysisk eller rumslig reträtt där den ensamme 
samtidigt skapar en gemenskap för sig själv, genom att 
samtala med sina idéer och sin läsning. I det senare är 
ensamheten en plågsam och oönskad psykisk isolering 
som utspelas i samhället snarare än bortom det (s. 35–
46, 57–60). Lamb favoriserar ofta sällskaplighet framför 
ensamhet, och hans bild av vistelsen i staden är inte 
lika laddad med oro och skräck som hos en del andra 
samtida författare, som snarare idealiserar den lantliga 
reträtten. Lamb har dock gemensamt med andra 
samtida romantiker att tonvikten i skildringen av olika 
slags reträtter i första hand ligger på mentala aspekter. 
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ensamhet och gemenskap [solitude and society]; vill 
du i stillhet kunna blicka ned i djupet av din egen 
själ utan att behöva undvara den trösterika åsynen 
av dina medmänniskors anleten; vill du vara för dig 
själv [alone] och ändock tillsammans med andra; 
ensam [solitary] och dock icke övergiven [desolate]; 
vill du vara dig själv [singular] och dock hava nå-
gon som stöder dig med sin sympati; en enhet i en 
mångfald; en enskild del i något sammansatt; följ då 
med mig till ett kväkarmöte.122

Utan att gå in på essäns alla detaljer och allusioner 
(här finns lika mycket att hämta som i de tidigare 
exemplen; redan av ovanstående citat kan man ana 
Lambs tendens att bygga sina essäer kring ordens 
och begreppens varierande och motstridiga betydel-
ser) framstår det ganska tydligt att ödemarkens och 
de skumma grottornas, ökeneremitens och de tysta 
katedralernas ensamhet är ofullständiga eller banala 
för Elia; fullkomlig är bara den ensamhet man erfar 
i en tyst gemenskap och i detta avseende är kväkarna 
eller Vännernas samfund, kända för att deras möten 
och andakter ofta försiggick i tystnad och stillhet och 
utan särskilda ritualer, de bästa: ”[…] jag önskar mig 
en ensamhet där jag kan känna mina medmänniskors 
sympati strömma emot mig”, säger han.123 

Elia, som annars rör sig som fisken i vattnet i Lon-
dons stadsmiljö, slår alltså till reträtt, men det är åter en 
reträtt som markerar distans till traditionen; Elia drar 
med sig läsaren och söker ensamhet och tystnad men i 
den fysiska närvaron av andra; han som annars älskar 
att konversera hyllar plötsligt frånvaron av samtal.124 
Reträtten är dessutom återigen tillfällig och villkorad: 
att sitta en halvtimme på en bänk bland kväkare ger 
bara en kort respit från ”världens kiv och meningslö-
sa larm”, innan det är dags att ge sig ut på gatorna 
igen, även om kväkarnas tysta samvaro för Elia ändå 
representerar en mer angenäm och rofylld ensamhet 
än den sublima och melankoliska som hyllades av de 

122 Citatet från Lamb, ”Ett kväkarmöte”, i Essayer, 
s. 55 samt i original från ”A Quaker’s Meeting” i The 
Works of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 45. Essän 
publicerades först i London Magazine, april 1821. Även 
om det (som Arne Melberg påpekar i Essä, s. 149) ofta 
är svårt att veta var Lambs ironi börjar och var den 
slutar tror jag att ironin i denna text snarare riktas mot 
ett ensamhetsideal som hyllats såväl i äldre litteratur 
som av Lambs samtida författarkollegor, än att Elia gör 
sig lustig över kväkarna: ”[…] if my pen treat of you 
lightly – as haply it will wander – yet my spirit hath 
gravely felt the wisdom of your custom, when sitting 
among you in deepest peace […]”, säger Elia senare i 
essän, här riktande sig direkt till kväkarna (”A Quaker’s 
Meeting”, s. 46). 

123 Citatet från Lamb, ”Ett kväkarmöte”, s. 57 
(i original: ”a sympathetic solitude”, ”A Quaker’s 
Meeting”, s. 46). Jag syftar här även på Elias motvilja 
mot den ensamhet där man själv är sitt enda sällskap 
strax dessförinnan: ”[…] away with this inhuman, shy, 
single, shade-and-cavern-haunting solitariness”, skriver 
Lamb (ibid., s. 46). 

124 Elia uppmanar läsaren inte bara en utan två 
gånger att följa med honom på ett kväkarmöte, den 
andra gången med frasen ”Retire with me into a 
Quaker’s Meeting” (”A Quaker’s Meeting”, s. 45). 
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romantiska författarkollegorna.125 Men Elia blir ändå 
aldrig på allvar en del av den gemenskap han söker; 
han förblir en outsider och iakttagare vars religiösa 
preferenser är oklara.126 Kanske måste Elia behålla sin 
karaktär av obunden existens, distanserad om än på 
ett sympatiserande snarare än kyligt sätt – detta verkar 
i alla fall vara en föreställning om essäistens jag och 
disposition som varit återkommande i essäns historia. 

*

Man kan pröva att ställa Elia mot essäisten som ideal-
typ som den formats av forskare med tonvikt på den 
engelska essäistiken från 1700- och 1800-talet (Elia får 
alltså förbli sittande tyst en stund på sin bänk medan 
vi åter närmar oss frågan om potentiella aspekter av ett 
essäistiskt modus, i det här fallet i form av en viss typ 
av hållningar och värderingar, uttryckta genom essäis-
tiska karaktärstyper, för att sedan se hur Elia förhåller 
sig till detta). Graham Goods resonemang i inledning-
en till en studie om en rad engelskspråkiga essäister är 
symptomatiskt (i flera avseenden kan det påminna om 
John Snyders tanke om reträtten som essäns grundsitu-
ation även om Goods idealtyp är mindre aristokratisk 
och mer lik den idler som Phillip Lopate beskrivit som 
en vanlig essäistisk författarroll).127 Good betraktar 
essän som en produkt av samma intellektuella klimat 
som också såg romanen födas och i vilket det sker en 
distansering från medeltidens kollektiva tankevärld. I 
båda fallen är utgångspunkten ett i vid mening liberalt 
och sekulärt humanistiskt perspektiv; fokus ligger nu 
på individen och dennes specifika erfarenheter, för-
ankrade i tid och rum, men essän saknar romanens 
sammanhängande och framåtriktade berättelse. Good 
utmejslar essäisten som karaktärstyp i relation till två 
tidiga romanfigurer: riddaren (en variant av den äld-
re epikens ädla hjälte) och pikareskromanens skälm. 
Essäisten befinner sig någonstans mitt emellan dessa, 

125 Citatet från Lamb, ”Ett kväkarmöte”, s. 61. 

126 I essän ”Imperfect Sympathies” nämner Elia 
åter kväkarna och säger att han, trots sin respekt 
för deras sätt och principer, inte skulle kunna leva 
på deras premisser: ”I must have books, pictures, 
theatres, chit-chat, scandal, jokes, ambiguities, and 
a thousand whim-whams, which their simpler taste 
can do without.” (The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. II, s. 63.) David Duff menar att Elias 
kommentar om kväkarna kan läsas som ett slags 
konstnärligt självförsvar, eftersom det som utgör 
stoffet för Elias essäer i hög grad är precis det som 
det ovanstående citatet räknar upp (”Charles Lamb’s 
Art of Intimation”, i Wordsworth Circle nr 3 2012, s. 
128). I sin artikel läser Duff ”Imperfect Sympathies” 
som en apologi för essäformen och för ett essäistiskt 
tänkande. Bland annat visar han på paralleller mellan 
det ”bristfälliga” tänkande Elia beskriver och Theodor 
W. Adornos beskrivning av essäformen. De ”skottar” 
som Elia främst riktar sin kritik mot får representera 
ett slags dogmatiskt och rationalistiskt intellekt som 
kan påminna om den typ av vetenskapligt förnuft 
som Adorno attackerar, men som i Lambs fall kanske 
snarare pekar mot hur systematiska tänkare som 
John Locke annekterat essäformen och förrått dess 
försöksmässiga hållning (ibid., s. 127–134). Duff är en 
av få forskare som på ett fruktbart sätt har diskuterat 
Lambs essäistik i relation till essäteoretiker som 
Adorno. Lambforskningen bekräftar annars Obaldias 
beskrivning av en vanlig diskrepans mellan mer 
generaliserade essäteoretiska studier och studier av 
enstaka essäister som ofta utgår från biografiska eller 
sociokulturella perspektiv (The Essayistic Spirit, s. 1).

127 Nedanstående beskrivning av essäisten som 
idealtyp utgår från Graham Good, The Observing Self, 
s. 9–11. Även om Good har ett kapitel om Montaigne är 
mitt intryck att hans idealtypisering främst baseras på 
den engelska essätraditionen. En intressant iakttagelse 
här är att termen essayiste inlånades i franskan från 
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menar Good: han har en relativt fast position i sam-
hället men samtidigt en viss distans till denna, är lug-
nare till karaktären, brukar inte fysiskt våld och ägnar 
sig åt mer stillsamma aktiviteter som att promenera, 
iaktta omgivningen och läsa. Men framför allt betonar 
Good att frihet är ett centralt värde och en omhuldad 
sinnesstämning i essän. Essäisten (för Good liksom för 
Snyder tycks denne med självklarhet vara en man) är 
befriad från sociala förpliktelser; han har fri tid, är fri 
att röra sig hur han vill i rummet genom promenader 
och resor; han har inkomster så han klarar sig även 
om det inte behöver handla om stora rikedomar, men 
framför allt är han fri till sinnet, nyfiken, uppmärksam 
på sig själv och sin omgivning. Essäisten är förankrad i 
samhället eller har tidigare haft en viss ställning, men 
har tagit ett steg tillbaka och betraktar sin omgivning 
med opartisk och skeptisk blick, menar Good. Om vi 
får insyn i essäistens liv inkluderar det sällan arbete, 
eftersom det skulle ge denne en alltför specifik plats i 
samhället och för starka band till särskilda intressen. 
Snarare prisar essäisten oberoendet och den lediga tid 
som står till fritt förfogande och ställer sig kritisk till 
småborgerligt hyllande av flit och nytta. Ändå rör han 
sig i de flesta fall – åtminstone sedan tidskrifterna bli-
vit essäns huvudsakliga hemvist – inom medelklassens 
råmärken, men inte bara medelklassens utan ofta även 
medelålderns, eftersom den mognade erfarenheten är 
den grund på vilken essän ofta anses vila.128 

Essäisten rör sig alltså i marginalerna men det 
verkar vara ett självvalt utanförskap; han uppträder i 
rollen som dagdrivare, pensionär eller som någon som 
dragit sig tillbaka från karriär, makt och produktivi-
tet, vilket enligt Good ger essän ett pastoralt grund-
temperament, samtidigt som tonen ofta är urban sna-
rare än lantlig. (Att Good och andra beskrivit essän 
som en urban genre tyder dock på att det i hög grad är 
essäns symbios med pressens framväxt som har färgat 
beskrivningarna – man kunde annars, som Arne Mel-

engelskan först under första hälften av 1800-talet, trots 
att engelskans essay förts in via franskan (Dictionnaire 
historique 1, ”essai”). I OED är det första exemplet på 
att man i engelskan använder ”essayist” om den som 
författar essäer från tidigt 1600-tal. Det antyder att 
essäisten som ett slags författarroll etableras tidigare i 
den engelskspråkiga kulturen än i den franska, trots 
att en viktig förebild är en fransman. En intressant 
illustration finns i den franske kritikern Charles-
Augustin Sainte-Beuves ”Qu’est-ce qu’un classique?” 
(1850), där denne antyder att han uppfattar essän som 
en utpräglat engelsk genre som förknippas med ”lugna 
stunder” och en sinnesstämning av ”stillsam och 
avspänd hovsamhet” som fransmännen med sitt otåliga 
och ”briljanta snille” sällan unnar sig. Citaten från 
Arne Melbergs översättning, ”Vad är en klassiker?”, i 
Essä, s. 188. 

128 Enligt Good kan både den intresselöshet och 
det hyllande av sysslolösheten som återkommer hos 
många essäister ses som inslag i en borgerlig självkritik 
(”[…] the essayistic theme of ’the praise of idleness’ 
is a critique of the bourgeois stress on the virtue of 
’industry’”, skriver han i The Observing Self, s. 11), och 
han menar att det intresselösa perspektivet går emot 
Adam Smiths benägenhet att betona egenintresset 
som mänsklig drivkraft. Vad gäller den frihet som 
Good framhåller som ett centralt villkor för essäisten 
är den uppenbarligen nära förknippad med ledighet 
(leisure), vilket åter kan påminna om att både frihet 
och ledighet är begrepp som har kopplats till privilegier 
och rättigheter (jfr diskussionen utifrån Georg Simmel 
i Montaignekapitlet i anslutning till not 249). Även 
Alastair Fowler har förknippat essän med liberalism 
och humanism: ”The use of the essay […], a kind ex-
pressing liberal interest at first, began with Humanism 
in the sixteenth century; and one of its forms, the 
miscellaneous familiar essay, ceased to be popular after 
the crisis of Humanism in the 1930s”, skriver Fowler 
(Kinds of Literature, s. 166). Om essän som uttryck för 
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berg har föreslagit – snarare se det som att essäisten rör 
sig mellan landet och staden; den ena lokaliseringen 
utesluter inte nödvändigtvis den andra.)129 

Essäistens rörliga dagdrivarposition understryks 
inte minst i namnen på de ofta kortlivade men mycket 
lästa essätidskrifter som blev populära under 1700-ta-
let: i Samuel Johnsons Rambler och Idler från mitten av 
1700-talet och tidigare i Joseph Addisons och Richard 
Steeles Spectator är the idler figure, som Phillip Lopate 
talat om, inskriven redan i tidskrifternas namn som 
också är namnen på de personer som för ordet i res-
pektive tidskrift (och som Graham Goods idealtyps-
resonemang antyder handlar det om mer än ett namn 
– en spectator, idler eller rambler uttrycker också en 
viss hållning eller attityd till sin omgivning). Särskilt 
tongivande för denna idé om essäistens rörliga iaktta-
gande blev Addisons och Steeles Mr Spectator i tid-
skriften med samma namn.130 I det allra första numret 
från 1711 berättar Mr Spectator om sig själv och trots 
att han är rätt förtegen får läsaren veta att han har ärvt 
en mindre egendom, att fadern varit fredsdomare, att 
han är lärd och har studerat vid universitetet, att han 
har rest i Europa och Egypten, att han är tystlåten och 
skriver hellre än han pratar och att det inte är många 
som känner honom trots att han kan ses på offentliga 
platser och i kaffehus lite varstans i London. Han lever 
i världen

som en åskådare, en spectator av mänskligheten, sna-
rare än som en deltagare. På detta sätt har jag före-
ställts vara en politicus, soldat, köpman och hant-
verkare utan att någonsin behövt blanda mig i livets 
praktiska sida. Teoretiskt vet jag hur man uppför sig 
som äkta make eller fader, och jag kan slå ner på 
andras misstag i ekonomi, affärer och tidsfördriv, 
bättre än de inblandade; den som står vid sidan om 
upptäcker skavanker som undgår dem som deltar i 
verksamheten.131

medelålderns perspektiv, jfr Lopate, ”Introduction”, i 
The Art of the Personal Essay, s. xxxvi. 

129 Om essäns pastorala temperament och den 
urbana tonen, se Good, The Observing Self, 9–11; jfr 
Hull, Charles Lamb, Elia and the London Magazine, s. 
9; Melberg, Essä, s. 216–217. Ambivalensen mellan land 
och stad markeras från 1700-talet då den periodiska 
pressen, associerad med stadslivet, blev ett allt vanligare 
forum för essän. I förhållande till poesin och romanen 
intar essän möjligen en mellanposition: det var länge 
självklart att uppfatta poesin som icke-kommersiell, 
associerad med lantlig tillbakadragenhet och skrivande 
på lediga stunder, medan romanen förknippades med 
staden, marknaden och författarskap som profession. 
Reträtten som gest och essäskrivandet som uttryck 
för ledighet reproduceras i essägenren ännu på Lambs 
tid, men åtföljs ofta av anspelningar på att skrivandet i 
själva verket sker på marknadens villkor. 

130 Uttrycket ”essätidskrift” kan uppfattas som 
missvisande eftersom dessa tryckalster gavs ut oftare 
än tidskrifter normalt brukar göra. Uttrycket betonar 
dock den historiska förbindelsen med essäformen. 
Iona Italia menar att essay periodical snarare signalerar 
en form för publicering än en genre; en essä i 
bokform, i en tidskrift eller ett magasin ger olika 
uttrycksmöjligheter (The Rise of Literary Journalism 
in the Eighteenth Century, s. 3, 7, 20, 211). Att man i 
engelsk essäforskning ofta använder uttrycket periodical 
essay antyder den betydelse pressens utveckling har haft 
för såväl essäns innehåll som form (jfr t.ex. James M. 
Kuist, ”Periodical Essay”, i Encyclopedia of the Essay, s. 
650–651). 

131 Citatet från Arne Melbergs översättning av det 
första numret av Spectator, ”Introduktion till Spectator”, 
i Essä, s. 103–104 (kursiv i översättningen). I original: 
”Thus I live in the World, rather as a Spectator of 
Mankind, than as one of the Species; by which means 
I have made my self a Speculative Statesman, Soldier, 
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Mr Spectator framställer sig som en betraktare av 
mänskligheten snarare än som en del av den, och ar-
gumenterar för att själva positionen vid sidan av ger 
honom en speciell förmåga att se och iaktta sådant 
som de som befinner sig mitt i händelsernas centrum 
inte ser. Mr Spectators goda iakttagelseförmåga, belä-
senhet och att han är så berest kompenserar för att han 
inte är en handlingens man, men eftersom han vet och 
har sett så mycket vill han ändå sprida sina kunskaper 
och upplysa och fostra publiken, vilket han gör med 
pennans hjälp.132 

Man kan om man så vill se Mr Spectators position 
som en variant av det förhållande mellan kontempla-
tion och handling, vita contemplativa och vita activa, 
som aktualiserades i Montaignekapitlet. Mr Specta-
tor argumenterar för att hans tillbakadragna position 
är överlägsen för att han inte deltar i verksamheter; 
att han inte är praktiskt involverad ger klarsyn och 
distans (engelskans disinterested är här ett välfunnet 
ord – Mr Spectator ska framstå som opartisk, neutral, 
utan fördomar – en position som förstås inte är in-
vändningsfri). Den första essän i Spectator kan således 
på sätt och vis läsas som en argumentation för reträtt i 
bemärkelsen perspektiv på tillvaron, men reträtt av ett 
annat slag än Montaignes: Mr Spectator är en iaktta-
gare i ständig rörelse, som främst rör sig i staden och 
i det offentliga eller halvoffentliga rummet, och som 
fiktivt och teoretiskt påstår sig kunna leva sig in i olika 
livssituationer och perspektiv. Därför förespråkar han 
inte en reträtt i syfte att utforska jaget utan vänder allt 
som oftast sin blick mot samhället och mot andras liv 
(därmed inte sagt att Montaigne inte utforskar ämnen 
som går bortom den egna erfarenheten). Spectator be-
tonar till och med att han måste behålla sin anonymi-
tet för att förbli en trovärdig och intresselös betraktare. 

Utformningen av Mr Spectator – en pseudonym 
som inte på något enkelt sätt kan sägas representera 
Joseph Addisons eller Richard Steeles privata åsikter – 

Merchant and Artizan, without ever medling with any 
Practical Part in Life. I am very well versed in the The-
ory of an [sic] Husband, or a Father, and can discern 
the Errors in the Oeconomy, Business, and Diversions 
of others, better than those who are engaged in them; 
as Standers-by discover Blots, which are apt to escape 
those who are in the Game.” Strax därpå betonar Mr 
Spectator ytterligare sitt distanserade perspektiv som 
ett slags roll: ”[…] I have acted in all the parts of my 
Life as a Looker-on, which is the Character I intend to 
preserve in this Paper.” Citerat från The Spectator. Vol. 
I, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965), första citatet s. 
4–5, andra s. 5 (nr 1, torsdagen den 1 mars 1711; denna 
essä tillskrivs Joseph Addison).

132 Beskrivningen av Mr Spectator utgår från 
The Spectator. Vol. I, s. 1–6. En utförlig redogörelse 
för tidskriftens tillkomst, författare, utbredning, 
innehåll, form och reception finns i Donald F. Bonds 
introduktion i samma volym, s. xiii–cix. En egenhet 
med essätidskrifter som Spectator var deras karaktär 
av mycket kortlivade men samtidigt intensiva projekt: 
Spectator utkom i regel sex dagar i veckan under knappt 
två år och författades i huvudsak av två personer, 
Joseph Addison och Richard Steele. Man tror att 
Spectator i sin samtid nådde omkring 15 procent av 
Londons befolkning. Jfr även Alan T. McKenzie, ”The 
Spectator”, i Encyclopedia of the Essay, s. 804–806.
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kan ses som ett exempel på att pressen under denna tid 
ofta hade ambitionen att ge uttryck för en allmän och 
kollektiv mening; en strävan efter just ett intresselöst 
eller opartiskt perspektiv uppfattades som en garant 
för objektivitet. Det finns, som litteraturvetaren Åsa 
Arping påpekat, ett samband mellan liberala ideal 
enligt vilka namnet inte skulle ha betydelse (det var 
meriter snarare än börd som skulle räknas) och den 
framväxande pressens ambition om att tidningar inte 
skulle ge uttryck för särintressen och egennytta utan 
för ett kollektivt ”vi” (att detta inte alltid speglade 
verkligheten är en annan sak).133 Mr Spectator kan ses 
som ett språkrör för ett sådant ”vi” (och han fungerar 
som talesperson oberoende av om det är Addison, Ste-
ele eller någon annan som för pennan), och detta är en 
viktig distinktion i förhållande till den pseudonymitet 
som uttrycks dryga hundra år senare hos essäister som 
Lamb. I 1700-talets tidskrifter hade pseudonymerna 
ofta en formell och stilistiskt distanserande funk-
tion och skapade ett enhetligt tilltal samtidigt som 
flera skribenter kunde stå för innehållet. Elia, som i 
sin egensinnighet knappast kan ha uppfattats som en 
talesperson för London Magazine i sin helhet (i förhål-
lande till Spectator en kommersiell tidskrift med ett 
mycket mer blandat innehåll), speglar snarare tidens 
ökade fokus på författare som personligheter och indi-
vider.134 I en tid av ökad konkurrens och individualise-
ring kunde även pseudonymer användas i syfte att ska-
pa nyfikenhet och uppmärksamhet, vilket vi tidigare 
sett exempel på i förhållandet mellan London Magazi-
ne och Blackwood’s och i den ironiska leken med för-
hållandet mellan fiktion och verklighet. Som Arping 
formulerat det i en diskussion om med Lamb samtida 
författare som Jane Austen och Walter Scott, vilka 
båda publicerade sig anonymt eller under pseudonym, 
kan man tala om att ”[a]nonymiteten frammanade 
en lek med både kommersiella och kreativa inslag”. 
När den periodiska pressen inte längre i lika hög grad 

133 Diskussionen här och nedan om hur 
pseudonymiteten i Spectator fungerar på ett lite 
annat sätt än i London Magazine är inspirerad av 
Åsa Arpings ”Hvad gör väl namnet?” Anonymitet och 
varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850 
(Göteborg, 2013), s. 16, 72–80, 82–92, 109 och Peter T. 
Murphys ”Impersonation and Authorship in Romantic 
Britain”, English Literary History nr 3 1992, s. 642–644.

134 Skillnaderna mellan det tidiga 1700-talets 
essätidskrifter och de magasin som senare fungerade 
som plattform för essäistiken är markanta. 
Essätidskriften var kort, skrevs huvudsakligen av en 
person, ofta bakom masken av en fiktiv redaktör, 
och gavs ut en eller flera gånger i veckan, men hade 
å andra sidan ofta en kort livslängd. Den bestod ofta 
av en lång ledare/essä, ibland följd av kortare nyheter 
och annonser. Typexempel är Tatler och Spectator, 
som främst riktade sig till de högre samhällsskikten. 
Magasinet, som kan exemplifieras med Edward 
Caves Gentleman’s Magazine (lanserat 1731), hade 
lägre litterära ambitioner och tydligare prägel av 
vinstdrivande verksamhet. Här sökte man nå en så 
vid läsekrets som möjligt och magasinet var mer 
omfångsrikt, mer opersonligt och gavs ut mer sällan. 
Det innehöll betydligt fler texttyper – essäer samsades 
med bokrecensioner, brev, poesi, biografier, nyheter, 
rapporter från affärsvärlden och annonser (jfr Iona 
Italia, The Rise of Literary Journalism in the Eighteenth 
Century, s. 3, 9–13, 18–21). Lambs husorgan London 
Magazine var av den senare typen, även om man 
hade litterära ambitioner och återkommande anlitade 
författare som skribenter.
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uppfattade sig som ett uttryck för en kollektiv mening 
öppnade det för mer egensinniga identitetsexperiment. 
Att publicera sig under pseudonym kunde vara ett sätt 
att locka läsare men förfarandet hade också ett viktigt 
inslag av lek – och kunde i lika hög grad vara en form 
av reklam som ett skydd för identiteten.135

I essätidskrifter som Tatler och Spectator uttrycks 
snarare en position av ekonomiskt och intellektuellt 
oberoende som var omöjlig att upprätthålla i den mer 
kommersiella magasinsmiljön på Lambs tid. För att 
återvända till frågan om den idealtypiska essäisten 
och det särskilda slags privilegierade oberoende som 
ofta förknippats med essän, skulle man kunna säga 
att Mr Spectator gestaltar detta i den mån han kan 
ses som en representation av den landägande aristo-
krat som länge betraktades som en samhällelig mora-
lisk auktoritet. Som Sarah Jordan hävdat är det länge 
just godsherren som anses förkroppsliga opartiskheten 
som en central dygd; endast aristokrater ansågs ha tid 
och möjlighet att skaffa sig den kunskap och visdom 
som gjorde dem legitimerade att styra samhället. Den 
som var leisured och som inte behövde arbeta för sitt 
uppehälle antogs alltså ha en särskild förmåga att hålla 
samman samhällets olika grupper och intressen (men 
som Sarah Jordan visar kom en annan dygd och andra 
samhällsmedlemmar att utmana opartiskheten under 
1700-talet, då flit och arbete blir nya värderingar att 
samlas kring, inte minst i byggandet av den brittiska 
nationen).136 

*

Betraktad som ett slags offentlig roll eller ett perspek-
tiv som essäisten intar är Mr Spectator (med efterfölja-
re i essätraditionen) även besläktad med flanören, den 
figur i litteraturens marginaler som ofta förknippats 
med Charles Baudelaires ögonblicksbilder från Paris 
gator och med filosofen och kulturkritikern Walter 

135 Citatet från Arping ”Hvad gör väl namnet?”, 
s. 78. Arping, som i likhet med Simon P. Hull 
har framhållit betydelsen av kollektiva aspekter 
av litteraturskapande, diskuterar främst den 
svenska pressen men illustrerar likartade konflikter 
som i den engelska kulturen mellan äldre ideal 
om anonyma kollektiva publiceringspraktiker 
och framväxande krav på imageskapande och 
individualisering av författarrollen som en konsekvens 
av ökad konkurrens på litteraturmarknaden och 
professionaliseringsprocesser. Som Arping visar 
anammar skönlitteraturen ett individualiserat tilltal 
tidigare än pressen; i den senare blev det vanligt först 
när medborgerliga och kollektiva ideal byttes mot 
alltmer styrande redaktörer. 

136 Sarah Jordan talar om att dygden att vara 
disinterested, som antogs representeras av den 
jordägande överklassen, under 1700-talet utmanas 
av ”the virtue of industriousness” i takt med att 
arbete, kapital och ekonomi blir alltmer styrande 
samhällsfaktorer, och då arbete och kapital successivt 
börjar ersätta börd som grund för samhällsposition. 
Denna förändring kan även knytas till ett skifte i 
människosyn där människan allt oftare beskrivs i 
termer av sina ekonomiska intressen och där egennytta, 
snarare än opartiskhet, betonas. Jordans studie 
tar avstamp hos en av de tänkare som fått stå som 
representant för denna omorientering: Adam Smith 
(som också blir symbolfigur hos Graham Good som 
representant för ett tänkande som essäisten antas 
opponera sig emot). Referatet från Jordan utgår från 
The Anxieties of Idleness, s. 13–18, citatet s. 15. 
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Benjamins utforskningar av motiv hos samme poet 
och av arkader och andra stadsmiljöer från det tidiga 
1800-talets Paris. Som litteraturvetaren Dana Brand 
övertygande har visat är dock flanören som litterär 
figur – förstådd som en rörlig, utanförstående iakt-
tagare som försöker begripliggöra staden och folkli-
vet – inte så begränsad i tid och rum som Benjamin 
ger sken av genom sina exempel.137 Flanören som ett 
litterärt uttryck för stadskulturens effekter på medve-
tande och mentalitet växte fram gradvis och var mer 
geografiskt spridd, menar Brand – en flanörtyp kan 
exempelvis iakttas i London långt tidigare än i Ben-
jamins parisiska 1830-tal; här växer den för flanören 
speciella stadsmiljön, präglad av kommers och spek-
takel, fram redan under 1600-talet och sätter sin prä-
gel på den begynnande periodiska pressen, som med 
sin betoning av det episodiska, flyktiga och ständigt 
föränderliga tycks nära förbunden med det rörliga 
perspektiv som Benjamin förknippar med flanören. I 
England är just The Spectator en viktig faktor i utveck-
lingen av en urban litteratur; här skildras staden som 
begriplig och överblickbar, och i jämförelse med tidi-
gare och mer ruffiga litterära bilder av staden städar 
Addison och Steele det offentliga rummet för att göra 
det passabelt för den framväxande borgerligheten. En 
av ambitionerna är att omvandla staden till en lämplig 
arena för moralisk och rationell offentlig debatt (vilket 
sociologen Jürgen Habermas har diskuterat i sin teo-
ri om den borgerliga offentlighetens framväxt under 
1700-talet där han hänvisar just till betydelsen av det 
tidiga 1700-talets essätidskrifter). I denna omvandling 
ingick enligt Brand även en konsolidering av idén om 
gentlemannen, det vill säga ett nytt slags modell för 
beteende i den övre medelklassen där handelsmännens 
kosmopolitiska inställning kombinerades med aristo-
kratiska attityder i det sociala livet. Tidskriften erbjöd 
ett sätt för intellektuella att integreras i marknadskul-
turen och Mr Spectator, och den fiktiva klubb av gent-

137 Brand refereras från The Spectator and the City, 
s. 7, 12–13. I forskningen råder oenighet om huruvida 
flanören ska ses som ett till Paris avgränsat fenomen 
eller om begreppet kan användas i vidare mening. 
Den kompliceras av den sammanblandning mellan 
flanören som historisk figur och som litterär metafor 
som Deborah L. Parsons har noterat och som hon 
menar har osynliggjort en diskussion om kvinnliga 
flanörer, se vidare Streetwalking the Metropolis. Women, 
the City, and Modernity (Oxford, 2000), s. 1–5, 39–41. 
Både Brand och Parsons har velat vidga diskussionen 
om flanören i både tid och rum. Exempel på den 
motsatta argumentationen, det vill säga att flanören 
främst ska förstås som ett i tid och rum avgränsat 
fenomen, associerat med det tidiga 1800-talets Paris, 
finns t.ex. hos Priscilla Parkhurst Ferguson, ”The 
Flâneur on and off the Streets of Paris”, i The Flâneur, 
red. Keith Tester (London & New York, 1994), s. 
22–42 och hos Svend Erik Larsen, ”Døgnets flaner: 
Flanøren som stereotype”, i Stereotyper i Europa, red. 
Gunhild Agger, Barbara Gentikov & Ulf Hedetoft 
(Aarhus, 1990), s. 219–235. I sin studie om sex kvinnliga 
författare föredrar Tone Selboe termen ”stadsvandrare” 
(byvandrere) för att undvika flanörbegreppets 
ackumulerade klichéer. Hon uppmärksammar 
även parallellerna mellan den franska och engelska 
traditionen av flanörer respektive spectators, se Litterære 
vaganter, s. 193–215. Om flanörbegreppet, se Alf 
Kjellén, Flanören och hans storstadsvärld. Synpunkter 
på ett litterärt motiv (Stockholm, 1985), s. 10; Elizabeth 
Wilson, ”The Invisible Flâneur”, New Left Review nr 
1 1992, s. 93–95; Parsons, Streetwalking the Metropolis, 
s. 17–18. När jag här använder flanörbegreppet syftar 
jag på den litterära positionen, inte på flanören som en 
eventuell social och historisk figur.
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lemän som han umgicks med, kan i det här samman-
hanget förstås som en metafor för hur borgerligheten 
anpassade sig till den urbana och kosmopolitiska värld 
den hade skapat. Om romanen var den genre som un-
der det kommande århundradet skulle fylla funktio-
nen att internalisera sociala normer spelade Addisons 
och Steeles moraliska essäkonst en liknande roll under 
det tidiga 1700-talet, hävdar Brand.138 

Samtidigt finns det förstås skillnader mellan Spec-
tators London och Baudelaires och Benjamins Paris: 
Spectators stad är förnuftets optimistiska och nöjakti-
ga London, medan de franska flanörernas Paris dryga 
hundratalet år senare – präglat av hastig industrialise-
ring, kommersialisering och en snabbt växande folk-
mängd – är kaotiskt, förbryllande och alienerande. 
En annan skillnad är moralisk: Spectator fäller domar 
över offentligt uppförande, men en sådan ambition 
har försvunnit i den senare franska flanörtraditionen 
och klingar av även i den engelska under 1800-talet till 
förmån för en mer renodlat estetisk blick på staden – 
en blick som dominerar exempelvis hos en författare 
som Lamb, där stadens skådespel blir ett nöje snarare 
än något att lära av.139 Spectators moraliska blick har 
inte heller mycket till övers för den sysslolöshet som 
tycks vara laddad med mer ambivalent lockelse hos pa-
risiska flanörer: i Spectator nummer 10 skriver Addison 
– förstås genom sitt språkrör – i ett slags argumenta-
tion för Spectators nytta att tidskriften ska kombinera 
moral och kvickhet för att återvinna människor från 
samtidens dårskaper och laster. Att sprida kunskap är 
lösningen, för i det sinne som ligger i träda en endaste 
dag börjar dårskapen gro och den kan bara bekäm-
pas med en ständig och ihärdig kultivering, menar 
Mr Spectator. Förvisso är det inte explicit Montaignes 
beskrivning av det overksamma sinnet som Addison 
anspelar på med sin bild (däremot åberopar han både 
Vergilius och Cicero i denna essä), men likheten är slå-
ende och den skulle åtminstone kunna föras till sam-

138 Referatet här utgår från Brand, The Spectator 
and the City, s. 15–17, 27, 31–40, 43, 186. I Habermas 
diskussion om essätidskrifternas (här kallade moraliska 
veckotidskrifter) betydelse för utvecklandet av en arena 
för offentligt samtal exemplifierar han med såväl Tatler 
som Spectator (Borgerlig offentlighet, s. 39–40). Brian 
William Cowan har dock frågat sig hur symptomatiska 
Tatler och Spectator i realiteten var för en borgerlig 
offentlighet. Han menar att de knappast i allmänhet 
gav uttryck för en borgerlig mening, då aristokratin 
hade ett fortsatt starkt inflytande över debatten och 
spred sina värderingar i sken av att uttrycka en allmän 
mening. Enligt Cowan syftade Tatler och Spectator 
snarare till reform av offentlighetens umgängesformer 
och i förlängningen till en begränsning och styrning av 
tillträdet till och formerna för offentlig debatt. Cowan 
menar att essätidskrifterna, trots sin uttalat obundna 
hållning, var ett svar på Whigpartiets politiska kris 
och att syftet var att skapa en mottaglighet för partiets 
politiska budskap (Addison var Whigpolitiker och 
hade börjat skriva i samband med att han förlorade 
sitt politiska ämbete, men återvände till politiken efter 
drottning Annes död 1714). Se ”Mr Spectator and the 
Coffehouse Public Sphere”, i Eighteenth-Century Studies 
nr 3 2004, s. 345–366; Malcolm Kelsall, ”Addison, Jo-
seph”, i Encyclopedia of the Essay, s. 2–4; Bond, ”Intro-
duction”, s. xvi–xvii, lxxiv–lxxv. 

139 Deborah L. Parsons menar att den stora 
skillnaden mellan Addison och Steele och den 
franska flanörtraditionen är att skildringen av 
staden i det första fallet är mer positivt laddad 
(Streetwalking the Metropolis, s. 18–19, 35). Om att 
den moraliska dimensionen i Spectator saknas i den 
franska flanörtraditionen liksom i senare engelsk 
flanörlitteratur, se Brand, The Spectator and the City, 
s. 43. För en diskussion om Elia som flanör, se Felicity 
James, Charles Lamb, Coleridge and Wordsworth, s. 
212–213 resp. Gregory Dart, Metropolitan Art and 
Literature, s. 143.
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ma tankesfär, eftersom det sysslolösa och obrukade 
sinnet i båda fallen liknas vid jordens träda med dess 
oregerliga och onyttiga ogräs.140 Men i Spectator finns 
inget utrymme för fascination inför sysslolösheten: här 
är det snarare fliten och nyttan som hyllas hos köpmän 
såväl som adelsmän – Sir Roger de Coverley, den mest 
högadlige i gentlemannaklubben, visar till exempel 
gärna upp sina jakttroféer för besökare för att övertyga 
dem om att han inte har förspillt sin lediga tid.141 

 
*

Flanören liksom den urbane essäisten – figurer som 
trots sina olikheter ändå delvis överlappar varandra 
– är båda ett slags idealtyper. En rad invändningar 
kan förstås resas mot formandet av idealtyper; i bäg-
ge fallen kan beskrivningarna exempelvis kritiseras i 
den mån som reproduktionen av dem sker utan reflek-
tion över att de beskriver mycket avgränsade grupper i 
samhället. Samtidigt som flanören och essäisten är el-
ler vill vara figurer i marginalen tillhör de ändå de pri-
vilegierade – den frihet de omhuldar är i grunden ett 
maktuttryck som vilar på olika slags beroenderelatio-
ner, även om exempelvis Mr Spectator gärna vill fram-
hålla och argumentera för sitt oberoende.142 Ändå är 
det svårt att inte instämma med Graham Good i iakt-
tagelsen att det åtminstone under en period i essäns 
historia har funnits vissa karaktärsdrag och attityder 
som har reproducerats av en rad essäister och som där-
med bildar åtminstone de suddiga konturerna av ett 
slags favoriserad offentlig roll eller persona som efter 
Montaigne skulle kunna kallas gentlemanna amatören 
med syfte på dennes påstådda frihet och ledighet (den-
na offentliga hållning kan naturligtvis inte skönjas hos 
alla essäister och den kan säkerligen inringas tydligare 
i tid och rum).143 Att det gäller en litterär position och 
en hållning som förmedlas med språk och i text bör 
väl även betonas – vad texten har att göra med den 

140 Addison skriver: ”Since I have raised to my self 
so great an Audience, I shall spare no Pains to make 
their Instruction agreeable, and their Diversion use-
ful. For which Reasons I shall endeavour to enliven 
Morality with Wit, and to temper Wit with Morality, 
that my Readers may, if possible, both Ways find their 
Account in the Speculation of the Day. And to the End 
that their Virtue and Discretion may not be short tran-
sient intermitting Starts of Thought, I have resolved 
to refresh their Memories from Day to Day, till I have 
recovered them out of that desperate State of Vice and 
Folly into which the Age is fallen. The Mind that lies 
fallow but a single Day, sprouts up in Follies that are 
only to be killed by a constant and assiduous Culture.” 
The Spectator. Vol. I, s. 44 (nr 10, måndagen den 12 
mars 1711).

141 Exemplet med jakttroféerna från The Spectator. 
Vol. I, s. 472 (nr 115, torsdagen den 12 juli 1711, essän 
tillskrivs Joseph Addison): ”The Walls of his [de Cov-
erleys] great Hall are covered with the Horns of several 
kinds of Deer that he has killed in the Chace, which 
he thinks the most valuable Furniture of his House, 
as they afford him frequent Topicks of Discourse, and 
show that he has not been Idle.” 

142 Här utgår jag som i Montaignekapitlet 
åter från Georg Simmels diskussion om att frihet, 
trots att den kan framstå som ”ett förnekande av 
samhällsförbindelser” snarare bör beskrivas som ”en 
bestämd form av relation till omgivningen”, som 
måste ha en motpart för att ha en betydelse. Se vidare 
”Ensamhet och tvåsamhet”, s. 159–161, citaten s. 159.

143 Graham Good menar att bilden av essäisten som 
gentemannaamatör börjar bli obsolet i den engelska 
kulturen i början av 1900-talet (The Observing Self, s. 
182). En svensk parallell finns hos Sven Lindqvist, som 
i mitten av 1950-talet skrev i en kommentar om essän 
att den ”traditionella gentlemannaessayn [måste] förlora 
sin karaktär av överklassbestyr och finsmakarfiness” 
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historiska realiteten är en helt annan fråga; uppenbar-
ligen handlar det om en stiliserad och hårt regisserad 
figur. Det ser vi redan hos Montaigne som är betydligt 
mer upptagen än han låter påskina i sina essäer, och 
som är spränglärd fastän han påstår motsatsen, och 
något liknande gäller för Lamb. Hans Elia är på sätt 
och vis klippt och skuren för idealtypen (såväl flanören 
som essäisten) – en något till åren kommen litteratör 
med begränsade anspråk, en stor men egenartad belä-
senhet och viss fallenhet för nostalgi som rör sig fritt 
i stadsrummet med blicken öppen för sin omgivning 
och för sina egna tillkortakommanden. På många 
sätt kan han påminna om äldre figurer ur de engel-
ska essätidskrifternas persongallerier som fungerat 
normgivande – karaktärer som Isaac Bickerstaff eller 
Mr Spectator – den förre användes av Richard Steele i 
Tatler, föregångaren till Spectator. Liksom Bickerstaff 
är Elia till dels en komisk figur, en enstörig och excent-
risk ungkarl, inte längre någon ungdom, och i likhet 
med Mr Spectator föredrar han stadens folkliv framför 
lantliga idyller och framstår hellre som fritidslärd än 
som professionell författare. Samtidigt är han en mer 
utmejslad och egensinnig gestalt än de båda andra och 
betydlig mer närvarande som subjekt i själva texten.144 

Elia är nyckfull och känslostyrd snarare än lidelsefri 
och därmed knappast opartisk i den meningen som 
Mr Spectator påstår sig vara det. Som tidigare antytts 
kan detta ses som ett uttryck för skillnaden mellan det 
tidiga 1700-talets essätidskrifter – i vilka det formades 
en idé om att tidskriftens språkrör skulle uttrycka en 
allmän mening – och den mer kommersiella press som 
Lamb var verksam i och i vilken individuella särdrag 
hos skribenterna fick en ökande betydelse. Frågan är 
rentav om inte idén om essäistens opartiskhet, som 
Graham Good pekar på som ett inslag i en essäistisk 
idealtyp, framför allt hänger samman just med de ti-
diga essätidskrifterna och att den därmed är mindre 
illustrativ när det gäller en författare som Lamb. Sam-

för att bli ”nödvändig” i samtiden. Med tanke på 
Goods positionering av essäisten mitt emellan 
riddaren och pikareskens skälm är det intressant att 
notera att Lindqvist föredrar essän ”när den liknar 
pikareskromanen, ledande från äventyr till äventyr, 
full av oväntade sammanstötningar och personer som 
inte hör dit”. Se vidare dennes Ett förslag (Stockholm, 
1955), s. 123–125, citaten s. 123. För en diskussion om 
essäisten som gentlemannaamatör, se t.ex. Emma 
Eldelin, ”Essäisten som generalist: Författarroller och 
offentlig auktoritet hos tre samtida essäister”, i Tidskrift 
för Litteraturvetenskap nr 3–4 2009, s. 81–92, samt ”An 
Amateur’s Raid in a World of Specialists? The Swedish 
Essay in Contemporary Public Debate”, i Culture Un-
bound. Journal of Current Cultural Research nr 2 2010, 
s. 449–469. 

144 Jämförelsen av Elia med Addisons och Steeles 
figurer utgår från Italias The Rise of Literary Journalism 
in the Eighteenth Century, s. 23, 39–41, 67–68. Att Lamb 
inspirerats av 1700-talets essätidskrifter är troligt, då 
han tycks ha ansett det viktigt att en personlighet 
fungerade som sammanhållande kitt mellan essäer 
i olika ämnen. Han var dock inte odelat förtjust i 
föregångarna. I en opublicerad recension från 1821 
noterar Lamb att det har funnits ett stråk i essäns 
historia där man valt att låta en ”ideal character” 
utgöra substitut för det egna jaget för att få större 
uttrycksfrihet. Men varken Bickerstaff eller Mr 
Spectator är karaktärer med en så tydlig personlighet 
att de förmår förena tidskrifternas disparata ämnen, 
menar Lamb. Framför allt är Mr Spectator anonym: 
”He sets everything in a proper light – but we do not 
see through his spectacles. He colours nothing with his 
own hues.” Se Charles Lamb, ”From an Unpublished 
Review of Hazlitt’s Table Talk”, i Essayists on the Essay, 
s. 20 (kursiv i original). 
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tidigt fanns det redan i Addisons och Steeles samtid 
författare som gick i polemik med Spectators polerade 
och neutrala tonfall – Jonathan Swift, för övrigt upp-
hovsmannen till Mr Bickerstaff och en av bidragsgi-
varna till Tatler, formade i andra sammanhang essäis-
tiska språkrör som var excentriska, extrema, arga och 
befann sig på randen till galenskap. Elias ton är mil-
dare även om både Lamb och Swift har omtalats som 
satiriker.145 Elia är mera skälm än riddare, skulle man 
kanske kunna säga; Elia skrattar åt världen liksom åt 
sig själv, men är ändå ingen samhällsomstörtare efter-
som han inte helhjärtat kan ansluta sig till en sanning 
om världen. Elia är en betraktare av världen snarare än 
en som deltar i den, och i den meningen liknar han 
trots allt Mr Spectator.146

Som verksam i pressen belyser Lamb med sin 
Elia också de villkor som Walter Benjamin iakttar 
hos många av det tidiga 1800-talets franska flanörer, 
för att ännu en gång återkomma till parallellen med 
dessa figurer i litteraturens marginaler: nya tidningar 
och tidskrifter ger vitterheten en marknad och möj-
lighet för en litteratör att anpassa sig till det samtida 
samhället och att leva på sin virtuositet någonstans i 
skärningspunkten mellan journalistik och litteratur. 
Enligt Benjamin äger en stor del av denna anpassning 
rum på stadens gator, där flanörens sysslolösa timmar 
i själva verket är en förtäckt form av arbetstid, ja till 
och med kanske nödvändig för att frigöra litteratörens 
arbete. Men även i detta sammanhang är Benjamins 
perspektiv begränsat till det franska: han talar om 
feuilletonen som en av de framväxande genrer som i 
Paris särskilt förknippas med flanörtypen, men note-
rar inte att man kan se paralleller med essäisten och de 
engelska essätidskrifterna.147 

Kanske illustrerar Walter Benjamin – själv en av 
1900-talets framträdande essäister – både genom sin 
tystnad om den engelska essäistiken och genom in-
riktningen på sitt eget essäistiska skrivande den dis-

145 Beskrivningen av Jonathan Swifts essäistiska 
språkrör är hämtad från Sophie Gee, ”’Such Opinions 
Cannot Cohere’: Swift’s Inwardness”, i Republic of 
Letters. A Journal for the Study of Knowledge, Politics, 
and the Arts nr 1 2014, http://arcade.stanford.edu/rofl/
such-opinions-cannot-cohere-swifts-inwardness. Gerald 
Monsman har jämfört Lambs satir med Swifts i ”Satiric 
Models for Charles Lamb’s ’A Dissertation upon Roast 
Pig’”, i Nineteenth-Century Prose nr 1 2006.

146 Enligt Joseph E. Riehl finns ett stort behov 
av att utveckla förståelsen av Lambs författarskap 
utifrån teorier om humor – de studier som hittills 
gjorts har fokuserats på en borgerlig form av nedtonad 
humor (se That Dangerous Figure, s. 106, 123–124, 164). 
Själv tror jag att Lamb kan läsas i relation till äldre 
humortraditioner. Beskrivningen här av Elia som skälm 
är t.ex. inspirerad av hur Hans Lindström diskuterar 
denna gestalt i Skrattet åt världen i litteraturen (diss. 
Lund; Stockholm, 1993), s. 12–13, 31–32. Lindström, 
som anknyter till Bachtins studier av den folkliga 
skrattkulturen under medeltiden och renässansen, 
menar att skrattet dämpas i det borgerliga samhället då 
det förmildras till ironi och humor, och exemplifierar 
bland annat med just Lamb (ibid., s. 186, 239–240). 
Som jag ser det finns det ändå likheter mellan Elias 
skämtande och det folkliga skrattet; Elias skratt riktas 
mot allt och alla, inklusive honom själv. Det präglas 
också av ambivalens, är både glatt och muntert och 
ironiskt och hånfullt, så som det folkliga skrattet hos 
Bachtin, jfr Rabelais och skrattets historia. François 
Rabelais verk och den folkliga kulturen under medeltiden 
och renässansen, övers. Lars Fyhr, 3 uppl. (Gråbo, 
2007 [1965]), s. 23. Såväl Lambs som Elias ständiga 
skämtande verkar ha väckt mycket kluvna känslor, både 
i författarens egen samtid och senare, jfr Burton, A 
Double Life, s. 356–359. 

147 Walter Benjamin diskuterar litteratörens 
anpassning till marknaden via bland annat feuilletonen 
i ”Das Paris des Second Empire bei Baudelaire”, 
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tans som länge funnits mellan fransk och engelsk es-
sätradition (även om Benjamin skriver på tyska är han 
tydligt franskorienterad).148 Den kontinentala och inte 
minst den franska essäistiken tycks ofta ha haft ett mer 
intellektualiserande och mindre personligt och jagut-
forskande anslag, och essäbegreppet – om det alls har 
använts – har i den franska traditionen oftare knutits 
till monografin än till kortprosatexten.149 I Frankrike 
var man länge ambivalent till Montaigne; som Ric-
hard M. Chadbourne beskrivit det i en översikt över 
den franska essäistiken bidrog klassicismens estetiska 
doktriner till en tudelad Montaignereception. Å ena 
sidan respekterade många Montaignes tankegångar 
som moralist, skeptiker och förespråkare av det gentle-
mannamässiga bildningsideal som i den franska tradi-
tionen formulerats som l’ honnêteté, men å andra sidan 
hade man svårt för essäernas formlöshet, det gammal-
modiga och grova språket, de personliga referenserna 
och hoppandet från det ena ämnet till det andra. I 
början av 1600-talet fanns det rentav författare som 
försökte systematisera Les Essais genom att omredigera 
texterna enligt logiska principer, eller som tyckte att 
verket borde rensas på personliga passager – ingripan-
den som visar hur lite man förstod av Montaignes ori-
ginalitet som essäist (dessa exempel illustrerar förstås 
även i någon mening att det monstruösa i Montaignes 
essäistiska skrivande har varit svårförenligt med vissa 
typer av estetiska ideal eller redaktionella förfaran-
den).150 Kanske uppfattades Montaigne även som allt-
för oefterhärmlig för att man i hans efterföljd skulle 
anamma hans begrepp som en genrebeteckning – idén 
om essän som en egen genre, vilken inte öppet artiku-
leras hos Montaigne själv, formas som sagt betydligt 
tidigare i den engelska kulturen än i den franska. 

Det saknas alls inte fransk litteratur efter Montaig-
ne som skulle kunna beskrivas som essäistisk (i den 
franska kulturen skulle man kanske snarare kunna 
tala om en långvarig förekomst av ett essäistiskt mo-

i Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des 
Hochkapitalismus (Frankfurt am Main, 1969 [1938]), s. 
26–31. Feuilletonen kommenteras vidare nedan.

148 För en introduktion till Walter Benjamin som 
essäist, se t.ex. Melberg, Essä, s. 281–285.

149 Skissen över den franska essätraditionen utgår 
från Richard M. Chadbourne, ”French Essay”, i En-
cyclopedia of the Essay, s. 294–307 samt Peter France, 
”British and French Traditions of the Essay”, s. 25–40. 
Den generaliserande bilden motsvarar förstås aldrig 
praktiken. Om Charles Lamb kan tyckas vara klippt 
och skuren för en typisk tendens i engelsk essätradition 
ger Samuel Johnsons tidskriftsessäer – trots frihetligt 
och spontant klingande namn som Rambler och 
Idler – intrycket av ett mer formellt tilltal som också 
förekommer i engelsk essäistik. Enligt Graham Good 
ger Johnsons essäer knappast intryck av spontanitet 
utan formulerar synpunkter av någon som redan är 
övertygad och har tänkt färdigt: ”The Rambler does 
not ramble much, either on foot or in writing”, skriver 
Good (The Observing Self, s. 58). Detsamma gäller 
förstås när man försöker beskriva skillnaderna mellan 
exempelvis engelsk och fransk essätradition – är det 
forskares encyklopediska och sorterande impulser 
(som är främmande för essän så som de flesta beskriver 
den) som skapar nationella essätraditioner medan det 
essäistiska landskapet som helhet är betydligt mer 
pluralistiskt och gränsöverskridande? Essäisten Chris 
Arthur har skrivit intressant i frågan om essäistik och 
nationalism i ”Int’l Essayists: Chris Arthur, An Irish 
Essay(ist)?”, på bloggen Essay Daily, 26.6.2017, http://
www.essaydaily.org/2017/06/intl-essayists-chris-arthur-
irish.html.   

150 Chadbourne nämner Pierre Charrons De la 
sagesse (1601) som ett tidigt försök till systematisering 
av Montaignes tänkande (se ”French Essay”, s. 295). 
Om traditionen av att redigera i Montaignes essäer, se 
även Sarah Bakewell, How to Live, s. 308–311. Bakewell 
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dus medan genrebegreppet länge förblir otydligt och 
outtalat); under 1600- och 1700-talen växer det ex-
empelvis fram en flora av konverserande genrer i nära 
anslutning till tidens salongskultur, men under namn 
som pensées, caractères, portraits, maximes, brev och di-
aloger. Andra uttryck som användes om essäliknande 
texter kunde exempelvis vara discours, traités, réflexions 
och dissertations.151 Rousseaus Les Rêveries du prome-
neur solitaire är uppenbart skriven i dialog med Mon-
taignes Essais men han använder symptomatiskt nog 
en annan genrebeteckning och utvecklar sina dröm-
merier mot en mer uttalat självbiografiskt tilltal. Char-
les-Augustin Sainte-Beuve lägger med sina Causeries 
du lundi, måndagskåserier (återigen – han kallar dem 
inte essäer) grunden för en kritisk essäistik i Frankri-
ke som till övervägande del handlar om litterära äm-
nen. Även när pressen får en större betydelse för det 
franska essäistiska skrivandet fortgår det alltså främst 
under andra beteckningar. När essäbegreppet har an-
vänts i fransk kultur har det mestadels varit i samband 
med längre, utredande texter – som såväl Richard M. 
Chadbourne som Peter France har konstaterat tende-
rar franska författare att använda essän som ett ana-
lysinstrument, ett redskap för teoretiskt abstrakt och 
filosofisk diskussion, snarare än som medium för jag-
utforskande eller som beteckning för kortprosatexter 
av mer anspråkslöst slag.152 Som kortprosaform i pa-
ritet med den engelska tidskriftsessäistiken lever den 
franska essän alltså länge ett underjordiskt liv under 
andra namn, och det är först på 1900-talet som en mer 
medveten kritisk reflektion formas kring essäistiken i 
den franska kulturdebatten. Att man i franskan ofta 
har undvikit essäbegreppet till förmån för en rad an-
dra genrebeteckningar kan ställas mot den engelska 
tendensen att ta en självklar utgångspunkt i essäbe-
greppet men sedan skapa en lång rad underkategorier, 
som periodical essay, personal essay, familiar essay, criti-
cal essay eller formal essay, för att fånga alla tänkbara 

konstaterar att det är just det essäistiska hos Montaigne 
som förkortade utgåvor har tenderat att skala bort: 
”[…] Montaigne’s ’spirit’ resides in the very bits editors 
are most eager to lose: his swerves, his asides, his 
change of mind, and his restless movement from one 
idea to another.” (Citatet s. 310.)

151 Chadbourne beskriver franska författare som 
skriver essäistiskt under andra titlar som ”essayists 
in disguise”; bland dem finns Blaise Pascal, Madame 
de Sévigné, Jean de La Bruyère och Saint-Évremond 
(”French Essay”, s. 296). Det tycks alltså i den franska 
kulturen finnas ett undvikande och samtidigt ett 
anammande av tendenser hos Montaigne, bland annat 
uttryckt i ett kringgående av essäbegreppet. Men finns 
det inte även i den engelska essäistiken en annan form 
av undvikande i förhållande till Montaigne – med 
tanke på dess många pseudonymer och signaturer? 
Engelska essäister är ofta mer personliga än de franska, 
men de är det i viss mån också ”in disguise”. Douglas 
Hesse har konstaterat att förvånansvärt många engelska 
essäister från 1700-talet och framåt talar bakom en 
mask, vilket han tror har att göra med att det fanns en 
osäkerhet om ”the propriety and desirability of having 
one’s own experience explicitly serve as the source and 
object of presentation and exploration” (”British Essay”, 
s. 105). 

152 Rousseaus förhållande till Montaigne 
kommenteras av Chadbourne (”French Essay”, s. 299). 
Om Sainte-Beuves essäistik, se t.ex. Melberg, Essä, s. 
183–187. En av de franska författare som tycks höra till 
undantagen och som inspirerades av såväl Montaigne 
som av engelska essätidskrifter är Pierre de Marivaux. 
Han lyfts fram av såväl France som Chadbourne som 
en av de mest självmedvetna franska essäisterna, men 
enligt France är det likväl slående hur mycket av in-
nehållet i Marivaux Le Spectateur français (1721–1724) 
som närmar sig dramatik eller fiktion snarare än 
essä (”British and French Traditions of the Essay”, 
s. 33). Enligt Chadbourne utmärker sig Marivaux 
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nyanser i den amorfa essäistiska traditionen. För att ta 
jämförelserna vidare ytterligare ett steg verkar den tys-
ka kulturen för övrigt uppvisa ett snarlikt förhållande 
till essän som den franska – länge fanns inte någon 
uttalad genreuppfattning (Montaignes essäer översat-
tes till tyska i sin helhet först på 1790-talet, medan den 
första engelska översättningen, av John Florio, kom 
redan 1603). När begreppet väl började användas mer 
medvetet (från andra halvan av 1800-talet) fanns även 
i den tyska essäistiken en preferens för det mindre per-
sonliga och det mer formella, teoretiserande tilltalet. 
Samtidigt är det paradoxalt nog tyskspråkiga essäteo-
retiker som Lukács och Adorno som haft det största 
inflytandet på debatten om essän under senare år.153 

Mot bakgrund av den franska essäistikens historia 
förefaller det som om Walter Benjamins påstående om 
feuilletonen som flanörernas egen genre har färgats av 
en utveckling särskilt inom den franska pressen under 
det tidiga 1800-talet vilken så småningom får betydelse 
även i den tyskspråkiga kulturen, där feuilletonbegrep-
pet likaså blev vanligt (medan termen aldrig slog an i 
engelskan). Benämningen feuilleton, som är av betyd-
ligt senare datum än essän, har använts såväl om ett 
särskilt utrymme i tidningen, ofta vikt för ett blandat 
kulturmaterial, som om ett slags genre med särskil-
da innehållsliga och stilmässiga drag, exempelvis ett 
kåserande och associationsrikt skrivsätt, en betoning 
på det dagsaktuella och en subjektiv och personlig ut-
gångspunkt. Flera essäforskare har sett likheter mellan 
feuilletonen och den engelska traditionens tidskriftses-
säer som ofta tar sig snarlika kåserande och associativa 
uttryck och som inte minst skapar en rad personliga 
och vältaliga observatörer.154 Det kan alltså i vissa av-
seenden vara intressant att jämföra såväl genrerna som 
deras specifika talpositioner – feuilletonen med essän, 
flanören med essäisten, men det finns likväl en viktig 
skillnad mellan Benjamins litteratör-flanör och Lambs 
Elia: Benjamins flanör, som i synnerhet representeras 

dessutom för en vanlig fransk motvilja mot att använda 
essäformen för det alltför intima (”French Essay”, s. 
299–300). 

153 Beskrivningen av den tyska essäistiken utgår från 
John A. McCarthys ”German Essay”, i Encyclopedia of 
the Essay, s. 322–335. Även i tyskan har man tenderat 
att använda en lång rad andra beteckningar för 
essäliknande texter (Abhandlung, Brief, Fragment, 
Gespräch, Gedanken, Predigt, Probe, Rede, Versuch 
och så vidare). I jämförelsen här har jag vid sidan av 
Chadbourne, France och McCarthy även använt mig 
av Douglas Hesses motsvarande presentation av den 
brittiska essäistiken (”British Essay”, i ibid., s. 103–113). 
En problematisk tendens i Chadbournes i övrigt 
mycket gedigna artikel är att han tycks förutsätta att 
essäbegreppet fungerar som överordnat alla de andra 
genrer han nämner – vilket både riskerar att tänja 
gränsen för essän till det yttersta och att skymma det 
faktum att många av de former han diskuterar, som 
brev, dialoger, maximer och så vidare, kan beskrivas 
som genrer i egen rätt, om än besläktade med essän. 

154 Om begreppet feuilleton, se t. ex. Ingemar 
Oscarsson, Fortsättning följer. Följetong och 
fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850 (diss.; Lund, 
1980), s. 17–23, samt Anthony Levi, ”Feuilleton”, i 
Encyclopedia of the Essay, s. 279–280. I den senare 
framgår att begreppet har skiftat i innebörd; i vissa 
fall har det t.ex. associerats med fiktionsberättande 
i följetongsformat. I OED definieras ”feuilleton” 
specifikt med referens till den franska pressen: ”In 
French newspapers (or others in which the French 
custom is followed), a portion of one or more pages 
(at the bottom) marked off from the rest of the page 
by a rule, and appropriated to light literature, criti-
cism, etc.; an article or work printed in the feuilleton.” 
Diskussioner om likheterna mellan engelskans familiar 
essay och feuilletonen finns t.ex. hos Haas, Essay, s. 
66–68 samt hos Rohner, Der deutsche Essay, s. 512–524. 
Båda anser att essän har ett högre bildningsanspråk 
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av Baudelaire, uttrycker ångest och alienation inför 
beroendet av marknaden, men hos Elia finns som re-
dan tidigare antytts ingen uppenbar konflikt mellan 
flanörpositionen och det kommersiella och det råder 
en helt annan sinnesstämning än i Baudelaires skrif-
ter. I Lambs essäer under täckmantel av Elia finns 
ingen svartsyn och leda utan snarare lätthet, inte alie-
nation utan sällskaplighet och en lekfull och undang-
lidande ironi – ett slags indirekt konst bakom masker 
som förvisso är nog så svår att fånga och förstå i alla 
dess skiftningar.155 

 
*

Lambforskningen har som sagt länge varit upptagen 
av förhållandet mellan Lamb och hans essäpersona – 
kanske inbjuder en författare så inriktad på maskspel 
särskilt till detta. Men i stället för att gräva i författa-
rens biografi skulle jag vilja pröva ett annat spår för att 
gå vidare med min fråga, som snarare handlar om vad 
Lamb gör med den essäistiska idealtypen i förhållande 
till föregångarna. Vad händer exempelvis om Eliafigu-
ren ses i perspektiv av sociologen Richard Sennetts of-
fentlighetsteori och i relation till begrepp som offent-
ligt och privat så som de enligt honom kan gestalta sig 
under tidigt 1800-tal? 

I The Fall of Public Man (1977), på samma gång en 
studie i en successivt framväxande borgerlig identitet 
och en kritisk diskussion av de borgerliga värdering-
arnas inverkan på offentligheten, menar Sennett att 
det från 1700-tal till 1900-tal, framför allt i samband 
med urbaniseringen och utifrån exemplen Paris och 
London, sker markanta förskjutningar i föreställning-
arna om förhållandet mellan det offentliga och det 
privata.156 Dessa förskjutningar påverkar bland annat 
det mellanmänskliga samspelet och uppfattningarna 
om jaget. Enligt Sennett präglades uppträdandet i 
1700-talets offentliga rum av ett slags skådespeleri eller 

och att feuilletonen vänder sig till en vidare och mer 
differentierad läsekrets. Hos dessa forskare kan man 
dock iaktta, menar jag, en viss ambivalens inför den 
spänning mellan det triviala och det seriösa som ryms 
inom essätraditionen själv (jfr Obaldia, The Essayistic 
Spirit, s. 19–20).

155 Mitt intryck är att Elia bara delvis låter sig 
läsas i linje med flanörfiguren. Simon P. Hull har 
beskrivit Elia som en domesticerad, vingklippt flanör 
med hänvisning till återkommande typer hos Lamb 
som den bokstavligt eller bildligt förlamade eller 
haltande individen, den fängslade som rör sig i slutna 
rum och så vidare. Han menar även att Elia är mer 
tillbakablickande och känslomässigt engagerad än 
den gängse bilden av flanören (Charles Lamb, Elia 
and the London Magazine, s. 55–58, 63). Angående 
flanörens alienation syftar jag på den beskrivning 
Benjamin ger av Baudelaire i ”Das Paris des Second 
Empire bei Baudelaire”, bland annat då han nämner att 
Baudelaire jämför litteratören (den Literaten) med en 
prostituerad. Baudelaire har enligt Benjamin förstått att 
litteratören går till marknaden skenbart för att flanera 
men i realiteten för att finna en köpare (s. 34). Om 
avsaknaden av konflikt mellan flanörpositionen och det 
kommersiella hos Elia, se Dana Brand, The Spectator 
and the City, s. 43–44.  

156 Beskrivningen av Richard Sennetts teori är 
ett mycket starkt sammandrag där jag tagit fasta 
på de övergripande skillnaderna mellan Sennetts 
beskrivningar av 1700-talets och 1800-talets 
offentlighet. Jag har utgått från The Fall of Public 
Man (London, 2002 [1977]), fr.a. s. 17, 28–29, 36–42, 
48–49, 73, 80–82, 87, 152–153, 191–195, 199–202. Liksom 
Habermas har även Sennett en tendens att idealisera 
1700-talets offentlighet, och ser i likhet med denne den 
påföljande utvecklingen i förfallstermer, vilket enligt 
min mening blir lite för tillspetsat. Precis som i fallet 
med Habermas är det dessutom svårt att avgöra i vilken 
mån Sennett talar om verkliga förhållanden eller om 
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rollspel, vilket hade en viktig funktion i en tid präglad 
av hastiga samhällsomvälvningar, urbanisering och 
klassmässiga förändringar. Rollspelandet blev ett sätt 
för en ännu inte helt klassmedveten urbanbefolkning 
att interagera med främlingar i stadens offentliga rum: 
i parker, på trottoarer, i kaffehus och på teatern. När 
man var osäker på vad som var ett lämpligt uppträdan-
de i förhållande till personer av oklar social ställning 
blev lösningen ett skapat, lånat eller imiterat beteende, 
distanserat från personliga omständigheter och baserat 
på särskilda regler och konventioner. Ett slags kodifie-
rat och ritualiserat språk med givna tecken och gester 
reglerade alltså uppträdandet mellan främlingar under 
denna tid. Sennett kallar detta av teatern inspirerade 
rollspel ett slags vardagens konst och en lek och menar 
att just det opersonliga och artificiella draget samtidigt 
var ett uttryck för frihet och spontanitet. För Sennett 
är Addisons och Steeles essätidskrifter symptomatiska 
uttryck för 1700-talets offentlighet, ofta lokaliserad till 
kaffehuset, i vilken man fokuserade på det sällskapliga 
i meningen de ämnen som var tillräckligt allmängilti-
ga för att tillåta människor att konversera utan att de 
behövde avslöja alltför mycket om sina egna känslor, 
sin personliga bakgrund eller ställning. Kaffehuset 
vilade alltså på en social fiktion, menar Sennett; för-
utsättningen för det möte över klassgränser som sked-
de där var att man bortsåg från ojämlikheter så länge 
man befann sig i just detta rum.

Under 1800-talet skedde stora förändringar i detta 
mellanmänskliga skådespel enligt Sennett. I ökande 
grad kom nu personligheten att betraktas som något 
inneboende i själva uppträdandet. Romantiken hyllade 
den naturliga människan och kritiserade förkonstling 
och skådespeleri. Det var den naturliga människan 
som var uttrycksfull, men uttryck för känslor skul-
le reserveras för privatsfären.157 När man inte längre 
trodde på individens förmåga att överskrida det egna 
jaget i det offentliga skapades enligt Sennett en rädd-

föreställda sådana. Man kan även uppfatta Sennetts 
historiska periodisering som väl grovhuggen och oklart 
relaterad till samtidiga förändringar på de konstnärliga 
fält som han återkommande diskuterar, men jag har 
likväl funnit vissa aspekter av Sennetts teori intressanta 
för att ytterligare belysa Lambs essäistiska lekar med 
roller, perspektiv och masker.

157 I en skiss över privatlivets historia från 1500-tal 
till 1800-tal menar även Philippe Ariès att 1800-talet är 
den tid då privatlivet ersätter sällskapligheten som en 
central aspekt av samhället. En äldre och mer anonym 
form av sällskaplighet på gator och torg, vid hovet och 
i byar, gjorde inga tydliga skillnader mellan privat och 
offentligt, medan 1800-talet reglerar sällskapligheten 
och centrerar den till familjen och individen. Se dennes 
”Introduction”, i A History of Private Life. III, s. 8–9. 
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hågsenhet, en passivitet och oro att man skulle råka 
avslöja sina innersta känslor. I den offentliga sfären för-
väntades man kontrollera sitt beteende och dölja sina 
känslor för att samvaron skulle fungera så friktionsfritt 
som möjligt. Hellre än att utmärka sig ville man nu 
vara anonym. Sennett ser denna utveckling som en 
förlust för samvaron i det offentliga: när intimiteten 
i ökande grad blev normen för mänsklig interaktion 
(en utveckling som enligt Sennett sedan accelererar 
på 1900-talet) förlorade människor något av sin var-
dagliga kreativitet och teatrala uttrycksförmåga. Man 
kan också säga att de förlorade sin förmåga att leka 
– leken är nämligen en viktig aspekt av rollspelandet 
i Sennetts ögon. I 1800-talets offentlighet förväntades 
man inte längre leka eller spela roller, utan skulle vara 
sig själv i alla relationer, vilket ledde till en allt större 
obalans mellan det offentliga och det privata. Ju mer 
intim offentligheten blev, desto mindre präglades den 
av sällskaplighet, menar Sennett. Med tiden fick i stäl-
let professionella konstnärer och skådespelare ett slags 
kompensatorisk funktion att vidareföra och utveckla 
1700-talets bild av människan som skådespelare; de 
fick uttrycka den spontanitet, den personlighet och de 
känslor som å ena sidan idealiserades men å andra si-
dan undertrycktes i vardagliga relationer. 

Jag ser Elia som ett slags övergångsgestalt mellan 
Sennetts 1700-tals- och 1800-talsoffentlighet, inte 
minst med tanke på hur Lamb gestaltar hans relation 
till läsaren eller den föreställda publiken.158 Elia-fi-
guren kan både ses som ett uttryck för ett slags säll-
skapligt och lekfullt rollspel på distans från jaget i det 
offentliga, och för en enligt Sennett senare formad 
idé om att det bara är på teatern eller bakom en mask 
som konstnären fritt kan uttrycka känslor och inti-
mitet.159 För Elia är staden och gatulivet fortfarande 
ett skådespel där det verkar finnas en viss distans 
mellan människan och de roller hon spelar, vilket Elia 
utnyttjar till fullo genom att experimentera med olika 

158 Att storstaden ännu på 1820-talet kunde 
betraktas som en scen framgår i Deborah Epstein 
Nords Walking the Victorian Streets. Women, Represen-
tation, and the City (Ithaca, 1995), vars första kapitel 
heter just ”The City as Theater. London in the 1820s”, 
och bland annat behandlar några av Lambs essäer. 

159 Det finns flera paralleller mellan Sennetts 
resonemang om 1700-talets offentlighet och Georg 
Simmels diskussion om den höviska kulturens 
sällskaplighet som ännu färgade den franska 
hovkulturen under ancien régime. Simmel beskriver 
hovkulturens rollspelande som en sällskaplig 
umgängesform präglad av intresselöshet och 
föreställd jämlikhet. Liksom Sennett talar Simmel 
om sällskapligheten som en samhällelig lekform 
och krävande interaktion som bortser från särskilda 
intressen, det personliga och privata, rang och yttre 
mål. Båda pekar på likheterna mellan sällskaplighetens 
och konstens funktioner och relation till verkligheten. 
Innehållet och betydelsen i sällskapligheten är framför 
allt kontakt, utbyte, samtal, menar Simmel – den 
erbjuder ett av få tillfällen där talet och de relationer 
det skapar är mål i sig. Även för Simmel är det en 
frihet att träda in i sällskapet som människa snarare 
än med sin person. Sällskapet är dock ett slags social 
fiktion; dess artificiella idealvärld är jämlik endast 
då man bortser från realiteter. Både Simmel och 
Sennett uppfattar därtill rationalistiska krafter som 
ett hot mot sällskapligheten: enligt Simmel betraktas 
den mänskliga impulsen till sällskaplighet ur en 
rationalistisk synvinkel som en form av sysslolöshet 
utan innehåll, medan Sennett, med hänvisning till 
Max Weber, hävdar att borgerligheten under inflytande 
av den protestantiska asketismen nekar sig nöjet av 
ritualer (The Fall of Public Man, s. 333). Beskrivningen 
av Simmels teori utgår från ”The Sociology of 
Sociability”, övers. Everett C. Hughes, i Simmel on 
Culture. Selected Writings, red. David Frisby & Mike 
Featherstone (London, 1997 [1911]), s. 120–130. 
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identiteter (han upplyser därtill explicit läsaren om att 
Elia är en mask). Rollspelet fungerar uppenbarligen 
även frigörande för Elia. Samtidigt gör han inte, som 
Mr Spectator, anspråk på att uttrycka någon allmän 
mening utan är tydlig med att han ger utlopp för den 
enskilda individens nyckfulla känslor och åsikter, 
och det är troligt att denna frispråkighet är möjlig 
delvis för att den sker bakom en mask, vilket gör det 
oklart hur den ska kopplas till författaren själv. Lamb 
skapar med Elia en ”skilled performer”, som Sennett 
formulerar det; en öppet utstuderad roll. Elia utför ett 
slags enmansteater, men uttryckt i skrift, och det är 
just detta som Sennett egentligen inte diskuterar i sin 
studie. Sennetts ideal är helt uppenbart den muntliga 
interaktionen med främlingar öga mot öga och han 
tycker sig se hur det förtvinar då 1800-talets stadsbor 
blir mer och mer ovilliga att samspråka med varandra, 
men han reflekterar inte över att denna interaktion 
kanske delvis börjar föras på andra arenor och i medi-
erade former.160 Sällskapligheten kanske i stället flyttar 
in i skriften när romaner, tidskrifter och magasin 
tillgängliggörs för en allt större och mer varierad och 
för författaren okänd publik? Att skriva liksom att läsa 
är ju i någon mening alltid en kommunikation med 
främlingar, ett slags artificiell dialog där både förfat-
taren och läsaren måste distansera sig från sitt eget jag 
och inta fiktiva roller. 

Walter J. Ong har hävdat att 1800-talsromanernas 
ständigt återkommande ”kära läsare” är ett tecken på 
en osäkerhet om läsarens och författarens roller som 
han förknippar med en ännu inte helt genomförd 
övergång mellan en muntlig och skriftlig kultur; an-
dra forskare menar att samma förtroliga och vänliga 
läsartilltal är ett led i försöket att säkra en publik för en 
ny form av berättande och en strategi för att få läsare 
att känna sig kulturellt förpliktigade att läsa.161 Även i 
essäformen finns det länge en mer eller mindre expli-
cit konversation med läsaren, vilken är återkomman-

160 Citatet från Sennett, The Fall of Public Man, s. 
195. När jag beskriver Elia som en ”skilled performer” 
gör jag visst våld på Sennetts beskrivning, som präglas 
av hans fokus på öga-mot-öga-interaktionen och den 
samtidiga närvaron av aktör och publik. Sennett 
betonar att ”the performance artist” är något annat 
än den romantiska poeten, konstnären eller essäisten, 
eftersom denne verkar i närvaro av sin publik och 
därför måste uppträda på ett visst sätt för att väcka 
respons (ibid., s. 199–200). Som Hull har visat genom 
sin utgångspunkt i essäernas publicering i London 
Magazine, med alla dess paratextuella kommentarer 
om Elias förehavanden, skapas dock Lambs persona 
i uppenbar dialog med en publik (Charles Lamb, Elia 
and the London Magazine, passim). Eftersom det 
sker i skrift kan det naturligtvis inte jämföras med 
performancekonstnärens verksamhet, men det handlar 
likväl även i Lambs fall om ett socialt och responsivt 
agerande. 

161 Jag utgår här från Walter J. Ongs Muntlig och 
skriftlig kultur, s. 119–120 och densammes Interfaces of 
the Word. Studies in the Evolution of Consciousness and 
Culture (Ithaca, 1977), s. 73, 279, 283; samt Garrett 
Stewarts Dear Reader. The Conscripted Audience in 
Nineteenth-Century British Fiction (Baltimore, 1996), s. 
5–6, 11, 30, 36, 395. Verbet conscript syftar i normalfallet 
på värnplikt, men i det här fallet vill Stewart beskriva 
hur läsaren ”inkallas” genom romanens läsartilltal som 
konstruerar läsandet som kulturellt förpliktigande. 
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de inte minst hos Lamb; i den allra första Elia-essän, 
”The South-Sea House”, hejdar Elia som sagt läsaren, 
som han här antar är en rentier som hämtat ut sin 
nätta summa från banken och är på väg hem till sin 
förortsbostad, för att få denne att göra uppehåll i sin 
målinriktade färd för att i stället reflektera över kopp-
lingarna mellan nuet och det förflutna. ”Oxford in the 
Vacation” inleds återigen med ett direkt tilltal till läsa-
ren som denna gång beskrivs som en förståsigpåare, en 
sådan som börjar sin läsning med att bläddra fram till 
signaturen på sista sidan och frågar sig ”vem är Elia?” 
och som redan antas ha dragit (möjligen förhastade) 
slutsatser om vem han är. I ”A Quaker’s Meeting” för-
söker Elia likaså sakta ner läsarens tempo genom att 
ta med denne in i tystnaden och stillheten på ett kvä-
karmöte, och i ”New Year’s Eve” säger Elia att läsaren 
”kanske är en strängt upptagen person”, som inte har 
tid med eller förståelse för de underliga och måhända 
en aning självömkande tankar som kan utlösas hos en 
barn- och hustrulös lite grånad man när ännu ett år 
har gått till ända, men om så skulle vara drar sig Elia 
tillbaka bakom sin mask för att göra sig oåtkomlig för 
läsarens löje.162 Elias återkommande samtal med läsa-
ren kan alltså upplevas som ett slags ständigt sonde-
rande av gränser, där den ironiska tonen ibland föran-
leder ett ”[m]issförstå mig icke, gunstige läsare”, och 
där han då och då påminner läsaren om att han spelar 
en roll men samtidigt, implicit, uppmanar läsaren att 
själv använda sin läsning och sin lediga tid åt att leka, 
spela roller och överskrida det egna jaget för att försö-
ka leva sig in i någon annans perspektiv och reflektera 
över tillvarons mångfald.163 Det verkar nästan som om 
det är en alltför rationalistisk och ytlig läsare Lamb 
vill utmana; som om medelklassens effektivitets- och 
nyttoideal skulle ha färgat av sig även på dess läsning 
(ungefär så som Franco Moretti menar att det färgar 
dess prosa). 

Det som dock är allra mest slående är just det lek-

162 Exemplen på läsartilltalet är hämtade 
från ”The South-Sea House”, s. 3; ”Oxford in the 
Vacation”, s. 7 (citatet från ”Oxford under ferierna”, 
s. 17; i bokversionen avslutas inte texten med Elias 
signatur vilken dock fanns med i originalversionen i 
London Magazine); ”A Quaker’s Meeting” s. 45 samt 
”New Year’s Eve”, s. 29 (citatet från den svenska 
översättningen, ”Nyårsafton”, i Essayer, s. 39).

163 Citatet från ”Om att ha – och icke ha – öra” 
i Essayer, s. 47. Originalets ”A Chapter on Ears” 
publicerades först i London Magazine i mars 1821. Att 
Lamb själv betraktade essän som en dialogisk genre 
framgår inte minst i det förord som han planerade inför 
utgåvan av den första essäsamlingen Elia men som han 
till slut valde att inte ha med. Han skickade utkastet 
bifogat ett brev till John Taylor, dåvarande redaktör 
för London Magazine, och betonade att läsaren skulle 
betrakta det skrivna som ”first thoughts”, ofullständiga, 
hypotetiska – som ett slags konversation efter 
middagen där allt det sagda inte skulle tas bokstavligt. 
Senare ändrade han sig, och skrev till Taylor att han vid 
närmare eftertanke inte ville ha något särskilt förord: 
”On better consideration, pray omit that Dedication. 
The Essays want no Preface: they are all Preface. A Pref-
ace is nothing but a talk with the reader; and they do 
nothing else.” (Citaten från E. V. Lucas, ”Notes”, första 
s. 299, andra s. 300, kursivering i original.) 
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fulla tilltal som genomsyrar Lambs essäer under Elias 
mantel. Jag tänker mig att de reträtter till roller och 
förklädnader som utnyttjas så genomgående hos Lamb 
kan ses i perspektiv av Johan Huizingas beskrivningar 
av den lekande människan (vid sidan av Sennetts teori 
om offentlighetens omvandlingar). Huizingas defini-
tion av leken är intressant att citera i sin helhet: 

Från formell synpunkt kan leken alltså sammanfat-
tande kallas en fri handling, som av den utövande 
uppfattas som ”låtsad” och som någonting utanför 
det vanliga livet; som inte är förknippad med något 
materiellt intresse eller tjänar något nyttoändamål; 
som utspelas inom gränserna för en egen tid och ett 
eget rum; som förlöper i ordning enligt bestämda 
regler och framkallar sammanslutningar, vilka å 
sin sida gärna omger sig med hemlighetsfullhet och 
skiljer sig ut från den vanliga världen genom för-
klädnad.164 

Det torde väl redan ha framgått att Lambs Elia-lekar 
inte fullt ut överensstämmer med Huizingas beskriv-
ning – bland annat finns ju en kommersiell aspekt av 
essäskrivandet för tidskrifterna som Lamb emellanåt 
öppet anspelar på – men samtidigt finns det många 
lekfulla drag i Lambs essäer, i maskeraden och roll-
spelandet som formar en egen värld med egna regler 
men som mycket tydligt är på låtsas, i Elias tendens 
att uppehålla sig vid de aktiviteter, nöjen, beteenden 
och den mänskliga samvaro som utspelar sig bortom 
det nyttigas, ändamålsenligas och pliktens domäner, i 
den lekfulla hållningen till språkets mångtydiga och 
dialogiska karaktär. I relation till Sennett är det in-
tressant att även Huizinga återfinner ett starkt leke-
lement i 1700-talets kultur, där han menar att ”[h]ela 
den litterära apparaten består av lekfigurer”, medan å 
andra sidan 1800-talets samhällsutveckling, i vilken 
nytta, arbete, produktion och rationalism blir över-
ordnade värden, lämnar mycket lite utrymme för lek. 

164 Citatet från Johan Huizinga, Den lekande 
människan, s. 24. I ett resonemang om olika lekteorier 
diskuterar Sennett bland annat Huizinga, se The Fall 
of Public Man, s. 17. Liksom Sennett tenderar även 
Huizinga att idealisera den talade interaktionen öga 
mot öga. Trots att han diskuterar lekens förhållande 
till konsten verkar Huizinga se lek som något i första 
hand muntligt, icke-medierat och simultant, det vill 
säga som en aktivitet där alla ingående deltagare är 
samtidigt närvarande i tid och rum och där skapande, 
framförande och upplevande sammanfaller. Han 
hävdar exempelvis att eposet förlorar sin lekfullhet 
när det inte längre framförs muntligt vid festliga 
tillfällen utan komponeras för läsning, och att lyriken 
tappar sin koppling till leken när den inte längre har 
ett samband med musiken (Den lekande människan, 
s. 175). Huizinga verkar alltså sakna förtroende för 
skriften som medium för litteraturens lek. Möjligen 
kan det kopplas till hans tendens att betona lekens 
sociala karaktär, vilken han likaså främst iakttar i 
äldre tiders konst. Bland annat hävdar han att det är 
svårt att urskilja det lekfulla i modern konst eftersom 
den skilts från sin gemenskapsfrämjande funktion (s. 
243). Utifrån en sådan uppfattning blir det svårt att 
betrakta såväl skrivande som läsande av litteratur som 
en lek, men jag tror att det är en alltför snäv syn på 
litteraturens, skrivandets och läsandets lekfulla (och 
sociala) potential, vilket inte minst Lambs essäer är 
exempel på.
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”Om någonsin ett århundrade har tagit sig självt och 
hela tillvaron på allvar, så är det 1800-talet”, hävdar 
Huizinga, som samtidigt menar att romantiken som 
estetisk rörelse likväl i början av denna period förmår 
skapa ett idealt rum för konstens lek.165 Jag ser Lamb 
som en av de författare som, trots återkommande gli-
ringar mot de romantiska idealen, genom sina essäer i 
Elias gestalt bidrar till formandet av just detta rum för 
konstens lek. 

*

Även om sinnesstämningen är nästan oavbrutet lekfull 
i Lambs essäer har Elia ett bekymmer som jag skulle 
säga formar sig till ett genomgående tema: om vi in-
stämmer med Graham Good om att frihet, åtminsto-
ne idealtypiskt, är ett centralt värde för essän och es-
säisten, är Elias problem att hans frihet är kringskuren 
(åtminstone om den betraktas i termer av rum och tid 
i strikt geografisk och fysisk mening eller i rent eko-
nomiska och materiella termer, medan det möjligen 
är en annan fråga med den mentala friheten – kanske 
är rollspelandet så viktigt för Elia för att det är den 
främsta frihet han äger?). Den aristokratiskt sysslolösa 
position som äldre tiders essäister gjort anspråk på är 
omöjlig för honom, han som skämtsamt måste ursäkta 
sig för att han sitter vid pulpeten på kompaniet om 
dagarna och som får stjäla sig tid till skrivande och 
studier. Elia är varken en riktig gentlemannaamatör, 
som Mr Spectator eller för den delen Montaigne, eller 
en professionell författare, som exempelvis Mr Ram-
bler, Samuel Johnsons alter ego i essätidskriften med 
samma namn.166 Elias oklara ställning blir närmast 
ett incitament för essäernas återkommande undersök-
ningar av den frihet och de positioner, egenskaper och 
beteenden som konventionellt hade förknippats med 
gentlemän och aristokrater. Om man inte är någon 
verklig gentleman återstår bara att spela gentleman, 

165 Huizinga diskuterar skillnaden mellan 1700-tal 
och 1800-tal i Den lekande människan, s. 226–235, första 
citatet s. 226, andra s. 232. 

166 Iona Italia beskriver Mr Rambler som 
professionell författare, därtill socialt lägre stående än 
Mr Spectator, se The Rise of Literary Journalism in the 
Eighteenth Century, s. 145f. Samuel Johnson själv skrev 
likaså sina essäer som en form av brödskriveri även om 
läsarna skulle få intrycket att texterna hade formats 
med den litterära ledighetens omsorgsfulla långsamhet, 
jfr Good, The Observing Self, s. 57–58; Bonham-Carter, 
Authors by Profession, s. 23. Att Johnson mer eller 
mindre försörjde sig på sitt skrivande innebar inte att 
han och andra samtida författare var odelat positiva 
till författarens successiva professionalisering; snarare 
verkar det ha funnits en återkommande ambivalens. 
Som Sarah Jordan visat kanaliserade den ofta omtalade 
sysslolösheten tidens oro i samband med övergången 
från ett i huvudsak mecenatsstött skrivande till 
marknadsförfattande, se The Anxieties of Idleness, kap. 
5–6. Under Lambs tid fanns ett fortsatt behov av att 
skilja på olika typer av författarskap, ”the poet from the 
scribbler, the inspired, prophetic figure of the genius 
on the one hand, from the mercenary, professional 
craftsman – what Wordsworth calls the ’useful drudge’ 
skilled in mechanical invention – on the other”, som 
Andrew Bennett formulerat det i Romantic Poets and 
the Culture of Posterity (Cambridge, 1999), s. 42. Som 
framgår hos Bennett var det särskilt viktigt att poeten 
framställdes som oberoende av marknadskrafter 
(poesin hade vid denna tid en prestige som varken 
förknippades med romanen eller essän). Var ska då 
essäisten placeras – är denne ett profetiskt geni eller 
en arbetsträl i en nyttoekonomi? Lamb visar kanske 
snarast på problemen med dualistiska kategorier, 
då Elia inte på något definitivt sätt kan placeras i 
någondera facken. 
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som Jürgen Habermas kanske skulle ha sagt; om man 
tillhör den borgarklass som enligt sin egen självbild 
kännetecknas av produktivitet och arbetsnit men inte 
känner sig hemma i eller vill forma en protest mot dess 
värderingar får man iscensätta en sysslolöshetens tea-
ter.167

De som lyfter fram Charles Lamb eller Spectator 
som viktiga hållpunkter i essätraditionen gör ofta, 
trots sitt vårdande av portalgestalten Montaigne, ing-
en större poäng av essäns aristokratiska anor – för dem 
är det tidskriftsessäistiken och särskilt de engelska es-
säister från 1700- och 1800-talet som vänder sig till 
en bredare borgerlig publik som är kärnan i essätra-
ditionen. Ändå är det uppenbart att essän från början 
var elitorienterad – dess portalgestalter, renässansmän 
som Montaigne eller Bacon, var eliter i den mening-
en att de var privilegierade i termer av social position, 
bildning och handlingskraft och de vände sig till en 
mindre krets av likasinnade i övergången mellan sen-
feodal och tidigborgerlig elit. Essän var i detta avseen-
de ett uttryck för den legitima ledighet som ständigt 
måste separeras från idén om en mer stigmatiserad 
lättja hos underklassen; essän var ett verktyg för otium 
negotiosum, för den bildade adelsmannens verksamma 
vila till andras gagn.168 Lamb å sin sida skriver essäer 
under den period som har kallats den mest livskraftiga 
i den engelskspråkiga traditionen, då essän i huvudsak 
bärs upp och får sin prägel av den rikliga utgivning 
av tidskrifter och magasin som kom att bredda den 
läsande publiken.169 Essän blir ett inslag i medelklas-
sens nyvunna fritid, men mer för läsaren än för es-
säisten – detta är ju en tid då författande successivt 
förvandlas till ett yrke och då författare uttryckligen 
kan börja leva av andras fritid och behov av förströ-
elser. Det handlar inte längre som på Montaignes tid 
om att skriva för att undvika sysslolösheten. Ändå 
dyker den aristokratiske gentlemannafiguren gång på 
gång upp hos Lamb. Kanske kan det tyckas under-

167 Här tänker jag åter på Habermas diskussion om 
den äldre aristokratins representativa offentlighet där 
adelsmannen definierar sig själv genom sitt uppförande 
och det förnäma och bildade beteende han visar upp. 
Borgarens personlighet är å andra sidan föga värd i 
förhållande till vad han producerar; därför skulle det 
bli löjligt om denne skulle försöka visa upp bildning 
och förfinat beteende. Alternativet för den borgare som 
vantrivs i borgerligheten blir då att – som exempelvis 
Goethes Wilhelm Meister – söka sig till teaterscenen 
(jfr Borgerlig offentlighet, s. 14–16). 

168 Inte minst hos Graham Good formas bilden 
av essäistiken som en genre förknippad med me-
delklassen. Han skriver om essäisten: ”His implied 
rank is middle class, or, especially in the early essay, 
lower gentry, like Montaigne.” (The Observing Self, 
s. 10.) Goods tes är att essän blomstrade i England 
på grund av tidigt borgerliga värderingar, bland 
annat empirismen och individualismen (ibid., s. viii). 
Författaren Georg Johannesen har i stället betonat 
essäns aristokratiska anor i ”Holberg og essayet”, i Om 
den norske skrivemåten. Eksempler og moteksempler til 
belysning av nyere norsk retorikk (Oslo, 1981), s. 26. Även 
Ruth-Ellen Boetcher Joeres och Elizabeth Mittman 
uppmärksammar tendensen att associera essän med 
aristokratisk, patriarkal och europeisk auktoritet, se 
vidare ”Introduction”, i The Politics of the Essay. Fem-
inist Perspectives, red. Ruth-Ellen Boetcher Joeres & 
Elizabeth Mittman (Bloomington, 1993), s. 12–13. 

169 Phillip Lopate menar att den engelska essän 
är som mest vital omkring 1820 med företrädare som 
Lamb och William Hazlitt i ”What Happened to the 
Personal Essay?”, i The Fourth Genre. Contemporary 
Writers of/on Creative Nonfiction, red. Robert L. Root & 
Michael Steinberg, 4 uppl. (New York, 2007), s. 386. 
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ligt med tanke på att större delen av läsekretsen för 
London Magazine knappast kan ha haft mycket till 
övers för den överklass vars sysslolöshet var föremål 
för den flitiga och produktiva medelklassens skar-
pa kritik.170 Att göra anspråk på adlighet eller skapa 
fiktiva redaktörer eller korrespondenter av adlig börd 
hade varit vanligt i 1700-talets tidskriftsjournalistik 
och motsatsen – att öppet erkänna att man skrev för 
pengar och inte för nöjets och bildningens skull – an-
sågs kontroversiell, speciellt för kvinnliga skribenter. 
Åberopandet av adlighet hade alltså tidigare varit ett 
sätt att försöka skänka glans åt genrer och skrivformer 
som ansågs dubiösa i litterära kretsar och som mer och 
mer kom att förknippas med kommersiell verksamhet. 
Tendensen levde kvar även under 1800-talet när litte-
raturens skifte från mecenatsystem till marknad hade 
blivit än mer markerat men då många nyprofessionella 
magasinsskribenter fortsatt gjorde anspråk på förnäm 
status, bland annat genom att modellera privatlivet ef-
ter aristokratiska ideal. För många av tidens författare 
som måste leva på sin penna gav dock medelklassens 
höga anspråk upphov till prestationsångest och till 
en oro betingad av upplevelsen att samhällspositio-
ner och hierarkier var i gungning. Kanske kan Elias 
ironiskt självmedvetna besatthet av ädelheten ses i ett 
sådant perspektiv, vilket i så fall skulle kunna bety-
da att hans lek med ett slags gentlemannaamatörideal 
där skrivandet framställs som ett fritidsnöje är ett sätt 
att i viss mån distansera sig från kommersens logik – 
en logik som han, utifrån andra perspektiv, kan sägas 
omfamna.171 

Samtidigt döljer det sig något mer i Lambs adliga 
lekar. Vi har redan sett exempel på hur han varierar 
idéerna om den aristokratiska identiteten: i essäerna 
finns kontemplationen över de ädla och värdiga asso-
ciationer som ryms i ord som clerk och man of letters, 
här finns den ädle mannen som fördriver sin lediga 
tid genom att skriva poesi, ofta representerad av nå-

170 I sin diskussion av begreppet class nämner 
Raymond Williams att detta ord i många politiska, 
sociala och ekonomiska sammanhang från 1790-tal till 
1830-tal användes med förled som productive, privileged 
eller idle. De produktiva eller nyttiga klasserna ställdes 
således emot de privilegierade eller lediga. Både 
medelklassen och den framväxande arbetarklassen 
använde uttrycket productive om sig själva för att 
markera distans till de som var idle. Sådana begrepp är 
alltså ytterst uttryck för ekonomiska relationer, medan 
ord som medelklass eller överklass snarare pekar mot 
social position i en hierarkisk ordning (Keywords, s. 
60–69).

171 Om tendensen att använda aristokratiska 
identiteter i 1700-talspressen, se Italia, The Rise of 
Literary Journalism in the Eighteenth Century, s. 126–
129. Enligt Italia kunde manliga essäister vara öppna 
med att de skrev av kommersiella skäl, men kvinnliga 
beställningsförfattare ansågs så suspekta att många 
skrivande kvinnor antog en aristokratisk persona. Om 
1800-talets nyprofessionella i de litterära magasinen 
och deras imiterande av adliga livsmönster och om 
Lamb som exempel på en författare som fick problem 
med det adliga anspråket, se Parker, Literary Magazines 
and British Romanticism, s. 17–20. Påståendet att 
man skriver för nöjes skull användes av professionella 
författare långt efter att bokmarknaden fått en ökad 
betydelse och pekar mot den logik som får sitt fulla 
uttryck under romantiken där litterärt värde bestäms av 
verkets distans från en marknad. Brean S. Hammond 
har diskuterat hur Alexander Pope aktualiserar denna 
paradoxala logik då han påstår att han skriver och 
till och med korrigerar för att det roar honom och 
attackerar det professionella skrivande som han själv 
försörjer sig på, se vidare Professional Imaginative 
Writing in England, 1670–1740. ’Hackney for Bread’ 
(Oxford, 1997), s. 3–6, 10, 292–294. Jag menar att en 
liknande hållning kan skönjas hos Lamb, även om 
denne inte primärt försörjde sig som författare (det är 
dock troligt att han delvis hade ekonomiska motiv för 
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gon mer eller mindre fiktionaliserad författarkollega, 
medan Elias misslyckade försök att spela denna roll le-
der till att han måste retirera till den mer pålitliga och 
hälsobringande prosan, här finns antydningar om den 
aristokratiska sysslolöshetens hotande baksida: dyster-
heten och melankolin, och här görs försök att friställa 
litteraturen från den kommersiella sfären genom att 
förknippa den med fritid och lärd förkovran. Men Elia 
verkar samtidigt inte ha mycket till övers för sin tids 
aristokrater; i essän ”Modern Gallantry” (1822) kritise-
rar han exempelvis överklassen för att bete sig överläg-
set och osolidariskt mot svagare grupper i samhället. 
Essän kan uppfattas som ett slags retoriskt högstämt 
tal för kvinnors rättigheter, men det framgår också att 
Elia tycker att det inte finns mycket till ridderlighet 
och ädelhet hos samtidens gentlemän. Han tvivlar på 
landsmännens tilltro till sitt artiga och civiliserade 
beteende, och säger att han kan ge sitt bifall först då 
gentlemän slutat bua kvinnliga skådespelare av scenen, 
då libertinen eller snobben hjälper fiskmånglerskan att 
ta sig över slasket i rännstenen och då den rike och 
välklädde köpmannen lägger sin överrock till skydd 
mot regnet över en fattig kvinnas axlar och utan att 
vara spydig kan beröra ämnet åldrade kvinnor i blan-
dat sällskap.172 

Också i ”Blakesmoor in H–––shire” (1824; ”Bla-
kesmoor i H***shire”), i vilken Elia besöker ett övergi-
vet gods där en äldre släkting tidigare arbetat och där 
han själv periodvis vistats som barn, beklagar han sig 
över den moderna aristokratins avsaknad av ädelhet: 
hans egna ”romantiska drömmar” om forna tiders adel 
går inte ”i stil med nutida innevånares jäkt och larm 
eller med de fåfängliga och narraktiga sysselsättning-
ar som vår moderna aristokrati fördriver tiden med”. 
Den moderna tidens adel är alltså lika upptagen som 
någonsin medelklassen, åtminstone enligt Elias utsa-
go.173 I ”Blakesmoor in H–––shire” ikläder sig Elia 
själv rollen av adlig med större frimodighet än på an-

sitt skrivande, då hans kontorslön inte täckte utgifterna 
för systerns vård, jfr Burton, A Double Life, s. 167). 
Jag instämmer på många sätt i Simon P. Hulls bild 
av Lamb som en författare som vänder litteraturens 
kommersiella villkor till sin fördel, men hans analys 
tenderar att skymma den distansering från kommersen 
som Lambs ironiska bruk av gentlemannafiguren 
antyder, vilket kan tyda på att det även hos Lamb finns 
en viss ambivalens till skrivandets professionalisering.

172 Elias kritik mot överklassens och de besuttnas 
ociviliserade beteende gentemot kvinnor sammanfattas 
från Lamb, ”Modern Gallantry”, i The Works of Charles 
and Mary Lamb. Vol. II, s. 79–80. Lamb nämner här 
ytterligare en rad exempel som inte enbart rör just 
överklassen, bland annat att kvinnor fortfarande i 
vissa fall avrättades genom hängning och att man 
först nyligen hade upphört med traditionen att piska 
kvinnor offentligt (s. 79). Libertinen som nämns 
här är i originalet ”Dorimant”, med anspelning 
på huvudpersonen i 1600-talsdramatikern George 
Ethereges restaurationskomedi The Man of Mode (1676). 
För Lamb blir Dorimant dock snarast en karaktärstyp, 
då han strax därpå talar om ”the Dorimants in 
humbler life”, med syfte på bland annat den väklädde 
köpmansfigur som nämns här (ibid., s. 79). 

173 Citaten från Lamb, ”Blakesmoor i H***shire”, i 
Essayer, s. 112. ”Blakesmoor in H–––shire” publicerades 
först i London Magazine i september 1824. I original ly-
der det andra citatet: ”[…] incompatible with the bustle 
of modern occupancy, and vanities of foolish present 
aristocracy.” (The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. 
II, s. 153.)  
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dra håll i essäerna. Genom dröm och fantasi söker han 
sig tillbaka till en svunnen era genom att måla upp 
konturerna och glansen av det gods som numera ligger 
i ruiner, och börjar argumentera för adel eller snarare 
ädelhet som en rörlig kategori. ”För att kunna känna 
sig blåblodig behöver man icke nödvändigt vara av ad-
lig börd”, hävdar Elia där han vandrar ensam i de tom-
ma gemak som han fått en glimt av som barn och som i 
minnet förvandlats till en lustgård han aldrig vill läm-
na.174 För Elia tycks alltså adel definieras inte av börd 
och blod utan av beteende, vilket kan föra tankarna 
till det sociala rollspel i de övre samhällsskikten som 
kunde skönjas redan i Montaignes renässanskultur. I 
Elias karnevaliska fantasi kan dock även sotarpojkar 
uppträda på ett sätt som antyder deras ädla anor, och 
Elia själv kan hävda att han skulle ha valt att bli tig-
gare om han inte redan var en oberoende gentleman. 
Dessa potentiella positionsbyten leker Elia med även 
i andra essäer som ”The Praise of Chimney-Sweep-
ers” (1822; ”Till sotarskråets pris”) och ”A Complaint 
of the Decay of Beggars in the Metropolis” (1822).175 
Samhällets högsta såväl som de lägsta är avundsvärda 
för att de i någon mening är ”fria”, fria från världen 
och marknaden, från modenycker eller samhällsför-
ändring. Den essäist som vantrivs i den borgerligt 
inrutade kulturen kan alltså spegla sig i såväl adels-
mannens som tiggarens gestalt även om deras verkliga 
motsvarigheter hade väsensskilda levnadsomständig-
heter, trots att de kunde tyckas förenas genom ett slags 
obundenhet i förhållande till det borgerliga samhällets 
ordinarie spelregler. (Lösdrivaren blir på ett liknande 
sätt den romantiske poetens idealiserade dubbelgång-
are, men även i den romantiska poesin speglas snarare 
ett önskat inre tillstånd hos poeten än kringflackan-
dets realiteter.)176 

Som i många andra sammanhang kan man emel-
lertid inte ta Elia på orden: i essän om Blakesmoor 
verkar det åter vara den tveeggade fantasin, dess lock-

174 Citatet från Lamb, ”Blakesmoor i H***shire”, s. 
116. I original: ”To have the feeling of gentility, it is not 
necessary to have been born gentle.” (”Blakesmoor in 
H–––shire”, s. 156.)

175 ”The Praise of Chimney-Sweepers” och ”A 
Complaint of the Decay of Beggars in the Metropo-
lis” återfinns i Lamb, The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. II, s. 108–114 resp. s. 114–120. I den senare 
påstår Elia att tiggaren är ”the only free man in the 
universe” (s. 116). Här anknyter Lamb till föregångare 
i litteraturen som Augustinus och Robert Burton som 
framställt tiggaren som den verkligt fria människan. 
Samtidigt fyller den mytologiserande skildringen av 
tiggare mer samtidspolitiska funktioner, menar Hull, 
som i Charles Lamb, Elia and the London Magazine (s. 
121–148) diskuterar Lambs syn på fattigvård i relation 
till samtidens sociala och politiska förändringar. 
Tidigare forskning har hävdat att Lamb undviker att 
ta ställning i brännande samhällsfrågor, men enligt 
Hull bortser man då från Lambs komplexa ironi, 
där Elia emellanåt intar och överdriver den tänkta 
medelklassläsarens attityd för att påverka denne till 
eget ställningstagande. Hull jämför med Swifts ”A 
Modest Proposal” och menar att både Lamb och Swift 
på ett indirekt sätt angriper reformivrarnas brist på 
humanitet. Enligt Hull rymmer Lambs ironi en etisk 
och kritisk hållning bland annat till den striktare 
fattiglagstiftning som infördes vid denna tid. 

176 Ambivalensen inför lösdriveri och tiggeri är inte 
ny på Lambs tid. Linda Woodbridge har diskuterat hur 
en sådan kluvenhet uttrycktes redan under renässansen 
– å ena sidan oroades man över lösdrivarnas rörlighet, 
å andra sidan avundades man dem deras geografiska 
och mentala frihet och ansvarslöshet (Vagrancy, 
Homelessness and English Renaissance Literature, s. 
240–252). Woodbridge betonar med uttrycket vagrant 
hemlösheten, avsaknaden av fast arbete och det 
kringflackande livet snarare än tiggandet som aktivitet. 
Lamb skriver dock genomgående beggar. Celeste 
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elser och självbedrägerier Lamb egentligen vill komma 
åt. ”Pretentionerna på att anses vara en människa av 
ädlare slag än andra därför att man är av adlig börd, 
dessa pretentioner äro helt och hållet fiktiva, och var 
finnes väl den vapenhärold som kan komma och av-
kläda mig en fiktion?”, undrar Elia med sitt även för 
samtiden lite ålderdomliga tonfall (Lamb hade med-
vetet modellerat sin stil på 1600-talsessäister som Tho-
mas Browne och Robert Burton, vilket översättaren 
Sigfrid Lindström i sin 1950-talstolkning förmodligen 
har försökt fånga).177 Redan som barn betraktade Elia 
 stint godsets vapensköld i tron att han därigenom 
skulle bli ”delaktig av den äkta Ädelborenheten”.178 
Fantasin kompenserar så som i många andra samman-
hang för Elias kringskurna frihet och firar här trium-
fer: eftersom det är Elia och inte de nuvarande ägarna 
som imaginärt återuppbygger Blakesmoor (de senare 
har övergivit godset för något ”modernt strunt”) ut-
nämner han sig själv som dess rättmätiga arvtagare – 
för endast han förmår ju uppskatta fruktträdgården, 
salen med marmorbysterna, de gamla dammiga por-
trätten, sovrummen med gobelänger med motiv från 
Ovidius Metamorfoser (ja, här handlar det åter om för-
vandlingar)…179 Elias förfader var måhända fåraherde, 
men nu tycker han sig ändå ana en adlig släkting på 
ett av familjeporträtten – en ung herdinna i sällskap 
av ett lamm (här som på många andra ställen blinkar 
väl Lamb till införstådda läsare genom anspelningar 
på det egna namnet, samtidigt som han kanske driver 
med pastoralens grundelement).180

Även denna essä kan i viss mening läsas som en 
kontemplation över språkets historiska föränderlighet 
och dess relation till världen, i likhet med Lambs ti-
digare meditationer över begreppet clerk. I ”Blakes-
moor in H–––shire” är det gentlemannen och det 
gentlemannamässiga som står på spel, och det tycks 
närmast som om essän reflekterar över den förskjut-
ning i begreppet från bördsrätt till uppträdande som 

Langan har i Romantic Vagrancy. Wordsworth and the 
Simulation of Freedom (Cambridge, 1995) diskuterat 
hur romantikens poeter formar en föreställning om 
vandrande som en aspekt av den (manliga) borgerliga 
friheten genom att i sina skrifter annektera lösdrivarens 
gestalt. Med ”romantic vagrancy” åsyftar Langan 
romantikens idealiserande och reducerande bild av 
lösdrivaren, vilken snarast beskriver ett önskat tillstånd 
hos poeten själv.

177 Citatet från Lamb, ”Blakesmoor i H***shire”, s. 
117. Originalet är kortare: ”The claims of birth are ideal 
merely, and what herald shall go about to strip me of an 
idea?” (”Blakesmoor in H–––shire”, s. 156.) Om Lambs 
ålderdomliga stil, se Lopate, ”Foreword”, s. xiv–xv; 
Aaron, A Double Singleness, s. 160.

178 Citatet från Lamb, ”Blakesmoor i H***shire”, s. 
117. I original: ”I received into myself Very Gentility” 
(”Blakesmoor in H–––shire”, s. 156). 

179 Citatet från Lamb, ”Blakesmoor i H***shire”, s. 
118. Robert Frank har läst denna essä som ett uttryck 
för fantasins frigörande krafter och menar att den 
är Elias metod för att hantera störande känslor, se 
vidare Don’t Call Me Gentle Charles!, s. 53–62. Även 
Simon P. Hull anser att Elias fantasi bidrar till att han 
tillfälligt överskrider sina ordinarie förhållanden, se 
vidare ”Spellbinding London: Charles Lamb’s ’Elia’ 
and the Old Country House”, i Studies in Romanticism 
nr 1 2009, s. 136. Enligt Gerald Monsman uttrycker 
Lambs essäer snarare en återkommande skepsis mot att 
fantasin skulle erbjuda en möjlighet till transcendens 
och ser denna skepsis som ett exempel på Lambs 
återkommande kritik mot ”the central dogmas of 
romanticism”. Se vidare Confessions of a Prosaic Dream-
er, s. 43, 55–56, 105, citatet s. 16. 

180 Porträttet med herdinnan nämns i ”Blakesmoor 
in H–––shire”, s. 157. Redan i samband med utgivandet 
av den första volymen av essäer under Elias pseudonym 
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hade inträffat under det föregående seklet, då medel-
klassen hade börjat anpassa begreppet till sina värde-
ringar. Detta hade fått sitt uttryck inte minst hos Ad-
dison och Steele, som i sin fiktiva gentlemannaklubb 
i Spectator låter till och med köpmannen Sir Andrew 
Freeport anta en viss grad av förfining och belevat 
beteende.181 Ändå förekommer, långt senare, fortfa-
rande den svärdsadliga vapenskölden i barnet Elias 
fantasier som ett slags äldre tiders gentlemannasym-
bol. Men barnets ”den är min!” och ”det är mitt!”, 
dess omnipotenta önskan om att annektera allt begär-
ligt omkring sig och bli en del av den privilegierade 
världen grusas här av den vuxnes medvetenhet om den 
egna fåfängan och självbedrägeriet. Är det måhända 
hans barnsliga fantasiers fel att Blakesmoor numera 
bara är en hög med sten, undrar Elia, och avslöjar där-
med för läsaren att den bild av lantegendomen i full 
prakt som han just målat upp bara existerar i fantasin 
och kanske inte var så majestätisk ens i Elias barndom, 
eftersom minnet och proportionerna har visat sig vara 
bedrägliga. I denna eftertankens kranka blekhet, där 
diskrepansen blir tydlig mellan barnets avgudadyrkan 
och den vuxnes illusionslöshet, slutar essän med att 
Lamb på sitt typiska sätt sticker hål på det uppblåsta 
egot – kanske, som Jane Aaron har föreslagit, för att 
illustrera hur lätt egoism och maktbegär kan slå över 
i galenskap, missbruk eller kontroll av den andre.182 
Om leken med den adliga identiteten här till att börja 
med antyder ett löfte om pastoral frid genom imitatio-
nen av ett äldre ideal om den lantliga reträtten (åter i 
någon mening ett slags Eden) slutar den snarare med 
att understryka att fantasin är det fängelse man både 
söker och plågas av; reträtten till lantegendomen och 
till gamla barndomsminnen förmår inte likt storstads-
tillvaron befria Elia.183

 
*

var författarens identitet känd bland vissa kritiker och 
man diskuterade även förhållandet mellan Lamb och 
Elia, se Riehl, That Dangerous Figure, s. 15–18. 

181 Om förskjutningen i innebörden av begreppet 
gentleman från börd till beteende och om Addisons 
och Steeles essäer som tidiga exempel på hur en sådan 
förändring kunde ta sig uttryck, se Christine Berberich, 
The Image of the English Gentleman in Twentieth-
Century Literature. Englishness and Nostalgia (Aldershot, 
2007), s. 1–43. I English Culture and the Decline of the 
Industrial Spirit hävdar Martin Wiener att det aldrig 
blev någon allvarlig konflikt mellan aristokrati och 
borgerlighet i Storbritannien eftersom den framväxande 
borgarklassen internaliserade en stor del av aristokratins 
värderingar (hans beskrivning inriktar sig dock framför 
allt på en senare tidsperiod). Det innebär också att han 
menar att det samhällsledande skiktet inte uttrycker en 
renodlat borgerlig ideologi under denna tidsperiod (se 
t.ex. s. 8–13). 

182 Jane Aaron talar om Lambs ”punktering” av 
uppblåsta figurer som en form av dramatisk ironi, se 
vidare A Double Singleness, s. 181–182, 207. 

183 Simon P. Hull menar att ”Blakesmoor in 
H–––shire” illustrerar hur Lamb vänder på förväntade 
hierarkier mellan den skrämmande, överbefolkade 
staden och landsbygdens frihet och öppenhet. Den 
lantliga reträtten till barndomsminnena blir snarare 
störande och laddas med gotiska övertoner hos 
Lamb. Se vidare ”Spellbinding London”, s. 121–138, 
jfr densammes Charles Lamb, Elia and the London 
Magazine, s. 105–119. Gerald Monsman har diskuterat 
de bibliska anspelningarna i Lambs essäer, exempelvis 
variationer på temat om syndafallet (Confessions of a 
Prosaic Dreamer, s. 46, 49–53). 
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Charles Lamb har emellanåt kritiserats för sin nos-
talgiska tendens att använda barndomen och barn-
domsminnena som ett slags reträtt från historien och 
de sociala realiteterna – en tendens som måhända kan 
skönjas i ”Blakesmoor in H–––shire”. I stället för att 
se och skildra barnets sårbarhet och utsatthet ur ett 
socialt perspektiv distanserar och estetiserar han det 
och lyfter barndomen och den vuxnes minne av sig 
själv som barn ur tid och rum för att hålla det ho-
tande och smärtsamma borta, menar kritikerna (på 
liknande sätt har man kritiserat Lamb för att esteti-
sera och objektifiera andra av samhällets svaga, som 
tiggarna och sotarpojkarna).184 Men barn-Elia – en 
av Elias många roller – är en alltför medveten och 
självförebrående figur för att kunna avfärdas som en-
bart eskapistisk. Den nostalgiska hållning till barn-
domen som är återkommande i Lambs essäer skulle 
även kunna ses som ett led i den kritik som riktas 
mot de samhällskrafter i Lambs samtid som verkade 
för en effektiviserad, tidsmedveten och nyttoinriktad 
tillvaro, där arbete styrdes av klockan snarare än upp-
giften och där skolbarn disciplinerades och inte tilläts 
fantisera eller känna förundran. Det finns paralleller 
mellan Elias klagan i ”Oxford in the Vacation” över 
att red-letter days blivit dead-letter days och hans be-
skrivning av hur Inner Temple, Londons domstols-
distrikt, har förändras i takt med nya samhällsideal. 
Essän ”The Old Benchers of the Inner Temple” (1821) 
inleds med en geografisk beskrivning där Lamb åter 
dubbelexponerar barnets idylliserande minnen – i vil-
ka Inner Temple blir ett slags fridens och lekens lust-
gård – med den vuxnes mer prosaiska blick som ob-
serverar hur barnets lekplatser rationaliserats bort.185 
Inledningsvis får tingen tala: Elia, som vuxit upp i 
denna miljö, minns de gamla solurens moraliska, när-
mast gudomliga skönhet och deras antydan om ett 
lugnare och mer makligt arbetstempo, då barnets öga 
aldrig riktigt kunde uppfatta tidens gång men då örat 

184 Här syftar jag bland annat på Judith A. Plotz 
kritik mot Lambs barndomsskildringar i Romanticism 
and the Vocation of Childhood (New York, 2001), 
s. 87–128. Plotz tolkning tycks vila på den typ av 
återkommande biografiskt-psykologiserande läsningar 
där syskonen Lambs ungdomstrauma anges som 
förklaring till de undanmanövrar och attityder som har 
ansetts problematiska. På liknande sätt har Deborah 
Epstein Nord kritiserat Lamb för hans distanserade 
skildring av tiggare och sotarpojkar. Hon antyder att 
den ironiska hållningen gör det möjligt för Lamb att 
slippa ta ställning till sociala problem (Walking the 
Victorian Streets, s. 36–40, 48). Simon P. Hull menar 
å sin sida att Plotz och Epstein Nord underskattar 
kraften i den samhällskritik som formuleras just som 
ironi (Charles Lamb, Elia and the London Magazine, 
s. 122), medan Jane Aaron har givit exempel på hur 
Lambs barndomsnostalgi kan läsas som en form 
av social kritik (A Double Singleness, s. 55–57, 162). 
För egen del vill jag tillägga att Epstein Nord tycks 
förutsätta att romanen har större förutsättningar att 
fungera som social kritik just för att den är strukturerad 
som berättelse (Lambs essäer framställer hon som 
skisser av statisk karaktär, s. 31, 48). Hon bortser då 
från det samtalande draget i essän som mycket väl kan 
rymma en social kritik om än i en delvis annan form än 
romanens utbyggda berättelse.

185 ”The Old Benchers of the Inner Temple” pub-
licerades först i London Magazine i september 1821. 
Den finns inte översatt till svenska och därför har jag 
parafraserat den och i något enstaka fall gjort en egen 
översättning.
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ständigt hörde dess tysta tal. Av soluren finns dock 
nästan intet spår i det moderniserade Inner Temple; 
de har ersatts med mekaniska klockor av död metall 
som talar ett helt annat språk, i Elias öron ett mer näs-
vist, högtidligt och uppfordrande sådant.186 Beskriv-
ningen kan föra tankarna till den reglering av tiden 
som Michel Foucault har talat om som ett inslag i den 
nya disciplinära maktordning som växer fram under 
decennierna kring sekelskiftet 1800: själva uppstyck-
andet av tiden i mindre enheter är en kontrollteknik 
bland annat för att rationalisera bort den tid som är 
onyttig och sysslolös och därmed även de oönskade 
distraktioner som en sådan okontrollerad tid kan leda 
till (och vilka naturligtvis i någon mån är själva un-
derlaget för Lambs essäistik).187 

Ett annat ting som har rationaliserats bort i Elias 
Inner Temple är de frustande fontänerna med sina go-
tiska keruber – de har gått ur modet och anses numera 
för barnsliga. När den vuxne Elia betraktar de kvar-
ter där han och andra rackarungar sprungit runt som 
barn och där nu bara de gravallvarliga och stela advo-
katerna rör sig undrar han varför allt runt omkring ho-
nom – arkitekturen såväl som de omgivande männens 
beteende – måste ha en anstrykning av manhaftighet 
(mannish är det ord Lamb använder här). ”Har hela 
världen blivit vuxen? Är barndomen död?”, utbrister 
han, och undrar om det inte också hos dem som ska 
vara allra klokast i samhället finns någon liten rest av 
barnets förmåga att uppfatta tillvaron som magisk – 
de har ju trots allt också varit barn en gång.188 Är inte 
de levande domarna med sina styva peruker och de ad-
vokater som fladdrar runt Inner Temple med sitt plad-
der lika gotiskt groteska som de gamla stenstatyerna, 
undrar Elia, som tycker att deras hetsiga smattersalvor 
inte tillnärmelsevis är så svalkande oskuldsfulla som 
kerubernas lekfulla kaskader (här låter Lamb återigen 
örat jämföra den porlande vattenstrålens och de små 
pojkkerubernas uppfriskande svada med den mindre 

186 Förhållandet mellan den mekaniska klockan 
och soluret beskrivs som följer: ”What a dead thing is 
a clock, with its ponderous embowelments of lead and 
brass, its pert or solemn dulness of communication, 
compared with the simple altar-like structure, and si-
lent heart-language of the old dial!” Om soluret skriver 
Lamb även: ”It spoke of moderate labours, of pleasures 
not protracted after sun-set, of temperance, and good-
hours.” ”The Old Benchers of the Inner Temple”, i The 
Works of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 83.

187 Här syftar jag på Foucaults beskrivning av 
tidsdisciplineringen i Övervakning och straff, särskilt 
s. 143, 151–155. Ett i det här sammanhanget intressant 
exempel på hur tidsdisciplinering skulle kunna ta sig 
uttryck i utbildningsväsendet formuleras i Jeremy 
Benthams utbildningsfilosofiska skrift Chrestomathia 
(1817), i vilken han föreslog att man i undervisningen 
skulle byta ämne var tionde minut för att eleverna 
aldrig skulle bli uttråkade eller overksamma. Bentham 
hänvisar här bland annat till den klassiska tanken om 
att det overksamma sinnet producerar ogräs (weeds) 
som måste tämjas. För en diskussion om Benthams 
utbildningsfilosofi och dess relation till föreställningar 
om sysslolöshet, se Richard Adelman, Idleness, 
Contemplation and the Aesthetic, 1750–1830 (Cambridge, 
2011), s. 38–52; Adelman citerar Benthams kommentar 
om det overksamma sinnet och ogräset på s. 51.  

188 Originalet lyder: ”Why must every thing 
smack of man, and mannish? Is the world all grown 
up? Is childhood dead? Or is there not in the bosoms 
of the wisest and the best some of the child’s heart 
left, to respond to its earliest enchantments?” (Lamb, 
”The Old Benchers of the Inner Temple”, s. 84–85.) 
Mannish används här troligen i linje med betydelse 3 
av ordet i OED (”mannish”, adj. och adv.), syftande 
på de egenskaper som är karakteristiska för den vuxne 
mannen i relation till barnet. 
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sympatiska, närmast spottande retorik som rättsväsen-
dets figurer får representera).189 

Den bild av den vuxne mannen som ges i form av 
advokaterna i ”The Old Benchers of the Inner Temp-
le” är föga smickrande men blir tillsammans med den 
mekaniska klockan – en sinnebild för modernisering-
en – tecken på en ny och ändamålsenlig samhälls-
ordning där fantasi och magi har satts på undantag. 
Den mekaniska klockan var förstås ingen ny uppfin-
ning på Lambs tid utan har av forskare daterats till 
1200- eller 1300-talet, men den har även långt senare 
kunnat fungera som symbol för rationalitet, disciplin, 
produktivitet och hastighet. Litteraturvetaren Pierre 
Saint-Amand har exempelvis lyft fram hur Rousseau i 
sin självbiografiska Rousseau juge de Jean-Jacques (1782) 
berättar om hur hans alter ego Jean-Jacques gör sig av 
med sin klocka, vilket Saint-Amand tolkar som den 
starkaste anti-protestantiska gesten i Rousseaus för-
fattarskap: i och med detta tar Jean-Jacques avstånd 
från den mekaniskt reglerade, lönsamma tiden och 
från en central symbol för den framväxande indu-
strialiseringen för att undersöka den inre, oreglerade 
tiden.190 I Lambs essä tycks å sin sida den nya, döda 
tiden och det avförtrollade rummet samverka med 
upplevelsen av en förstelnad manlighet för att distan-
sera Elia från samtiden. Denna förändring kan kanske 
ses som en tänkbar förklaring till varför Elia vägrar 
axla sin toga virilis, manlighetens mantel, så som hans 
fiktive vän ”Phil-Elia” skriver i den tidigare nämnda 
dödsruna som Lamb komponerade för att försöka ta 
död på sin pseudonym. Elia avskydde den manliga 
oförskämdheten, påpekar Phil-Elia för läsaren, och 
även om detta var en karaktärssvaghet gav pojkaktig-
heten nycklar till mycket av det Elia skrivit, menade 
han.191

Lambs hyllande av barndomen och det barnsliga 
liksom av fantasins vitalitet – som om det bara är i 
barndomen människan är verkligt fri – skulle åtmins-

189 I original: ”Are the stiff-wigged living figures, 
that still flitter and chatter about that area, less gothic 
in appearance? or is the splutter of their hot rhetoric 
one half so refreshing and innocent as the little cool 
playful streams those exploded cherubs uttered?” 
(Lamb, ”The Old Benchers of the Inner Temple”, s. 
84–85.)

190 Pierre Saint-Amand diskuterar exemplet med 
klockan från Rousseau juge de Jean-Jacques i The Pursuit 
of Laziness, s. 67. Om dateringen av mekaniska klockor, 
se t.ex. Sadlek, Idleness Working, s. 176–180 med vidare 
referenser. 

191 Phil-Elias kommentar om Elias pojkaktighet från 
Lamb, ”Preface: By a Friend of the Late Elia”, s. 153. I 
original: ”He was too much of the boy-man. The toga 
virilis never sate gracefully on his shoulders. The im-
pressions of infancy had burnt into him, and he resent-
ed the impertinence of manhood.” 
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tone delvis kunna läsas som en kritik mot ett förändrat 
mansideal under det tidiga 1800-talet (en kritik som 
i sin tur kan ses som en del av en vidare opposition 
mot de värderingar som dominerar i en borgerlig sam-
hällsordning). Som Sarah Jordan har visat hade arbete 
och sysslolöshet varit viktiga poler i 1700-talets om-
konstruktion av föreställningarna om den eftersträ-
vansvärda manligheten: idealet var inte längre den 
landägande gentlemannen som visste att fylla sin tid 
med meningsfulla fritidsaktiviteter utan den produk-
tive, plikttrogne och ansvarstagande medelklassman-
nen. Historikern John Tosh har i sin tur lyft fram att 
1800-talets borgerligt färgade maskulinitet i än högre 
grad formades utifrån behov och förväntningar i ett 
urbaniserat och industrialiserat samhälle, vilket inne-
bar att arbetsetik, entreprenörskap och individualism 
hörde till de värden som knöts nära samman med idé-
er om en ideal manlighet.192 Under decennierna om-
kring 1800 separerades därtill successivt sfärerna för 
manligt och kvinnligt, och könsrollerna polariserades. 
I den mentalitetsomvandling som Thomas Laqueur 
och många andra har beskrivit började man tala om 
könens naturliga identiteter och komplementära soci-
ala uppgifter, och en tidigare framför allt socialt moti-
verad gradskillnad mellan könen omgestaltades till en 
biologiskt grundad artskillnad. Medan kvinnan kom 
att förknippas med hem, hushåll och barnuppfostran 
förväntades mannen arbeta och försörja familjen och i 
övrigt leva upp till de föreställningar om självkontroll, 
tävlan och flit som ingick i ett paternalistiskt etos och 
som inskärptes redan i skolåldern.193 

En liknande retorik kan skönjas också i det tidi-
ga 1800-talets poesi – Coleridge kritiserade bristen på 
manlighet i det föregående seklets litteratur, John Ke-
ats skrev episk dikt i ett försök att legitimera dikten 
som produktiv i polemik med den traditionella bilden 
av poesin som aristokratiskt fritidsnöje, Wordsworth 
närmade sig den borgerliga kulturens ideal genom att 

192 Sarah Jordan diskuterar hur medelklassens 
värderingar utmanar den landägande gentlemannen 
som symbol för en hegemonisk maskulinitet i The 
Anxieties of Idleness, s. 20. John Tosh refereras från 
”Masculinities in an Industrializing Society: Britain, 
1800–1914”, i Journal of British Studies nr 2 2005, s. 
330–335. 

193 Forskning om 1700- och 1800-talens periodiska 
press visar att den spelade en viktig roll i den 
ideologiproduktion som i ökande grad betonade 
skillnaderna mellan könen. Kathryn Shevelow har 
hävdat att Tatler och Spectator var en del av denna 
ideologiproduktion speciellt när det gällde kvinnoroller, 
se Women and Print Culture. The Construction of 
Femininity in the Early Periodical (London, 1989). Även 
om dessa tidskrifter pläderade för reformer av kvinnans 
ställning var det en specifik form av kvinnlighet som 
premierades och framställdes som naturlig. Kvinnan 
gavs auktoritet över en från mannen separat sfär: hon 
var hemmets härskarinna medan den offentliga sfären 
var mannens. Om den tankemässiga förändring som 
innebar att kön överordnades genus som styrande 
kategori, se Laqueur, Making Sex, s. 149–243. Om 
Lambs förhållande till det alltmer polariserade 
könsrollssystemet, se Aaron, A Double Singleness, s. 
2–6, 52–54. Aaron menar att Lambs uppfostran och 
bakgrund i tjänsteklassen, till viss del präglad av 
kvarlevande feodala värderingar, gjorde det svårt för 
honom att öppet protestera mot en borgerligt-maskulin 
ideologi.  
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anpassa den poetiska diktionen till prosa och skrev 
dikter som ”Ode to Duty” (1807), och alla brottades 
de med frågan om huruvida poesiskrivande kunde be-
traktas som ett hedervärt och slitsamt arbete. I föror-
det till en ny upplaga av Wordsworths och Coleridges 
gemensamma diktvolym Lyrical Ballads (1802; första 
upplagan kom 1798) hävdade Wordsworth att det mest 
vanhedrande för en författare skulle vara att anklagas 
för lättja eller lojhet (indolence), eftersom en sådan 
läggning skulle hindra honom att göra sin plikt.194 
Lättjan förefaller rentav vara ett explicit hot mot man-
ligheten i en annan passage i samma förord, i vilken 
Wordsworth antyder den romantiska poetens suverä-
nitet i linje med originalitets- och geniestetiken. Den 
samtida poeten bör inte se sig som en översättare, förfi-
nare och förmedlare, utan har en egen skapande kraft, 
menar Wordsworth: att degradera sig till översättare 
vore att ”uppmuntra till lättja och omanlig förtvivlan”. 
Det är bara de som inte vet vad de talar om som be-
skriver poesi som nöje och trivial förströelse, hävdar 
han sedan, och passagen ger närmast intryck av att en 
sådan syn på poesins uppdrag har något feminint över 
sig eftersom den associeras med den förment kvinnliga 
privatsfärens mindre seriösa fritidsnöjen.195

Som litteraturvetaren Richard Adelman har visat 
i sin studie Idleness, Contemplation and the Aesthetic 
(2011) träder flera av romantikens författare i försvars-
ställning när arbete, plikter och ansvar blir alltmer 
framträdande ideal i det offentliga samtalet: plötsligt 
måste de aspekter av det litterära skapandet som ut-
ifrån kan se ut som inaktivitet rättfärdigas och mo-
tiveras, och vid sidan av Wordsworth hör Coleridge 
till dem som verkar ha varit särskilt upptagna av syss-
lolösheten som ett signalord för författarens särskilda 
problematik. Coleridge framställer den poetiska kont-
emplation som förknippas med begrepp som idleness, 
indolence och leisure som en ytterst intensiv och an-
strängande mental aktivitet, rentav en nödvändig sin-

194 Om Coleridges kritik av 1700-talets 
sentimentala och omanliga litteratur (som han tidigare 
beundrat), se Aaron, A Double Singleness, s. 3–4, 134. 
Tilottama Rajan har diskuterat John Keats oavslutade 
episka dikter Hyperion och The Fall of Hyperion som 
ett svar på poesins specialisering och marginalisering 
i en borgerlig kultur där litteraturens auktoritet i 
ökande grad tillskrevs prosan och romanen, och där 
litteratur allt oftare omtalades i termer av ”work”, 
se ”Keats, Poetry, and ’The Absence of the Work’”, 
i Modern Philology nr 3 1998, s. 334–351. Paul H. Fry 
har skrivit om Coleridges och Wordsworths försök att 
omkonstruera komponerandet av poesi från fritidsnöje 
till arbete i övergången mellan en äldre aristokratisk 
syn på författaren och den modernare professionella 
författarrollen, se ”Time to Retire? Coleridge and 
Wordsworth Go to Work”, i Wordsworth Circle nr 1 
2010, s. 23–29. William Wordsworth refereras från 
”Preface to Lyrical Ballads, With Pastoral and other 
Poems” (1802), i The Major Works, red. Stephen Gill 
(Oxford, 2008 [1984]), s. 596. Wordsworth skriver här 
att ”the most dishonourable accusation which can be 
brought against an Author […] [is] that of an indolence 
which prevents him from endeavouring to ascertain 
what is his duty, or, when his duty is ascertained, pre-
vents him from performing it”. 

195 Wordsworth skriver att ett upprätthållande av 
ett äldre författarideal i vilket författaren ser sig som 
ett slags översättare ”would be to encourage idleness 
and unmanly despair”, och fortsätter med att hävda att 
”it is the language of men who speak of what they do 
not understand; who talk of Poetry as of a matter of 
amusement and idle pleasure […].” (”Preface to Lyrical 
Ballads”, s. 604, min övers.) 



305

nesstämning inte bara för litteraturskapande utan för 
att människan ska nå sin fulla potential; han diskute-
rar likheter mellan poesiskrivande och manuellt arbe-
te och är mån om att betona poetens ansträngning-
ar som viljemässiga och pliktuppfyllande. Samtidigt 
poängterar Adelman att sysslolösheten även i dessa 
sammanhang visar upp sitt janusansikte: försvaret för 
sysslolösheten åtföljs ofta av ironiska garderingar; med 
det sysslolösa sinnets kreativa potential följer även de 
sedvanliga hoten om galenskap, kontrollförlust, passi-
vitet, abdikation från samhälle och ansvar. När tanken 
infiltreras av arbetets imperativ får sysslolöshet alltså 
inte vara lättja; i stället blir den åter ett särskilt slags 
arbete, men en mental och intellektuell ansträngning, 
inte en kroppslig sådan.196 Tonvikten på det mentala är 
viktig att notera: idleness hos de romantiska tänkarna 
är i högre grad en psykologisk än en materiell kategori; 
det som står i fokus är inte ekonomiska eller fysiska 
omständigheter utan snarare ett slags människosyn. 
I Coleridges skrifter, bland annat inspirerade av tan-
kar hos Friedrich von Schiller, betraktas människan 
som en kontemplativ och estetiskt sensibel varelse vars 
moraliska fulländning hotas om samhället organiseras 
utifrån det industriella och mekaniska arbetet och in-
skränker utrymmet för reflekterande aktiviter. I den 
romantiska diskussionen om sysslolösheten handlar 
det alltså sällan om lättja i den traditionellt kristna 
meningen, där denna synd ofta beskrivs som utpräglat 
kroppslig och där arbete med händerna är det rekom-
menderade botemedlet.

Om jag här har antytt en likhet med det föregåen-
de kapitlets flitiga renässansämbetsmän som var måna 
om att betona sysslolöshetens nytta är det emellertid 
viktigt att samtidigt påminna om skillnaderna: det 
var inte lönearbetet och arbetsdelningens tänkta pro-
duktivitet eller tankar om ekonomiskt välstånd som 
motiverade 1500-talets elit att nyttiggöra sysslolöshe-
ten eftersom en sådan utveckling då ännu var i sin 

196 I Idleness, Contemplation and the Aesthetic 
närläser Richard Adelman litterära texter av engelska 
författare omkring sekelskiftet 1800, men också 
ekonomiska, filosofiska och utbildningsfilosofiska texter 
av Adam Smith, Adam Ferguson, Jeremy Bentham och 
Friedrich von Schiller med fokus på hur dessa författare 
och tänkare i olika genrer diskuterar förhållandet 
mellan aktivitet och sysslolöshet. Referatet här utgår 
från kap. 3 och 4 (s. 68–132). Vad gäller Coleridge tar 
Adelman bland annat upp dennes ungdomsplaner på 
ett utopiskt samhälle (Pantisocracy) där litterär aktivitet 
och kroppsarbete skulle kombineras och betraktas som 
likvärdiga (s. 105–107). Coleridges bild av den poetiska 
aktiviteten och hans betoning av dess ansträngning 
skiljer sig därmed på vissa sätt från den som tidigare 
hade målats upp av Edward Young, som separerade 
litteraturskapande som imitation av regler och redan 
befintlig litteratur från geniets ursprungliga skapande. 
Edward Young likställer imitation med mekaniskt 
arbete eller fabrikstillverkning (manufacture), medan 
geniets skapande är organiskt och närmast vegeterande: 
”An Original may be said to be of a vegetable nature; 
it rises spontaneously from the vital root of Genius; 
it grows, it is not made: Imitations are often a sort of 
Manufacture wrought up by those Mechanics, Art, and 
Labour, out of preexistent materials not their own.” Ci-
tatet från Edward Youngs Conjectures on Original Com-
position. In a Letter to the Author of Sir Charles Grandi-
son (London, 1759), s. 12, tillgänglig via Google Books, 
för webbadress se referenslistan. När Young fördömer 
imitationen jämför han den alltså med den industriella 
process som höll på att omgestalta samhället, medan 
geniets skapande snarare är ett uttryck för ett inaktivt 
tillstånd. I Coleridges skildringar av skapandet är 
distinktionerna mindre tydliga och lojheten kan 
plötsligt förvandlas till viljemässig och mental 
ansträngning. 
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linda. Snarare verkar det ha handlat om en kamp mot 
sysslolöshetens inre demoner i kombination med aspi-
rationer på status och mer moraliska tankegångar om 
att även den lediga tiden skulle tjäna en medborgerlig 
nytta.197 Hos Coleridge och hans samtida antyds i stäl-
let kanske omorienteringen i synen på arbete från en 
moralisk till en ekonomisk kategori, eftersom behovet 
verkar trängande av att betona den intellektuella och 
estetiska verksamheten som ansträngande och pro-
duktiv. Adelman menar rentav att den till synes radi-
kala sysslolöshet som Coleridge pläderar för i polemik 
med bland annat Adam Smiths nationalekonomiska 
teorier ytterst är en del av samtidens ekonomiska pa-
radigm, eftersom det är just sysslolöshetens och kon-
templationens produktivitet och nytta som betonas.198 
Men kontemplationen får likväl även en moralisk 
funktion; utan den förlorar individen grundläggande 
mänskliga kvaliteter som arbetsdelningen och speci-
aliseringen riskerar att beröva henne: kreativitet, vis-
dom, fantasi, estetisk sensibilitet. Den kontemplativa 
sinnesstämning som sysslolösheten möjliggör fungerar 
dock även som en särskild legitimeringsgrund för det 
poetiska skapandet, eftersom den anses ge tillgång till 
annars oåtkomliga kognitiva skikt: när man släpper 
kontrollen väcks inspirationen till liv och därför kan 
även viljelöshet och passivitet te sig lockande. 

Ur ett begreppshistoriskt perspektiv kunde man 
kanske tänka sig att tidens poeter – genom att as-
sociera poesiskapandet med sysslolöshet, lojhet och 
lättja – försökte erövra och förändra ett språk och en 
terminologi som i ett arbetsdominerat samhälle ofta 
förknippades med kroppsarbetarens ovilja att arbeta, 
men i ett helt annat syfte: för att markera konstens 
betydelse som en sfär separerad från marknad och 
kommers men likväl av stor betydelse för mänsklig 
utveckling och för samhället i sin helhet. Väljer man 
att betrakta saken från Reinhart Kosellecks synvinkel 
skulle man kunna hävda att en strategi för att lägga 

197 Här tänker jag på Michel Foucaults diskussion 
om hur arbete i kristna kulturer först motiveras 
moraliskt: efter syndafallet är arbetet ett straff eller 
en del i den mänskliga botgöringen, och ur ett sådant 
perspektiv blir lättja och sysslolöshet ytterst ett 
uppror mot Gud. Det är främst i industrialiserade 
och kapitalistiskt orienterade samhällen som arbete 
motiveras utifrån samhällsekonomiska kategorier som 
produktivitet och välstånd (se Vansinnets historia, s. 
82–84; jfr Paulsen, Arbetssamhället, s. 27–29). Gregory 
Sadlek menar dock att det redan hos vissa senmedeltida 
författare finns en tendens att betona arbetets värdighet 
och produktivitet, vilket innebär att de rör sig bortom 
en traditionellt kristen arbetssyn även om det inte är tal 
om någon fullt utvecklad arbetsetik i Webers mening. 
Se vidare Idleness Working, s. 181–189. 

198 Diskussionen här utgår från Richard Adelman, 
”Idleness and Creativity: Poetic Disquisitions on Idle-
ness in the Eighteenth and Early Nineteenth Centu-
ries”, i Idleness, Indolence and Leisure in English Litera-
ture, s. 185, 191–192 (här diskuterar Adelman särskilt de 
radikala aspekterna av den romantiska poesins idé om 
sysslolöshet) samt densammes Idleness, Contemplation 
and the Aesthetic, s. 8, 35–37, 135. Den skrift av Adam 
Smith som Adelman diskuterar som en viktig källa till 
den romantiska poesins polemik är An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).
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beslag på sysslolösheten som en identitetsbeskrivande 
kategori var att påverka uppfattningarna om språkliga 
betydelser: i poesins tal om sysslolösheten betonades 
ofta, som Adelman visat, att den inte innebar att ”göra 
ingenting” utan paradoxalt nog beskrev en form av 
ansträngning men också en beredskap för ett särskilt 
slags konstnärlig receptivitet (liknande tankegångar 
kan anas i Robert Louis Stevensons ”An Apology for 
Idlers” men paralleller finns även med äldre tiders idéer 
om otium litteratum eller otium negotiosum). I förläng-
ningen av detta polemiserar de romantiska tänkarna 
mot Adam Smiths och andras tendens att framstäl-
la arbete och sysslolöshet som motsatser eller motbe-
grepp, då de snarare formar föreställningen om att den 
intellektuella aktivitet som är frukten av sysslolöshet i 
många avseenden liknar arbete, om än inte ett kropps-
ligt sådant.199 Å andra sidan kunde man, med Quentin 
Skinner, tänka sig att diskussionen gäller vilken typ 
av handlingar och beteenden som sysslolösheten skulle 
associeras med och omfattningen av de förhållanden 
om vilka en term kunde tillämpas. Mest signifikant är 
då kanske att sysslolöshet hos romantikerna associeras 
med en mental ansträngning vars resultat är konstver-
ket, vilket skarpt utmärker sig gentemot föreställning-
ar om arbetarens lättja och icke-ansträngning i fysisk 
mening. 

Samtidigt som de romantiska tänkarna alltså ten-
derar att tala för sysslolösheten som ett nödvändigt 
inslag i konstskapande och lyfter fram den lediga 
och ointecknade tiden som nödvändig för männ-
iskans mentala och moraliska utveckling, behåller 
likväl sysslolösheten sin starka ambivalens, eftersom 
den också kan övermanna intellektet, ge upphov till 
skuldkänslor och leda bort från samhälle, gemenskap 
och ansvar. Om de romantiska poeternas tal om syss-
lolöshet betraktas som ett försök att auktorisera den 
egna positionen och verksamheten är det likväl ett tal 
fyllt av tvetydigheter, där improduktiv och förlaman-

199 Som Adelman föreslår kan litteraturen, som 
ett uttryck för individens perspektiv, på ett annat 
sätt än filosofiskt eller politiskt utredande texter 
undersöka sysslolöshet som något mer sammansatt 
och motsägelsefullt; poesins utforskande av detta 
sinnestillstånd skulle alltså kunna ses som ett försök 
att utvidga omfånget av begreppet idleness, vilket 
hos Smith är en kategori reducerad till den tillfälliga 
och rent fysiska vilan från arbetet. Samtidigt menar 
Adelman att det finns en blind fläck hos Smith och 
andra tänkare som framställer arbete och ekonomiskt 
välstånd som grundläggande mänskliga drivkrafter 
medan lättja och sysslolöshet endast blir avsteg från 
normalt beteende; deras filosofiska arbeten är ju i sig en 
produkt av kontemplativ sysslolöshet, av ett tillstånd 
mitt emellan fysisk ansträngning och passiv vila, vilket 
aldrig öppet artikuleras på det sätt som sker i den 
romantiska poesin. Se vidare Idleness, Contemplation 
and the Aesthetic, s. 37, 100.
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de lättja inte alltid låter sig skiljas från kreativ och 
lyhörd ledighet – vilket det ständiga återvändandet 
till mångtydiga nyckelord som idleness och indolen-
ce vittnar om.200 Adelman har lyft fram Coleridges 
”The Eolian Harp” (1795) som signifikativ för denna 
ambivalens. I dikten beskrivs en poet som befinner 
sig vid sidan av sin älskade, lojt utsträckt i gräset och 
solgasset vid middagstid. I ett tillstånd av passiv halv-
dvala fladdrar en rad opåkallade tankar och fantasier 
genom poetens ”loja och passiva hjärna”, lika vilda 
och varierade som de slumpmässiga vindar som får 
eolsharpan att spela sin musik. Eolsharpan kunde, 
som kulturforskaren Shelley Trower visat, vid en viss 
tidpunkt i det romantiska tänkandet fungera som en 
bild för det mänskliga psyket, då den fångade käns-
lan av att skapandet var på samma gång passivt och 
aktivt – harpan är receptiv men samtidigt kreativ då 
den omvandlar vindens och naturens krafter till en 
säregen sång. För ett ögonblick uppfylls poeten i ”The 
Eolian Harp” av tilltro till skaparkraften och ser den 
rentav återklinga hos alla människor, men efter en 
mild tillrättavisning av den älskades mer allvarliga 
blick retirerar han och upptäcker hur hans fantasier 
svävar iväg och brister lika hastigt som såpbubblor. 
Beredskapen för konstnärlig receptivitet omgärdas 
här som i många andra sammanhang med osäkerhet 
– enligt Adelman är det sysslolöshetens giltighet som 
grund för att förstå världen som sätts på spel i Cole-
ridges dikt.201 

 
*

Hos Coleridge tycks det med tiden växa fram en ten-
dens att axla rollen av politisk tänkare och samhälls-
fostrare, vilket i det här sammanhanget skulle kun-
na ses som ett sätt för författaren att förhålla sig till 
arbete och nytta som överordnade samhällsvärden 
(och då kunde sysslolösheten och ledigheten i någon 

200 Enligt Willard Spiegelman är det indolence mer 
än idleness som blir ledordet i den engelska romantiska 
poesin; denna lojhet, som också kan uppfattas som 
en vila befriad från smärta och njutning, laddas ofta 
med positiva innebörder hos de romantiska poeterna 
och fungerar enligt Spiegelman som en beskrivning 
av villkoren för den estetiska sensibiliteten och som 
argument för att konstskapande skulle separeras från 
andra alltmer rationaliserade produktionssfärer, se vidare 
Majestic Indolence. English Romantic Poetry and the Work 
of Art (New York, 1995), s. 3–20. I den amerikanska 
1800-talskulturen tycks uttrycket repose ha fyllt 
liknande funktioner som indolence och idleness i engelsk 
romantik, se Andrew Knighton, Idle Threats, kap. 2. 

201 Adelman lyfter fram Coleridges ”The Eolian 
Harp” (först komponerad under titeln ”Effusion 
XXXV”) som ett typexempel på den romantiska 
ambivalensen till sysslolösheten i ”Idleness and 
Creativity”, s. 174–176. Några rader från Coleridges 
dikt illustrerar att sysslolöshetsterminologin här är 
central; han skriver bland annat: ”Full many a thought 
uncall’d and undetain’d, / And many idle flitting 
phantasies, / Traverse my indolent and passive brain, 
/ As wild and various as the random gales / That swell 
and flutter on this subject Lute!” Efter att ha blivit 
tillrättavisad av sin älskade beskriver poeten senare 
sina fantasier som ”shapings of the unregenerate 
mind; / Bubbles that glitter as they rise and break / 
On vain Philosophy’s aye-babbling spring”. (Citaten 
från Coleridge, Poetical Works, s. 101–102, min 
övers.) Shelley Trower har diskuterat hur eolsharpan 
omkring sekelskiftet 1800 fungerar som vanlig bild 
för det mänskliga nervsystemet och läser två dikter 
av Coleridge, ”The Eolian Harp” och den senare 
”Dejection: An Ode” (1802), i perspektiv av tidens 
vetenskapliga teorier om det mänskliga psyket och 
perceptionen, framför allt hos filosofen och psykologen 
David Hartley, se vidare ”Nerves, Vibration and the 
Aeolian Harp”, i Romanticism and Victorianism on the 
Net nr 54 2009, http://id.erudit.org/iderudit/038761ar.
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mån ändå motiveras eftersom den gav möjlighet till 
reflektion och eftertanke). Lamb förhåller sig på ett 
helt annat sätt till de dominerande idealen: han fö-
respråkar inte sysslolöshetens nytta eller uttrycker 
tanken om att den ska användas i moraliskt uppbygg-
ligt syfte, utan excellerar genom figuren Elia snarare 
i excentriskt och avvikande beteende, gäckande och 
skämtande och överdriven känslosamhet. Elia vägrar 
att inta en patriarkal och auktoritativ ställning och 
förlorar hellre jaget för att leva sig in i andra identite-
ter än strävar efter manlig självkontroll. ”Jag älskar att 
förirra mig i andras själar”, utbrister han när han talar 
om litteraturläsning, och uppträder i en rad roller som 
inte i första hand understödjer den samtida legering 
mellan maskulinitet, arbete och produktivitet som gav 
eko även inom poesin – vid sidan av barnet uppträ-
der han bland annat också som latmasken, skämtaren, 
drinkaren, åldringen, ungkarlen och den underdånige 
tjänaren.202 

Forskare inriktade på maskulinitetens historia har 
uppmärksammat att ett mindre känslosamt och mer 
rationellt och kroppsligt orienterat mansideal växte 
fram i det borgerliga samhället i förhållande till äld-
re aristokratiska manlighetsideal. Känslouttryck blev 
nu framför allt kvinnans domän, och i takt med en 
ökad betoning på mannens samhällsnytta och arbe-
tets karaktärsdanande funktioner fick vissa manstyper 
särskilt klä skott för borgerliga idéer om omanlighet, 
bland dem drinkaren, förföraren, lättingen och an-
dra män som av olika anledningar var oförmögna att 
arbeta eller upprätthålla maktpositioner i samhället. 
Elia framstår, såvitt jag kunnat se, aldrig som kvin-
notjusare, men uppträder annars i många av de roller 
som kunde kritiseras från ett borgerligt-rationellt eller 
arbetsetiskt perspektiv.203 Bokhållaren, den kategori 
som vi först introduceras till i essäerna och som Elia så 
småningom något motvilligt bekänner sig till, var ju 
exempelvis ett slags tjänare, inte helt olik överklassens 

202 Citatet från Lamb, ”Strödda tankar om böcker 
och läsning”, i Essayer, s. 129. ”Detached Thoughts 
on Books and Reading” publicerades först i London 
Magazine i juli 1822. Om Elias många roller och Lambs 
kritik mot det maktanspråk som fordrades av mannen, 
se t.ex. Aaron, A Double Singleness, s. 4, 53, 82, 145, 
164–165.

203 Beskrivningen av det borgerliga samhällets 
förändrade manlighetsideal utgår från Claes 
Ekenstam, ”Rädd att falla: Gråtens och mansbildens 
sammanflätade historia”, i Manligt och omanligt i 
ett historiskt perspektiv, red. Anne-Marie Berggren 
(Stockholm, 1999), s. 157–173, och David Tjeders 
”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse: Den 
ständigt hotade manligheten” i samma volym, s. 
177–196. 
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tjänstefolk, en servicearbetare längst ner i den kapi-
talistiska och i det här fallet även imperialistiska nä-
ringskedjan, vars uppgifter inte betraktades som sär-
skilt statusfyllda i Lambs samtid.204 Även ungkarlen 
var en manstyp som inte levde upp till föreställningar-
na om den ideala maskuliniteten, men han var samti-
digt en figur som utmanade gränsdragningen mellan 
hemmet och offentligheten och mellan kvinnans och 
mannens annars så utstakade sfärer. Litteraturforska-
ren Katherine V. Snyder har beskrivit ungkarlen som 
en tröskelfigur med potential att formulera en kritik 
mot normativa mansroller; enligt henne var den en-
samstående mannen under 1800-talet en oroande figur 
som inte minst populärpressen ofta moraliserade över. 
Ungkarlen utmanade idealet om manlig produktivi-
tet både i fråga om avkomma och arbetsetik och dis-
kussionen om hans samhällsnytta var återkommande, 
samtidigt som han också kunde förkroppsliga friheten 
från borgerliga plikter.205 I en av Lambs sista essäer 
i London Magazine, ”The Superannuated Man” (1825; 
”Den pensionerade”), drar Lamb dessa borgerliga 
ideal till sin spets: här talar essäjaget, uppenbarligen 
ungkarl, om sin potentiella men uppdiktade son: ”Om 
jag hade en liten son, så skulle jag kristna honom till 
Ingenting-att-göra [NOTHING-TO-DO]; han skul-
le göra ingenting.” Även om han alltså hade fullgjort 
sin borgerliga plikt genom att skaffa sig en avkomma 
skulle denna likväl inte bidra till den samhälleliga 
produktiviteten.206 

I sin fäbless för tidsfördriv och konsumtionsvaror 
intar Elia även ett förment kvinnligt perspektiv och 
apostroferar den oro som ofta präglade debatten om 
medelklasskvinnornas nyvunna fritid i det borgerliga 
samhället: å ena sidan var den en statussymbol och ett 
tecken på medelklassens ökade välstånd, men å andra 
sidan fanns risken att alltför mycket ledig tid ledde till 
lättsinne och flärd, skvaller och andra slags missbruk 
av den värdefulla tiden som ofta förknippades med en 

204 I början av 1800-talet var bokhållarens sysslor 
dock fortfarande att likna vid mångfacetterade 
hantverksfärdigheter, vilket innebär att det inte 
nödvändigtvis behövde uppfattas som ett lågstatusyrke. 
En mer genomgripande omvandling av kontorsarbetet 
inträffar hundra år senare i samband med växande 
företag och en mer utvecklad korporativ kapitalism, 
vilket medför en stark ökning av tjänster men också 
en omvandling av arbetsuppgifterna som blir mer 
fragmenterade, rutiniserade och specialiserade. Det är 
också då yrket feminiseras; ett tidigare mansdominerat 
yrke mer eller mindre övertas av kvinnor. Se t.ex. Gra-
ham S. Lowe, Women in the Administrative Revolution. 
The Feminization of Clerical Work (Cambridge, 1987). 

205 Katherine V. Snyder uppmärksammar även hur 
motstridiga bilderna av ungkarlen kunde vara: han 
skildrades som både överårig och pojkaktig, världsvan 
och oerfaren, sällskaplig och tillbakadragen, sensibel 
och grov, njutningslysten och snål. Se vidare Bache-
lors, Manhood, and the Novel, 1850–1925 (New York, 
1999), s. 3–5, 15, 19–21, 27–34. Om ungkarlen som 
återkommande persona i essäistiken som fungerar 
som ett slags protest mot borgerlig produktivitet 
och vuxenlivets plikter och ansvar, se även Lopate, 
”Introduction”, s. xxxv; Melberg, Essä, s. 446–447.

206 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, i 
Essayer, s. 157 samt från ”The Superannuated Man”, i 
The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 198. 
Essän publicerades i London Magazine i maj 1825. 
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aristokratisk livsstil. När medelklasskvinnan inte för-
väntades eller ens tilläts arbeta blev hon ett exempel på 
vad Thorstein Veblen kallat vicarious leisure; hennes le-
dighet fungerade ställföreträdande och hade som syfte 
att upprätthålla familjens rykte och status, en funk-
tion som delar av överklassfamiljernas tjänarstab tidi-
gare hade haft.207 Men parallellerna med aristokratin 
var ett känsligt ämne; såväl tidskriftsskribenter som 
författare av etikettsböcker och romaner uppehöll sig 
vid frågor om hur medelklasskvinnan skulle lära sig 
disciplinera sin tid och vid vilka aktiviteter som var 
acceptabla och inte. Sarah Jordan har rentav hävdat 
att kvinnans moral sågs som avhängig hennes tidsan-
vändning.208

Bland Lambs essäer under Elias täckmantel finns 
flera som utspelar sig i den privatsfär som nu kodades 
som särskilt kvinnlig, och vilka ägnas just de beteen-
den och förströelser som ofta kritiserades av den of-
fentliga moralen. I några fall skulle man kunna säga 
att Elia grumlar förgivettagna skiljelinjer mellan de 
värderingar som alltmer började hänföras till antingen 
mannen eller kvinnan, aristokratin eller medelklassen. 
I ”Mrs Battle’s Opinion on Whist” (1821) är ämnet 
exempelvis kortspel, ett av de (med aristokratin för-
knippade) tidsfördriv som ofta ifrågasattes, särskilt om 
det utövades av kvinnor. I denna essä, formad närmast 
som en karaktärsskiss, är det den gamla damen Mrs 
Battle, inte Elia, som har ett uttalat rationalistiskt och 
nyttoorienterat (och förment manligt, tillika borger-
ligt) sätt att se på spelande, medan Elia helst spelar 
för nöjes skull och för att det är ett angenämt tids-
fördriv.209 Särskilt intressant i detta sammanhang är 
kanske essän ”Old China” (1823; ”Gammalt porslin”), 
som Elia inleder genom att påstå sig ha en ”nästan 
kvinnlig svaghet” för gammalt porslin och i vilken han 
tangerar det tvivelaktiga i att hänge sig åt konsumtio-
nens njutningar men också lyfter fram den förmodat 

207 Thorstein Veblen diskuterar vicarious leisure i 
första hand i relation till överklassens tjänstefolk, men 
menar att inte heller aristokratens hustru äger sin fritid 
– i bägge fallen är det yttersta syftet med deras icke-
produktiva tidskonsumtion att upprätthålla den ”lediga 
klassens” rykte och position. Se vidare The Theory of the 
Leisure Class, s. 37–40.

208 Sarah Jordan har diskuterat hur 
etikettslitteratur och romaner fungerat normgivande i 
fråga om synen på medelklasskvinnans tidsanvändning, 
se Anxieties of Idleness, kap. 3 (s. 84–122). I romaner 
av bland annat Samuel Richardson och Jane Austen 
belönas exempelvis kvinnor med äktenskap när de lärt 
sig att disciplinera sin tid (s. 101–111). Kathryn Shevelow 
har i stället lyft fram tidskrifternas betydelse för 
formandet av normer kring kvinnors tidsanvändning 
i den borgerliga kulturen. När medelklasskvinnor i 
ökande grad blev läskunniga väcktes diskussionen 
om att de borde använda sin lediga tid till annat än 
tomt prat, och tidskriften blev då ett respektabelt 
och utbildande underhållningsinstrument i detta 
syfte. Enligt Shevelow uttryckte dock tidskrifterna en 
stark ambivalens inför den lediga kvinnan, som både 
idealiserades på grund av att ledigheten markerade 
status, och kritiserade för sin brist på produktivitet och 
benägenhet till lastbart beteende. Ofta ansågs kvinnans 
missbruk av sin tid ha sin grund i imitationen av över-
klassbeteende: ”Gambling, adultery, laziness, self-indul-
gence, idle visiting, gossip, and the reading of romances 
were all cited as consequences of feminine leisure, and 
often tied […] to a particularly middle-class aping 
of upper-class behavior.” Se vidare Women and Print 
Culture, s. 9, 35, 53–57, citatet s. 57. 

209 Jfr kommentaren om ”Mrs Battle’s Opinion on 
Whist” ovan (not 75). Gerald Monsman har betonat 
utilitaristiska, puritanska och rationalistiska drag 
hos Mrs Battle, se Confessions of a Prosaic Dreamer, s. 
90–95. Sarah Jordan har diskuterat hur kortspel, lekar 
och aktiviteter där kvinnan visade upp sig och sina 
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förkastliga pratsjuka som kvinnor ansågs hemfalla åt 
på lediga stunder.210 

”Old China” är ovanlig bland Lambs essäer efter-
som den till stora delar har formen av en monolog om 
hur livsstil och vanor förändras av ökat välstånd, lagd 
i munnen på kusin Bridget (ansedd som en maske-
ring av systern Mary) under det att hon och Elia sitter 
framför brasan och dricker Hyson-te i blåvit servis. 
Essän inleds dock av Elia, som håller upp sin tekopp 
och betraktar dess ”små orimliga himmelsblåa fanta-
sigestalter” innan han utbrister att han ”älskar dessa 
män med kvinnoansikten, och kvinnorna med, om 
möjligt, ännu femininare uttryck”.211 Utifrån motiven 
på tekopparna målar Elia med några hastiga pensel-
drag upp en aristokratisk värld till synes utanför tid 
och rum och gängse geografiska perspektiv, med pa-
goder, blomsterängar och båtturer och befolkad av fe-
miniserade män som uppvaktar damer. På en av kop-
parna ser han nämligen en ”ung och hövisk mandarin” 
som vördnadsfullt serverar te åt en dam, ett motiv som 
kan läsas som en mise en abyme, en självmedveten ko-
pia i miniatyr av essän i sin helhet. Tekoppens bild 
av en feminint förfinad tillvaro där även männen har 
kvinnoansikten skapar också en speglingseffekt; den 
tycks visa att essäns värld, prägad av småprat och roan-
de trivialiteter, är som tekoppens och att essäisten, här 
i gestalt av mandarinen – i det gamla Kina en högut-
bildad ämbetsman – har blivit den samtida maskulini-
tetens förvrängda spegelbild, inte längre en auktoritet 
utan snarare, åtminstone i den kommersiella pressen, 
en tjänargestalt.212 Kanske kan man förstå Lambs be-
tonande av Elias feminina böjelser i relation till att 
samtidens läsande publik i ökande utsträckning var 
kvinnor. Enligt litteraturforskaren Iona Italia skildras 
redan Tatlers Isaac Bickerstaff som femininiserad, och 
hon tolkar det som ett sätt för Richard Steele att und-
gå utmanandet av dekorum då han lättare kunde tala 
till en kvinnlig publik, vilket också underlättades av 

företräden ofta uppfattades som tecken på ytlighet och 
brist på ”inre resurser”, se ”Idleness, Class and Gender 
in the Longh Eighteenth Century”, s. 116. 

210 Citatet från Lamb, ”Gammalt porslin”, i Essayer, 
s. 180. I original: ”an almost female partiality”, i ”Old 
China”, The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. II, 
s. 247. Enligt Kathryn Shevelow associerades uttrycket 
tattle (skvaller eller småprat) med kvinnlig last, vilket 
tidskriften Tatler aktivt använde i ett reformarbete för 
en idealiserad kvinnlighet. Enligt Shevelow formas i 
Tatler en uppsättning kvinnliga samtalsämnen som 
rör sig kring kvinnans roll i patriarkatet och de rum 
hon kopplas samman med. Exempelvis omgestaltas 
tebordet, tidigare en plats för potentiellt skvaller, 
som en dygdig plats då kvinnlig pratsjuka ansågs 
behöva regleras. Samtidigt rörde man sig med dubbla 
måttstockar, eftersom männens likartade samtal på 
kaffehusen beskrevs med andra ord: ”Men met in 
public, women in private. Men ’conversed’, women 
’tattled’”, skriver Shevelow (Women and Print Culture, 
s. 95–97, citatet s. 97). 

211 Citaten från Lamb, ”Gammalt porslin”, första 
s. 180, andra s. 181. I original: ”those little, lawless, 
azure-tinctured grotesques” och ”I love the men with 
women’s faces, and the women, if possible, with still 
more womanish expressions” (”Old China”, s. 248). Om 
att Lamb intar både kvinnliga och manliga perspektiv, 
se Aaron, A Double Singleness, s. 175, 186–187. Aaron 
menar att syskonen Lamb, på grund av en rad specifika 
biografiska, sociala och psykologiska omständigheter 
och samhälleliga maktstrukturer, i liv och skrivande 
skapade alternativa genusrelationer som inte primärt 
präglades av tidens segregering mellan manligt och 
kvinnligt (s. 207).

212 Citatet från Lamb, ”Gammalt porslin”, s. 181. I 
original: ”a young and courtly Mandarin” (”Old Chi-
na”, s. 248). Richard Cronin har noterat parallellen i 
”Old China” mellan essäns värld och tekoppens och 
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att Bickerstaff framställdes som en äldre man.213

Det ligger även nära till hands att se essäer som 
”Mrs Battle’s Opinion on Whist” eller ”Old China” 
i perspektiv av de puritanska värderingar som enligt 
Weber ofta gick hand i hand med en ökad tonvikt på 
arbete och plikter och vilka han menar hade ett starkt 
fäste inte minst i den engelska kulturen. I synnerhet 
i de asketiska religiösa rörelserna vände man sig mot 
de ämnen som Lamb ägnar sin essä åt, som tomt prat 
(”idle talk”) och lyxkonsumtion utan praktiskt syfte, 
liksom i vidare mening ”den spontana njutningen av 
livet och vad det har att bjuda av glädjeämnen”, som 
Weber skriver.214 Det är dock just livets små glädje-
ämnen och vardagliga trivialiteter och tidsfördriv som 
hyllas i Lambs essäer, som i många fall tar sin utgångs-
punkt i den lediga tidens erfarenheter och sysselsätt-
ningar och förvandlar lappri till litteratur. 

 
*

Som ett slags kulmen på Elias vägran att delta i den 
samtida kulten av arbetsetiken och dess koppling till 
manlig flit och kraftfullhet ter sig den sena essän ”The 
Superannuated Man”, publicerad kort efter Lambs 
pensionering från East India Company. Även om den-
na essä inte är den sista som skulle få Elias signatur 
(ytterligare några skulle publiceras i London Magazine 
de närmaste månaderna) framstår den ändå som ett 
slags sorti och som en av Lambs mest komplexa och 
ambivalenta reflektioner över sysslolöshetens, tidens 
och arbetets psykologi, än idag tänkvärd både för den 
som är inne i ekorrhjulet och den som nyss tagit avsked 
av det aktiva livet och plötsligt måste fylla ledigheten 
med innehåll. Flera Lambuttolkare har pekat på pa-
rallellerna med Lambs eget liv – i sina brev till vänner 
uttryckte Lamb först en upprymd lättnad och glädje 
över den nyvunna ledigheten, men denna följdes snart 
av depression och andra bekymmer.215 Man behöver 

antyder essäns icke-maskulina anslag, men utvecklar 
inte dessa tankegångar vidare, se ”Magazines and 
Romantic Modernity”, i The British Periodical Text, 
s. 73. Även Karen Fang uppmärksammar likheten 
mellan tekoppens bild och essän och diskuterar den i 
konsumtionstermer: liksom porslinskoppen är också 
essän en konsumtionsvara. Se ”Empire, Coleridge, and 
Charles Lamb’s Consumer Imagination”, s. 820–821. 

213 Iona Italia refereras från The Rise of Literary Jour-
nalism in the Eighteenth Century, s. 39–41.

214 Citatet från Weber, Den protestantiska etiken och 
kapitalismens anda, s. 78–79, jfr även s. 80 där Weber 
nämner uttrycket ”idle talk”, samt s. 151–152 (not 82). 
Som representativ för ett puritanskt förhållningssätt 
framhåller Weber den engelske 1600-talsteologen 
Richard Baxter. Baxter såg, enligt Weber, endast 
aktiv verksamhet som bidragande till Guds ära; vila, 
kontemplation och njutning var alla förkastliga i 
detta avseende. Att slösa tid var värst, exempelvis då 
slöseriet tog formen av tomt prat, sällskapsliv eller 
lyxkonsumtion (ibid., s. 74). I en studie av några 
tidigmoderna engelska dagböcker problematiserar 
dock Miriam Nandi att det i puritanska miljöer skulle 
finnas en entydigt negativ bild av sysslolöshet; snarare 
urskiljer man i detta material två slags sysslolöshet: å 
ena sidan den utsvävande varianten, vilken fördöms, å 
andra sidan sysslolöshet som förutsättning för religiös 
kontemplation, vilken ses med mer positiva ögon. Om 
ett visst mått av ledig tid var nödvändigt för ett religiöst 
rättfärdigt liv kunde sysslolöshet i sig inte avfärdas 
som en synd; alltför mycket arbete kunde rentav bli ett 
hinder för målet att leva ett fromt liv, menar Nandi. Se 
”The Dangers and Pleasures of Filling Vacuous Time: 
Idleness in Early Modern Diaries”, i Idleness, Indolence 
and Leisure in English Literature, s. 40–59.

215 Om parallellerna mellan Lambs liv och ”The 
Superannuated Man”, se E. V. Lucas, ”Notes”, s. 410, 
421, 424–425, 451; Sarah Burton, A Double Life, s. 
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dock inte veta så mycket om Lambs liv – eller om det 
faktum att han hade ansökt om pensionering redan vid 
omkring fyrtio års ålder i samband med att East India 
Company starkt inskränkte friheten för sina medar-
betare – för att uppfatta essäjagets skuldkänslor över 
att avvika från normen, det vill säga den sysselsatta, 
produktiva individen, samtidigt som just denna norm 
framställs som förtryckande och människofientlig. 

Lamb är en intressant författare inte minst för att 
han ger en inblick i det tidiga 1800-talets arbetsdis-
ciplin för den framväxande lägre medelklassen med 
tjänstemannayrken och den alienation den ofta förde 
med sig. Även om de rent konkreta bokhållarsysslorna 
är relativt perifera i Lambs essäer får man just i ”The 
Superannuated Man” en aning om de administrativa 
sysslornas effekter på Elia: de tröttar ut, skapar tris-
tess och gör honom oförmögen att njuta av den lediga 
tiden när han väl har den.216 Här verkar klerksysslan 
alltså knappast vara någon sinekur, och därför blir 
denna text en motbild till tidigare essäer som ”The 
South-Sea House” och ”Oxford in the Vacation” i 
vilka Elia-figuren gjort sin entré med en mer bekym-
mersfri hållning. Även om ”The Superannuated Man” 
har närmare tvåhundra år på nacken är det inte svårt 
att känna igen sig även om villkoren förstås på många 
sätt nu är annorlunda: idag tycks de tekniska systemen 
och digitaliseringen i ökande grad ersätta administra-
tiva och rutinbundna yrken vilket följs av ett hopp om 
att vi i stället ska få mer tid till stimulerande och krea-
tiva arbetsuppgifter, men å andra sidan får många som 
inte är utbildade administratörer en ökande grad av 
administration i sitt arbete genom att de själva måste 
registrera, rapportera och bokföra i ständigt nya tek-
niska system. Kanske föregriper Lamb den kontors-
landskapsleda som blivit ett återkommande ämne i vår 
tids kulturdebatt? Om inte annat är han ett tidigt ex-
empel på en författare som använder kontoret som ett 
slags projektionsyta för reflektioner kring författarens 

281–283, 316–317, 333–340, 353. Lamb pensionerades i 
mars 1825, fyllda femtio, efter trettiotre år i East India 
Companys tjänst. Efter ”The Superannuated Man” 
(publicerad i maj samma år) skrev Lamb ytterligare 
några essäer för London Magazine under Elias signatur: 
”The Wedding” i juninumret, ”The Convalescent” 
i juli och ”Imperfect Dramatic Illusion” i augusti 
1825. I Last Essays of Elia ingår ytterligare några essäer 
publicerade efter 1825 men då i andra tidskrifter. I 
London Magazine signerades ”The Superannuated 
Man” med ”J, D.”, samtidigt som den senare infördes 
i Last Essays of Elia, vilket tyder på att Lamb inte hade 
något problem med att inordna den under sin välkända 
pseudonym. Eftersom jag utgår från hur essäerna fördes 
samman i bokform ser jag inte någon större poäng 
med att här omtala essäjaget som ”J, D.” utan betraktar 
honom som en potentiell variant av Elia även om jag 
är medveten om att Lamb valde en annan signatur i 
magasinsversionen. Mitt intryck är att det är samma 
röst och tonfall i exempelvis ”Oxford in the Vacation” 
som i ”The Superannuated Man”, vilka båda reflekterar 
över mångårigt bokhållararbete.

216 Gregory Dart ser ”The Superannuated 
Man” som en trovärdig skildring av den nya 
tjänstemannaklassens tillvaro, och menar att Lamb 
speglar den lägre medelklassens oförmåga att njuta av 
sin fritid. Se Metropolitan Art and Literature, s. 144–145, 
160–162. 
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belägenhet i ett industrialiserat och kapitalistiskt sam-
hälle där en allt större del av tillvaron administreras.217 

”The Superannuated Man” beskriver Elias efter-
längtade befrielse efter trettiosex års bokhållarsysslor 
som gjort att han närmast vuxit fast vid sin kontors-
pulpet; på grund av skröplighet och nervositet beviljas 
han, både förvånad och tacksam, en förtida pension 
och får äntligen möjlighet att leva det lediga liv han 
alltid drömt om. Essän är tvådelad: i den första halvan 
är det arbetstagarens upplevelse av förhållandet mellan 
arbete och fritid som står i centrum och i den andra får 
vi följa förvandlingen av Elias tillvaro under de första 
veckorna efter hans pensionering. Omställningen till 
sysslolöshet och ledighet visar sig bli besvärligare än 
han trott och trots Elias upprepade försäkringar om 
att han till slut nått ett tillstånd av sinnesfrid finns det 
tecken på smolk i hans glädjebägare. Redan i ett av 
essäns motton, ”A Clerk I was in London gay” antyds 
denna ambivalens inte minst genom verbets tempus. 
Här är det alltså återigen klerken vi återser – men 
frågan är om Elia verkligen är så munter och sorglös 
som det kan tyckas vid första anblicken och om inte 
citatet, åtminstone i detta sammanhang, laddas med 
en djup ironi: är han uppsluppen för att han var men 
inte längre är bokhållare, eller fanns det faktiskt ut-
rymme för roande stunder under tiden då han var 
bokhållare, medan osäkerheten om hans nuvarande 
status snarare skapar oro?218 

Även titelns superannuated rymmer en osäkerhet. 
Ordet antyder att det inte endast behöver handla om 
en man som i neutral mening är befriad eller pensio-
nerad från arbete (Sigfrid Lindström väljer dock i linje 
med denna förståelse att översätta titeln till ”Den pen-
sionerade”); man kan också tänka på de mer mora-
liskt laddade innebörder i uttrycket som skulle kunna 
innebära att den som är superannuated är överårig och 
förbrukad, avdankad och gammalmodig, ja, kanske 

217 Företagsekonomerna Anders Forssell och Anders 
Ivarsson Westerberg menar att en konsekvens av vår 
tids ”administrationssamhälle”, där administrativa 
uppgifter ökar i omfattning och sprids ut på allt fler 
personer, är amatörisering och avprofessionalisering, 
se vidare Administrationssamhället (Lund, 2014), 
särskilt kap. 12. Jesper Olsson har inlett en intressant 
diskussion om kontoret som en miljö för den moderna 
litteraturens självreflektion i essän ”Kontorsmaterial, 
kontorspoesi” (i Läsning – apparat – algoritm, s. 25–37). 
Han menar att det industrikapitalistiska samhällets 
framväxande kontorsarbete skapar en ”ny typ av 
skrivande och räknande människa – kontoristen”, som 
författare tidigt intresserar sig för och ”vars öde och 
funktion kan jämföras med författarens under samma 
tid” (s. 27). Som ett tidigt exempel nämner Olsson 
Edgar Allan Poes ”The Man of the Crowd” (1840), 
men Lamb föregriper Poe med några decennier. Att 
kontoret fortsätter att hemsöka litteraturen förklaras 
enligt Olsson av att det speglar upplevelsen av det 
moderna livet som administrerat; litterär verksamhet 
är exempelvis numera beroende av ett ”kulturpolitiskt 
ramverk” i form av ansökningar, stipendier och 
så vidare just för att kunna vara arbete snarare än 
tidsfördriv eller hobby (Läsning – apparat – algoritm, s. 
34–35, citatet s. 34). Jfr även not 47 ovan.

218 Citatet från Lamb, ”The Superannuated 
Man”, s. 193. I London Magazine publicerades essäns 
två delar omedelbart efter varandra, och citatet 
om Londonklerken inledde den andra delen, som 
framställdes som skriven fjorton dagar efter den första 
(s. 71 i majnumret 1825, tillgänglig via Hathi Trust 
Digital Library, webbadress i referenslistan). Lamb 
tillskriver farsförfattaren John O’Keeffe citatet, men 
enligt E. V. Lucas är det hämtat från den med Lamb 
samtide dramatikern George Colman d.y. (se The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 425). Jag noterar 
dock framför allt likheten med Chaucers ”A CLERK 
ther was of Oxenford”. Elia får dock nöja sig med att 
vara en klerk från London och därmed av mindre 
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rentav oduglig.219 Här är det alltså den åldrade och 
försvagade och – enligt samtidens borgerliga normer 
– onyttige mannen som står i centrum och som kan 
läggas till den rad av icke-maskulina typer som Lamb 
utforskar. Han kan ses som ett exempel på en åter-
kommande dynamik mellan barndom och ålderdom 
som Arne Melberg har uppmärksammat i essätraditio-
nen; å ena sidan är essäistens perspektiv och förhåll-
ningssätt barnsligt i meningen oansvarigt, pliktbefri-
at, nyfiket naivt, oorganiserat, fokuserat på nuet (här 
kan man även tänka på Adornos beskrivning av essän 
som präglad av en barnslig lätthet). Å andra sidan är 
essäisten gammal i bemärkelsen erfaren och medveten 
om sin dödlighet. ”Han går i barndom men är ändå 
åldrad”, som Melberg uttrycker det. Lamb intar ge-
nom Elia både barnets och den åldrade mannens po-
sition, samtidigt som han i stor utsträckning undviker 
det mellanliggande ledet, mandomen och olika mans-
roller förknippade med samtidens borgerliga samhälle 
(mannen som viril och (re)produktiv eller som sam-
hällsnyttig och modernitetsbejakande, exempelvis).220

Den reträtt det handlar om i ”The Superannuated 
Man”, tillbakadragandet till livet som pensionär, har 
alltså på många sätt en annan laddning och innebörd 
än exempelvis Montaignes reträtt. Elia har inte frihe-
ten att själv dra sig tillbaka och oroar sig rentav för att 
bli avskedad eftersom han inte förmår vara så produk-
tiv och flitig som det förväntas. Då han blir kallad till 
sina överordnade och får sitt pensionserbjudande tror 
han först att hans arbetsgivare ska meddela att man 
inte längre har någon nytta av honom, men i stället 
övertygar de honom om att han faktiskt är värdig sin 
vila efter lång och trogen tjänst. Elia slipper tappa an-
siktet över att ha passerat sitt bästföredatum, men som 
pensionerad lyckas han ändå inte riktigt göra sig av 
med sina skuldkänslor över att inte duga något till. 
Har han verkligen gjort sitt beting – eller har han svi-
kit sina arbetskamrater och själva arbetsmoralen?221

distingerat slag. Jag ser mottot som ett exempel på de 
många tematiska kopplingarna mellan Lambs essäer 
vilka inte minst tar sin utgångspunkt i en språklig och 
begreppslig dynamik och mångtydighet.

219 Adjektivet ”superannuated” har enligt OED 
tre grundläggande betydelser. Det används 1) om en 
person som är oduglig eller arbetsoförmögen på grund 
av ålder eller som är gammal och kraftlös, 2) om 
(materiella eller immateriella) ting som blivit uttjänta 
eller gammalmodiga på grund av tidens gång eller av 
utvecklingen och 3) om en person som är befriad eller 
pensionerad från arbete efter att ha nått en viss ålder 
(jfr superannuation, ’pension’). Ordet är format från 
latinet; superannatus användes först om djur som var 
mer än ett år gamla. I OED är de första exemplen i 
engelskan från 1600-talet. Det finns förstås även en 
koppling mellan detta ord och annuitant, i Lambs fall 
alltså med den rentier som Elia utger sig för att vara i 
”The South-Sea House” (vilket han sedan tar tillbaka i 
den följande ”Oxford in the Vacation”). 

220 Referatet från Melberg, Essä, s. 446–447, citatet 
s. 447. 

221 Max Weber skriver att den puritanska 
arbetsmoralen bland annat präglades av uppfattningen 
om att det var moraliskt betänkligt att dra sig tillbaka i 
förtid (Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, 
s. 143, not 29). Kanske är den skamkänsla som präglar 
Elia i någon mening ett uttryck för sådana i samtiden 
förekommande attityder. 
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I ”The Superannuated Man” uttrycks ett genom-
gående dualistiskt förhållande mellan arbete och fritid 
som illustreras med bilder av fångenskap och frihet 
och med religiösa attribut:

GODE LÄSARE! Om det till äventyrs har varit din 
lott här i världen att ha nödgats förnöta de gyllene 
åren av ditt liv – din strålande ungdomstid – inne-
stängd på ett dystert handelskontor; om din fång-
enskaps tid har utsträckts till din medelålder och 
fram till den vithåriga ålderdomsskröplighetens år 
utan hopp om befrielse eller om detta träldomsliv 
har kommit dig att glömma bort att det finns nå-
gonting som kallas fridagar, eller att blott minnas 
dem såsom ett barndomens privilegium – då, och 
endast då, är du i stånd att rätt förstå vad min befri-
else [deliverance] betydde för mig.222

Så inleder Elia sin essä om pensioneringen genom att 
antyda att befrielsen från arbetet lett till ett slags fräls-
ning (deliverance kan ju betyda både befrielse i mer 
profan mening och religiös frälsning). Ordvalet skulle 
kanske kunna ses som ännu ett exempel på hur Lamb 
opponerar sig mot den traditionella koppling mellan 
sysslolöshet och synd som fångats i ofta upprepade 
engelska talesätt som ”For Satan finds some mischief 
still / For idle hands to do”, ”An idle brain is the de-
vil’s workshop” eller ”Idleness is the root of all evil”.223 
Han bygger sedan vidare på sina dualismer genom 
att, liksom i ”Oxford in the Vacation”, kontrastera fri-
veckor och helgdagar mot arbetets underkastelse och 
fångenskap. Spännvidden mellan himmel och helvete 
markeras också i essäns avslutande stycke, när Elia åt-
minstone enligt egen utsago har försonat sig med och 
till och med börjat njuta av sin lediga tillvaro. Då våg-
ar han sig på att föreslå att ”någon vänlig jordbävning” 
skulle ”uppsluka dessa förbannade bomullsspinnerier”, 
och att den samtidigt kunde passa på att slunga den 
”åbäkiga kontorspulpeten” till avgrunden och demo-

222 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, i 
Essayer, s. 147. I original: ”IF peradventure, Reader, it 
has been thy lot to waste the golden years of thy life – 
thy shining youth – in the irksome confinement of an 
office; to have thy prison days prolonged through mid-
dle age down to decreptitude and silver hairs, without 
hope of release or respite; to have lived to forget that 
there are such things as holidays, or to remember them 
but as the prerogatives of childhood; then, and then 
only, will you be able to appreciate my deliverance.” 
(”The Superannuated Man”, s. 193.)

223 Talesättet ”For Satan finds…” från Isaac Watts 
dikt ”Against Idleness and Mischief”, från Divine Songs 
for Children (1715), citerat från The Oxford Dictionary of 
Quotations, red. Elizabeth Knowles, 6 uppl. (Oxford, 
2004), s. 823. De andra talesätten har ingen känd 
upphovsman men ”An idle brain…” har observerats i 
skriftlig form från tidigt 1600-tal och ”Idleness is the 
root…” redan under tidigt 1400-tal. Här citerade från 
Oxford Dictionary of Quotations, s. 622. Ytterligare en 
religiös koppling i ”The Superannuated Man” kan göras 
genom Elias beskrivning av sig själv som en asketisk 
kartusianermunk som ”from strict cellular discipline 
suddenly by some revolution returned upon the world”, 
osäker på vad han ska göra med sin nya frihet (”The 
Superannuated Man”, s. 197).



318

nerna, för nu är han inte mera ”N. N., bokhållare i 
firman Den & Den” utan har nått en betydligt mer 
upphöjd position:

Jag är Otium cum dignitate [I am Retired Leisure]. 
Man kan möta mig i välvårdade trädgårdar. Folk 
har redan börjat lägga märke till mig på grund av 
min sorglösa uppsyn och hållning [vacant face and 
careless gesture], när jag strövar omkring utan nå-
got bestämt mål, än saktande mina steg, än påskyn-
dande dem. Jag flanerar; jag går icke till eller från 
någonstans. Man säger mig att en viss air av cum 
dignitate [a certain cum dignitate air], vilken i likhet 
med mina andra goda egenskaper så länge har le-
gat slumrande, nu har börjat framträda hos mig. Jag 
börjar märkbart växa in i min roll av ”bättre herre” 
[I grow into gentility perceptibly]. När jag öppnar 
en tidning, så gör jag det för att läsa om vad som 
ges på operan. Opus operatum est. Jag har uträttat 
allt jag kom till världen för att göra. Jag har fullgjort 
mitt beting, och för den tid som är kvar av dagen, 
rår jag mig själv.224 

I ”The Superannuated Man” iscensätts således ett slags 
uppstigande: Elia förvandlas från arbetsslav och tjäna-
re i essäns första avsnitt till sin egen herre i dess sista. 
Strax dessförinnan har han sagt att han inte tror att 
människan är ”i sitt rätta element så länge hon är i 
verksamhet”, varför han i stället förespråkar det kon-
templativa livet.225 Med formuleringen ”a certain cum 
dignitate air” anspelar han även på uttrycket otium cum 
dignitate, vilket alltså i den romerska antiken framför 
allt kopplades till statsmannens reträtt som företrädes-
vis skulle ägnas åt lärda studier och visdom förmedlad 
genom skrivande.226 Elia har dock aldrig befunnit sig 
i maktens centrum och kan som en obetydlig bokhål-
lare för ett kommersiellt handelskompani knappast sä-
gas ha tjänat allmänheten i något moraliskt hänseen-
de, vilket hade kunnat motivera en vila med värdighet. 
Inte heller är den pensionering som förknippas med 

224 Citaten från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 
157–158, kursiveringar i översättningen. Det längre 
citatet i original: ”I am Retired Leisure. I am to be met 
with in trim gardens. I am already come to be known 
by my vacant face and careless gesture, perambulat-
ing at no fixed pace, nor with any settled purpose. I 
walk about; not to and from. They tell me, a certain 
cum dignitate air, that has been buried so long with 
my other good parts, has begun to shoot forth in my 
person. I grow into gentility perceptibly. When I take 
up a newspaper, it is to read the state of the opera. 
Opus operatum est. I have done all that I came into this 
world to do. I have worked task work, and have the rest 
of the day to myself.” (”The Superannuated Man”, s. 
198–199.) I frasen där Elia föreslår att bomullsspinnerier 
och kontorspulpeter ska slungas till avgrunden och 
demonerna citerar Lamb Shakespeare; frasen ”As Low 
as to the fiends” kommer från Hamlet, akt II, scen 2 (jfr 
Lucas, ”Notes”, s. 428). 

225 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 157. I 
original: ”Man, I verily believe, is out of his element as 
long as he is operative. I am altogether for the life con-
templative.” (”The Superannuated Man”, s. 198.)

226 Sigfrid Lindström dubblerar alltså anspelningen 
på otium cum dignitate genom att även översätta Lambs 
”Retired Leisure” med ”Otium cum dignitate”, vilket 
kan jämföras med att Jan Stolpe väljer uttrycket otium 
i sammanhang då Montaigne i stället använder andra 
ord (jfr not 156 i Montaignekapitlet). Det antyder 
väl att otium i någon mening är oöversättbart; i 
Dictionary of Untranslatables definierar Emily Apter 
”untranslatables” som termer som ofta förblir på 
originalspråket i översättningar eller som blir föremål 
för felöversättningar eller nyöversättningar (i ”Preface”, 
i Dictionary of Untranslatables, s. vii). Barbara Cassin, 
initiativtagare till uppslagsverket, tillägger att när dessa 
termer översätts till nya språk innebär det ofta språkliga 
nybildningar eller att ny innebörd påförs ett gammalt 
ord; ”untranslatables” är ”what one keeps on (not) 
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lönearbete i arbetssamhället att likställa med antikens 
ofta självvalda och föga institutionaliserade otium. 
Lambs ordval här kan alltså i någon mening ses som 
ett exempel på det Koselleck uppmärksammat som det 
osamtidiga förhållandet mellan språk och historia – 
för sin själviscensatta sysslolöshet tillskriver sig Elia ett 
begrepp vars reella omständigheter inte längre är för 
handen. Men framför allt verkar Elia inte ha till syfte 
att ägna den återstående delen av livet åt något som är 
till uppenbar nytta för andra – eftersom arbetet varit 
så starkt förknippat med plikt måste pensionen ta sig 
en annan gestalt, frågan är bara vilken. 

Trots allt är det inte Ciceros otium cum dignitate 
utan snarare Milton som, åtminstone i psykologisk 
mening, genljuder i den känsla inför det lediga livet 
som Lamb förmedlar i essän som helhet (Milton hade 
dock förstås inte heller den erfarenhet av förvärvsarbe-
te som Lambs essä skildrar och som sätter sin prägel 
även på ledigheten). I det längre citatet ovan finns även 
en anspelning på Miltons ”Il Penseroso” (1631–32), ett 
poem som idealiserar melankolin som källa till poe-
tisk inspiration. I dikten finns en mansgestalt, kallad 
”retired Leisure”, som finner behag i välansade träd-
gårdar. Han är en av följeslagarna till melankolins gu-
dinna som också är i sällskap med personifikationer 
av tystnaden, friden och kontemplationen.227 I ”The 
Superannuated Man” insinuerar Elia att han förvand-
lats till denna gestalt och alltså från en simpel bokhål-
lare till en litteraturhistorisk figur som rör sig i gudars 
närhet. 

Ska vi alltså tolka avslutningen på ”The Superan-
nuated Man” med dess ackord av melankoli som ett 
tecken på att Elia nu äntligen, som pensionerad, har 
begåvats med den poetiska inspirationen och att hans 
oberoende, som han säger, har gjort honom till en syn-
bart bättre herre, en herre med resning och förfining, 
kanske både i litterär och social mening? Har han, 
som traditionen bjuder, förmågan att omvandla den 
melankoliska sinnesstämningen till konst?228 

translating” (”Introduction”, i ibid., s. xvii). Otium 
finns dock inte med bland uppslagsorden i Dictionary of 
Untranslatables. 

227 Med formuleringen ”I am Retired Leisure. I am 
to be met with in trim gardens” (”The Superannuated 
Man”, s. 198) anspelar Lamb alltså på John Miltons 
”And add to these retired Leisure, / That in trim gar-
dens takes his pleasure” från ”Il Penseroso” (r. 49–50), 
här citerad från Poetical Works, red. Douglas Bush 
(London, 1967), s. 93. Som har framgått är Lamb i 
flera avseenden en mycket dialogisk författare. Kuisma 
Korhonen har hävdat att ett ofta förekommande drag 
i essän är dialogen med döda litterära föregångare 
som behandlas som om de vore levande (i Lambs 
fall kan vi tillägga att han även ofta går i dialog 
med samtida och levande författare). Korhonens 
beskrivning av essän som ett konglomerat av explicita 
och gömda citat, parafraser och referenser till tidigare 
litteratur tillsammans med detaljer ur vardagen vilka 
tillsammans skapar en mångröstad polyfoni och ett 
fält för intertextuell vänskap där olika röster blandas, 
kommenterar eller bekämpar varandra, kan mycket 
väl sägas gälla Lamb. Se vidare Textual Friendship, s. 
115–116, 397.  

228 I Karin Johannissons framställning av 
melankolins förvandlingar genom seklerna uppstår 
det hon kallar den ”moderna melankolin” omkring 
1800 i Europa: denna form av melankoli var mer 
självmedveten och kontrollerad eller rationaliserad än 
den förmoderna. Enligt Johannisson var samtidens 
påbjudna mönster för melankolin framför allt idén 
om det skapande geniet, en idé som både kunde bli 
ett redskap för social positionering och ett uttryck för 
revolt mot samhället. Kanske anspelar Lamb på en 
sådan idé om konstnärens melankoli och genialitet 
i vilken den melankoliska sinnesstämningen kan 
transformeras till stor konst, men i så fall förhåller han 
sig återigen ironiskt till samtidens ideal, eftersom det 
utmärkande för ”The Superannuated Man” snarare 
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Som alltid hos Lamb är ambivalensen och den iro-
niska tvetydigheten det mest framträdande draget och 
kanske är den aristokratiska positionen eller den avslu-
tande upphöjdheten egentligen inte så viktig som allt 
det som ryms mellan essäns inledning och avslutning, 
som exempelvis reflektionerna över hur tidsuppfatt-
ningen skiftar beroende på om den ses i relation till ar-
betet eller inte och huruvida man är arbetstagare eller 
pensionär. ”The Superannuated Man” skulle bland an-
nat kunna läsas som en skildring av hur arbetets impe-
rativ skapar en otillfredsställande uppdelning mellan 
arbetets tid och icke-arbetets, mellan tid som är fri och 
ofri, roande och dyster, och essän mynnar ut i en osä-
kerhet om till vilken kategori pensionens tid egentli-
gen hör i ett borgerligt och kapitalistiskt samhälle. Här 
kan Theodor W. Adornos tankar åter vara belysande; 
i radioföredraget ”Freizeit” var en av huvudpoängerna 
att det borgerliga arbetssamhället strikt skilde arbete 
från fritid, men han betonade även att fritid (Freizeit) 
var något kvalitativt annorlunda än äldre tiders ledig-
het (Muße), då den senare var ett ”privilegium knutet 
till en bekymmerslös existens” (engelskans motsvarig-
het torde väl vara distinktionen mellan free time eller 
spare time och leisure).229 I ett samhälle dominerat av 
arbete och i vilket sfärerna var strikt separerade var 
människan varken fri under arbetet eller fritiden, 
menade Adorno; fritid var framför allt rekreation i 
syfte att åter orka arbeta och den fick på inga villkor 
likna arbete. Den ”lediga” människan i det moder-
na samhället förmådde inte ägna sig åt meningsfulla 
aktiviteter på sin fritid och hon kunde inte njuta av 
den för att hon saknade fantasi. Därför drabbades hon 
enligt Adorno av leda, vilket var en ”funktion av ett 
liv under arbetstvång och rigorös arbetsdelning”. Om 
människor själva skulle få bestämma över sina liv och 
verksamheter hade han svårt att tro att de skulle ha 
tråkigt. De skulle då kunna göra något ”produktivt” 
av fritiden, det vill säga de skulle kunna ”skapa något 

är att Elias skapande är över; reträtten och pensionen 
leder snarare till tystnad och handlingsförlamning än 
till brinnande kreativitet, vilket jag strax återkommer 
till. För diskussionen om den moderna melankolin, se 
Johannissons Melankoliska rum, s. 46–61.

229 Citatet från Adorno, ”Fritidsproblem”, s. 33. I 
den engelska översättningen av Adornos text använder 
man ”free time” och ”spare time” för originalets 
”Freizeit” medan ”Muße” blir ”leisure”, se Theodor 
W. Adorno, ”Free Time”, övers. Gordon Finlayson & 
Nicholas Walker, i The Culture Industry. Selected Essays 
on Mass Culture, red. J. M. Bernstein (London, 1991), 
s. 162. 
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som inte har funnits tidigare” i stället för att ägna sig 
åt alla de ”pseudo-aktiviteter” under den ovärdiga eti-
ketten hobbies som nu fyllde deras lediga tid.230

Adornos analys är förstås inte i alla delar illustra-
tiv för hur Lamb beskriver arbetsliv och pensionering 
(Adorno ondgör sig bland annat över en fritidsindustri 
som ännu är i sin linda på Lambs tid), men i 
enskildheter är den ändå träffande. I inledningen av 
”The Superannuated Man”, som ännu skildrar Elia som 
arbetstagare, beklagar han sig över att söndagen är en 
sällsynt olämplig ”dag för avkoppling och rekreation” 
eftersom Londons gator då är dystra, tomma och tysta 
och det ingenting finns att titta på och fantisera kring:

Inga bokstånd – de som är så trevliga att stå och titta 
i för att förnöta tiden [to idle over]! Inga människor 
med brådskan målad i sina anleten [busy faces] för 
att pigga upp den sysslolöse som ser dem passera i en 
aldrig sinande ström [the idle man who contempla-
tes them ever passing by] – själva deras uttryck av 
jäktad upptagenhet har för honom en viss tjusning 
genom sin kontrast mot hans egen tillfälliga frihet 
[relaxation] från jäktet.231

Med lönearbetets utbredning har själva tiden separe-
rats i arbetstid och fritid, men fritiden – i det här fallet 
söndagarna – har samtidigt förlorat sin tjusning. För 
att uppleva tidsfördrivet som ett nöje tycks Elia be-
höva ha arbete och liv och rörelse omkring sig – för-
visso är friheten endast tillfällig men kontrasten till 
den upptagenhet han ser omkring sig blir desto större. 
Beskrivningen antyder att han nog har tagit sig en del 
sådana lediga stunder, ungefär på samma sätt som han 
i ”Oxford in the Vacation” säger sig ägna sig åt kon-
templation på kontoret – i båda fallen är det ett slags 
prokrastinering, ett subversivt brott mot tidsreglering-
en och mot den uppdelning i produktiv och ledig tid 
som Adorno beskriver.232 Men Lamb illustrerar också 
hur distinktionen mellan arbetstid och fritid medför 

230 Referatet av huvudtankarna i Adornos föredrag 
utgår här från ”Fritidsproblem”, s. 33–40. Citaten från 
s. 37 och 38.

231 Citaten från Lamb, ”Den pensionerade”, första 
s. 147, andra s. 148. I original lyder det längre citatet i 
sin helhet: ”No book-stalls deliciously to idle over – No 
busy faces to recreate the idle man who contemplates 
them ever passing by – the very face of business a 
charm by contrast to his temporary relaxation from it.” 
(”The Superannuated Man”, s. 193–194.)

232 I sin studie om tomt arbete i vår tids 
tjänstesamhälle ser Roland Paulsen likheter med 
det beteende som i franskan kallats la perruque och 
som diskuterats av Michel de Certeau, det vill säga 
tendensen att ägna arbetstid åt egenvalda aktiviteter, 
ett slags friare, mer kreativ verksamhet som inte är 
inriktad mot ekonomisk vinning eller bunden av rutin 
eller tvång. Återigen är det intressant att ställa Lambs 
beskrivningar av kontorsarbete i belysning av dessa 
teorier, eftersom det även hos Lambs bokhållare, som 
är en tidig exponent för kontorsarbetaren som kategori, 
formas en antydan till tidsuppror, om än i det här fallet 
ett fiktivt sådant. Paulsen diskuterar la perruque med 
referens till Certeau i Empty Labor, s. 49–50, jfr Michel 
de Certeau, The Practice of Everyday Life, övers. Steven 
Rendall (Berkeley, 2011 [1984]), s. 24–28. 
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att den lediga tiden – helgdagar och semester – stän-
digt åtföljs av otillfredsställelse: samtidigt som det är 
fantasierna om dessa lediga dagar som håller Elia uppe 
under arbetsåret blir de aldrig som han drömt om utan 
fylls av ett ”rolöst jagande efter förströelser och av en 
tröttande ängslan för att ej få ut så mycket som möjligt 
av dem”.233 Vila och ro blir det aldrig tal om, knappast 
heller inspiration till skapande. 

Tidsupplevelsen blir dock en helt annan efter Elias 
pensionering; då arbetets tid plötsligt inte längre styr 
honom hamnar han i ett slags limbo (även om Elia 
försöker övertyga sig om att det snarare är ett him-
melrike). Först blir han ”bedövad, överväldigad”: ”Jag 
gick omkring och trodde att jag var lycklig, och visste 
att jag icke var det.” Han är som en fånge som släppts 
från Bastiljen efter fyrtio år.234 När han inte längre går 
till och från arbetet och inte har några plikter är det 
”som att ha blivit förflyttad från Tiden till Evigheten 
– ty för människan är det ett slags evighetstillvaro 
när hon helt och hållet får rå om sin Tid”. Från att 
ha varit fattig på tid är Elia plötsligt upplyft till en 
högre sfär och så rik att han skulle behöva ”någon klok 
förvaltare eller inspektor” som skötte hans ”domäner 
av Tid”.235 Pensioneringen blir alltså i någon mening 
ett adelsmärke: fritid har förvandlats till ledighet; hans 
tillgångar mäts i tid snarare än i pengar. Nu behöver 
han inte febrilt promenera, trötta ut ögon och huvud 
med läsning eller jaga efter nöjen som han förr gjorde 
på sina fridagar, för nu har han aldrig bråttom. Han 
kan göra vad som faller honom in eftersom han lever 
bara för sig själv och inte för andra. Trots att han fyllt 
femtio känner han att han har gott om tid, eftersom 
”den enda riktiga tiden, det är den som man helt och 
hållet rår om själv”. Här ekar det närmast av tradi-
tionen efter Montaignes ”De la solitude”; Montaigne 
skriver ju: ”Vi har levat tillräckligt mycket för andra, 
låt oss åtminstone leva denna lilla rest av liv för oss 

233 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 149. 
I original: ”[…] restless pursuit of pleasure, and a wea-
risome anxiety to find out how to make the most of 
them”. (”The Superannuated Man”, s. 194.)

234 Citaten från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 151. 
Passagen i sin helhet i original: ”For the first day or two 
I felt stunned, overwhelmed. I could only apprehend 
my felicity; I was too confused to taste it sincerely. I 
wandered about, thinking I was happy, and knowing 
that I was not. I was in the condition of a prisoner in 
the old Bastile, suddenly let loose after a forty years’ 
confinement.” (”The Superannuated Man”, s. 195.)

235 Citaten från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 
151–152. I original lyder citatet i sin helhet: ”It was like 
passing out of Time into Eternity – for it is a sort of 
Eternity for a man to have his Time all to himself. It 
seemed to me that I had more time on my hands than 
I could ever manage. From a poor man, poor in Time, 
I was suddenly lifted up into a vast revenue; I could see 
no end of my possessions; I wanted some steward, or 
judicious bailiff, to manage my estates in Time for me.” 
(”The Superannuated Man”, s. 195.)
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själva, låt oss föra tillbaka våra tankar och avsikter på 
oss själva och på vårt välbefinnande.”236 

Men även om Elia försäkrar att människan aldrig 
kan ha för mycket tid och för lite att göra är det en 
tämligen steril och stillastående tillvaro som han be-
skriver: som pensionerad känner han inte längre skill-
nad på dagar eller årstider och under börsens rusnings-
tid befinner han sig för egen del i totalt stillestånd – på 
en utställning med marmorstatyer. När all tid är ”fri” 
tid upplever han en förlust, en devalvering av tiden, 
som om ledigheten inte får någon mening om den inte 
står i förhållande till arbetet. Även om han är rik är 
han också fattig eftersom han utestängts från den so-
ciala erfarenhetsgemenskapen. Elias frihet från tidens 
gång i form av ett uppnående av stillestånd kan tolkas 
som en form av död; kanske är det ändå verksamheten 
som har definierat hans mänsklighet? Att Elia har sla-
vat på kontoret och haft en rad plikter har varit en 
orsak till att han har erfarit den passerande tiden och 
kontrasterna mellan ferier och arbete, sysslolöshet och 
brådska, långsam och hastig tid. När han väl befriats 
från sin börda inser han att begäret efter frihet i sig har 
varit otillfredsställande – är detta att vara människa 
att vara tidens slav snarare än dess herre?237 

 
*

Om tiden nu är oavlåtligen sammansvetsad med arbe-
tet är frågan vad som egentligen har blivit resultatet av 
Elias år i grottekvarnen och vad det är för slags pro-
dukter de har resulterat i. När Elia lämnar handelskon-
toret bakom sig dristar han sig till att kalla sina kon-
torsliggare, snarare än essäerna, för sitt verkliga värv 
och påstår rentav att hans ”Samlade Skrifter”, som han 
nu lämnar kvar och låter gå till vila, till antalet över-
träffar Thomas av Aquinos. Här utmanar Elia – den 
underdånige klerken – alltså en mer upphöjd klerk, 

236 Lamb-citatet från ”Den pensionerade”, s. 153. 
I original: ”[…] that is the only true Time, which a 
man can properly call his own, that which he has to 
himself […].” (”The Superannuated Man”, s. 196.) 
Montaigne citeras från Essayer. Bok I, s. 292 (kap. 38, 
”Om ensamhet”). 

237 Som tidigare nämnts var essän tvådelad i 
London Magazine, och den andra delen inleds med att 
den pensionerade uppger att det nu är två veckor sedan 
han skrev den första halvan av texten. Vid skrivandet 
av den första delen hade han dock inte nått fram till 
det tillstånd av ”sinnesfrid” som han nu påstår sig ha 
uppnått – det har alltså tagit några veckor att anpassa 
sig till ledigheten, inte minst psykologiskt (”Den 
pensionerade”, s. 155). Men även om pensionären verkar 
vilja ge sken av att allt nu är frid och fröjd uppfattar jag 
att det finns undertoner av indignation, anspelningar 
på melankoli och inte minst den vanliga ironin, vilket 
gör det svårt att uppfatta den pensionerades tillvaro 
enbart i ljusa toner, ens i den sista delen av texten. 
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och påstår att hans skrifter i vissa avseenden kan mäta 
sig med den medeltida skolastikerns. I originaltexten 
är det förhållandet mellan labour och work och i syn-
nerhet dubbeltydigheten i det senare ordet som Lamb 
leker med, eftersom works ju också betyder resultatet 
av arbetet och ansträngningen och i författarens fall 
dennes samlade produktion.238 Men här är det alltså 
inte de nattliga essäerna utan arbetsdagens bokföring 
som (säkert skämtsamt) framställs som det bestående 
verket, även om dess framtidsutsikter är osäkra då det 
lär stå och samla damm bortglömt på kontorets lager. 

Innebär då inte pensioneringen att Elia nu får en 
möjlighet att helt och fullt ägna sig åt den typ av skri-
vande som han tidigare var tvungen att klämma in 
under nätter och helger, och blir han då inte en sann 
gentlemannaamatör som fyller sin lediga tid med att 
läsa och skriva? Essän uttrycker ingen övertygande 
tilltro till detta: visserligen kan Elia nu, närhelst an-
dan faller på, tillfredsställa sin ”skrivklåda”, men det 
är i princip det enda som yttras om den pensionerades 
skrivande i ”The Superannuated Man”.239 När han inte 
längre har några lediga stunder (i den meningen att 
de utmärker sig i kontrast till arbetet) tycks han inte 
heller motiverad att ägna sig åt lärda studier och skri-
vande; när han väl gör det är det utan större pretentio-
ner. Det finns till och med tecken på att essäskrivandet 
närmar sig sitt slut vilket kanske antyds då Lamb i det 
ovan citerade stycke som avslutar essän använder ännu 
ett uttryck för att anspela på det samlade verket, näm-
ligen latinets opus (vars pluralform är opera). ”Opus 
operatum est”, hävdar Elia i samband med att han säger 
sig numera mest läsa tidningen för att se vilka de ak-
tuella operaföreställningarna är. Säkert är det i första 
hand en av Lambs alla ordlekar, men kanske går det 
också att tolka som att det inte är operaprogrammet 
han letar efter utan snarare sina egna litterära alster. 
Men svaret kommer i så fall omedelbart: i tidningen 

238 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, i 
Essayer, s. 155. I originalet står det ”my ’works!’”. 
Därefter säger Elia om att han lämnar sina skrifter 
på kontoret: ”There let them rest, as I do from my 
labours […].” (”The Superannuated Man”, s. 197, jfr 
OED, ”work”, subst., betydelse 16a. Ordet används 
med syftning på olika slags konstnärliga kompositioner 
redan under medeltiden. Ett liknande förhållande finns 
mellan franskans œuvre och ouvrage som berördes i 
Montaignekapitlet, not 188.) Även i ”A Character of the 
Late Elia”, då ”Phil-Elia” besöker det handelskompani 
där Elia tidigare arbetat, omtalas bokföringen som 
Elias verkliga verk: ”They pointed out in a most 
obliging manner the desk, at which he [Elia] had been 
planted for forty years; showed me ponderous tomes of 
figures, in his own remarkably neat hand, which, more 
properly than his few printed tracts, might be called his 
’Works.’” Citatet från The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. II, s. 400. 

239 Citatet från Lamb, ”Den pensionerade”, s. 
152. I originalet står: ”I walk, read or scribble (as now) 
just when the fit seizes me.” (”The Superannuated 
Man”, s. 196.) Uttalandet sker i samband med att Elia 
diskuterar hur hans fritidsaktiviteter har förändrats av 
pensioneringen. När tiden var begränsad ägnade han 
sig åt dessa med en iver och brådska som nu lagt sig, 
vilket får honom att konstatera: ”I no longer hunt after 
pleasure; I let it come to me.” (Ibid.) Lamb använder 
sällan, som här, uttrycket ”scribble” i sina publicerade 
essäer. Termen scribbler har tolkats som en markering 
av en anspråkslös, amatöristisk inställning till skrivande 
i förhållande till litteraturens professionalisering, men 
kanske har den främst uppfattats som en nedsättande 
och kritisk term för skrivande präglat av hast, slarv 
eller tanklöshet. Jfr Andrew Bennett, The Author 
(Abingdon/New York, 2005), s. 129 med OED, ’scrib-
ble’, v.1. Att uttrycket används i ”The Superannuated 
Man” skulle kunna ses som en skämtsam anspelning 
på äldre tiders tendens hos överklassen att framställa 
skrivandet som ett anspråkslöst tidsfördriv i linje med 
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finner han inte något, för arbetet är redan utfört, ver-
ket är fullbordat.240 

Tar vi hänsyn till Lambs teaterintresse och Elias 
uttalade rollspel skulle vi också kunna säga: föreställ-
ningen är över, dags att lägga av masken, låta man-
teln falla och kliva av scenen. Har den bekymmers-
fria ledighet som Elia hyllar, upphöjer eller återkallar 
från barndoms- eller ferieminnen alltså bara varit en 
teaterföreställning, en lek med ord och en fantasi som 
mest har haft funktionen att förlika människan med 
arbetssamhällets realitet men vilken ytterst antyder att 
någon verklig sysslolöshet inte står att finna?241 Inte 
heller ”The Superannuated Man” uttrycker en överty-
gelse på denna punkt: även om essän byggs kring ett 
dualistiskt förhållande mellan fångenskap och frihet 
är det osäkert om Elia verkligen blir befriad genom sin 
pensionering. Den figur som flanerar omkring i tukta-
de trädgårdar och utan vare sig startpunkt eller mål är 
ju i själva verket inte bara ledig utan också tom (Lamb 
beskriver Elias uppsyn som ”vacant”, vilket kan tolkas 
som uttryckslös, frånvarande, tom); han har förlorat 
sin mänsklighet och i likhet med Miltons diktfigurer 
blivit en personifikation. Vill man gå ännu ett steg 
kan man, med litteraturhistorikern Robert Frank, 
hävda att Elias pensionering betyder död, åtminstone 
i symbolisk bemärkelse.242 Möjligen behöver man inte 
dra det riktigt så långt, men kanske gäller trots allt 
pensioneringen inte bara bokhållararbetet utan också 
den essäistiska lek som uttryckts med spökexistensen 
Elias röst? Har kanske arbetssamhället rentav varit 
nödvändigt för Elias tal, och ramar och begränsningar 
fungerat som själva förutsättningen för det essäistiska 
skapandet?

Järnburen är dock samtidigt ett tecken på att Elia 
rör sig i en, i Webers mening, avförtrollad värld. På 
sätt och vis är religiösa tankemönster och symboler 
likväl nästan mer framträdande i Lambs skildringar 

den upphöjning som iscensätts då jaget framställer sig 
som ”Retired Leisure” som utstrålar ”a certain cum 
dignitate air”.

240 I original: ”When I take up a newspaper, it 
is to read the state of the opera. Opus operatum est.” 
(”The Superannuated Man”, s. 198–199.) Jfr OED, 
”opus”, subst., betydelse 1 och ”opera”, subst. 2. I 
engelskan verkar opus ha börjat användas med syfte 
inte bara på musikaliska utan även skrivna verk i 
början av 1800-talet. I den kristna teologins diskussion 
om sakramenten och de sakramentala handlingarna 
skilde man mellan opus operans (själva utförandet av 
handlingen, ’act doing’) och opus operatum (den gjorda 
handlingen, ’act done’). Se The Oxford Dictionary of the 
Christian Church, red. F. L. Cross & F. A. Livingstone, 
3 uppl. (Oxford, 1997), uppslagsord ”ex opere operato”. 

241 Anne Fadiman har t.ex. tolkat det som att Elia 
går i pension tillsammans med Charles Lamb. Även 
om Lamb lever i närmare tio år efter sin pensionering 
skriver han inte några fler betydande essäer, menar 
hon. Utan bokhållarens anspråkslösa utkiksplats tycks 
han sakna plattform att tala ifrån – kanske behövde 
Lamb sina kedjor för att frigöra sitt essäistiska alter 
ego, tror Fadiman, se ”The Unfuzzy Lamb” i At Large 
and At Small, s. 41. Enligt Simon P. Hull är Elias 
försök att frigöra sig från den själsdödande arbetsetiken 
i det industrialiserade samhället endast tillfälliga 
och får snarast funktionen att förlika människan 
med sin situation; ytterst accepterar Elia den 
rådande samhällsordningen, där arbete och nytta är 
överordnade värden, och friheten framför allt imaginär, 
både i bildlig och bokstavlig mening. Se vidare Charles 
Lamb, Elia and the London Magazine, s. 159–161.

242 Om att Elia här förvandlas till en 
personifikation och om pensionen som en symbolisk 
död, se Frank, Don’t Call Me Gentle Charles!, s. 110–112. 
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av sysslolöshet än hos Montaigne, även om den gu-
domliga reträtten är ouppnåelig för båda. För Elia är 
dock avsakraliseringen av tiden ett större bekymmer. 
Men formandet av karaktären, Montaignes ersättning 
för den religiösa sysslolösheten, har inte någon fram-
skjuten plats i Elias lediga tillvaro. Om han verkligen 
övergår till ett kontemplativt liv, som han antyder i 
avslutningen av ”The Superannuated Man”, är det i så 
fall av sådan art att det inte avsätter några spår.243 Elia 
är inte längre någon i världen och världen är dessutom 
stadd i hastig förändring. Om reträtten för Montaig-
ne resulterar i essäns början markerar den i Elias fall 
snarare dess slut – och när essäskrivandet är över finns 
inte heller längre den Elia som enbart existerar inom 
dess ramar. Förhållandet mellan reträtt, sysslolöshet 
och essä blir därmed ett annat än hos Montaigne: det 
är de tillfälliga, regelbundet återkommande och strikt 
avgränsade pauserna från arbetet, den temporära syss-
lolösheten om man så vill, som har varit förutsättning-
en för Elias förbindliga essäistiska pratsamhet. Men 
dessa pauser är inte något verkligt otium, någon verk-
lig ledighet (engelskans leisure) utan snarare ”fritid”, 
den tid som blir över efter dagens eller veckans arbete 
och som konstitueras i förhållande till detta.244 Sedd 
i ett sådant perspektiv skulle pensioneringen kunna 
uppfattas som en identitetsförlust – om det inte längre 
finns någon verklig leisure och om identiteten i ökande 
grad definieras utifrån arbetet, vad innebär det då att 
omtala sig som ”Retired Leisure” och att ge sig själv 
gestalt utifrån en tvåhundra år gammal dikt? 

Återigen tänker jag på Adornos distinktion mellan 
Muße och Freizeit eller snarare på det motsvarande 
förhållandet mellan leisure och free time i engelskan: 
enligt Adorno finns det en kvalitativ skillnad mellan 
begreppen och uttrycket fritid speglar ett kapitalis-
tiskt och borgerligt samhälle (man kan jämföra med 
Hannah Arendt som betonar att grekiskans skholē 
och latinets otium inte ska förväxlas med det moderna 

243 Det känns kanske långsökt att här knyta an 
till Hannah Arendts beskrivning av kontemplationen, 
vilken färgats av den grekiskt-antika uppfattningen 
om det teoretiska livet som ett passivt skådande 
av sanningen som inte kan fångas i ord och inte 
resulterar i någon produkt (Arendt menar ju att denna 
erfarenhet inte längre är tillgänglig för den moderna 
människan, jfr diskussionen i Montaignekapitlet i 
anslutning till not 50). Arendt gör dessutom klart att 
det kontemplativa livet är filosofens liv – hos Platon 
och Aristoteles separeras filosofens och diktarens 
uppgifter, medan en kontemplativ disposition i det här 
kapitlet har diskuterats i samband med föreställningar 
om litterärt skapande i engelsk romantik. Jag ser ändå 
en viss poäng med att ställa antikens idéer om den 
filosofiska kontemplationen mot de tankar om poetiskt 
skapande som uttrycks i romantiken: konstens sanning 
nås till viss del genom ett passivt skådande och poeten 
gör sig till tolk för något som är större än individen. 
Samtidigt kan man fråga sig om Lamb, då han betonar 
de pensionerades kontemplativa passivitet och tystnad, 
beskriver ett annat slags kontemplation än den som 
hans poetkollegor så ofta knöt till poetisk produtivitet 
och som uppenbart lämnade ett resultat efter sig. 

244 Som tidigare antytts skulle man möjligen även 
här kunna tänka sig ett skiftande förhållande mellan 
sysslolöshet, tid och medium där Lambs villkor i alla 
avseenden skiljer sig från Montaignes: Montaignes 
lediga tid är, eller sägs åtminstone vara, oändlig (jfr 
Starobinski, Montaigne i rörelse, s. 105); det essäistiska 
skrivandet kan därför ständigt fortsätta, vilket även 
bokformatet och de nya bokutgåvorna tillåter. I Lambs 
fall är fritiden och de lediga stunderna begränsade, 
vilket kan ställas mot att tidskriftsmediet, på Lambs 
tid ett husorgan för många essäister, ger tydliga ramar 
för texternas omfång och en deadline när de måste vara 
färdiga.
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fritidsbegreppet som formas i relation till ett arbets- 
och konsumtionssamhälle). I förhållande till detta är 
det symptomatiskt att Lamb aldrig explicit använder 
uttryck som free time eller spare time; när han talar 
om den lediga tiden föredrar han snarare termer som 
leisure, holiday (ett ord som för Elia fortfarande för-
knippas med det heliga men också med fest och nöje) 
eller vacation (med sin intressanta dialektik, från la-
tinets vacare, mellan tomhet och frihet). Kanske kan 
det ses som ett exempel på den otakt mellan språk 
och samhälle som Reinhart Koselleck har kallat ”det 
osamtidigas samtidighet”: i ett samhälle där arbetet 
blivit ett överordnat värde definieras den lediga tiden 
i realiteten framför allt i förhållande till arbetet, men 
språket kan likväl rymma och ge uttryck åt andra och 
kvardröjande erfarenheter.245 

Avståndet tycks i vilket fall som helst ha ökat mel-
lan sysslolöshet som materiellt och psykologiskt vill-
kor för essäskrivande och den sysslolöshet som själva 
texten skapar som ett slags imaginär utopi (vilket här 
kanske även speglas i Eliafigurens så uppenbart fikti-
va karaktär). Den reträtt som tar sig formen av Elias 
pensionering, och som därför mest liknar Montaignes 
och andra författares frivilliga tillbakadragande, leder 
inte till någon påtaglig aktivitet, och det skrivande 
som Elia då och då ägnar sig åt ter sig närmast halv-
hjärtat. Det betyder alltså även att Lamb-exemplet av-
viker från den logik som John Snyder ställer upp för 
essäisten: det essäistiska skrivandet fungerar här inte 
som kompensation för förlusten av världslig makt och 
det är ytterst oklart om det leder till frigörelse i något 
annat än imaginär mening, men framför allt: tillbaka-
dragandet leder här inte till tal utan till tystnad.

*

Den av Lamb först avpolletterade, omsider återupp-
livade Elia kliver för andra gången ned från scenen 

245 Jfr resonemanget om Adornos distinktion 
mellan Muße och Freizeit i anslutning tilll not 85 i 
kapitlet ”Utsikt från en fransk balkong”. För Arendts 
diskussion om skillnaderna mellan skholē, otium 
och fritid, jfr not 46 i Montaignekapitlet. Att Lamb 
inte använder uttryck som free time eller spare time 
framgår av sökningar i Gutenbergs elektroniska 
version av The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. 
II, tillgänglig på Project Gutenbergs webbplats, http://
www.gutenberg.org/ebooks/10343. Reinhart Koselleck 
diskuterar det ”osamtidigas samtidighet” som utspelar 
sig i förhållandet mellan språk och värld bland annat i 
Futures Past, s. 79–80.
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(denna gång för gott?) men upphör inte att förbrylla. 
Trött av försöken att förstå och foga samman vänder 
jag blicken från skärmen och ställer mig vid fönstret. 
Det är kylslaget ute och frosten glittrar i de rönnklasar 
som koltrastarna lämnat kvar. Jag tar en paus för att 
brygga te i den blåvita koppen från Spode. Kanske är 
den ännu en falsk souvenir, ett fiktivt minne av um-
gänget med Elia, koppen från den brittiska porslins-
tillverkaren som jag har köpt – den med det lantligt 
romantiserande mönstret ”Blue Italian” som vita och 
fräscha designbutiker ännu älskar att exponera, men 
som lanserades redan 1816 då Lamb var i tjänst på East 
India Company. På den tiden var porslin en central 
handelsvara i Ostindienhandeln och Spodeporslinet 
exporterades till Kina. Även om Lamb har utmålats 
som en nostalgisk figur som ständigt åberopar det för-
flutna var han på många sätt delaktig i sin tid, vil-
ket även gäller hans figur Elia – om det vittnar inte 
minst essän ”Old China”, som bland annat kan läsas 
som en reflektion över hur imperialismen förändrade 
brittisk konsumtionskultur. Lamb arbetade på ett i ef-
tervärldens ögon knappast fläckfritt handelshus, som 
var en del av det brittiska imperiebygget och vars in-
träde i Kina inleddes med handelshusets annektering 
av Singapore strax innan Lamb började publicera sina 
essäer som Elia. Det finns till och med forskare som 
hävdat att Lambs arbete i imperiets tjänst bidrog till 
att höja hans klasstatus och att hans litterära aukto-
ritet grundades på förmågan att dra nytta av denna 
professionella bakgrund i utmaningen av den högro-
mantiska estetiken.246 

Lambs essäer om Elia och deras vankelmodiga dis-
kussion om sysslolöshet, ädelhet och arbetssamhällets 
baksidor påminner mig om den växelverkan mellan 
text och värld som aldrig kan reduceras till ett enkelt 
speglingsförhållande. De påminner också om att den 
position som Montaigne anvisade för essäisten – den 
privilegierade individen med all tid i världen att söka, 

246 Relationen mellan Lambs essäer och det 
brittiska imperiebyggandet och Lambs utmaning av 
högromantikens estetik har diskuterats av Karen Fang 
i ”Empire, Coleridge, and Charles Lamb’s Consumer 
Imagination”. I fokus för hennes artikel står just essän 
”Old China”, vilken hon ser som ett exempel på hur 
Lamb både distanserar sig från och drar nytta av den 
romantiska position som Coleridge representerade. 
Genom att peka på en rad anspelningar på Coleridges 
”Kubla Khan” och dess tematik om poetiskt och 
visionärt geni menar Fang bland annat att Lamb 
systematiskt förminskar de romantiska attributen. 
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pröva och skapa sig själv – hade blivit alltmer imaginär 
i det borgerliga samhället. Hos Montaigne är denna 
positionering dock i första hand implicit och hans Les 
Essais fungerar snarast förebådande; Montaigne kallar 
sig inte essäist eller sina skrifter för essäer med syfte på 
någon särskild genre, men man kunde hävda att han 
skapar förutsättningar för att säga ”Jag skriver essä” 
eller ”Jag är essäist” (själv skulle han kanske snarare 
instämma i att han levde och skrev essäistiskt i be-
märkelsen prövande, vägande, ständigt omvärderan-
de).247 Följer vi Reinhart Kosellecks begreppshistoriska 
perspektiv innebär språklig och begreppslig förändring 
att nya identiteter och sätt att handla blir möjliga. Först 
efter Montaigne kan essäistens position intas.248 På 
Lambs tid hade emellertid några av fundamenten för 
denna position – den bemedlade situation som tillåter 
ett privilegierat tillbakadragande – länge varit på väg 
att undermineras för många av dem som ägnade sig åt 
skrivande, samtidigt som essän i allt högre grad hade 
förvandlats till en kortprosagenre på den kommer-
siella pressens premisser. Lambs essäer ger dessutom 
glimtar, kanske som i en skrattspegel, av ett samhälle 
där flit och arbete har börjat ersätta gentlemannens 
oberoende som centrala samhälleliga dygder. I denna 
tid är sysslolöshet i de flesta former – från lösdrivarens 
till överklassens – ett hot mot den sociala ordningen 
och framstegstänkandet. Idén om att den landägan-
de och bildade gentlemannen hade ett moraliskt och 
kunskapsmässigt övertag är ifrågasatt. Förmågan att 
slå dank med virtuositet – att fördriva sin ledighet och 
att syssla med litteratur på ett ädelt, värdigt och till 
synes obesvärat sätt – är en tveksam grund för aukto-
ritet. Börd har inte längre lika stor betydelse för sam-
hällspositionen och att tjäna pengar (som resultatet av 
idogt arbete) har blivit allt mer accepterat.249

Denna vidare samhällsförändring har betydelse 
för hur banden mellan essä, reträtt och sysslolöshet 
tänjs och utmanas hos författare som Lamb. Essäns 

247 Det går förstås bara att spekulera om vilken 
betydelse Montaigne egentligen tillskrev essäbegreppet 
och vilka funktioner det hade i hans skrivande. Talet 
om att Montaigne lever och skriver essäistiskt är 
måhända ett modernt sätt att förstå en verksamhet som 
på sin tid tolkades i andra termer. Till skillnad från 
Montaigne verkar dock Francis Bacon använda ordet 
essä med syfte på en distinkt genre, även om denna 
ännu inte hade en särskilt tydlig karakteristik. Se vidare 
Alastair Fowler, Kinds of Literature, s. 131.

248 Här utgår jag åter från den idé om osamtidighet 
som Koselleck diskuterat och vilken kan innebära 
såväl ett slags språklig och begreppslig eftersläpning 
i förhållande till rådande samhällsförhållanden och 
erfarenheter som, å andra sidan, att språket kan vara 
en förändringsfaktor som föregriper och möjliggör 
exempelvis sociala identiteter (i det här fallet syftar 
jag alltså främst på det senare fallet). Koselleck skriver 
bland annat att ”positions had first to be formulated 
linguistically before it was possible to enter or 
permanently occupy them” (Futures Past s. 80) och 
att ”[e]ach concept establishes a particular horizon for 
potential experience” (ibid., s. 86). Jfr även diskussionen 
i not 127 i detta kapitel: termen essayist om en person 
som skriver texter som genremässigt betraktas som 
essäer förekommer tidigare i engelskan än franskan; i 
engelskan tycks den vara i bruk från tidigt 1600-tal. 

249 Här syftar jag åter på den samhällsomvandling 
som bland annat Sarah Jordan har försökt fånga 
genom att lyfta fram polariseringen mellan idleness 
och industry i 1700-talets engelska litteratur och kultur 
som tycks fortsätta och förstärkas under det tidiga 
1800-talet, se The Anxieties of Idleness, s. 14–20, 219–221.
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aristokratiska hållning blev en alltmer problematisk 
utgångspunkt när litteratur och läsning var på väg 
att förvandlas från överklassens tidsfördriv till pro-
fessionella verksamheter och konsumtionsvaror för 
betydligt större och mer differentierade läsargrupper. 
Var författaren brödskrivare och knegare eller upp-
höjt inspirerad av parnassens musor? Och var hörde 
essäisten hemma i denna i realiteten mer komplexa 
ordning? För en del författare som var verksamma i 
denna långsamma och glidande övergång tycks idén 
om aristokraten som motade bort sin melankoli eller 
fördrev sin lediga tid genom skrivande ha funge-
rat som en återkommande fantomsmärta, svår att 
kombinera med tanken på skrivandet som ett arbe-
te likt alla andra men ändå fortsatt lockande.250 När 
gentlemannen utmanas av homo economicus är det 
också, bland annat, essäistens privilegierade blick som 
sätts på spel. När idealen om intellektuell autonomi, 
bildningens auktoritet och reträttens meningsfullhet 
börjar ifrågasättas eller förlora betydelse i ett mer 
effektivitets- och nyttoorienterat samhälle påverkas 
också essän, som hade vilat på sådana ideal och på det 
slags symboliska makt som John Snyder har talat om. 
Lambs essäer med sina snabba kast mellan ruinfanta-
sier och rännstensrealitet, spränglärda allusioner och 
konsumtionskultur, kan ses som ett exempel på hur 
denna ambivalens kunde uttryckas, men känslan gäll-
de förstås inte bara honom eller andra essäister som 
knyter an till en författarposition som gentlemannaa-
matörens – ledigheten som privilegium och plåga var, 
som jag tidigare antytt, en återkommande och lika 
problematisk tankefigur hos en rad poeter som på oli-
ka sätt försökte försvara sin sysslolöshet eller omvandla 
den till nyttigt arbete. Ämnet dyker upp också i tidens 
romaner, inte minst i en rad skildringar av frustrerade 
medelklasskvinnor, instängda i hemmet eller i hustru-
rollen men utan något att göra, eftersom arbetet hade 
separerats från hemmet och även medelklassen hade 
fått råd att skaffa sig tjänstefolk.251 

250 Om sysslolöshet i relation till förändringar i 
författarrollen, se t.ex. Jordan, The Anxieties of Idleness, 
s. 21–35. För Lamb var essäskrivandet som framgått 
inte något renodlat brödskriveri, då han hade en annan 
huvudsaklig inkomstkälla, men ett tungt vägande skäl 
till att skriva texter som inbringade extrapengar var 
likväl att han kunde sörja för att systern vårdades på 
privatsjukhus snarare än på någon statlig inrättning. 
Skrivandet var i vilket fall som helst knappast enbart 
ett nöje och ett tidsfördriv för Lamb. Sarah Burton 
menar att det är i samband med insikten om att 
Mary aldrig skulle bli återställd som Charles börjar 
söka efter skrivuppdrag. I Burtons framställning blir 
detta en många gånger plågsam historia med många 
refuseringar och avbrutna samarbeten. Hon lyfter 
bland annat fram att Lamb (i ett brev till William 
Godwin) beskrev sig som en ”author by fits”, det vill 
säga han menade sig drivas av nycker och infall och 
skrev när andan föll på. En sådan inställning gjorde 
det svårt för honom att motivera sig till att skriva 
texter utifrån på förhand formulerade uppdrag, att 
hålla deadlines eller att forma några rutiner kring 
skrivandet, vilket var önskvärt om han behövde mer 
stadiga extrainkomster. Burton menar samtidigt att det 
var först när Lamb i sina essäer tog fasta på sin tendens 
att ge sig in på associativa avvägar som han gjorde succé 
som författare. Se vidare A Double Life, s. 167, 170–176, 
210–212, citatet s. 172. 

251 Om sysslolöshet i den romantiska poesin, 
se de tidigare nämnda Richard Adelmans Idleness, 
Contemplation and the Aesthetic och Willard 
Spiegelman, Majestic Indolence (den senare studerar 
fr.a. Wordsworth, Coleridge, John Keats och Percy 
Bysshe Shelley). Sarah Jordan har diskuterat den 
motsägelsefulla bilden av medelklasskvinnornas 
sysslolöshet utifrån hur den skildras i 1700-talets 
etikettsböcker och romaner, där kvinnans sysslolöshet 
å ena sidan är en statusmarkör, å andra sidan ett hot 
mot kvinnans dygdighet om hon inte förmår använda 
den lediga tiden på rätt sätt och ägna sig åt rätt slags 
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Hos Lamb verkar det dock inte finnas något behov 
av att rättfärdiga sysslolösheten genom att framställa 
den som ansträngande för att i någon mening moti-
vera en intellektuell position, som hos en del av tidens 
poeter. Elia är inte alienerad och drar sig inte tillbaka 
till lantlig avskildhet utan hyllar snarare sysslolöshe-
tens sällskapliga och mer lättsamma sidor. Hans essäer 
präglas inte heller av den moraliska ton som återkom-
mer i de romaner där sysslolöshet framställs som ett 
hot mot respektabiliteten eller som ett problem som 
måste lösas. I förhållande till den essäistiska idealtyp 
som Graham Good talat om verkar Elias idealiserade 
sysslolöshet förvisso vara en markering mot en sam-
hällsordning som inte ger utrymme för lek, spontani-
tet, nöje och fantasi, men samtidigt visar Lamb i ”The 
Superannuated Man” hur drömmen om den verkligt 
lediga tillvaron, befriad från plikter, nytta och discipli-
nering, också kan bli ett fängelse och en ofrihet. Om 
Elias reträtt, pensioneringen där han förvandlas till 
”Retired Leisure”, är en aristokratisk gest är den tämli-
gen ihålig; tron på själva spelet verkar ha gått förlorad. 
Att slå dank med virtuositet visar sig vara svårare än 
det verkar: under ytan anas frustrationen.

 
*

Lambs Elia, den oansenlige essäisten och bokhålla-
ren, uttrycker maktlöshet, svaghet och självförringan-
de blandat med storvulna drömmar och fantasier.252 
Genom sitt utforskande av positioner som den avdan-
kade pensionären, den pojkaktiga ungkarlen och den 
feminine mannen rör han sig i utkanterna av sin tids 
samhällsordning och utmanar några av dess centrala 
värderingar. Men kanske ska hans hållning ändå inte 
bara läsas som en lekfull polemik med förändrade 
uppfattningar om tid och arbete eller nya mansideal, 
utan också som ett uttryck för essäns och essäistens 
utmaningar i ett nytt litterärt landskap där essän ris-

sysselsättningar (Anxieties of Idleness, kap. 3). En studie 
som mer specifikt diskuterar kvinnans sysslolöshet 
och leda som den uttrycks i romanformen men med 
fokus på en något senare period är Lee Anna Maynards 
Beautiful Boredom. Idleness and Feminine Self-Realiza-
tion in the Victorian Novel (Jefferson, 2009). Maynards 
huvudexempel är romaner av Charlotte Brontë, George 
Eliot och Henry James. Kopplingen mellan kvinnors 
leda och medelklassens ökade fritid är också ett centralt 
ämne i Patricia Meyer Spacks Boredom. The Literary 
History of a State of Mind (Chicago, 1996 [1995]).

252 En av Lambs sista essäer under pseudonymen 
Elia, ”The Convalescent” (först publicerad i London 
Magazine i juli 1825), exemplifierar den i essän vanliga 
tendensen att förminska jaget; i Lambs fall sker det 
med sedvanlig ironi, då han berättar om hur Elia under 
en sjukdomskonvalescens får storhetsvansinne och blir 
så självgod att Lamb till slut sticker hål på sjuklingens 
jättelika ego vilket gör att denne krymper som en 
ballong. Vad som blir kvar är ”the lean and meagre 
figure of your insignificant Essayist”, som åter anpassat 
sig till sina ”natural pretensions” (citerat från The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 187). Jfr Jane 
Aarons diskussion i A Double Singleness, s. 181–182, 207. 



332

kerade att förpassas till en marginalposition i de kom-
mersiella månadsmagasinen och där den romantiska 
originalitetsestetiken stöpte om synen på litteraturen 
i dess grundvalar. Samtidigt som marknadens villkor 
allt tydligare gjorde sig gällande i realiteten speciali-
serades litteraturbegreppet successivt från att syfta på 
vitterhet, lärdom, läsning och studier i vidare mening 
till att beteckna texter med vissa estetiska och fiktiva 
kvaliteter som var produkter av den kreativa fantasin, 
skönlitteratur. (Man skulle kunna säga att denna för-
ändring i sin tur speglar en förskjutning från litteratur 
som en form av aktivitet eller handling eller en om-
ständighet – det att, som exempelvis klerken, vara lärd 
och beläst, läs- och skrivkunnig – till litteratur som en 
vara eller ett objekt.253) Det fanns förvisso strategier 
för att omvandla essä till litteratur – Lamb såväl som 
tidigare tidskriftsessäister samlade exempelvis sina 
essäer i bokform och publicerade dem därmed i ett 
medieformat med större litterär trovärdighet – och i 
Lambs fall bidrog särskilt den första volymen av essäer 
under signaturen Elia, från 1823, till en viss uppmärk-
samhet bland kritikerna. Ändå förblir Lamb under sin 
livstid en författare i marginalen, och den andra voly-
men, publicerad ett decennium efter den första, väcker 
anmärkningsvärt litet genmäle i samtidens kulturella 
offentlighet; som Joseph E. Riehl har visat i sin studie 
över receptionen av Lamb är det först efter sin död 
som han kanoniseras och denna process tycks nära 
knuten till uppdagandet av syskonen Lambs tragiska 
livsöde.254 Kanske är Charles Lamb signifikativ för en 
position som med tiden tycks bli vanligare hos essäis-
ter – de verkar acceptera att betraktas som en andra 
gradens författare eller använder i vissa fall rentav själ-
va sådana attribut i sin självframställning, vilket också 
i någon mån antyder essäns ställning i den moderna 
litteraturens landskap: essän kan varken förlita sig på 
poesins estetiska upphöjdhet eller på fiktionens fortlö-
pande berättelse.255 

253 Om litteraturbegreppets specialisering, se 
Raymond Williams, Keywords, s. 183–188; jfr Bernt 
Olsson, ”Litteratur”, i NE; Bengt Landgren, ”Vad är 
en litterär text?”, i Litteraturvetenskap – en inledning, 
s. 21–22; Bo Bennich-Björkman, Termen litteratur i 
svenskan, passim. Bennich-Björkmans studie omfattar 
perioden 1750–1850, under vilken han iakttar en 
förskjutning från en förståelse av litteratur som 
olika slags studier till att termen uppfattas beteckna 
objekt eller produkter (i synnerhet tryckta verk med 
litterär halt). Det är även relevant att jämföra med 
förskjutningarna i begreppen konst (art) och konstnär 
(artist) så som de beskrivs hos Williams (i Keywords, s. 
40–43, jfr även densammes Culture & Society, s. 43–44, 
samt Marxism and Literature, s. 48–51). Williams pekar 
på att kopplingen mellan konst, kreativitet och fantasi 
är av sent datum och att konst tidigare hade handlat 
om skicklighet (skill). Före 1700-talet hade art och 
industry därför varit näraliggande begrepp, men i takt 
med samhällets specialisering, arbetsdelningens och 
kapitalismens inflytande kom de att framställas som 
motsatta områden – den ena kopplad till fantasin och 
den andra till nyttan. I ordet artist ersattes betoning på 
skicklighet i samband med romantiken med känslighet. 
Gränsdragningarna mellan vetenskap och konst 
följer i grova drag samma mönster. Williams förstår 
förändringen som en konsekvens av kapitalismens 
och nyttans annektering av alltfler samhälleliga och 
mänskliga områden, vilket leder till ett slags defensiv 
specialisering inom konsten där bruksvärde och 
nytta inte omedelbart förstås i ekonomiska termer. 
Konstnären separeras då från såväl vetenskapsmän och 
ingenjörer som hantverkare och konsthantverkare.

254 Joseph E. Riehl refereras från That Dangerous 
Figure, s. 15–24.

255 För exempel på en diskussion om bilden av 
essäisten som en andra gradens författare, se Atkins, 
Tracing the Essay, s. 11–25. Arne Melberg har beskrivit 
essäistens position som en sidoposition: essäisten 
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Vad betyder det att välja en sådan underdånig po-
sition? Phillip Lopate menar att den självpåtagna an-
språkslösheten skulle kunna fungera som ett slags om-
vänd frihetsstrategi – en form av makt som rentav kan 
ta sig uttryck i oförskämdhet. Genom att låtsas vara 
en ”lazy scribbler” eller lättjefull litteratör framstår es-
säisten som harmlös, vilket gör det möjligt att driva 
med allt och alla efter behag.256 Beskrivningen passar 
kanske särskilt bra just på Lamb, som i ena stunden 
kan te sig oförarglig och sympatisk (för vem orkar bry 
sig om en avdankad gammal essäist?) och i den andra 
som en nagel i ögat, en som utmanar gränserna för 
det passande, en näsvis retsticka som ständigt glider 
undan bakom lager av ironi. 

 
*

När banden mellan litteratur och lärdom successivt 
börjar lossas och när det blir ett ideal att skapa ur intet 
snarare än i förhållande till det redan skrivna utmanas 
i grunden ett essäistiskt fundament, vilket jag i det här 
kapitlet har velat spegla genom Lambs tvetydiga klerk 
med sina många ansikten. På Lambs tid är essäisten 
inte en moralisk auktoritet i den meningen som Mon-
taigne och Bacon hade varit det i en äldre essätradition 
i kraft av beläsenhet och levnadsvisdom. I en kommer-
siell medial miljö som London Magazine förknippas 
det essäistiska skrivandet med andra förväntningar 
och ett annat publiktilltal, och separeringen mellan 
olika slags aktörer som lever av och genom litteraturen 
– författare, kritiker, akademiker – har börjat ta form. 
Lambs essäer antyder på sitt sätt att essäisten inte med 
självklarhet kände sig hemma i någon av dessa katego-
rier (kanske är det själva uppdelningen av dem som är 
problemet?). Ändå är det svårt att bortse från att även 
Elia, en fritidslärd men något solkad ”gentleman”, är 
ett exempel på att essän fortsatt har varit ett redskap 
för de kunskapsmässigt privilegierade.257 Trots sin 

”deltar i samhället utan att riktigt ta del, lever på egna 
villkor och inte på andras. Han ställer sig inte utanför 
men han ställer sig på sidan […]. Därifrån kan han 
observera och kritisera […]”. (Essä, s. 109.) Melberg 
antyder här att just marginalpositionen är nödvändig 
för att essäisten ska kunna utöva kritik. 

256 Phillip Lopate skriver: ”Perhaps by affecting 
the role of lazy scribblers, essayists make themselves 
out to be harmless, thereby able to poke fun at will.” 
Han menar att en del av den ironiska anspråkslöshet 
som ofta uttrycks av essäister kanaliseras genom 
de författarpersonligheter de intar, som enslingen, 
drömmaren, slöfocken, dagdrivaren och så vidare. Se 
”Introduction”, s. xxxiii. Peter France betonar likaså 
en vanlig självförringande tendens i essäistiken, då 
han hävdar att essäisten ”may carry self-deprecation 
to the point of humour at his own expense” (”British 
and French Traditions of the Essay”, s. 30). Det 
anspråkslösa draget bör dock inte bara kopplas samman 
med en förändrad litteraturmarknad som leder till 
att essän i allt högre grad associeras med pressen och 
mer kommersiella publiceringskanaler – liknande 
anspråkslöshetsretorik uttrycks även, om än kanske i 
andra syften, exempelvis hos Montaigne. 

257 Vivian Greene-Gantzberg menar att Lamb 
vände sig till likasinnade: välutbildade Londonbor som 
han ofta kände personligen (denna tanke ligger i linje 
med omständigheten att utkasten till många av Lambs 
essäer först utformades i brev till vänner, i de flesta 
fall högutbildade och belästa sådana, vilka ofta själva 
ägnade sig åt skrivande i en eller annan form). Enligt 
Greene-Gantzberg var Lamb, trots att han saknade 
universitetsutbildning, så beläst att han intellektuellt 
kunde mäta sig med eliten. Se vidare ”Lamb, Charles”, i 
Encyclopedia of the Essay, s. 458–461. 
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brist på högre studier är Elia en lärd – som med alla 
sina anspelningar på litteraturhistoriens klassiker 
kräver stor beläsenhet av läsaren, hur mycket han än 
skämtar och spelar underdånig och är medveten om 
att hans framtidsutsikter är blygsamma. Trots att han 
flirtar med ett förmodat kvinnligt perspektiv och sä-
ger sig föredra sådana tidsfördriv som förknippades 
med medelklasskvinnornas nyvunna ”fritid” är Elia 
fortfarande man och har i den meningen tillgång till 
åtminstone de kunskapsinstitutioner där även manliga 
amatörer med bildningsanspråk under denna tid kun-
de förkovra sig. Visserligen saknas det inte kvinnliga 
essäister före 1900-talet, men det förhållandet att de 
flesta kvinnor länge hade mer begränsade möjlighe-
ter till utbildning och kanske framför allt att de inte 
förväntades ägna sig åt den typ av intellektuella frå-
geställningar som värderats högt i essätraditionen har 
troligen bidragit till att de länge är betydligt färre än 
de manliga essäisterna. Det är först på 1900-talet som 
kvinnor i större utsträckning börjar erövra genren.258 
För Virginia Woolf, en av de få kvinnliga essäister som 
sedan länge varit erkänd i en mansdominerad tradi-
tion, är kvinnans brist på utbildning och erfarenhet 
och det slags bekymmersfria ledighet som har vår-
dats i essäns historia några av de mest grundläggande 
hindren för att hon ska kunna ägna sig åt reflekterat 
skrivande. Denna tankegång utvecklar hon i sin mest 
berömda essäistiska skrift, A Room of One’s Own. Iro-
niskt nog handlar den dock inte om kvinnors förut-
sättningar för att skriva essäer, utan romaner, vilket 
antyder ett återkommande aber hos Woolf: fiktionen 
väger alltid tyngre än essän. Ändå anar jag att frågan 
om essän, reträtten och sysslolösheten kan tillföras yt-
terligare dimensioner om vi vänder oss till Woolf, som 
i sitt essäistiska författarskap knyter släktskapsband 
(om än ofta ambivalenta) med både Montaigne och 
Lamb. 

258 Ruth-Ellen Boetcher Joeres och Elizabeth Mitt-
man har lyft fram kvinnors begränsade tillgång till 
utbildning och erfarenheter som en anledning till att de 
först på 1900-talet i vidare mening börjar skriva essäer: 
”Though its inclusion of the personal/autobiographical 
would seem to be consonant with the subjective trim-
mings long considered acceptable for women writers, 
the essay as such is relatively new for women […]. 
Women, who were in any case only rarely represented 
in the world of letters at the time of Montaigne and 
Francis Bacon, could not be expected to employ a genre 
that exuded experience, wisdom, and contemplation, 
none of which fell within the province of their expected 
behavior.” (”Introduction”, i The Politics of the Essay, s. 
13.) Säkerligen har även omgivningens förväntningar 
varit av stor betydelse; som Laura Morgan Green 
konstaterat möttes exempelvis viktorianismens 
kvinnliga författare av kritik när de bröt mot rådande 
ideal om vad som ansågs lämpligt för kvinnor att 
skriva om (känslosamma och romantiska berättelser 
accepterades, medan intellektuella och politiska 
resonemang utmanade), se Educating Women. Cul-
tural Conflict and Victorian Literature (Athens, 2001), 
s. 117. Frågan kan även diskuteras med utgångspunkt 
i definitioner och gränsdragningar; som Boetcher 
Joeres och Mittman konstaterar skriver kvinnor 
tidigt i med essän besläktade genrer som dagböcker, 
brev och självbiografier. Det går naturligtvis att ge 
ett flertal exempel på kvinnor från äldre tidsperioder 
som skriver essäistiskt: en första överblick kan man få 
genom webbplatsen Quotidiana, där Patrick Madden 
med medarbetare har publicerat en lång rad essäer 
av författare från Seneca till T. S. Eliot och Sigmund 
Freud. Här finns exempelvis texter av Margaret 
Cavendish, Eliza Haywood, Fanny Burney, Mary 
Wollstonecraft och Maria Edgeworth (samtliga födda 
på 1600- eller 1700-talet). Se http://essays.quotidiana.
org. 
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Om den lättjefulle bokhållaren fungerar 
som en mångtydigt ironisk prototyp för es-
säisten hos Charles Lamb, är det knappast 

en figur som har förknippats med Virginia Woolfs 
essäistik. Ändå vill jag inleda detta kapitel med att 
för ett ögonblick leka med tanken att det är som ett 
slags skrivare eller sekreterare Virginia Woolf beskri-
ver essäisten, åtminstone i ett av de många samman-
hang där hon talar om det skrivande som hon ägnar 
sig åt vid sidan av fiktionen. Jag tänker på föredraget 
”Professions for Women” (1942; ”Yrken för kvinnor”) 
som Woolf höll i januari 1931, inbjuden av London and 
National Society for Women’s Service, en av de orga-
nisationer som varit drivande i kampen för kvinnlig 
rösträtt och som efter dess realisering även verkade för 
ekonomisk jämställdhet och för att sprida information 
om kvinnors möjligheter till arbete. I ”Professions for 
Women”, publicerad först postumt, talade Woolf om 
sina erfarenheter som skrivande kvinna, å ena sidan 
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som recensent och kritiker, å andra sidan som roman-
författare, samtidigt som hon tycktes tveka om huru-
vida det hon sysselsatte sig med – den särskilda form 
av upptagenhet som var författarens – skulle kallas ett 
yrke eller en profession.1 

Förhållandet mellan essä och roman tycks ha va-
rit en källa till återkommande funderingar hos Woolf, 
som ena stunden ägnar sig åt att mejsla ut särdragen 
för respektive genre och den andra åt att försöka över-
skrida eller kombinera dem. Men det finns ytterliga-
re en distinktion som jag särskilt vill ta fasta på här: 
”Professions for Women” ger inte bara en första inblick 
i Woolfs växlingsrika diskussion om essäskrivande 
kontra romanskrivande, utan är också ett exempel på 
hur hon omtalar och gestaltar essä och roman i för-
hållande till termer som verksamhet och overksamhet, 
sysslolöshet och arbete. Särskilt intressant blir det om 
den publicerade versionen läses vid sidan av det mer 
omfattande föredraget, som inte minst har färgats av 
det omedelbara sammanhang i vilket det hölls: Woolf 
var inbjuden tillsammans med väninnan Ethel Smyth, 
rösträttsförespråkare och kompositör, som talade om 
sitt arbete med musik. I sitt eget föredrag jämför Woolf 
återkommande sin egen professionella verksamhet 
med Ethel Smyths – och konstaterar att hon står sig 
slätt i förhållande till den äldre och mer erfarna vänin-
nan. ”Jag känner mig ungefär som en lättfärdig fritids-
båt [an idle and frivolous pleasure boat] som guppar i 
kölvattnet av ett pansarfartyg”, säger hon alldeles i in-
ledningen av föredraget, och lyckas kanske på samma 
gång uttrycka både blygsamhet och beundran för den 
mer erfarna väninnan och distans genom att implice-
ra att litteraturskapande inte är arbete utan ett annat 
slags verksamhet. Uttalandet kan föra tankarna till 
Robert Louis Stevensons försvarstal för lättingar eller 
kanske till Nietzsches tendens att vrida på språket för 
att använda negativt laddade termer som Müßiggang 
på ett positivt sätt, men hos Woolf är polemiken mer 

1 ”Professions for Women” publicerades postumt 
i essäsamlingen The Death of the Moth and Other 
Essays (1942) i urval av maken Leonard Woolf. Den 
citeras här från The Essays of Virginia Woolf. Vol. VI, 
1933–1941, and Additional Essays 1906–1924, red. Stuart 
N. Clarke (London, 2011). Även i detta kapitel följer 
jag principen att fullständig referens anges första 
gången en enskild essä citeras, därefter enbart essätitel 
och sida. Av Clarkes noter framgår att ”Professions 
for Women” reviderats efter att föredraget hölls (ibid., 
s. 484). Eftersom utgivningen av denna text inte 
auktoriserats av Virginia Woolf är det osäkert om hon 
alls hade velat publicera den och om den i så fall hade 
tagit den form den nu har. Hermione Lee refererar 
dock till Woolfs brev och dagboksanteckningar från 
dagarna efter föredraget, där hon tycks kunna tänka 
sig att publicera det, men Lee tror att Leonard Woolf 
då motsatte sig det (Virginia Woolf, s. 840, not 127). I 
jämförelse med A Room of One’s Own, vilken också tog 
sin början som föredrag, har ”Professions for Women” 
kvar mer av föredragets karaktär, exempelvis genom 
sitt återkommande direkta tilltal till publiken. Woolf, 
som annars är känd för att använda ”one” eller ”we” 
snarare än ”I” i många av sina essäer (ett grepp jag ska 
återkomma till), talar här mer explicit i första person 
singular, och tilltalar publiken som ”you”, vilket ger 
intryck av en viss distans mellan talare och åhörare. 
Woolfs tvekan om att beskriva författandet som ett 
yrke kan anas i inledningen där hon skriver ”[…] it is 
true I am employed; but what professional experiences 
have I had? It is difficult to say”, och ”how little I 
deserve to be called a professional woman”. Citaten 
från ”Professions for Women”, s. 479 och 480. Stuart 
N. Clarke har resonerat om varför Woolf ogillade att 
kallas professionell; enligt honom hängde det samman 
med Woolfs kritik mot en akademisk specialisering 
av litteraturkritiken, vilken blev till hinder för den av 
Woolf önskade ömsesidiga och jämlika dialogen mellan 
författare och läsare. Se ”Introduction”, i Virginia 
Woolf, The Essays of Virginia Woolf. Vol. V, 1929–1932, 
red. Stuart N. Clarke (London, 2009), s. xvii–xviii. 
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indirekt och invävd i hyllningar av Smyth inte minst 
som en förkämpe för kvinnors rättigheter. Woolfs text 
är inte heller utformad som en argumentation på det 
sätt som är utmärkande för Stevensons essä. Jämfö-
relsen med Smyth är dessutom bortredigerad i den 
publicerade versionen och här finns inga guppande 
fritidsbåtar men väl andra vattenmetaforer. Ändå ger 
även den publicerade versionen en bild av hur Woolf 
föreställer sig och gestaltar författarens – och i syn-
nerhet sin egen – verksamhet genom att knyta den till 
termer som ledighet, lättja, passivitet och letargi, och 
den antyder att hon uppfattar villkoren för att skriva 
essäer och romaner som skiftande i detta avseende.2 

Även om Woolf i ”Professions for Women” skapar 
ett slags motsatsförhållande mellan essä och roman ska 
det genast sägas att Woolf här inte använder uttrycket 
”essä” – hon skriver i stället ”articles” och ”reviews”, 
vilket i sig är talande. Det tycks alltså vara en viss typ 
av essä hon utgår från i sitt resonemang – essän som 
recension och kritik – snarare än totaliteten av det 
mycket varierande essäistiska skrivande som hon hade 
ägnat sig åt under närmare tjugofem års tid.3 Trots sin 
uppenbara medvetenhet om en historisk essätradition 
vacklar hon återkommande mellan att i mer journalis-
tiska termer tala om denna typ av skrivande – sitt eget 
såväl som andras – som artiklar och recensioner och, 
å andra sidan, som essäer. ”Professions for Women”, 
skriven dryga tjugofem år efter att hon första gången 
uttalat sig om essän i offentligheten, ger intryck av att 
essän förblev en stötesten för Woolf; var den tillräck-
ligt konstnärligt utmanande, hade den inte kommit 
att bli alltför förknippad med journalistik och recen-
sionsskrivande? Som litteraturvetaren Rachel Bowlby 
har hävdat laborerar Woolf redan tidigt med en upp-
delning mellan skrivande som arbete och som konst 
och tenderar att betrakta essä och fiktion som två olika 
slags projekt; fiktionen knyts till konsten och essäerna 
i de flesta fall till brödskriveri. Samtidigt konstaterar 

2 Föredraget för London and National Society for 
Women’s Service hölls den 21 januari 1931. För en 
bakgrund, se t.ex. Hermione Lee, Virginia Woolf, 
s. 590–594. En textkritisk version har utarbetats av 
Mitchell A. Leaska, som transkriberat det 25-sidiga 
maskinskrivna och orubricerade manuskript som 
var underlaget för Woolfs föredrag, inklusive 
Woolfs strykningar och tillägg. Den publicerade 
versionen från 1942 omfattar ungefär en tredjedel av 
föredragsmanuskriptet. Det senare finns publicerat i 
Virginia Woolf, The Pargiters. The Novel-Essay Portion of 
the Years, red. Mitchell A. Leaska (London, 1978), s. xx-
vii–xliv. Det citerade i original och i sitt sammanhang: 
”After what she [Ethel Smyth] has told us – after what 
she has not told us but we can guess for ourselves – I 
feel rather like an idle and frivolous pleasure boat lol-
loping along in the wake of an ironclad.” (The Pargiters, 
s. xxvii, min övers.)

3 Woolf skriver bland annat: ”What could be easier 
than to write articles” och ”I was writing reviews” 
(”Professions for Women”, s. 480), och syftar kanske 
på de tidiga år då hon framför allt skrev recensioner för 
Times Literary Supplement. Om denna lärlingsperiod, 
se Jeanne Dubino, ”Virginia Woolf: From Book Re-
viewer to Literary Critic, 1904–1918”, i Virginia Woolf 
and the Essay, red. Beth Carole Rosenberg & Jeanne 
Dubino (Basingstoke, 1997), s. 25–40. Om bredden 
och variationen i Woolfs essäistik, se Beth Carole 
Rosenberg & Jeanne Dubino, ”Introduction”, i Virginia 
Woolf and the Essay, s. 13 och Katerina Koutsantoni, 
Virginia Woolf ’s Common Reader, s. 7, 24, 36. 
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hon att Woolfs essäer i många fall motsäger en sådan 
uppdelning – och påminner om att vi som läsare inte 
nödvändigtvis behöver utgå från författarens gräns-
dragningar. I någon mening fångar Bowlby just det 
slags dragkamp som kommer att utspela sig i detta ka-
pitel och i mina tolkningar – mellan det explicita och 
det mer indirekta, mellan vad Woolf säger om essän 
och vad hon gör genom att skriva essäistiskt.4

 
*

I jämförelse med Charles Lamb har Virginia Woolf i 
långt högre utsträckning explicit uttalat sig om essä-
formen; Arne Melberg framställer henne följaktligen 
som essäteoretiker vid sidan av Adorno och Lukács, 
Graham Good, Claire de Obaldia och John Snyder 
i sin essäantologi.5 Woolf är väl bevandrad i en essä-
istisk tradition som omspänner en lång rad författare 
vid sidan om Montaigne och Lamb och som vi ska se 
skrev hon om många av dem – ofta i en form som rör 
sig i gränslandet mellan personlig essä, litteraturkritik 
och fiktion. Samtidigt verkar det vara just essäns po-
tentiella gränslöshet som gör Woolf så ambivalent, och 
kanske har den betydelse för Woolfs tendens att tala 
om essän på två distinkt åtskilda sätt – ena dagen är 
essän recension och brödskriveri och essäisten ett slags 
litteraturens sekreterare som ska göra nytta medan 
någon annan dikterar villkoren för skrivandet, andra 
dagen är essän en särskilt sparsmakad och koncentre-
rad konstform där njutning och nöje är överordnade 
principer och Woolf gärna experimenterar med fiktiva 
grepp. Woolfs ambivalens riktar sig dessutom mot ett 
annat grundläggande inslag i ett essäistiskt modus – 
hon uttrycker redan tidigt en aversion mot det person-
liga, subjektiva och egocentriska draget i essätraditio-
nen, samtidigt som hon betonar att just detta kanske 
är essäns främsta kännetecken.6 

I ”Professions for Women” är det alltså den först-

4 Leila Brosnan har diskuterat Woolfs inkonsekventa 
essäterminologi i Reading Virginia Woolf ’s Essays and 
Journalism, s. 93–95. Rachel Bowlby refereras från 
”Introduction: A More than Maternal Tie”, i Virginia 
Woolf, A Woman’s Essays. Selected Essays, Vol. I, red. 
Rachel Bowlby (London, 1992), s. ix–xiii. 

5 Arne Melberg presenterar Virginia Woolf som 
essäteoretiker med hänvisning till hennes ”The 
Modern Essay” (i Essä, s. 12–13). ”The Modern Essay” 
publicerades i Times Literary Supplement (i det följande 
omtalad som TLS) den 30 november 1922. Woolf 
reviderade senare denna text för publicering i The 
Common Reader (1925). Även om Woolf här uttalar sig 
mest explicit och utförligt om essäformen finns hennes 
reflektioner om essän utspridda i en rad texter som 
formuleras över lång tid, och det är min ambition att 
försöka fånga denna återkommande reflektion. Mitt 
urval av texter ur Woolfs omfångsrika essäistik har i 
övrigt avgränsats till sådana som tangerar de ämnen 
och begrepp som aktualiseras i min studie. Det har 
inneburit att jag har läst såväl längre texter som A Room 
of One’s Own som ett antal kortare essäer (i det senare 
fallet har jag utgått från de versioner som publicerats 
i de sex volymerna i The Essays of Virginia Woolf och, 
i befintliga fall, svenska översättningar). Jag har inte 
haft någon ambition att vara heltäckande. Inte heller 
har jag strikt separerat essäer från recensioner; även i 
en recension av en idag bortglömd essäist kan Woolf 
ha formulerat någon intressant tanke om essän. I 
de fall svenska översättningar saknas har jag, som i 
Lambkapitlet, ofta parafraserat Woolf och i några fall 
själv översatt till svenska. För att Woolfs ordval ska 
framgå har jag då valt att citera relativt frikostigt från 
originaltexterna i noterna. 

6 Den mer positivt laddade framställningen av essän 
uttrycks exempelvis i nämnda ”The Modern Essay” 
liksom i ”Addison”, först publicerad i TLS 19 juni 1919 
och likaså reviderad och återutgiven i The Common 
Reader. Essäns egofixering attackerar Woolf som 
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nämnda bilden av essän som dominerar – essän som 
artikel och recension. Här berättar Woolf två episo-
der, stiliserade och generaliserade som vore de ett slags 
mikrosagor, om sitt skrivande.7 Den första beskriver 
hennes arbete som recensent och journalist:

Men jag ska berätta min historia – den är enkel. Ni 
behöver bara föreställa er en flicka i sitt sovrum med 
en penna i handen. Det enda hon måste göra var att 
föra pennan från vänster till höger – från klockan 
tio till klockan ett på dagen. Sedan fick hon för sig 
att göra något som ju är ganska enkelt och billigt 
– att stoppa några sidor i ett kuvert, sätta på ett pen-
nyfrimärke och stoppa kuvertet i den röda lådan på 
hörnet. Det var på det viset jag blev journalist […].8 

Själva tidpunkten då skrivandet pågår är värd att no-
tera: mellan tio och ett, eller grovt räknat under för-
middagen, var den tid på dagen då ”Victorian society” 
inte krävde något särskilt av flickor, skriver Woolf i 
den självbiografiska ”A Sketch of the Past” (1976; ”En 
skiss ur det förflutna”). I denna postumt utgivna text 
berättar Woolf om sin viktorianska uppfostran med 
tydligt skilda roller för pojkar och flickor; på eftermid-
dagarna förväntades hon och systern Vanessa passa 
upp på och konversera med de hemvändande manliga 
familjemedlemmarna och med eventuella gäster. Det 
är alltså under en tid på dagen förknippad med ledig-
het och pliktbefrielse som Woolfs ”flicka” inleder sitt 
skrivande.9

Även om det är i sovrummet – alltså i den privata 
sfären – denna flicka utövar det skrivande som man av 
de följande resonemangen närmast skulle vilja omta-
la som propedeutiskt, är Woolfs beskrivning av detta 
slags verksamhet inte helt olik kontorsarbete av den 
typ som blivit vanligt under tidigt 1900-tal. Dessa 
sysslor hade nu börjat övertas av kvinnor och hade 
blivit mer rutiniserade och specialiserade än tidigare 
(ordet clerk aktualiseras dock aldrig i Woolfs beskriv-

tidigare nämnts bland annat i ”The Decay of Essay-
writing” (1905). I ”The Modern Essay” utnämner hon 
det personliga till ”the essayist’s most proper but most 
dangerous and delicate tool”, se Virginia Woolf, The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 1925–1928, red. Andrew 
McNeillie (London, 1994), s. 220. 

7 Det generaliserade draget präglar dock inte på 
samma sätt föredragsversionen, där Woolf delvis bygger 
på ett slags underlägsenhetskänsla i förhållande till 
Ethel Smyths professionella erfarenheter och i övrigt 
ger sina berättelser en mer konkret förankring.

8 Citatet från Virginia Woolf, ”Yrken för kvinnor”, 
i Kvinnor, övers. Rebecca Alsberg (Lund, 2011), s. 14. 
I original: ”But to tell you my story – it is a simple 
one. You have only got to figure to yourselves a girl in 
a bedroom with a pen in her hand. She had only to 
move that pen from left to right – from ten o’clock to 
one. Then it occured to her to do what is simple and 
cheap enough after all – to slip a few of those pages 
into an envelope, fix a penny stamp in the corner, and 
drop the envelope into the red box at the corner. It 
was thus that I became a journalist […].” (”Professions 
for Women”, s. 479–480.) I föredragsversionen finns 
inga särskilda tidsangivelser, inte heller bilden av att 
flickan rör pennan mekaniskt från vänster till höger, 
men i likhet med i den publicerade versionen beskrivs 
recensionsskrivandet som något enkelt och rentav 
simpelt, här i jämförelse med Ethel Smyths verksamhet, 
då Woolf introducerar sin beskrivning av flickan som 
skriver recensioner med frasen: ”Thus you see my story 
is compared with Dame Ethel’s a very tame one.” (The 
Pargiters, s. xxix.) Att Woolf omtalar sig själv som ”a 
girl” blir här ytterligare en kontrast till ”Dame Ethel”, 
samtidigt som den som talar är närmare femtio och en 
mycket erfaren författare.

9 ”A Sketch of the Past” skrevs 1939–1940 men 
publicerades först 1976 i samlingsmemoaren Moments of 
Being, red. Jeanne Schulkind, 2 uppl. (San Diego, 1985 
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ningar av essäisten som det ofta gjorde hos Lamb, och 
den skriverska hon porträtterar här präglas knappast 
av de arkaiska dimensioner av distingerad lärdom som 
ännu kan klinga i Lambs clerk; snarare färgas hennes 
beskrivning av den diskussion om flickors och kvin-
nors dittills begränsade möjligheter att erövra kunskap 
och lärdom som hon mer genomfört formulerar i A 
Room of One’s Own).10 I en studie av elitistiska attity-
der bland modernistiska författare har litteraturkriti-
kern John Carey hävdat att den engelska intelligen-
tians respons på och distansering till ”masskulturen” 
och utbildningens demokratisering under tidigt 1900-
tal bland annat speglades i nedlåtande skildringar just 
av kontorsarbetare och lägre tjänstemän. Det som 
utmärker ”Professions for Women” är emellertid att 
Woolf använder en liknande bild av recensenten (som 
sekreterare eller tjänsteflicka) för att omtala en dimen-
sion i sitt eget författarskap, även om man förvisso kan 
ana en viss tendens till förringande av denna typ av 
skrivande.11 Att skriva recensioner framställs i ”Pro-
fessions for Women” som något närmast mekaniskt 
med tanke på att det enda som krävs verkar vara att 
”föra pennan från vänster till höger”, som Woolf for-
mulerar det, även om det fortfarande är pennan, inte 
skrivmaskinen, som är det självklara arbetsredskapet 
(detta skulle möjligen kunna ses som en distansering 
från de typer av skrivande på kontor och inom journa-
listiken som vid denna tid alltmer kom att förknippas 
just med skrivmaskinen och som i allt högre grad kom 
att utföras av kvinnor).12 Recensionsskrivandet går lik-
väl tydligt på rutin, och pågår dessutom mellan vissa 
tider, precis som kontorsarbetet omgärdas av rutiner 
och arbetstider. Woolf anspelar också – liksom hon 
tidigare gjort i A Room of One’s Own – på de materiella 
villkor som tycks underlätta för flickan att ägna sig åt 
denna typ av skrivande – förutom att det kan utövas 
i hemmet och i privatsfären och man kan skicka sitt 
alster per post till redaktionen är det billigt – inte bara 

[1976]). Om publiceringen och manuskripten, se Jeanne 
Schulkinds kommentar i ibid., s. 61–63. Citatet från s. 
148.

10 För en beskrivning av omvandlingen av 
kontorsarbetet under tidigt 1900-tal och feminiseringen 
av dessa sysselsättningar, se t.ex. Graham S. Lowe, 
Women in the Administrative Revolution, passim. 
Enligt Jonathan Wild ökade andelen kvinnliga 
kontorsarbetare i England och Wales mellan 1911 och 
1921 från 18 till 46 procent. Denna ökning förklaras 
bland annat med att kvinnor i betydligt större 
utsträckning började yrkesarbeta under och efter första 
världskriget (The Rise of the Office Clerk in Literary 
Culture, s. 144). 

11 John Carey diskuterar litterära skildringar av 
kontorsarbete i The Intellectuals and the Masses. 
Pride and Prejudice among the Literary Intelligentsia, 
1880–1939 (London, 1992), s. 46–70. Woolf förekommer 
sporadiskt som exempel hos Carey men är inget 
huvudnummer i hans studie.

12 Skrivmaskinen var en mer typisk symbol för 
det tidiga 1900-talets kontorsskrivande, liksom i 
den samtida journalistikens självförståelse. Johan 
Jarlbrink har diskuterat dess roll för journalistyrkets 
rationalisering; när journalistiskt skrivande inte 
längre utfördes med penna utan på maskin tolkades 
det som en degradering från en intellektuell och 
personlig syssla till något mer rutinartat. Kritikern 
kunde dock fortsatt uppfattas som en skribent av en 
annan sort, vilket markerades genom att denne ännu 
arbetade med penna och papper och i hemmiljö, se Det 
våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster 
för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal 
till 1930-tal (diss. Linköping; Stockholm, 2009), s. 
214–220. Från ett mediematerialistiskt perspektiv 
har Friedrich Kittler betonat att användandet av 
skrivmaskiner ger kvinnor tillgång till skrivandet på 
ett nytt sätt; som sekreterare och assistenter gör de 
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med frimärken utan även med papper och penna: ”Att 
skriva var en respektabel och ofarlig sysselsättning. 
Husfriden stördes inte av en raspande penna. Inga 
krav ställdes på familjens kassa. […] Att skrivpapper 
är så billigt är givetvis skälet till att kvinnor har nått 
framgång som författare innan de har nått framgång i 
andra yrken”, hävdar Woolf här.13 

 
*

Historien om flickans journalistiska skrivande är ”en-
kel”, skriver Woolf. Betyder det att den inte rymmer 
några djupare skikt eller att den inte varit behäftad 
med några svårigheter? Nej, riktigt så är det förstås 
inte: innan hon börjar tala om sina erfarenheter som 
romanförfattare berättar Woolf om att vägen mot 
skrivandet och recenserandet har krävt en kamp med 
”the Angel in the House”, hemmets ängel. Uttrycket 
hämtar hon från en dikt från mitten av 1800-talet av 
författaren Coventry Patmore, vilken för många hade 
fått representera en återkommande idealbild av den 
viktorianska kvinnan som självuppoffrande hustru 
och mor och som den typ av kvinna som, med Woolfs 
ord, var ”översvallande välvillig”, ”kolossalt charme-
rande” och ”aldrig hyste en tanke eller ett önskemål 
för egen räkning”.14 

Utifrån Woolfs beskrivning av hemmets ängel är 
det möjligt att i vidare mening tangera frågan om hur 
villkoren för kvinnors reträtter och för kvinnors syss-
lolöshet i vissa grundläggande avseenden har skilt sig 
från männens, vilket har satt spår inte minst i Woolfs 
skrivande (som vi senare ska se blir det utgångspunkt 
för hennes diskussion i A Room of One’s Own). Själ-
va uttrycket hemmets ängel ger en första antydan om 
detta: i Sandra M. Gilberts och Susan Gubars The 
Madwoman in the Attic fungerar denna symbolfigur – 
bland annat som hon lyfts fram av Woolf – som en av 
två stereotypa kvinnogestalter som kvinnor länge har 

inträde i tidigare manliga yrken, se Nedskrivningssystem 
1800/1900, övers. Tommy Andersson (Göteborg, 2012 
[1985/2003]), s. 499–501. Woolf håller dock fast vid 
pennan som symbol för skrivandet, vilket kanske 
ska ses som en statusmarkering; samtidigt skildrar 
hon recensionsskrivandet som i någon mening 
rationaliserat, vilket ger intryck av att det likväl 
handlar om ett andra rangens skrivande. 

13 Citatet från ”Yrken för kvinnor”, s. 13–14. I 
föredragsversionen betonar Woolf likaså den materiella 
aspekten: flickan som skriver recensioner är ”a girl 
who had plenty of pens and paper at command” 
(The Pargiters, s. xxix). ”at command” skulle kunna 
antyda att recensionerna är ett skrivande som hon 
själv medvetet styr över, vilket kan relateras till ett 
senare parti där Woolf utvecklar en dikotomi mellan 
förnuft och fantasi; det förstnämnda förknippas med 
kritikskrivande och det andra med romanskrivande. 

14 Citaten från ”Yrken för kvinnor”, s. 15. Coventry 
Patmores berättande diktsvit The Angel in the House 
komponerades i flera delar mellan 1854 och 1862, 
bland annat som en hyllning till den egna hustrun. 
Så småningom kom uttrycket att symbolisera den 
viktorianska idealkvinnan, vars hämmande effekt på 
kvinnlig frigörelse Woolf pekar på i sin essä. Lee Anna 
Maynard menar att Mrs Ramsay i To the Lighthouse 
(1927) kan ses som ett mer gestaltat porträtt av en sådan 
hemmets ängel, se vidare Beautiful Boredom, s. 157. 
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behövt bekämpa för att kunna ta plats i kulturen som 
författare (den andra – monstret – har vi mött tidiga-
re i denna studie).15 Med utgångspunkt bland annat 
i Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821–1829; 
Wilhelm Meisters vandringsår) menar de att ett ideal 
om en kvinnlig ”kontemplativ renhet” (contemplative 
purity) har tenderat att ställas mot handling (action) 
som betraktats som en exklusivt manlig princip. I Go-
ethes roman förkroppsligas det kontemplativa idealet 
av Makarie, en äldre kvinna som lever tillbakadraget 
och i tystnad på ett lantgods och som framställs som 
renhjärtad, osjälvisk och ständigt beredd att ge råd 
åt andra. Samtidigt blir hon, för Gilbert och Gubar 
som särskilt intresserar sig för kvinnors skapande, en 
representant för en passiv princip och för en vördnads-
bjudande renhet som likväl inte resulterar i offentligt 
tal eller skrivande. Kvinnan i form av hemmets ängel 
fungerar i stället i Goethes och andra författares efter-
följd som symbol för ett slags helig fristad från de an-
strängningar och uppoffringar som krävs av mannen i 
vita activa och som en påminnelse om ett annat, mer 
gudomligt tillstånd.16 

Woolfs beskrivning av hemmets ängel formas 
framför allt i relation till den viktorianska kulturen, 
och det är även den som står i fokus för Gilbert och 
Gubars studie. Liknande idealiserade föreställningar 
om en passiv och självuppoffrande kvinnlighet kan 
dock skönjas även tidigare: exempelvis kan man åter 
tänka på de paradoxala idealbilder av kvinnor i den 
övre medelklassen som formades under 1700-talet, 
inte minst i tidens etikettsböcker, och som Sarah Jor-
dan har lyft fram i sin studie om sysslöshetens funk-
tioner i tidens brittiska litteratur och kultur. Även 
om kvinnans sysslolöshet nu hade blivit ett tecken på 
den borgerliga familjens nyvunna status – och kvin-
nan i någon mening sågs som Ledigheten personifie-
rad – måste hon kunna transformera sin ledighet till 
flit, dygdighet, uppbygglighet, självbehärskning och 

15 I sitt inledande kapitel i The Madwoman in the 
Attic ägnar Gilbert och Gubar ett avsnitt åt ”the Angel 
in the House” (s. 20–27), vilket följs av ett parti om den 
bild av monstrositet som tillskrivits oppositionella eller 
normbrytande kvinnor i en patriarkal kultur (s. 27–36).

16 Här utgår jag från Gilberts och Gubars 
resonemang i The Madwoman in the Attic, s. 20–27, 
citatet s. 21. De har i sin tur inspirerats till diskussionen 
om Goethes Makarie och kontrasteringen av ett 
kontemplativt och ett aktivt ideal från en artikel av 
Hans Eichner i en kritisk utgåva av Goethes Faust (jfr 
ibid., not 44 s. 654). Att idealet om en kontemplativ 
renhet hos kvinnor i regel innefattade tystnad 
innebär inte att det kan jämföras exempelvis med 
Arendts beskrivning av de antika filosofernas passiva 
skådande av sanningen som hon betonar inte kunde 
förmedlas i ord – omständigheterna för dessa former av 
kontemplerande passivitet är väsensskilda, bland annat 
när det gäller huruvida den sågs som möjlig att välja 
eller påtvingad. 



345

passiv maktutövning. Idealiskt var det att kunna vara 
ledig men inte lat, sysslolös men ändå sysselsatt, att 
ägna sig åt aktiviteter som var strikt begränsade till 
privatsfären eller möjligen till välgörenhet.17 

En parallell mellan Jordan och Gilbert och Gubar 
är att de alla betonar att kvinnan i hemmet ansågs ha 
möjlighet att odla ett rikt inre liv som i någon mening 
skulle kompensera för att hon inte förväntades tala i of-
fentligheten. I vilken mån detta inre liv tänktes handla 
om andlighet och religiositet verkar ha varierat. Som 
Virginia Krause visat går dock idealet om en kvinn-
lig kontemplativ renhet, i synnerhet en andlig sådan, 
längre tillbaka än så – hon diskuterar hur det kom till 
uttryck i fransk renässanslitteratur. Enligt Krause pro-
jicerades ett slags ideal om vita contemplativa på kvin-
nor parallellt med att den lediga tiden var på väg att 
sekulariseras och bli tillgänglig för nya samhällskate-
gorier. När ett kontemplativt liv i religiös mening fick 
en allt mindre betydelse för renässansens manliga elit 
tillskrevs det i stället kompensatoriskt kvinnor, som 
helst förväntades ägna sin lediga tid åt att läsa andligt 
uppbygglig litteratur. På så sätt antogs renässansadelns 
kvinnor och män använda sin sysslolöshet på olika sätt 
– männen för att erövra makt och kvinnorna för att 
öva sig i anspråkslöshet, tysthet och dygd (liksom Jor-
dan betonar även Krause att sysslolöshet hos kvinnor 
förknippades med en oro för att de skulle hänge sig åt 
sina passioner och erotiska begär – vilket alltså den re-
ligiösa fromheten ansågs kunna motverka). Att höras 
i offentligheten var att överskrida kvinnlig kyskhet, 
vilket var grundkriteriet på kvinnlig ärbarhet, betonar 
Krause. Ett kvinnligt vita contemplativa – åtminstone 
i den sekulära sfären – var alltså i regel inte tänkt för 
att producera ett tal så som det Montaigne exempelvis 
formulerar genom sina Essais.18 

Som dessa studier antyder har kvinnor i de övre 
samhällsskikten alltså tillskrivits en sysslolöshet av ett 
annat slag än männens, en sysslolöshet som varit strikt 

17 Sarah Jordan refereras från The Anxieties of Idleness, 
kap. 3, s. 84–111, jfr även hennes ”Idleness, Class and 
Gender in the Long Eighteenth Century”, i Idleness, In-
dolence and Leisure in English Literature, s. 113–118. I den 
relativt välbärgade medelklass som blir en allt tydligare 
samhällskategori från 1700-talet och framåt är det i 
hög grad kvinnan som representerar leisure i uttrycket 
the leisure class, eftersom männen i de flesta familjer 
arbetade. Att ha råd med en guvernant kunde ses 
som ytterligare ett tecken på denna kvinnliga leisure, 
eftersom det traditionellt hade varit kvinnans uppgift 
att själv uppfostra och skola sina barn i hemmet, se t.ex. 
M. Jeanne Peterson, ”The Victorian Governess: Status 
Incongruence in Family and Society”, i Suffer and Be 
Still. Women in the Victorian Age, red. Martha Vicinus 
(Bloomington, 1973 [1972]), s. 5–6, 10. 

18 Virginia Krause refereras från Idle Pursuits, s. 87–
99 och 107–109. Jfr även not 178 i Montaignekapitlet. 
I mer strikt religiösa miljöer som kloster och i den 
mystiska traditionen har det dock historiskt funnits 
möjligheter för kvinnor att verka som intellektuella och 
att förmedla något av det kontemplativa livet i tal och 
skrift: beginrörelsen i norra Europa som blomstrade 
från 1200-talet fram till reformationen är ett exempel 
som nyligen uppmärksammats av Jonna Bornemark i 
hennes Kroppslighetens mystik. En filosofisk läsning av 
Mechthild von Magdeburg (Stockholm, 2015). Jfr även 
Lisbeth Lindeborg, ”Beginerna var kvinnorörelsens 
föregångare”, i Svenska Dagbladet 8.3.2013. Just 
beginerna drog sig dock inte tillbaka från världen 
utan verkade i samhället med olika slags humanitära 
uppgifter.
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reglerad och samtidigt full av paradoxer, medan män-
nens i högre grad har varit förknippad med pliktbefri-
else och en icke-reglerad tidsanvändning. En annan 
skillnad handlar om reträttens själva förutsättningar: 
den bild av reträtten som formas hos Montaigne och 
andra manliga författare och som modelleras efter 
klassikerna beskriver den som ett självvalt tillbaka-
dragande efter ett verksamt liv i det offentliga, medan 
kvinnan redan från början förknippades med och i 
många fall förväntades förbli i den privatsfär som man-
nen drog sig tillbaka till efter förrättat värv (som vi såg 
i det förra kapitlet är en sådan modell dock inte giltig i 
Charles Lambs essäistik där reträtten blir mer tempo-
rär och imaginär). Att kvinnliga författare historiskt 
har haft ett mer ambivalent förhållande till reträtten 
än sina manliga kollegor visar exempelvis litteratur-
vetaren Sarah Prescott, som diskuterat hur reträttmo-
tivet används av några engelska kvinnliga poeter från 
sent 1600-tal och tidigt 1700-tal (Mary Chudleigh, 
Jane Bereton och Katherine Philips).19 Medan manliga 
diktare som Alexander Pope kunde anspela på tillba-
kadragandet som något socialt sanktionerat och till-
fälligt innebar äktenskapet i sig för kvinnor ett slags 
reträtt från världen; därtill var denna reträtt sällan 
självvald. Kvinnor hade dessutom inget offentligt och 
professionellt liv att dra sig tillbaka ifrån, och därför 
måste man förstå deras anspelningar på reträtten på 
annat sätt, menar Prescott. Kvinnliga poeter använde 
reträttmotivet som medel i ett slags själviscensättning i 
syfte att skapa auktoritet, respektabilitet och framgång 
på en framväxande litterär marknad: reträtten (ofta 
till lantegendomen) omvandlades till ett moraliskt val; 
den blev grunden för dygd, oskuld och anspråkslöshet 
i kontrast till staden, lasterna och kommersen. Man 
kan dock inte tolka reträtten i dessa kvinnliga poeters 
verk som rent bokstavlig, menar Prescott, eftersom 
flera av dem hade anknytningar till och samverkan 
med staden (i detta fall London). Snarare måste an-

19 Referatet utgår här från Sarah Prescott, Women, 
Authorship and Literary Culture, 1690–1740 (Bas-
ingstoke, 2003), särskilt s. 2–11, 40–41, 51–61, samt 
hennes ”’That private shade, wherein my Muse was 
bred’: Katherine Philips and the Poetic Spaces of 
Welsh Retirement”, i Philological Quarterly nr 4 
2009, s. 345–364. En intressant aspekt av Prescotts 
studier är att de inspirerar till reflektion över huruvida 
litteraturens reträtter och reträttens rum gestaltas olika 
beroende på genre. Prescott visar hur reträtten varit ett 
återkommande motiv i poesin, och pekar på romanen 
som kontrast (romanen associeras i sin tur med 
författandet som profession, vilket vid denna tid för en 
kvinna i de övre samhällsskikten ofta likställdes med 
prostitution). Samtidigt som en marknad för litteratur 
växte fram kunde man i poesin fortfarande anknyta 
till ett äldre författarideal, där skrivande var en 
amatörsyssla eller ett lärt tidsfördriv, vilket uppfattades 
som mer moraliskt försvarbart för skrivande kvinnor. 
När kvinnliga poeter anspelade på äldre konventioner 
om reträtten försökte de auktorisera sig som författare 
och distansera sig från den kommersiella kulturen. På 
så sätt kunde de framställa sig som ointresserade av 
framgång och berömmelse och hävda att poesin enbart 
var frukten av deras ledighet. Skrivandet associerades 
då med lärdom, kontemplation och seriositet snarare 
än med underhållning. Samtidigt betonar Prescott 
att bilden av den dygdiga, kvinnliga amatörpoeten 
paradoxalt nog var marknadsmässigt framgångsrik.
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vändningen av motivet förstås som ett led i forman-
det av alternativa författarmodeller för kvinnor på en 
marknad som dominerades av män och där uppfatt-
ningarna gick isär om huruvida det var anständigt för 
kvinnor att skriva. 

*

Som Sarah Prescott visat har det alltså funnits vissa 
möjligheter för kvinnor att tala utifrån ett slags reträtt-
position, om än på omvägar eller bakom pseudony-
mer, men det har samtidigt funnits seglivade föreställ-
ningar om kvinnans tillbakadragande som synonymt 
med tystnad, passivitet och självförringande, vilket 
inte minst förkroppsligas i den viktorianska kulturens 
bild av hemmets ängel som får en framträdande roll i 
Woolfs ”Professions for Women”.

I Woolfs essä är hemmets ängel ett hinder eftersom 
den skrivande flickan har införlivat ett sådant bete-
ende som denna idealbild föreskriver; ska hon skriva 
recensioner måste hon emellertid uttrycka en egen 
åsikt och visa att hon kan tänka själv och vågar uttala 
sig i en rad ämnen som kvinnor inte förväntades tala 
om.20 Woolf ger bilden av att hemmets ängel gång på 
gång gör ansatser att styra pennan just då flickan ska 
skriva recensioner, och framställer det således som att 
det framför allt är ett slags internaliserad och självut-
plånande kvinnlighet, en förväntan om att behaga och 
charmera, som hon har fått kämpa med i sin erfaren-
het som recensent och litteraturkritiker, eller kanske 
snarare i sin utveckling från recensent till kritiker och 
till ett mer självständigt skrivande om litteratur.21 Om 
Woolf här – åtminstone i någon mån – beskriver sin 
väg mot ett essäistiskt skrivande är det slående att det 
är just den högborgerliga familjens ikoniska kvinn-
liga sysslolöshet hon måste bekämpa för att uttrycka 
sig som essäist och kritiker. Hon måste, rent ut sagt, 
börja arbeta och tjäna pengar, vilket länge hade varit 

20 I introduktionen till nämnda antologi om 
viktorianska kvinnoideal skriver Martha Vicinus att 
flickor i det viktorianska England uppfostrades till att 
inte ha några åsikter. Hon citerar en för tiden populär 
författare av etikettslitteratur, Sarah Stickney Ellis, som 
påminner kvinnor, i synnerhet gifta sådana, om att 
deras högsta plikt är ”to suffer and be still” (här från 
Martha Vicinus, ”Introduction: The Perfect Victorian 
Lady”, i Suffer and Be Still, s. x). Stickney Ellis gav 
under 1830- och 1840-talet ut flera skrifter om kvinnors 
plikter och ansvar som betonade självutplåning, under-
ordning och kärlek till hushållssysslor som kvinnliga 
dygder. 

21 Woolf själv tycks ha tänkt sig en kvalitetsskillnad 
mellan recensioner och litteraturkritik. Ett uttryck 
för detta är essän ”Reviewing”, publicerad som 
särtryck 1939 av paret Woolfs eget Hogarth Press, 
i vilken Woolf skildrar litteraturkritikens historia 
som en från 1700-talet successiv uppdelning mellan 
kritiker, inriktade på det förflutnas litteratur och 
principiella frågor, och recensenter, som snarare är 
informationsförmedlare och konsumentupplysare med 
fokus på dagsaktuell litteratur, men vilka i samtiden 
producerade rena åsiktsyttringar präglade av brådska 
och tidningarnas krympande utrymme. Se ”Reviewing”, 
i The Essays of Virginia Woolf. Vol. VI, s. 195–209, 
särskilt s. 196–199. I samband med publiceringen 
tillfogade Leonard Woolf en lång not där han försvarade 
recensenten och betonade att   ”[r]e viewing is a highly 
skilled profession” (s. 206). 
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tabubelagt för kvinnor i den övre medelklassen, och 
hon måste ta sig bortom vanliga föreställningar om att 
kvinnor provocerar om de framställer sig själva som 
något annat än anspråkslösa och undergivna eller sina 
alster som något mer än trivialiteter som möjligen kan 
duga för en stunds förströelse.22 

Även om litteraturkritiken kanske värderas högre 
än recenserandet för Woolf är utvecklingshistorien i 
”Professions for Women” ändå inte avslutad med be-
kämpandet av hemmets ängel: Woolf följer här snarare 
berättelsens än essäns logik eftersom recensioner och 
kritik framställs som ett slags förpostfäktningar och 
stadier på vägen mot ett mer eftertraktat och högre 
värderat skrivande, och framställningen motsvarar på 
så sätt inte den verklighet där hon fortsätter att skri-
va recensioner och essäer parallellt med fiktion under 
resten av sitt liv. Efter dödandet av hemmets ängel är 
det nämligen möjligt att påbörja en annan typ av skri-
vande – av romaner – vilket visserligen inte heller det 
är befriat från problem och hinder. 

I ”Professions for Women” påstår Woolf (själviro-
niskt?) att en viktig drivkraft för att skriva romaner 
har varit en önskan om att tjäna pengar. Återigen 
skapas en diskrepans mellan det Woolf påstår om sin 
väg mot författarskapet och hur den hade sett ut i re-
aliteten: det var länge recensioner och litteraturkritik 
som gav henne de största inkomsterna; först med Or-
lando (1928) fick Woolf en bestseller som även ökade 
försäljningen av hennes övriga publikationer. Men det 
är dessutom ”mycket trevligare” att skriva romaner än 
recensioner, tillägger Woolf.23 

I föredragsversionen är resonemanget mer elabore-
rat och därför intressant som jämförelse, eftersom det 
återigen ger intrycket av att Woolf framställer förfat-
tarens och i synnerhet romanförfattarens verksamhet 
som lättjefull. Det är nämligen inte bara trevligare att 
skriva romaner, utan lättare och enklare än att recen-
sera och kritisera. I föredraget refererar Woolf till en 

22 Jfr Gilbert & Gubar, The Madwoman in the Attic, 
s. 61–62, som beskriver bemötandet av kvinnliga 
författare åtminstone fram till slutet av 1800-talet 
med följande ord: ”If she refused to be modest, self-
deprecating, subservient, refused to present her artistic 
productions as mere trifles designed to divert and 
distract readers in moments of idleness, she could 
expect to be ignored or (sometimes scurriously) 
attacked.”

23 Citatet från Woolf, ”Yrken för kvinnor”, s. 17. 
Woolf skriver: ”I made one pound ten and six by my 
first review; and I bought a Persian cat with the pro-
ceeds. Then I grew ambitious. […] I must have a motor 
car. And it was thus that I became a novelist – for it is 
a very strange thing that people will give you a motor 
car if you will tell them a story. It is a still stranger 
thing that there is nothing so delightful in the world 
as telling stories. It is far pleasanter than writing re-
views of famous novels.” (”Professions for Women”, s. 
481–482.) Mellan 1904 och 1919 kom Virginia Woolfs 
enda inkomster från skrivandet från journalistik och 
essäistik. Ända fram till 1928 tjänade hon mer på denna 
typ av skrivande än på romanerna. 1925 inbringade 
hennes romaner t.ex. 164 pund medan summan år 
1928 hade stigit till 1 434 pund (en ansenlig del kom 
från försäljning i USA). Om paret Woolfs ekonomiska 
förhållanden, se Elena Gualtieri, ”Woolf, Economics 
and Class Politics: Learning to Count”, i Virginia Woolf 
in Context, red. Bryony Randall & Jane Goldman 
(Cambridge, 2012), s. 183–192; Hermione Lee, Virginia 
Woolf, s. 210–211, 320–321, 548–551, 554. En av Woolf 
ofta själv åberopad faktor som tidigt inverkade på 
hennes skrivande var ett arv på 2500 pund från fastern 
Caroline Emelia Stephen 1909; hon uppmuntrade även 
Virginia att ägna sig åt mer välrenommerat skrivande 
än journalistik. Jfr Andrew McNeillie, ”Introduction”, 
i Virginia Woolf, The Essays of Virginia Woolf. Vol. I, 
s. xvii; Jeanne Dubino, ”Virginia Woolf: From Book 
Reviewer to Literary Critic, 1904–1918”, s. 26, 29, 33. 



349

konsekvens av den viktorianska kvinnans levnadsom-
ständigheter, nämligen hennes okunnighet (liknande 
tankar hade hon tidigare framfört i A Room of One’s 
Own, där hon poängterar att brist på erfarenhet och 
utbildning blir ett hinder för kvinnors intellektuella 
utveckling och möjligheter till skrivande). Att vara 
okunnig är ett problem när man ska skriva recensioner 
och ägna sig åt kritik och fakta, konstaterar Woolf: 
man får inte påstå att William Shakespeare föddes i 
maj om han faktiskt var född i april, men romanför-
fattaren har större frihet att fabulera.24 Därför, säger 
Woolf med en ironisk referens till två av dödssynder-
na, är det längs girighetens och lättjans vägar hon har 
nått nästa nivå i sin professionella karriär: romanskri-
vandet. Romanskrivande ger möjlighet att tjäna peng-
ar och frihet att konsumera, men romanen är också en 
genre där det inte gör så mycket om man är okunnig. 
Att fantisera i stället för att som recensenten hålla sig 
till fakta, läsa på och använda sitt förnuft är – kunde 
man kanske säga – ett slags uttryck för lättja, och up-
penbarligen ett lockande sådant.25 

I ”Professions for Women” etablerar Woolf alltså 
en distinktion mellan journalisten/recensenten och ro-
manförfattaren där den ena typen av skrivande tycks 
leda över i det andra, samtidigt som hon arbetar med 
likheter i bildspråk och formuleringar som åtminsto-
ne i vissa avseenden pekar på det tvetydiga i en sådan 
logik (även möjligheten att tjäna pengar förenar ju de 
bägge skrivsätten). När romanförfattaren beskrivs är 
det nämligen med följande bild:

Jag vill att ni ser framför er en flicka som sitter 
med en penna i handen, en penna som hon på fle-
ra minuter, ja timmar, inte doppar i bläcket. Den 
bild som kommer för mig när jag tänker på denna 
flicka är bilden av en fiskare som ligger försjunken 
i drömmar vid randen till en djup sjö med sitt met-
spö riktat ut över vattnet. Hon låter sin fantasi fara 
obehindrat runt vartenda skrymsle i den värld som 
ligger dränkt i vårt undermedvetnas djup.26 

24 I föredragstexten skriver Woolf om roman-
författandet: ”And then to imagine, ‹and› to create 
would seem to be an easier, a simpler [and a happier] 
occupation than to reason and to criticise. Ignorance 
[ – and I was extremely ignorant – ] does not so much 
matter.” Citerat från The Pargiters, s. xxxvi. Ord inom 
‹vinkelparentes› representerar här ett tillägg gjort av 
Woolf, och ord i kursiv i [hakparentes] är strykningar 
av Woolf som har återinförts i den textkritiska 
redigeringen. Exemplet med William Shakespeare 
nämns på samma sida. 

25 I föredragstexten står: ”Hence, along these natural 
avenues of greed and laziness I reached the next stage 
in my professional career – that is to say novel writing.” 
(The Pargiters, s. xxxvii.) Liksom det tidigare exemplet 
med fritidsbåten och pansarbåten är inte heller denna 
metaforiska beskrivning med i den publicerade 
versionen. Därför kan man få intrycket av att Woolf i 
föredraget, mer än i ”Professions for Women”, betonar 
det lättjefulla, lättsinniga och rentav lättviktiga i 
(roman)författarens verksamhet. 

26 Citatet från ”Yrken för kvinnor”, s. 18. I original: 
”I want you to figure to yourselves a girl sitting with 
a pen in her hand, which for minutes, and indeed for 
hours, she never dips into the inkpot. The image that 
comes to my mind when I think of this girl is the im-
age of a fisherman lying sunk in dreams on the verge 
of a deep lake with a rod held out over the water. She 
was letting her imagination sweep unchecked round 
every rock and cranny of the world that lies submerged 
in the depths of our unconscious being.” (”Professions 
for Women”, s. 482.) I det opublicerade föredraget 
skriver Woolf: ”I figure her really ‹in an attitude of 
contemplation, like a fisherwoman,› sitting on the bank 
of a lake with [a] ‹her› fishing rod ‹held over its water.›” 
(The Pargiters, s. xxxvii.) I den publicerade versionen 
ändrar hon alltså till ”fisherman” och det kontemplativa 
sinnestillståndet uttrycks inte lika explicit. 
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Här är det alltså åter en flicka med penna i hand som 
Woolf målar upp. Skillnaden är dock att den roman-
författande flickan inte skriver, åtminstone inte på nå-
got fysiskt manifesterat sätt; i stället sitter hon som i 
trans eftersom det snarare är ett slags koncipieringsfas 
än själva skrivandet Woolf verkar skildra här – och i 
föredragsversionen betonar Woolf än tydligare att en 
viss del av romanförfattandet innebär att göra ingen-
ting.27 Denna flicka liknas dessutom vid en fiskare och 
befinner sig alltså inte längre i det privata sovrummet 
utan ”vid randen till en djup sjö”, och pennan har 
förvandlats till ett metspö. I den första bilden fanns 
en horisontell dimension då journalistflickans pen-
na rörde sig från vänster till höger; i det senare fallet 
uppmålas snarare en vertikal kontrast mellan yta och 
djup: kopplad till metspöets rev är fantasin som far 
runt – ”obehindrat” – i vattnets djup som samtidigt 
tycks bottna i det omedvetna. Men är det ändå inte 
i båda fallen något slags transtillstånd som skildras – 
förefaller inte även journalistflickan skriva genom ett 
slags automatism som ter sig nästan lika viljelös som 
fantasin hos flickan med metspöet?28 

Woolfs essä påminner mig om hur märkligt skri-
vandet kan te sig även för den som med viss tvekan 
kallar sig forskare och som ibland undrar om detta är 
ett yrke, och som likaså tillbringar mycket av sin tid 
stillasittande om än främst framför datorn och utan 
någon spegelblank sjö i sikte: för mig finns det exem-
pelvis en typ av skrivande som är nästan mekaniskt 
och som består i ett halvt medvetet inknappande av 
sammanfattningar efter läsningen av stora textmäng-
der, men det finns också ett annat slags skrivande, mer 
känslomässigt varierande och insatskrävande, som 
gång på gång utmynnar i stunder av stirrande och ir-
rande i den redan befintliga texten, då jag undrar vart 
fingrarna ska ta mig härnäst eller då jag hoppar tillba-
ka till en redan skriven passage för att putsa på den i 
stället för att föra texten framåt. Detta är förstås inte 

27 I föredragsversionen finns en längre passage – till 
stora delar utesluten ur den publicerade versionen – 
som kopplar samman romanförfattande med ingen-
tinggörande: ”That ignorant girl who used to sit scrib-
bling reviews and now and again getting up to shy an 
inkpot at an angel, now sat and dreamt. She spent her 
time mooning. She mooned and mooned. [Sometimes 
perhaps she wrote a sentence; sometimes she looked out of 
the window. But what did she see? Nothing real. What 
did she think? I doubt that she thought at all. Did she not 
construct a plot? No never. What she was doing was to let 
her mind – if we like to grant her one – feed unfettered 
upon every atom and crumb of her experience; to let her 
imagination sweep round every angle and rock and cranny 
of the world as it lies in the depths of her subconsciousness.] 
[…] She was not thinking; she was not reasoning; she 
was not constructing a plot; she was letting her imagi-
nation down into the depths of her consciousness while 
she sat above holding on by a thin ‹but quite necessary› 
thread of reason.” (The Pargiters, s. xxxvii–xxxviii.) 

28 Woolf använder en liknande bild i Orlando: i 
det första kapitlet råkar Orlando få en glimt av en 
medfaren man som sitter ensam vid ett bord i ett av 
tjänstefolkets rum: ”But there, sitting at the servants’ 
dinner table with a tankard beside him and paper in 
front of him, sat a rather fat, shabby man […]. He held 
a pen in his hand, but he was not writing. He seemed 
in the act of rolling some thought up and down, to and 
fro in his mind till it gathered shape or momentum 
to his liking. […] He did not see Orlando. For all his 
hurry, Orlando stopped dead. Was this a poet? Was he 
writing poetry?” Citatet från Virginia Woolf, Orlando, 
red. Rachel Bowlby (Oxford, 1998 [1928]), s. 21. Den 
icke-skrivande mannen har uppfattats som en hastig 
skiss av Shakespeare (jfr Bowlbys noter i ibid., s. 319). 
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hela sanningen – till skrivandet hör också förberedan-
de dispositioner och utkast, den ihärdiga men lång-
samma framåtrörelsen med många omtagningar och 
pauser som likväl, stycke efter stycke, producerar ett 
manus; dit hör ständiga revideringar, strykningar, till-
lägg. Det är inte ren automatism jag sysslar med, och 
allt skrivande sker inte på tangentbordet – jag märker 
att jag har svårt att släppa pennan även om handstilen 
har blivit slarvigare och mer otålig med åren; jag vill 
fortfarande gärna stryka under och anteckna för hand 
när jag läser böcker, och även om utkasten till bok-
kapitlen skrivs på dator är många förberedande tan-
kegångar och sammanfattningar skrivna för hand. Jag 
har svårt att helhjärtat omfamna digitaliseringen, och 
positionen mitt emellan det analoga och det digitala 
är förvirrande. Tanken tar fortfarande gärna omvägen 
via pennan, vilket innebär att jag har en dubbel upp-
sättning av förberedande anteckningar, både digitala 
och manuella, utan ordning eller systematik. Kanske 
är det något med pennans personliga tryck mot pap-
peret, med stilens rundningar och lutning, det lång-
sammare tempot, som jag saknar i knappandet på 
tangentbordet – kanske handlar det om en ovilja att 
acceptera maskinskrivandets separerande av skrift och 
själ?29 Men skrivandet pågår också någon annanstans: 
den nyss nämnda skillnaden mellan den horisontella 
och den vertikala dimensionen i Woolfs bägge bilder 
kommer jag att tänka på då jag promenerar till affä-
ren och då jag åtminstone tror mig ha tagit paus från 
arbetet och har tankarna på annat håll, och jag vet 
inte hur många gånger jag har fått idéer i köket under 
förberedelserna inför kvällens middag eller under mot-
villiga löprundor i skogen. Kroppens rörelse eller detta 
att göra något annat verkar stimulera tanken, men även 
under tiden då jag sitter och skriver rinner vissa vänd-
ningar i texten till synes oplanerade genom fingrarna. 
Något stiger kanske till ytan i skrivögonblicket som 
lurat i det omedvetnas djup.

29 Här tänker jag på Friedrich Kittler, som 
poängterar att maskinskrivandet separerar 
kropp från papper och själ från skrift redan i 
produktionsprocessen, medan samma separation 
tidigare skett först i reproduktionsprocessen, då den 
handskrivna texten reproducerades i tryck: ”För att 
skriften skall kunna optimeras maskinellt, får man 
inte längre drömma om den som ett uttryck för 
individer eller ett spår av kroppar. Bokstävernas former, 
skillnader och frekvenser måste omvandlas till formler. 
Den så kallade människan sönderfaller i fysiologi och 
informationsteknik”, skriver Kittler, i ”Grammofon, 
film, skrivmaskin”, övers. Tommy Andersson, i 
Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur, utg. Otto 
Fischer & Thomas Götselius (Gråbo, 2003 [1986]), s. 
48–49, citat s. 51. Kittlers historieskrivning är dock 
ödesmättat enkelriktad – jag tror att den individuella 
erfarenheten av övergången till ”maskinskriften” kan 
vara betydligt mer kaosartat kluven än så. 
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*
 

Som vi ska se i detta kapitel är bilden av ett slags kre-
ativt tillstånd av dröm, trans eller omedvetenhet där 
fantasin idealt sett kan röra sig fritt återkommande hos 
Woolf; ofta beskriver hon även, som i ”Professions for 
Women”, detta tillstånd med vattnets metaforer.30 Om 
reträtten till en värdig vila hos Montaigne är ett mate-
riellt privilegium som motiverar ett sökande efter det 
bästa sättet att forma sitt liv och sin karaktär – ett for-
mande som samtidigt är ett essäistiskt prövande i både 
liv och skrift – och om sysslolösheten hos Lamb bland 
annat fungerar som kritisk respons på en i samhället 
alltmer genomgripande arbetsetik som format det tids-
schema som förpassar essäskrivandet till fritiden sna-
rare än till den ekonomiskt privilegierade ledigheten 
(i linje med Adornos distinktion mellan Freizeit och 
Muße), representerar sysslolöshet för Woolf i mångt 
och mycket ett slags sinnestillstånd. Woolf beskriver 
återkommande en önskad men ofta ouppnåelig psy-
kisk och mental disposition som hon i de romantiska 
poeternas efterföljd associerar med ett närapå ofrivil-
ligt och drabbande skapande och med författarens för-
måga att genom kontemplation nå kognitiva skikt som 
annars inte är åtkomliga, men hon omtransponerar 
detta tillstånd till att i första hand gälla romanförfat-
tande. Samtidigt betonar Woolf – inte minst i A Room 
of One’s Own – att sysslolöshet, eller kanske snarare 
ledighet (leisure), också är en materiell förutsättning 
för skrivande, symboliserad i de femhundra pund om 
året som hon hävdar att kvinnor behöver för att kunna 
bli författare.31 I ”Professions for Women” är det dock 
beskrivandet av ett för författaren särskilt eftertraktat 
och till synes sysslolöst sinnestillstånd som domine-
rar. Strax innan hon målar upp bilden av flickan som 
fiskare talar Woolf nämligen i mer allmänna termer 
om den sinnesstämning som romanförfattare strävar 
efter och rentav medvetet bör försöka framkalla för att 
kunna skapa: 

30 Om olika former av vatten som en central 
metaforik i Woolfs författarskap, se t.ex. Roger Poole, 
The Unknown Virginia Woolf, 4 rev. uppl. (Cambridge, 
1995 [1978]) (särskilt det avslutande kapitlet, ”Death by 
shrapnel or death by water”); David Bradshaw, ”’The 
Purest Ecstasy’: Virginia Woolf and the Sea”, i Mod-
ernism on Sea. Art and Culture at the British Seaside, 
red. Lara Feigel & Alexandra Harris (Oxford, 2011 
[2009]); María Jesús Lopez Sánchez-Vizcaíno, ”The 
Waters of the Mind: Rhetorical Patterns of Fluidity 
in Woolf, William James, Bergson and Freud”, i PSY-
ART. An Online Journal for the Psychological Study of 
the Arts, publicerad i januari 2007, tillgänglig på tid-
skriftens webbplats (för webbadress, se referenslistan). 
Vattenmetaforiken i Woolfs essäer kommenterar jag 
längre fram i detta kapitel. 

31 Dessa bägge aspekter av sysslolöshet – som 
materiellt villkor respektive som mental disposition – är 
nära sammantvinnade i Woolfs tänkande vilket jag 
återkommer till. I A Room of One’s Own introduceras 
tanken om ekonomiskt oberoende för att kvinnor 
ska kunna skapa i slutet av kapitel 2, där Woolf 
skriver att essäjaget har fått 500 pund om året av sin 
faster, Mary Beton, samtidigt som kvinnlig rösträtt 
antogs i England. Av dessa två förändringar menar 
jaget att ekonomiskt oberoende är den viktigaste, 
för att hon står fri att göra vad hon vill och för att 
hennes sinnestillstånd blir befriat från bitterhet och 
hat gentemot män (A Room of One’s Own, s. 56–59). 
Även i ”Professions for Women” nämns de femhundra 
punden; här talar Woolf om ”some excellent ancestors 
of mine who left me a certain sum of money – shall 
we say five hundred pounds a year? – so that it was 
not necessary for me to depend solely on charm for 
my living” (”Professions for Women”, s. 481). Att 
Woolf i så hög grad skildrar sysslolöshet som en 
mental disposition för kreativt skapande gör henne 
i mitt tycke besläktad med de romantiska poeterna; 
hennes bilder av ett slags skapandets trans har mycket 
gemensamt med de tillstånd av sömn eller dvala där 
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[…] en romanförfattares högsta önskan är att vara så 
omedveten som möjligt. Han måste försätta sig i ett 
tillstånd av evig letargi. Han vill att livet ska fortgå 
med största stillhet och regelbundenhet. Han vill se 
samma ansikten, läsa samma böcker, göra samma 
saker dag efter dag, månad efter månad medan han 
skriver, för att ingenting ska kunna krossa illusionen 
han lever i – för att inget ska kunna störa eller oroa 
det mystiska snokandet, rotandet, kilandet, pilan-
det, de oväntade upptäckter den gör, den så skygga 
och gäckande anden, fantasin.32 

Problemet för Woolfs fiskarflicka är dock att hon inte 
får förbli i det för romanförfattaren önskvärda tillstån-
det av dröm eller trans, denna eviga letargi, till synes 
ett vegetativt stadium av overksamhet där något ändå 
växer: 

Linan rusar mellan flickans fingrar. Hennes fantasi 
har flugit iväg. Den har sökt genom dammarna, dju-
pen, de mörka ställena där de största fiskarna sover. 
Och då hörs ett plask. Det blir en explosion. Det 
blir vågskum och förvirring. Fantasin har stött mot 
något hårt. Flickan väcks ur sin dröm. Hon befinner 
sig verkligen i en riktigt farlig och svår nödsituation. 
För att tala klarspråk har hon tänkt något, något 
om kroppen, om lidelser som det inte var passande 
för henne som kvinna att tala om. Män, sade hen-
nes förnuft, skulle ta anstöt. Medvetandet om vad 
män skulle säga om en kvinna som talar rent ut om 
sina lidelser har väckt henne ur hennes konstnär-
skaps undermedvetna. Hon kan inte längre skriva 
[She could write no more]. Transen är förbi. Hennes 
fantasi fungerar inte längre [Her imagination could 
work no longer].33

När flickan (som Woolf nu plötsligt omtalar som 
kvinna) har väckts ur sin dröm kan hon inte längre 
skriva, säger Woolf, samtidigt som den bild hon har 
givit av den kvinnliga romanförfattaren som fiskare 
antyder en fysisk orörlighet som utmärker sig gente-

poeten närmast ofrivilligt drabbas av inspirationen 
som aktualiseras hos poeter som Coleridge eller 
Wordsworth, jfr Richard Adelman, Idleness, Con-
templation and the Aesthetic, passim. Det som särskilt 
utmärker Woolf är dock att hon återkommande 
resonerar om hur förutsättningarna för denna kreativa 
trans varierar beroende på klassförhållanden, genus och 
sociopolitiska omständigheter. 

32 Citatet från ”Yrken för kvinnor”, s. 18. I original: 
”[…] a novelist’s chief desire is to be as unconscious 
as possible. He has to induce in himself a state of 
perpetual lethargy. He wants life to proceed with 
the utmost quiet and regularity. He wants to see the 
same faces, to read the same books, to do the same 
things day after day, month after month, while he 
is writing, so that nothing may break the illusion in 
which he is living – so that nothing may disturb or 
disquiet the mysterious nosings about, feelings round, 
darts, dashes and sudden discoveries of that very shy 
and illusive spirit, the imagination.” (”Professions for 
Women”, s. 482.) I föredragsversionen introducerar 
Woolf detta resonemang genom att skapa en kontrast 
mellan romanförfattarens och kritikerns verksamhet, 
där romanförfattarens omedvetna syssla är motsatsen 
till kritikerns medvetna och förnuftiga: ”A novelist 
is not nearly so conscious ‹or so reasonable a person 
as a critic›. Fiction is not nearly so conscious, or so 
reasonable [a practise] ‹[an] art› as criticism.” Citatet 
från The Pargiters, s. xxxvii (ordet i normal stil och i 
[hakparentes] här representerar en redaktionellt tillagd 
ändring). 

33 Citatet från ”Yrken för kvinnor”, s. 18–19. I orig-
inal: ”The line raced through the girl’s fingers. Her 
imagination had rushed away. It had sought the pools, 
the depths, the dark places where the largest fish slum-
ber. And then there was a smash. There was an explo-
sion. There was foam and confusion. The imagination 
had dashed itself against something hard. The girl was 
roused from her dream. She was indeed in a state of 



354

mot journalistflickans hand som rör sig från vänster 
till höger. Woolf beskriver ju en romanförfattare som 
inte skriver, men även fantasins rörelser tycks här ses 
som ett slags skrivande och ett arbete – Woolf använ-
der ju uttrycket ”work” om fantasin. Den kvinnliga 
fantasin stöter emellertid på hinder i form av manlig 
konvention och traditionalism och förmår alltså inte 
hålla sig kvar i den önskade letargiska omedveten-
heten. Även om hon har lyckats ta död på hemmets 
ängel kan den kvinnliga författaren inte sätta sig över 
det tänkta manliga fördömande som skulle drabba 
henne om hon skulle vara alltför frispråkig om sina 
kroppsliga erfarenheter.34 ”Professions for Women” 
skulle i Gilbert och Gubars efterföljd kunna läsas som 
en ”saga” om flickan och pennan – detta med man-
ligheten och fallos förknippade skrivredskap. Woolf 
uttrycker här sin medvetenhet om att ett grundvillkor 
för den kvinnliga författaren är att hon alltid tvingas 
förhålla sig till hur den manliga världen har definierat 
kvinnan och det kvinnliga och till hur män kan tän-
kas reagera på den kvinna som vill definiera sig själv. 
Att skriva om kroppen eller om begäret innebär kan-
ske att ta risken att uppfattas som monstruös, och även 
om Woolf antyder detta tycks hon i det här fallet låta 
de farligaste fiskarna dröja kvar i djupet.35 

Som en saga om flickan och pennan, eller kanske 
snarare om flickan och hennes två pennor (varav den 
ena med fantasins hjälp förvandlas till metspö), etable-
rar Woolf i ”Professions for Women” en uppdelning 
mellan flickan-journalisten (essäisten in spe?) och flick-
an-romanförfattaren. Och eftersom det är romanför-
fattandet som förknippas med evig letargi undrar man 
om Woolf antyder att det bara är den som skriver ro-
maner som behöver detta särskilda sysslolösa, indolen-
ta och för en kvinna kanske närmast ouppnåeliga sin-
nestillstånd för att skapa. Kan endast romanskrivandet 
vara en sinekur men inte essäskrivandet? Finns det inte 
något i dessa hastigt skissade bilder, i Woolfs ordval 

the most acute and difficult distress. To speak without 
figure she had thought of something, something about 
the body, about the passions which it was unfitting for 
her as a woman to say. Men, her reason told her, would 
be shocked. The consciousness of what men will say of 
a woman who speaks the truth about her passions had 
roused her from her artist’s state of unconsciousness. 
She could write no more. The trance was over. Her 
imagination could work no longer.” (”Professions for 
Women”, s. 482–483.) I föredragsversionen är passagen 
med den fiskande flickan längre och formas till en 
dialog mellan jaget (reason) och fisken (imagination), 
där det först handlar om kvinnans brist på erfarenhet 
som får fantasin/fisken att tappa styrfart, därefter om 
hur förnuftet/jaget drar upp fantasin/fisken ur djupen 
för att hon går för långt (då hon tänkt på kvinnliga 
erfarenheter som skulle chockera manliga läsare). Se 
vidare The Pargiters, s. xxxviii–xxxix.  

34 Flera feministiskt orienterade forskare har läst 
Woolfs skildring av den fiskande flickan/kvinnan 
i termer av kvinnligt begär och sexualitet. Elaine 
Showalter har föreslagit att det citerade allegoriskt kan 
tolkas som kvinnans misslyckande med att nå sexuell 
tillfredsställelse, se A Literature of Their Own. British 
Women Novelists from Brontë to Lessing, rev. utg. (Lon-
don, 1982 [1977]), s. 292–293. Jane Marcus har sett 
undervattensvärlden som en bild av en särskild kvinnlig 
fantasi där musan är en kvinnlig sjöjungfru: ”[…] the 
underwater world of the woman artist’s imagination 
suggests a submarine lesbian utopia where desire and 
writing are intimately connected”, skriver Marcus i 
Virginia Woolf and the Languages of Patriarchy (Bloom-
ington, 1987), s. 155, jfr även s. 151. 

35 Vad gäller Gilbert och Gubar tänker jag här på 
deras diskussion om ”anxiety of authorship”, som 
de formulerar som ett alternativ till Harold Blooms 
”anxiety of influence”, och vilket bland annat beskrivs 
i termer av att kvinnliga författares förhållande till 
litteraturhistoriska föregångare inte kan formuleras som 
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och inte minst i de passager av osäkerhet som antyds i 
ändringarna mellan föredrag och publicering, som pe-
kar mot att det är mer komplicerat än så? Woolf skriver 
ju exempelvis att även romanförfattaren behöver rutin 
och upprepning – just det som tycks prägla journalist-
flickans monotona tillvaro. Är skillnaderna verkligen 
så definitiva? Har sysslolösheten och föreställningar 
förknippade med denna även en betydelse för Woolfs 
essäistiska skrivande och för hennes syn på essän, och 
vilka uttryck skulle den i så fall kunna ta sig? 

 
*

Kanske har forskningen tagit Virginia Woolf alltför 
mycket på orden när den, i de allra flesta fall, har ac-
cepterat hennes ofta upprepade hierarki mellan ro-
manerna och essäerna, som hon rentav schematiserar 
i några dagboksanteckningar från augusti 1924 vilka 
antyder att hon underkastar sig ett strikt arbetsschema 
för att med kort tids mellanrum under det följande 
året kunna publicera romanen Mrs Dalloway och es-
säsamlingen The Common Reader: här är ambitionen 
att skriva fiktion före lunch medan essäerna får uppta 
tiden efter eftermiddagsteet. Här kan man notera en 
omkastning i förhållande till Woolfs berättelse i ”Pro-
fessions for Women”, där tiden före lunch i stället re-
serverades för recensionsskrivande, men som Hermio-
ne Lee visat i sin Woolfbiografi kunde arbetsrutinerna 
variera och även om Woolf tycks ha föredragit att dela 
upp och sortera sin dag och sina timmar utifrån skri-
vande i olika genrer – fiktion, kritik, brev, dagboks-
anteckningar – verkar det inte ha handlat om någon 
statisk tidsdisciplinering.36 

Om Woolf i ”Professions for Women” beskriver 
recenserandet som ett rutinarbete medan romanskri-
vandet äger rum i ett tillstånd av sysslolöshet förefal-
ler det i dagboksanteckningarna från en kanske sär-
skilt intensiv period i Woolfs skrivarliv närmast vara 

en kamp mot dessas tolkningar av världen utan som en 
kamp mot manliga författares tolkningar av kvinnor. 
Kvinnors ”oro” inför författandet speglar enligt Gilbert 
och Gubar rädslan att de aldrig själva ska kunna bli 
föregångare, eftersom skrivandet kommer att förinta 
eller isolera dem. Se vidare The Madwoman in the Attic, 
s. 49–50. 

36 I en dagboksanteckning från 15 augusti 1924 
skriver Woolf: ”So I’m trying it – my fiction before 
lunch, & then essays after tea”, se The Diary of Virginia 
Woolf. Vol. II, 1920–1924, red. Anne Olivier Bell & 
Andrew McNeillie (London, 1978), s. 310. Även i en 
anteckning från den 3 augusti samma år nämner Woolf 
att hon först ska skriva dagens pensum om 250 ord 
fiktion innan hon kan arbeta med The Common Reader 
(ibid., s. 309). Om Woolfs tendens att i dagboken 
dokumentera sitt arbetsschema, se Hermione Lee, 
Virginia Woolf, s. 405. Arne Melberg har kommenterat 
Woolfs dagboksanteckning från 15 augusti 1924 och 
menar i samband med detta att förhållandet mellan 
fiktion, roman och essä är ett ”känsligt kapitel” för 
Woolf, eftersom hon skriver i en period då såväl 
roman som essä får tydligare genremässiga konturer 
och då fiktionskriteriet blir viktigare för att definiera 
skönlitteraturen (Essä, s. 264–267, citatet s. 264). 
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tvärtom: romanskrivandet – ett dagligt beting om 
250 ord – måste klaras av först, medan essäskrivandet 
förknippas med tebordets och den lediga tidens mer 
avslappnat ”älskvärda pratsamhet”, som Woolf hade 
formulerat det i den tidiga ”The Decay of Essay-wri-
ting” (då inte helt övertygad om dess förträfflighet).37 
Denna pratsamhet återkommer hon till mot slutet av 
sitt liv, fortfarande lika kluven, då hon i ”A Sketch of 
the Past” talar om hur hon genom sin viktorianska ”te-
bjudningsuppfostran” har lärt sig behärska den ytliga 
och civiliserat återhållsamma konversationens konst, 
vilken hon tycker har färgat av sig på den förbindligt 
indirekta stilen i de tidiga essäerna i Times Literary 
Supplement där hennes ”ytliga maner” ändå gör det 
möjligt att beröra frågor som skulle ha förblivit outta-
lade om hon hade talat klarspråk.38 

Det är alltså med denna väluppfostrade konversa-
tion, ett inslag i den viktorianska kvinnans ”sysslolös-
het” som hon förväntades bemästra till fulländning, 
som Woolf förknippar sitt tidiga essäistiska skrivande 
(vilket hon även här signifikativt nog omtalar som ar-
tiklar och recensioner). Att som kvinna skriva recen-
sioner beskrivs av Woolf som att – närmast likt en 
tjänsteflicka – servera afternoon tea till unga män och 
fråga dem om de önskar mjölk och socker. Kanske är 
det då inte så märkligt att hon sätter romanskrivandet 
och ett annat slags samtal högre?39 Med Thorstein Veb-
lens perspektiv kunde man samtidigt se recensionerna 
– betraktade som en viss typ av konversation – som 
ett resultat av den icke-produktiva tidsanvändning 
som han kallar conspicuous leisure och som tidigare be-
rördes i kapitlet om Montaigne. När Veblen beskriver 
denna ledighetsteater bland de välbeställda, som ofta 
tog sig immateriella uttryck i form av odlandet av sär-
skilda samtalskulturer, förfinad smak, artighet och de-
korum, betonar han även att dessa manifestationer av 
status – att man hade tid att utbilda sig i smak och god 
ton – krävde åskådare och måste synliggöras. I Woolfs 

37 I ”The Decay of Essay-writing” skriver Woolf (då 
Stephen) om ”the amiable garrulity of the tea-table” 
som ett drag i den samtida essäkonsten hon inte är 
odelat positiv till, se The Essays of Virginia Woolf. 
Vol. I, s. 26 (min översättning). Resonemanget i sin 
helhet uttrycker en syn på essän som inte är helt olik 
Samuel Johnsons; även Woolf betonar här det föga 
ansträngande med att skriva essäer som tar sig formen 
av löst tyckande: ”The essay […] owes its popularity to 
the fact that its proper use is to express one’s personal 
peculiarities […]. You need know nothing of music, art, 
or literature to have a certain interest in their produc-
tions, and the great burden of modern criticism is sim-
ply the expression of such individual likes and dislikes 
– the amiable garrulity of the tea-table – cast into the 
form of essays.” (Ibid., s. 26.) 

38 Citaten från Virginia Woolf, ”En skiss ur det 
förflutna” i Ögonblick av liv, övers. Harriet Alfons 
(Stockholm, 1977 [1976]), s. 99. I original: ”[…] the 
Victorian manner is perhaps – I am not sure – a dis-
advantage in writing. When I read my old Literary 
Supplement articles, I lay the blame for their suavity, 
their politeness, their sidelong approach, to my tea-table 
training. I see myself, not reviewing a book, but hand-
ing plates of buns to shy young men and asking them: 
do they take cream and sugar? On the other hand, 
the surface manner allows one, as I have found, to slip 
into things that would be inaudible if one marched 
straight up and spoke out loud.” (”A Sketch of the 
Past”, i Moments of Being, s. 150.) Här märks Woolfs 
osäkerhet kring huruvida detta indirekta uttryckssätt är 
till förtjänst eller inte; det finns trots allt fördelar i att 
kunna beröra frågor som hon annars inte hade kunnat 
tala om.

39 Woolfs bild av sig själv som kvinnan som fastnat i 
en viktoriansk kultur och som passade upp på männen 
tycks också till dels ha återspeglats i den samtida 
receptionen. Leila Brosnan diskuterar exempelvis ett 
brev till Woolf från en ung Cambridgeakademiker 
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fall skulle de vältaligt förfinade recensionerna kunna 
ses som ett slags synliggörande av denna ledighet i ett 
mer offentligt sammanhang – de skulle alltså i sådana 
fall vara just ett uttryck för leisure, snarare än en form 
av arbete (men återigen, från Gilbert och Gubars per-
spektiv: de skulle också kunna uppfattas som en typ av 
förströelselitteratur vars anspråk begränsade sig till att 
roa på lediga stunder).40 

Kanske är det likväl missvisande att tala om tebor-
dets tid som ledig: av Woolfs självbiografiska anteck-
ningar framgår att det är just tebordskonversationen 
och uppassandet på de hemvändande männen som är 
kvinnans plikt i det viktorianska hemmet. Den lediga 
tiden är mannens tid även om den förknippas med det 
kvinnliga och med hemmets sfär, medan kvinnan var-
ken får arbeta eller vara riktigt ledig.41 Redan Charles 
Lambs syster Mary formulerade kärnfullt denna skill-
nad i en essä om handarbete från 1814: 

Männens tid är fördelad på verklig sysselsättning och 
verklig ledighet [Real business and real leisure] – två 
källor till glädje som vi definitivt har betydligt min-
dre tillgång till. Att utföra ett arbete som engagerar 
människan till kropp eller själ måste vara fören-
at med en trösterik känsla av meningsfullhet, som 
kvinnogörat (den sammanfattande benämningen på 
alla våra sysslor) inte kan aspirera på.

Det högsta beröm vi kan hoppas på när det gäl-
ler våra mest förtjänstfulla sysslor är att räknas som 
mannens hjälpreda; han som i gengäld för allt han 
gör för oss förväntar sig, och det med rätta, att vi 
skall göra allt som står i vår makt för att lindra och 
förljuva hans tillvaro. 

På hur många sätt är inte en duktig kvinna syssel-
satt, i tanke och handling, under dagens lopp för att 
hennes duktige make skall kunna känna att han verk-
ligen kan koppla av när han är ledig och slippa yrkes-
livets alla bekymmer! För att uppnå detta mål måste 
hon inte minst se till att vara en god samtalspartner; 
det vill säga hon måste studera och känna till de äm-

och bekant, George ’Dadie’ Rylands, i vilket denne 
formulerade sin stora entusiasm för The Common 
Reader men samtidigt betraktade Woolfs essäer 
som ett uttryck för kvinnlig förfining som hörde 
hemma i salongen eller sällskapsrummet snarare än 
i arbetsrummet, och som definitivt inte hade något 
att göra med ett mer akademiskt skrivande. I Rylands 
formuleringar ser Brosnan ett förtäckt värdeomdöme: 
även om han uttryckte sig beundrande om Woolfs 
essäistik och framhöll att inte minst hennes stil fick 
hans eget skrivande att framstå som dammigt och trist, 
så föreföll essän vara en underlägsen genre på grund 
av dess förment feminina karaktär. Se vidare Reading 
Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 99–102. 

40 Här utgår jag från Veblens The Theory of the 
Leisure Class och kapitlet ”Conspicuous Leisure”, 
särskilt s. 28-32, och Gilbert & Gubars The Madwoman 
in the Attic, s. 61–62 (jfr not 22 ovan).

41 Om uppdelningen i arbetstid och legitimt ledig 
tid i hög grad utgick från den manliga erfarenheten 
i det borgerligt-viktorianska samhället, skulle man 
kunna hävda att liknande motsägelsefulla mekanismer 
präglade organiseringen av det viktorianska rummet: 
privatsfären och hemmet förknippades visserligen 
ofta med kvinnan medan offentligheten var mannens 
område, men även hemmet var ytterst en manlig 
domän, då det i första hand organiserades för männens 
bekvämlighet och vila eller fungerade som kvinnans 
”arbetsplats” (även om hennes sysslor alltså inte 
betraktades som verkligt arbete). Jfr Jordan, The Anxiet-
ies of Idleness, kap. 3; Wendy Gan, Women, Privacy and 
Modernity in Early Twentieth-Century British Writing 
(Basingstoke, 2009), s. 1–19. 
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nen som mannen gärna pratar om. Den delen av våra 
plikter är nog, när den utförs väl, den allra svåraste. 
Våra tillkortakommanden till följd av att vi inte haft 
samma skolgång som männen innebär att de tim-
mar under vilka vi sitter och gör ingenting i männens 
sällskap ofta är allt annat än avkopplande, även om 
vi uppskattar dem med avseende på de tillfällen till 
nöje och undervisning de bereder oss.42

För den som känner till något om den unga Virginia 
Stephen – begränsad av både far och mor till studier 
främst i hemmet medan hennes bröder gick vidare till 
universitetsutbildning eller arbete – kan det tyckas 
som om inte mycket hade förändrats mellan 1814 och 
hennes tonårstid strax före sekelskiftet, trots att till-
gången till utbildning successivt hade ökat för engel-
ska kvinnor under 1800-talets sista decennier. Kvinnor 
kunde nu studera vid Oxford, Cambridge, i London, 
Durham och på flera andra läroanstalter, men de var 
en marginaliserad grupp som inte läste samma kurser 
som de manliga studenterna (kvinnors utbildning an-
sågs i många fall fortfarande främst förbereda för plik-
ter i hem och hushåll); de hade inte heller samma rät-
tigheter att ta examen. Samtidigt som vägarna började 
öppnas för mer institutionaliserade former av utbild-
ning för kvinnor undervisades dock Virginia Stephen 
och hennes äldre syster Vanessa främst av föräldrarna, 
och från mitten av tonåren och efter moderns död fick 
Virginia fritt botanisera i faderns bibliotek; det är vid 
denna tid hon börjar läsa bland annat Montaigne och 
Lamb. Medan systern Vanessa går på konstskola bör-
jar Virginia 1897 studera grekiska och latin, dock utan 
att tentera; några år senare går hon vidare med sina 
språkstudier genom privatlektioner för bland annat Ja-
net Case, utbildad i Cambridge. Att familjen Stephens 
hem inte var vilket hem som helst utan en samlings-
punkt för delar av den engelska intellektuella eliten ska 
förstås inte heller underskattas – tillgång till litteratur 
och tillfällen till djuplodande samtal torde knappast 
ha saknats under Virginia Stephens uppväxt.43

42 Citatet från Mary Lamb, ”Om handarbete”, i 
Och drog likt drömmar bort. Coleridge, Wordsworth 
och deras epok, s. 397, kursiv i översättningen, samt i 
hakparentes från Mary Lamb, ”On Needle-Work”, 
i The Works of Charles and Mary Lamb. Vol. 1, s. 177, 
kursiv i original. I Mary Lambs essä framgår det 
att kvinnors sysslor eller det som i översättningen 
benämns ”kvinnogörat” är plikter (”feminine duties”) 
snarare än verkliga sysselsättningar (”employment”), 
eftersom de inte betraktas som tillräckligt viktiga, och 
att kvinnans främsta syfte är att bidra till mannens 
bekvämlighet och avkoppling under sin lediga tid, 
exempelvis genom att konversera. Här finns många 
paralleller till Thorstein Veblens resonemang om att 
den gifta medelklasskvinnans och tjänstefolkets leisure 
är något annat än mannens, och ofta tar sig formen av 
uppassning av och omsorg om denne då han är ledig 
(även Veblen använder ordet duties om hustruns och 
tjänstefolkets uppgifter, se The Theory of the Leisure 
Class, s. 36–37). 

43 En fyllig bild av Virginia Stephens uppväxt ges 
t.ex. av Hermione Lee i den första delen av Virginia 
Woolf som omspänner åren 1882–1904, s. 3–196 (en 
kärnfull sammanfattning av Woolfs ”curriculum vitae” 
(uttrycket är Lees) på s. 16, om Virginias studier i 
hemmet, s. 139–143). Enligt Lee var en viktig grund till 
Woolfs bestående ilska gentemot fadern att han inte 
ville kosta på henne en formell utbildning, men även 
modern Julia motsatte sig att kvinnor skulle utbildas 
för annat än hushållssysslor. Samtidigt hävdade 
Woolf emellanåt själv att den utbildning hon fick i 
hemmet var bättre än vad hon kunnat få i institutionell 
regi, och hon hade, som Lee konstaterar, kanske 
aldrig blivit den författare hon blev utan sin privata 
självbildning (s. 146). För den vuxna Virginia hade 
förstås hennes många intellektuella vänskapsrelationer, 
bland annat inom Bloomsburygruppen, en stor 
betydelse för författarskapet. Laura Morgan Green 
har givit en överblick över den successiva utbyggnaden 
av högre utbildning för engelska kvinnor under 
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Utifrån Woolfs beskrivningar i ”A Sketch of the 
Past” finns det likväl något djupt problematiskt med 
den överklasskvinnliga leisure som präglat hennes 
egen uppväxt och bildningsgång – och samtidigt är ju 
Woolfs signum, mest kärnfullt formulerat i A Room of 
One’s Own, att ledighet och egen tid är just vad som 
krävs för att kvinnor ska kunna skapa. Ska vi förstå 
denna paradox i linje med Mary Lambs resonemang 
– också kvinnor måste kunna vara verkligt sysselsatta 
och verkligt lediga – eller är kategorierna omöjliga att 
skilja åt hos Woolf? Vad representerar essäskrivandet 
– arbete eller ledighet? Plikt eller tygellöshet? Är det 
kanske i själva verket missvisande att följa denna eviga 
antingen/eller-tendens – Graham Good har ju beskri-
vit Woolf som en med Montaigne besläktad ”både/
och-tänkare” som snarare bejakar båda sidorna av en 
motstridighet i stället för att, som exempelvis T. S. Eli-
ot, den modernistiske essäist hon ofta jämförs med, 
känna tvånget att välja och avvisa.44 Efter utgivning-
en av Mrs Dalloway och essäsamlingen The Common 
Reader 1925 skrev Woolf i brev till Janet Case att hon 
var förbryllad över att publiken tycktes föredra henne 
antingen som romanförfattare eller essäist och kritiker 
– hon ville ju ägna sig åt båda verksamheterna.45 

*

Den mer övergripande bilden av Virginia Woolfs för-
fattarskap präglas likväl fortfarande av tydliga uppdel-
ningar. Även om Woolf under sin egen livstid var mer 
känd och läst som essäist och kritiker är väl den gäng-
se uppfattningen numera att hon främst är en banbry-
tande modernistisk romanförfattare och feministikon 
– essäisten Woolf har länge setts som liktydig med 
feministen Woolf även om det har inneburit att man 
framför allt har intresserat sig för vissa essäer – A Room 
of One’s Own, Three Guineas (1938; Tre guineas) och 
enstaka kortare texter som berör kvinnlig frigörelse 

1800-talets sista decennier och dess samspel med 
tidens emancipationsdebatt. Där framgår det att nyare 
universitet gav kvinnor möjlighet att ta en Bachelor 
of Arts (motsvarande en kandidatexamen) redan på 
1880-talet, medan det i Oxford blev tillåtet först 1919 
och i Cambridge så sent som 1948 (Educating Women, 
s. 4–7).

44 Detta drag av både/och ska inte uppfattas som 
velighet utan snarare som en vilja att i essäistisk anda 
se saker från olika perspektiv, att vända och vrida 
på tanken, att uppskjuta omdömet. Graham Good 
diskuterar skillnaderna mellan Woolf och Eliot som 
kritiker och beskriver Woolf som ”[f]undamentally […] 
a ’both/and’ thinker in the line of Montaigne”, medan 
Eliot ses som ”an ’either/or’ thinker in the tradition of 
Pascal” (The Observing Self, s. 150). Han skriver vidare 
om Eliot att ”[t]here could hardly be a stronger rejec-
tion of Montaigne’s or Woolf ’s relativistic philosophy 
of the essay as the expression of double, multiple, or 
shifting viewpoints” (ibid.). 

45 Brevet från Woolf till Janet Case från 23 juni 
1925 citeras från Andrew McNeillies ”Introduction” i 
Virginia Woolf, The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 
s. xv (kursiv i original): ”I am in a state of complete 
bewilderment, […] as everyone seems to prefer either 
Mrs Dalloway to the C.R. or the other way about, 
and implore me to write only novels or only criticism, 
and I want to do both.” Här är det återigen criticism 
som är Woolfs term, snarare än essä. Här och i några 
andra sammanhang har jag valt att hänvisa till Woolfs 
uttalanden i brev och dagböcker, eftersom jag tycker att 
de ger intressanta perspektiv på den bild som förmedlas 
genom de mer offentliga texterna, men jag har inte 
själv systematiskt studerat de biografiska källorna utan 
refererar dem främst utifrån vad andra forskare redan 
påtalat. Exemplen rör därtill oftare författaren Woolf 
än privatpersonen. 
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och villkoren för kvinnors liv och arbete (exempelvis 
”Professions for Women”). Samtidigt är det i hög grad 
den feministiska rörelsen från 1970-talet och framåt 
som har bidragit till att etablera intresset för Woolf 
som essäist.46 Innan dess var det vanligaste att Woolfs 
essäer lästes som förklarande pendanger till hennes ro-
maner eller som utläggningar av ett program för en 
modernistisk litteratur (vilket förstås också innebar ett 
selektivt fokus på vissa av essäerna). Inte i någondera 
fallen fick själva essäformen särskilt stor uppmärksam-
het – det är först från senare delen av 1990-talet som 
man kan tala om ett mer uttalat intresse för Woolfs 
essäer i deras egen rätt. Detta markerades inte minst 
genom utgivningen av The Essays of Virginia Woolf i 
sex kommenterade, omfångsrika volymer under re-
daktörskap av Andrew McNeillie och Stuart N. Clar-
ke (1986–2011).47 Denna utgivning har ackompanjerats 
av ett antal studier med specifikt fokus på Woolf som 
essäist: Jeanne Dubinos och Beth Carol Rosenbergs 
antologi Virginia Woolf and the Essay (1997) inriktar 
sig framför allt på Woolf som litteraturkritiker med-
an Leila Brosnans Reading Virginia Woolf ’s Essays and 
Journalism (1997) ger en bredare bild av Woolfs jour-
nalistiska och essäistiska verksamhet. Några år senare 
kom Elena Gualtieris Virginia Woolf ’s Essays (2000), 
som undersöker Woolfs ambition att genom essäfor-
men utveckla ett feministiskt förhållningssätt och 
skriva de bortglömda kvinnornas litteraturhistoria. 
Katerina Koutsantoni har i Virginia Woolf ’s Common 
Reader (2009) siktet inställt på förhållandet mellan 
auktoritet, opersonlighet (impersonality) och subjek-
tivitet i Woolfs essäer, medan Judith Allens Virginia 
Woolf and the Politics of Language (2010) undersöker 
Montaignes betydelse för Woolf och diskuterar hur de 
båda författarna kan inspirera till en kritisk diskussion 
om relationer mellan språk och maktutövning i da-
gens samhälle.48 Den i mitt tycke hittills mest frukt-
bara studien av Woolfs essäistik är Randi Salomans 

46 Om att Woolf hade en bredare läsekrets som 
essäist än romanförfattare under sin livstid, se 
Hermione Lee, ”Virginia Woolf ’s Essays”, i The 
Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Sue 
Roe & Susan Sellers (Cambridge, 2009 [2000]), 
s. 93. Tendensen att utse Woolf till feministikon 
är inte oproblematisk. Som bland annat Lisbeth 
Larsson har konstaterat motsatte sig Woolf alla typer 
av etikettering, samtidigt som hennes skrivande 
”genomsyras […] av en stark kritik av kvinnors privata 
och samhälleliga villkor i det post-viktorianska 
samhället. Hennes författarprogram, i vilket hon 
fördömde all indignation och predikan, gör emellertid 
att man sällan finner några explicita uttryck för hennes 
kritik av vare sig män eller manssamhället i hennes 
fiktion”, skriver Larsson, i Promenader i Virginia Woolfs 
London (Stockholm, 2014), s. 183. Även om Larsson 
här endast nämner Woolfs fiktion tänker jag mig att 
en inspirationskälla till detta författarprogram kunde 
vara just essän när den inte är föreskrivande eller 
programmatisk utan snarare prövar sig fram. 

47 Om receptionen av Woolfs essäer, se Beth Carole 
Rosenberg & Jeanne Dubino, ”Introduction”, i Virginia 
Woolf and the Essay, s. 2–9. Rosenbergs och Dubinos 
antologi är ett tidigt försök att på bredare front belysa 
essäisten Woolf, men trots att redaktörerna konstaterar 
att Woolf är en mycket mångsidig essäist och även om 
de påstår att det är förenklande att sätta likhetstecken 
mellan essä och kritik är det just litteraturkritikern 
Woolf de flesta antologikapitel fokuserar på (jfr ibid., s. 
9–10, 13). 

48 Från mitten av 1990-talet och framåt finns 
ytterligare exempel på studier som i huvudsak fokuserat 
på Woolfs kritik och essäistik, om än inte alltid 
med ett uttalat genre- eller essäteoretiskt perspektiv, 
exempelvis Beth Carole Rosenbergs Virginia Woolf 
and Samuel Johnson. Common Readers (Basingstoke, 
1995), Juliet Dusinberres Virginia Woolf ’s Renais-
sance (1997), Anna Snaiths Virginia Woolf. Public and 
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Virginia Woolf ’s Essayism (2012), som utmanar de van-
liga uppdelningarna genom sitt fokus på det ömsesidi-
ga utbytet mellan essä och roman i Woolfs författar-
skap och genom diskussioner av såväl fiktiva aspekter 
i essäerna som essäistiska drag i romanerna. Saloman 
beskriver essäerna som Woolfs experimentverkstad där 
hon försöker lösa konstnärliga problem och får möj-
lighet att skärskåda skrivprocessen och sig själv som 
författare, en utgångspunkt som jag har funnit inspi-
rerande. Randi Saloman påpekar dock samtidigt att 
essäisten Woolf ännu idag tenderar att hamna i skug-
gan av romanförfattaren och symbolfiguren för femi-
nistisk debatt. En liknande uppdelning har Catherine 
Sandbach-Dahlström iakttagit specifikt när det gäller 
det svenska mottagandet av Woolf: antingen har man 
intresserat sig för den estetiskt experimentella Woolf 
eller den politiska Woolf.49 Hur essäisten placerar sig 
i förhållande till denna uppdelning kommenterar hon 
inte (är essäisten Woolf kanske även här den politiska 
Woolf?), men vid sidan av Jane Lundblads översätt-
ning Ett eget rum och andra essäer (1958) och Margareta 
Ekströms Tre guineas (1984) är det först under senare 
år som vi fått ett bredare urval av Woolfs kortare essä-
er i svensk översättning (i en serie i fem delar utgiven 
på ellerströms förlag).50 

Redan 1952 hade dock Virginia Woolf introduce-
rats som essäist på svenska av Per Erik Wahlund, och 
detta var före översättningarna av såväl Mot fyren (1953 
av Ingalisa Munck och Sonja Bergvall) som Ett eget 
rum och Mrs Dalloway (1977 av Else Lundgren). Att 
bilden av Woolf då var en något annan märker man 
inte minst i Wahlunds introduktion. Han värjer sig 
här mot att lyfta fram vare sig romanförfattaren eller 
den ideologiska debattören: Woolfs romaner är allt-
för konstlade och saknar ”spontanitet, energi, egent-
lig livskraft”, skriver Wahlund; hennes perspektiv på 
samhället är alltför ”förkrympt” för att hon skulle 
kunna bli en verkligt intressant människoskildrare. 

Private Negotiations (Basingstoke, 2000) och Melba 
Cuddy-Keanes Virginia Woolf, the Intellectual, and 
the Public Sphere (Cambridge, 2003). Gemensamt för 
flera av dessa studier är att de beskriver Woolf som en 
demokratisk och dialogisk författare och att de, genom 
att exempelvis belysa hur Woolf intresserar sig för och 
söker kommunicera med sin läsare, problematiserar en 
återkommande föreställning om Woolfs elitism och 
förmenta förakt för ”massorna”.

49 Saloman kommenterar forskningsläget kring 
Woolfs essäistik i Virginia Woolf ’s Essayism, s. 5–8. 
Catherine Sandbach-Dahlström talar i första hand 
om det svenska mottagandet, men menar att det finns 
stora likheter mellan den svenska och den anglo-
amerikanska receptionen. Se vidare ”’Literature is no 
one’s private ground’: The Critical and Political Re-
ception of Virginia Woolf in Sweden”, i The Reception 
of Virginia Woolf in Europe, red. Mary Ann Caws & 
Nicola Luckhurst (London, 2002), s. 149–150, 157–159, 
162–163.

50 I Jane Lundblads översättning av Ett eget rum från 
1958 ingår även essäerna ”Att inte kunna grekiska” och 
”Hur skall man läsa en bok?” Den kom i nytryck på 
Modernista 2015. ellerströms utgivning av Woolfs essäer 
har skett under redaktion av Jonas Ellerström, Maria 
Green och Elisabeth Mansén, vilka även skrivit förord 
till de olika volymerna. I skrivande stund finns fyra 
tematiskt sammanhållna volymer: London, övers. Gun 
R. Bengtsson (Lund, 2009), Kvinnor, övers. Rebecca 
Alsberg (Lund, 2011), Böcker, övers. Rebecca Alsberg 
(Lund, 2014) och Personligt, övers. Rebecca Alsberg 
(Lund, 2016). Våren 2018 avslutas serien med volymen 
Författarliv. ellerströms har även publicerat Ett eget 
rum i nyöversättning av Elisabeth Mansén (Lund, 2012 
[1929]). 
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Även om Woolf är ”demonstrativt anarkistisk” är hon 
”klavbunden” av sin klassposition.51 Hos Wahlund 
blir Woolf den ”skygga och sensibla ladyn” som med 
en känsla av ”personlig undantagsställning” drar sig 
tillbaka till sitt arbetsrum för att ”koncentrera sig på 
den inre verkligheten”, vilket resulterar i romanernas 
”bristfälligt objektiverade och poetiskt havsskimrande 
vittnesbörd om hennes egna anpassningssvårigheter”.52 
Han föredrar essäisten Woolf framför romanförfatta-
ren; han tror rentav att hon gjort sin främsta insats i 
essägenren och har ”de största utsikterna att överleva 
som förmedlare och interpret”. Som essäist har Woolf 
ett mer omedelbart uttryck, menar Wahlund, och hon 
står ”med bägge fötterna på traditionens grund”.53 Es-
säisten Woolf levandegör ett litterärt bildningsgods 
för nya generationer genom att agera som ”den initie-
rade amatören[…]” med ”solid boksynthet och belevad 
konversationstalang”, skriver Wahlund, som inte, likt 
Randi Saloman, framställer Woolf som en författare 
som uppfattar även essän som en konstnärlig utma-
ning. Dessutom är det ett särskilt slags funktion för 
essäistiken Wahlund lyfter fram då han (i likhet med 
Georg Lukács) talar om Woolf som en uttolkare och 
förmedlare av annan litteratur.54 Läsaren Wahlund tar 
emot den kopp te som serveras av den förnäma damen 
och lutar sig bakåt i fåtöljen för att lyssna, roas och 
lära, och apostroferar på så sätt den idé om essäisten 
som gentlemannaamatör som vi sett exempel på tidi-
gare i denna studie, även om författaren denna gång 
är en kvinna (som vi ska se är detta en roll som Woolf 
även själv har kommenterat och förknippat med es-
säskrivandet). 

I Per Erik Wahlunds introduktion blir Virginia 
Woolf således essäisten-litteraturförmedlaren, men 
hon uppträder i rollen av initierad amatör och kän-
nare, bara ibland som kritiker och definitivt inte som 
litteraturhistoriker eller lärd, menar han, och anspelar 
kanske därmed på en gammal tendens inom essätra-

51 Citaten från Per Erik Wahlund, ”Inledning”, i 
Virginia Woolf, Det lutande tornet. Tre essayer, övers. 
Per Erik Wahlund (Stockholm, 1952), s. 5. Samlingen 
innehåller tre essäer: ”Montaigne”, ”Jane Austen” 
och ”Det lutande tornet”. När Wahlund skriver sin 
introduktion är endast två romaner av Woolf översatta 
till svenska: Jacobs rum (1927) av Siri Thorngren-Olin 
och Åren (1941) av Ingalisa Munck. Intressant nog är 
Jacobs rum den första översättningen av ett helt verk av 
Woolf i Europa (1928 översätts Mrs Dalloway till tyska 
och 1929 kommer samma roman och To the Lighthouse 
på franska). Den tidiga svenska introduktionen 
leder dock som framgått inte till något omedelbart 
genombrott för Woolf. För en överblick över europeiska 
översättningar, se Paul Barnaby, ”Timeline: European 
Reception of Virginia Woolf”, i The Reception of 
Virginia Woolf in Europe, s. xxi–xxxvi, jfr Nicola 
Luckhurst, ”Introduction”, i samma volym, s. 10.

52 Citaten från Wahlund, ”Inledning”, första till 
tredje s. 6, det sista s. 7.

53 Citaten från ibid., första s. 5, andra s. 7. 
Wahlund skulle själv, framför allt på 1960- och 
1970-talen, framträda som flitig essäist och kåsör 
i en engelskorienterad stil och i ett politiserat 
litteraturklimat där det måste ha varit rätt otidsenligt 
att hänvisa till ett slags gentlemannaamatöristisk 
hållning.

54 Citaten från ibid., s. 8. När Wahlund beskriver 
Woolf som en initierad amatör får man tänka sig att 
han gör det i komplimenterande syfte. Amatör tycks 
dock inte ha varit ett odelat positivt laddat ord för 
Woolf: Hermione Lee har diskuterat hur paret Woolfs 
etablerande av det egna förlaget The Hogarth Press 
medförde en ökad frihet för Virginia Woolf, som nu 
kunde ge ut sina skrifter på eget förlag, samtidigt som 
hon oroade sig för att bli betraktad som en amatör som 
verkade i en skyddad verkstad. Lee menar att Woolf 
reflekterar över denna fråga i en essä i TLS från 26 juni 
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ditionen, uttryckt redan av Montaigne i bland annat 
”Du pedantisme”, att driva med alltför trångsynt och 
rigid skolmästarlärdom. I Arne Melbergs essäantolo-
gi finns två exempel på hur en lärdomskritisk attityd 
fortplantar sig i essäns historia: ett avsnitt ur Robert 
Burtons The Anatomy of Melancholy (1621), i Melbergs 
översättning kallat ”Om övermått av studier och om 
de lärdes elände”, och Ludvig Holbergs ”Hvordan 
man let får ry af lærdom” (”Hur man lätt blir ansedd 
som lärd”) ur Moralske tanker (1744). Från Charles 
Lambs samtid kan nämnas William Hazlitts essä 
”On the Ignorance of the Learned”, som publicerades 
i samlingen Table Talk. Essays on Men and Manners 
(1822). Även hos Robert Louis Stevenson finns en drift 
med formell utbildning och alltför nitisk läsning; han 
skriver bland annat att ”om en man läser för myck-
et, kommer han, som den gamla anekdoten påpekar, 
inte ha stor tid för eftertanke”.55 Ännu 1961 kan litte-
raturhistorikern Magnus von Platen, i den omfångsri-
ka antologin Världens bästa essayer i urval, presentera 
essäisten just i sådana mer eller mindre aristokratiska 
termer, som en ”försökande amatör”, som inte gärna 
talar från ”sakkunskapens kateder” och vars skrivan-
de är ”en intellektuell försöksballong”, med den an-
språkslösa karaktären av ”en privatmans fundering”.56 
Essäistens position som vältaligt konverserande bildad 
amatör, som von Platen åberopar och som Wahlund 
tillskriver Woolf, var dock inte självklar i Woolfs sam-
tid och blev kanske, som Alastair Fowler och andra 
har antytt, utmanad i samband med den kris för hu-
manismen som brukar förknippas med mellankrigs-
tiden. Humanismens kris kan, bland annat, ses som 
en kris för några av de värden som hållits högt i essät-
raditionen: essän hade ofta uppfattats som ett uttryck 
för legeringen mellan humanism och liberalism; den 
hade givit röst åt den individuella erfarenheten och 
den fritt valda bildningsresan, men i en kultur som 
tvivlade på den autonoma individen eller på den fria 

1919 om Samuel Butlers The Way of All Flesh (1903). Där 
beskriver Woolf Butlers roman som ”a home-made hob-
by rather than the product of high professional skill”. 
Och senare tillägger hon: ”There is a sense, after all, in 
which it is a limitation to be an amateur; and Butler, 
it seems to us, failed to be a great novelist because his 
novel writing was his hobby.” Citaten från Virginia 
Woolf, ”’The Way of All Flesh’”, i The Essays of Virgin-
ia Woolf. Vol. III, 1919–1924, red. Andrew McNeillie 
(London, 1988), s. 58 och 59. Hermione Lee refereras 
från Virginia Woolf, s. 362. 

55 Wahlund refereras från ”Introduktion”, s. 8, och 
Stevenson citeras från ”Försvar för dagdrivare”, s. 375 
Virginia Woolf driver själv med lärdom som går till 
överdrift i essän ”Hours in a Library”, först publicerad 
i TLS 30 november 1916. Här separerar hon ”the man 
who loves learning” från ”the man who loves reading”: 
den förre är en löjeväckande och opraktisk figur: ”We 
conceive a pale, attenuated figure in a dressing-gown, 
lost in speculation, unable to lift a kettle from the 
hob, or address a lady without blushing, ignorant of 
the daily news, though versed in the catalogues of the 
second-hand booksellers, in whose dark premises he 
spends the hours of sunlight […].” En sann läsare, å 
andra sidan, ”must check the desire for learning at the 
outset; if knowledge sticks to him well and good, but 
to go in pursuit of it, to read on a system, to become a 
specialist or an authority, is very apt to kill what it suits 
us to consider the more humane passion for pure and 
disinterested reading.” Citaten från The Essays of Vir-
ginia Woolf. Vol. II, 1912–1918, red. Andrew McNeillie 
(London, 1987), s. 55. 

56 Citaten från Magnus von Platen, ”Inledning”, i 
Världens bästa essayer i urval, red. Magnus von Platen 
(Stockholm, 1961), s. xi. I von Platens antologi är 
Virginia Woolf den enda kvinnliga essäisten av totalt 
109 författare. Även här är det litteraturkritikern 
Woolf som står i fokus: den essä som valts ut är ”The 
Patron and the Crocus”, först publicerad i tidskriften 
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viljan, och i vilken demokratiseringsprocesser gjorde 
det allt svårare att förlita sig på något slags bildnings- 
eller värdegemenskap mellan essäist och läsare eller att 
tro på generalistens auktoritet, måste essäisten söka 
sin position eller auktoritet på annat sätt än tidigare. 
Fowler tror att detta är en förklaring till att den i tid-
skrifterna och magasinen länge vanliga form som han 
kallar ”miscellaneous, familiar essay” – essäer med för-
troligt och ofta lättsamt tilltal i blandade ämnen och 
i vilka essäisten uttalade sig i egenskap av generalist 
snarare än specialist – nu började förlora i popularitet. 
Men detta krympande utrymme för en tidigare van-
lig essäform fylldes i stället – kompensatoriskt, menar 
Fowler – av essän som litteraturkritik. En sådan för-
ändring ligger i linje med Fowlers mer övergripande 
genreteoretiska resonemang, då han menar att när en 
genre avtar i styrka kan dess funktioner och utrymme 
delvis övertas av näraliggande genrer (eller, i det här 
fallet, av en annan variant av genren).57 

Att essän fyller en litteraturkritisk funktion är 
dock inget nytt för denna tid utan förknippas snara-
re med framväxten av den periodiska pressen under 
1700-talet. Arne Melberg beskriver exempelvis littera-
turkritiken som ”en viktig sektor inom det essäistiska 
fältet” och konstaterar att en stor andel av essäisterna 
i hans antologiurval skriver litteraturkritik – bland 
dem Joseph Addison, Samuel Johnson, Denis Diderot, 
Charles-Augustin Sainte-Beuve, Virginia Woolf, Cle-
ment Greenberg och Susan Sontag. Melberg betonar 
dock att man måste skilja på litteratur- och konstkri-
tik, vilka länge varit vanliga områden inom essän, och 
system- eller ideologikritik i Theodor W. Adornos me-
ning, det vill säga ”kritik som omfattande modus”, vil-
ket han snarare menar är ett ”undantag” i essätraditio-
nen, och just därför är det i viss mening en paradox att 
smakdomaren har fått en så framskjuten position, då 
denne kommer i konflikt med en tanke som är stark 
hos bland annat Montaigne om att inte döma, att be-
hålla fördomsfriheten och nyfikenheten.58 

Nation & Athenaeum 12 april 1924, senare reviderad för 
The Common Reader. Här reflekterar Woolf över det 
historiskt föränderliga beroendeförhållandet mellan 
författare och publik och formar ett slags fantasi om 
litteraturens ideala läsare (och ”patron”, beskyddare), 
vilket för övrigt är en viktig aspekt av samlingen The 
Common Reader som helhet.

57 Alastair Fowler refereras från Kinds of Literature, 
s. 166, 227, citatet s. 166. Även Obaldia lyfter fram 
hur den engelska tidskriftsessän förändras i riktning 
mot litteraturkritik, men tillskriver denna utveckling 
romanens ökande popularitet (The Essayistic Spirit, 
s. 26). I en studie om humanismens kris i Sverige 
knyter Jonas Hansson specifikt essäformen till den 
bildningsaristokrati som under mellankrigstiden 
började se sig hotad av industrialisering, 
demokratisering och förytligande journalistik, och 
talar även om essäistens behov av en värdegemenskap 
med läsarna (Humanismens kris, s. 181). Även Phillip 
Lopate har förknippat försvagningen av denna typ av 
essä (här dock kallad ”personal essay”) med förlusten 
av en bildningsgemenskap mellan essäisten och läsaren 
(”What Happened to the Personal Essay?”, s. 387–388). 

58 Arne Melberg citeras från Essä, första citatet s. 
126, övriga s. 320. Om konflikten mellan kritiken och 
essäns tradition av ”du skall icke döma! Intet mänskligt 
skall vara främmande!”, se ibid., s. 185. Melberg har 
uppmärksammat att Peter V. Zimas studie Essay/
Essayismus i Adornos efterföljd ger essän ett system- 
eller ideologikritiskt uppdrag, och att den kan ge 
intrycket av att detta präglar essäns historia som helhet. 
Samtidigt är den engelska essäns historia frånvarande i 
Zimas historieskrivning, konstaterar Melberg. Se vidare 
dennes ”Entusiastiska pessimisters spirituella konst”, i 
Svenska Dagbladet 17.12.2012.



365

Blir kanske litteraturkritiken en mer legitim form 
av essä i en tid då ett bredare bildningsideal utmanas 
av ökande specialisering, eftersom essän då kan te sig 
som en form av arbete, ett uttryck för professionalism 
och expertis, snarare än som amatörens fritidsförkov-
ran som resulterar i lättsam och mer anspråkslös un-
derhållning för läsekretsen?59 Framgångarna för T. S. 
Eliot som kritiker och hans kanonisering inom aka-
demin och litteraturvetenskapen i egenskap av inspi-
rationskälla för den nykritiska rörelsen är åtminstone 
ett exempel på hur en mer specialiserad litteraturkritisk 
essä togs på allvar på ett helt annat sätt än Woolfs mer 
blandade essäistiska kritik, som gärna återkom till det 
bortglömda och obskyra och som publicerades i både 
välrenommerade tidskrifter och populära magasin (nu 
var Woolf själv visserligen kritisk just till litteraturkri-
tisk specialisering och betonade snarare essäns demo-
kratiska potential än den ökade distans mellan kritiker 
och läsare som blev följden om litteraturkritik blev en 
genre för experter – snarare uppmuntrade hon till ett 
kritiskt sinne hos varje läsare).60 I sin diskussion av T. 
S. Eliots essäistik menar Graham Good att denne på 
många sätt gör uppror mot den essäistiska kultur som 
hade präglats av den sekulära liberala individualismen 
och humanismen och att han, till exempel i den flitigt 
citerade och kommenterade ”Tradition and the Indi-
vidual Talent” (1919), tar avstånd från några av essäns 
fundament, inte minst dess grund i det personliga och 
individuella. Den essäistiska kulturen utmanas alltså 
även av vissa inslag i den modernistiska estetiken; med 
det opersonlighetsideal som Eliot och andra modernis-
ter förespråkar (och som även Woolf delvis anammar, 
fast på ett lite annat sätt) ser Good ett slags halvt återtåg 
till den medeltida kultur som essän en gång hade for-
mulerats emot. Att den akademiska litteraturkritiken i 
efterhand kom att inspireras av Eliots stränga och in-
struerande retorik snarare än av Woolfs mer empatiska 
och fördomsfria tilltal säger mer om tillståndet inom 
akademin än om Eliot och Woolf, menar Good.61 

59 Douglas Hesse har beskrivit den under 1800-talet 
populära familiar essay som ”leisure reading and 
entertainment, an essay less serious in either form 
or intention”; han betonar således att denna essätyp 
associerades med fritid och underhållning (”British 
Essay”, s. 110). Ett alternativ till den litteraturkritiska 
essän under tidigt 1900-tal var den mer politiskt 
orienterade essän. Ett exempel är George Orwells 
essäistik; Orwell skriver enligt Graham Good essäer 
för massmedieåldern, men på bekostnad av några 
av genrens särdrag. Att uttrycka sig elegant och 
gentlemannamässigt var inte längre möjligt; Orwells 
tilltal blir i stället högröstat och polemiskt, och 
skiljer sig från essäns vanliga ton av ”calm, detached 
contemplation”. Enligt Good för Orwell essän ut ur 
reträttspositionen, eftersom essäistens betraktande 
inte längre är opartiskt utan ett led i en polemik (The 
Observing Self, s. 173–175, citatet s. 174–175).

60 Jämförelsen mellan Eliot och Woolf som 
kritiker från Graham Good, The Observing Self, s. 125, 
135–137, 150. Melba Cuddy-Keane menar att Woolfs 
perspektivväxlingar och självreflexiva stil avviker från 
tidens akademiska skrivideal, vilket kan ha bidragit 
till att hon uppfattades som mindre seriös, se Virginia 
Woolf, the Intellectual, and the Public Sphere, s. 79. Jfr 
även Michael Kaufmann, ”A Modernism of One’s 
Own: Virginia Woolf ’s TLS Reviews and Eliotic 
Modernism”, i Virginia Woolf and the Essay, s. 139, 
148–149 och Katerina Koutsantoni, Virginia Woolf ’s 
Common Reader, s. 74, 88. Om Woolfs kluvenhet 
inför professionaliseringen av litteraturstudiet och om 
hennes intresse för en äldre, mer amatöristisk hållning 
till litteratur och skrivande, se t.ex. Juliet Dusinberre, 
Virginia Woolf ’s Renaissance, s. 2–10, 54–55. Dusinberre 
lyfter fram Montaigne som en viktig inspirationskälla 
för Woolf i detta avseende.

61 Graham Good refereras från The Observing Self, 
s. 135–137, 150–151. Good beskriver Eliots essästil som 
en ”’hard’ rhetoric of precise judgment and stern re-
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Virginia Woolf är alltså verksam under en period då 
essän tycks bli allt mer ifrågasatt, åtmonstone i de 
sammanhang då den fortsatt tar sig uttryck i excent-
riska funderingar om allt möjligt eller fungerar på 
traditionellt sätt som ”form för elegant lärdom” (som 
litteraturvetaren Per Rydén uttryckt det).62 Hon skri-
ver i en tid när essän åtminstone delvis transformeras 
till ett mer formellt och mindre personligt redskap för 
litteraturkritik, men då essäistiken också rent konkret 
får ett krympande utrymme i tidningarnas spalter – 
en utveckling som Woolf själv vid flera tillfällen kom-
menterade. I den sena ”Reviewing” (1939; ”Att recen-
sera”), en av de sista offentligt publicerade texter där 
hon uttalar sig om essän, skrev hon till exempel att 
essän var en ”i dag nära nog utrotad konstform”, men 
kanske skulle den kunna återvinna sin vitalitet om pu-
bliceringsvillkoren vore annorlunda: ”Det kan mycket 
väl finnas en Montaigne mitt ibland oss – en Montaig-
ne som nu är strimlad till ynkliga skivor om tusen till 
femtonhundra ord i veckan. Finge han tid och plats 
skulle han kunna leva upp igen […]”.63 

Essän är nästan utdöd, hävdar Woolf alltså mot 
slutet av sitt liv, och eftersom det är i samband med 
en diskussion om litteraturkritikens villkor hon aktu-
aliserar essän kan det tyckas som om hon i viss mån 
bekräftar Fowlers tes om essäns förvandling under 
1900-talets tidiga decennier, även om hon inte tycks 
odelat positiv till denna utveckling då hon fortfarande 
låter Montaigne – gentlemannaamatören, inte litte-
raturkritikern – fungera som förgrundsgestalt för es-
säistiken. Hennes första essä om essän, skriven över 
trettio år tidigare, hade dock snarare givit intryck av 
att essäskrivandet var en landsplåga; var och varan-
nan människa skrev essäer som om det vore lika lätt 
som att prata – och för att de var så flinka med pen-
nan, menade den unga Virginia Stephen i ”The De-
cay of Essay-writing” 1905.64 Om dessa bägge texter 

jection” medan Woolfs snarare är en ”’soft’ rhetoric of 
empathy and changing viewpoint” (s. 151). Enligt Good 
saknar Eliot Woolfs förmåga att som kritiker skifta 
perspektiv. Även Phillip Lopate har sett en konflikt 
mellan en modernistisk estetik och essätraditionens 
liberalt-humanistiska ideal, se ”What Happened to 
the Personal Essay?”, s. 387. Även om Good lyfter fram 
Eliots essäform som ett tecken på avståndstagande från 
en essäistisk kultur ska man komma ihåg att dennes 
opersonlighetsideal formuleras främst i relation till 
poesin; Eliot skriver ju att ”poetry is not a turning 
loose of emotion, but an escape from emotion; it is 
not the expression of personality, but an escape from 
personality”, i ”Tradition and the Individual Talent”, 
i The Norton Anthology of Theory and Criticism, red. 
Vincent B. Leitch, 2 uppl. (New York, 2010 [1919]), 
s. 961. Woolf tycks snarare upptagen av möjligheten 
till ett mer opersonligt (impersonal) tilltal i essän; 
även om det handlar om en genre med andra villkor 
än poesin verkar hon ha haft svårt att sammanfoga 
essätraditionens starkt personliga ideal med en strikt 
modernistisk estetik. 

62 Citatet från Per Rydéns beskrivning av ”essä” i 
NE. 

63 Citatet från Virginia Woolf, ”Att recensera”, övers. 
Rebecca Alsberg, i Böcker, s. 55. I original skriver hon 
här att essän är ”an admirable and now almost extinct 
form of art” (”Reviewing”, s. 204). 

64 Här skriver hon bland annat: ”[…] we write essays 
as though this were beyond all others our natural way 
of speaking” och hävdar att det är ”the art of penman-
ship” och samtidens ”manual dexterity with a pen” som 
är orsaken till essäplågan. (Citaten från ”The Decay of 
Essay-writing”, första s. 25, övriga s. 26.) Hon föreslog 
själv att essän skulle ha titeln ”A Plague of Essays” men 
den ändrades av tidskriftsredaktionen på Academy & 
Literature där den publicerades (jfr Andrew McNeillies 
kommentarer i The Essays of Virginia Woolf. Vol. I, s. 
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ställs mot varandra kan det i förstone tyckas som om 
Woolf förändrade sin syn på essän under de decennier 
som gått, men stämmer det? Hur förhåller hon sig till 
essäns transformationer, och finns det några återkom-
mande drag i essän som Woolf lyfter fram i de många 
sammanhang där hon diskuterar den, från 1905 till 
1930-tal? Med andra ord: hur betraktar och presente-
rar Woolf essän i egenskap av essäteoretiker och över 
en längre tidsperiod? Hur positionerar hon den i rela-
tion till arbete och ledighet, konst och kommers, och 
med vilka metaforer beskriver hon essän?65 

I ”The Decay of Essay-writing” formas snarast bild-
en av essän som ett slags farsot, och det verkar rentav 
som om det är demokratiseringens fel att alla nu tror 
sig kunna skriva essäer. Texten inleds med en målande 
beskrivning av hur det privata hemmet invaderas av 
allehanda skriftliga budskap – någon i familjen borde 
stå vid entrén med svärdet i högsta hugg för att be-
kämpa detta överflöd av åsiktsuttryck, skriver Virginia 
Stephen.66 Utgångspunkten är den samtida essäistiken 
men den har hon inte mycket till övers för; ingen har 
nått upp till Elias nivå, och de enda essäister hon näm-
ner vid namn är Montaigne och, implicit, Lamb.67 
Essän beskrivs samtidigt som en ”litterär uppfinning”, 
och dess mest kraftfulla redskap är dess personlighet 
– det verkar alltså vara den personligt intima essän 
som står i fokus här. Endast ett fåtal har dock lyckats 
använda essäns förstapersonsfokus, dess ”jag tänker”, 
”jag känner”, på ett fruktbart sätt, menar Virginia Ste-
phen – även om det kan tyckas vara den enklaste sak i 
världen att skriva om sig själv blir det hos de allra flesta 
ytligt och mekaniskt och utan den uppriktighet som 
är essäns kardinaldygd.68 Att utrymmet krymper för 
essän i offentligheten får man som läsare inte något 
intryck av i ”The Decay of Essay-writing”, men där-
emot tycks inga samtida skribenter kunna leva upp till 
hennes uppfattning om den ideala essän som ett upp-
riktigt, men icke-egoistiskt uttryck för jaget. 

27, not 1; Judith Allen, Virginia Woolf and the Politics of 
Language, s. 48). Plague är onekligen ett mer drastiskt 
ord som i högre grad pekar mot det överflöd av dåliga 
och ytliga essäer som kritiseras i denna text.  

65 I Andrew McNeillies noter till Woolfs mest 
omfattande kommentar över essän, ”The Modern 
Essay”, nämns ett tjugotal essäer av Woolf som enligt 
hans bedömning i någon mening berör essägenren; 
många av dem är recensioner av enskilda verk, 
några av dem omarbetades för publicering i hennes 
samlingsvolymer. Jag har haft god hjälp av McNeillies 
sammanställning för att kunna välja ut de essäer som 
varit mest relevanta för att få en överblick av Woolfs 
diskussion om essän. I det följande diskuterar jag ”The 
Decay of Essay-writing” (1905), ”A Book of Essays” 
(1918), ”Addison” (1919), ”The Modern Essay” (1922), 
”Augustine Birrell” (1930), ”Wm. Hazlitt, the Man” 
(1930) och ”Oliver Goldsmith” (1934). 

66 Texten inleds med frasen: ”The spread of educa-
tion and the necessity which haunts us to impart what 
we have aquired have led […] to some startling results.” 
I detta överflöd av ”printed matters” behöver någon i 
hushållet ”stand at the hall door with flaming sword 
and do battle with the invading armies”. (”The Decay 
of Essay-writing”, s. 24.) 

67 Om Lamb skriver Virginia Stephen att ingen 
samtida ”has approached the essays of Elia” och om 
Montaigne att han är ”the first of the moderns”. (Ibid., 
s. 25.)

68 Essän beskrivs som en av flera ”literary 
inventions” och dess mest utmärkande egenskap är dess 
egocentrism: ”Almost all essays begin with a capital 
I – ’I think’, ’I feel’ […].” Citaten från ibid., s. 25, min 
övers. På s. 26 skriver Virginia Stephen om essäns 
”cardinal virtue of sincerity”, som hon menar att de 
flesta essäister misslyckas med att förmedla.



368

Om hon beklagar sig över fingerfärdiga men tank-
lösa tebordstyckare i sin första offentliga essäkommen-
tar är det snarare läsningen av essäer Woolf beskriver i 
”A Book of Essays” (1918), en recension i Times Literary 
Supplement av den samtida irländske essäisten Robert 
Wilson Lynd.69 Woolf utformade med tiden ett sätt att 
använda recensionerna av andras verk till att även dis-
kutera mer generella frågor; i detta fall handlar det lika 
mycket om problemet med en alltmer förytligande in-
ställning till essäistiken i tidens press som om Lynds 
essäistik.70 Även här använder Woolf metaforer från 
dryckens, matens och måltidernas värld: hon beskriver 
tidskrifternas alltför publikfriande placering av essäer-
na med bilden av den lenande desserten som lägger sig 
som bomull kring hjärtat efter en mastig måltid (hu-
vudrätten är de artiklar med politiskt och socialt inne-
håll som alltid ska konsumeras först). Tidskrifts essän 
har fått funktionen att roa och släta över efter att läsa-
ren tagit del av de allvarliga budskapen, menar Woolf 
i en tid då freden i Europa ännu var osäker – essän be-
höver inte rymma något allvar eller uppmuntra läsaren 
att tänka.71 Riktigt goda essäer är så sällsynta att hon 
har tappat lusten att läsa dem i tidskrifter – det kom-
mer möjligen på fråga om man absolut inte har något 
annat att fördriva tiden med. Woolf använder denna 
upptakt som förklaring till varför hon ändå blir posi-
tivt överraskad av att läsa Lynd: hon har missat honom 
eftersom hon numera oftast hoppar över desserten. 
Men även om hon uttrycker ett visst gillande är Lynd 
i slutändan en alltför självutplånande essäist; återigen 
nämner hon Montaigne och Lamb som exempel på de 
riktigt stora essäister vilka är detta i kraft av sin förtro-
lighet.72 Ännu en gång är det alltså essäns personlighet 
som är dess särmärke: har man bara 2000 ord till sitt 
förfogande kan man inte reformera samhället eller in-
pränta moral, men man kan berätta något om sig själv, 
menar Woolf. ”Intimitetens gåva” är samtidigt den all-
ra svåraste att ge till läsaren; för den fordras en ”oper-

69 ”A Book of Essays” publicerades i TLS 17 januari 
1918 som en recension av Lynds If the Germans Con-
quered England and Other Essays (1917). Den citeras här 
från The Essays of Virginia Woolf. Vol. II.

70 Jeanne Dubino menar att Woolf i sina tidigaste 
recensioner håller sig relativt nära det verk som 
recenseras, men att hon så småningom fokuserar 
mindre på själva texterna och mer på att uttrycka sina 
egna åsikter, se ”Virginia Woolf: From Book Reviewer 
to Literary Critic, 1904–1918”, s. 37. Jfr även Hermione 
Lee, Virginia Woolf, s. 212.

71 Woolf inleder med följande rader: ”The order of 
the serious sixpenny weekly paper must originally have 
been evolved like the now almost extinct order of the 
meats and the sweets, in deference to some demand of 
the public appetite. It is a rule that after the politics 
we come to the lighter form of the essay and so to the 
reviews; and as this order is never upset, it must have 
been devised either for our pleasure or for our good.” 
(”A Book of Essays”, s. 212.) Och lite senare på samma 
sida: ”For the essay is now chiefly employed to mitigate 
the severity of Acts, reforms, and social questions; it 
entices us to perform the operation of thinking under 
an anasthetic.” 

72 Woolf skriver om Lynd att ”he no doubt willingly 
suppresses what we take to be the chief stock-in-trade 
of the essayist – himself. It is a most serious omission. 
Whether a first-rate essay has ever been written which is 
not the ripe fruit of egoism may be doubted. The essays 
of Elia are so many confidences which impart to us 
the most private secrets of Lamb’s heart. […] The most 
delightful parts of Montaigne’s essays are those where 
he breaks from the consideration of some abstract qual-
ity to explore the peculiarities of his body or his soul.” 
(Ibid., s. 213–214.) 
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sonlighet av ett högre slag” som endast ett fåtal – som 
Montaigne och Lamb – har lyckats uttrycka (och ge-
nom att föra samman Lamb med Montaigne tenderar 
Woolf att som många andra engelska essäister betrakta 
den senare som något av en essäistisk landsman).73 

 
*

I Woolfs diskussion om essäistiken ryms flera paradox-
er: att intimitet fordrar opersonlighet är en av dessa, 
tangerad bland annat i recensionen av Lynd. Enligt 
Katerina Koutsantoni betraktade Woolf opersonlighet 
(impersonality) i bemärkelsen förmåga att överskrida 
sina personliga erfarenheter som en grundförutsätt-
ning för allt konstnärligt skapande.74 Från en sådan 
synvinkel blir flera av Woolfs förhållningssätt till essän 
och sätt att använda den begripliga, exempelvis hennes 
tendens att inom essäns ramar använda fiktiva strate-
gier som ett sätt att distansera sig från det personliga 
(en tendens jag ska återkomma till nedan) eller hennes 
benägenhet att hellre skriva om sina erfarenheter av 
läsning och litteratur än om andra typer av personliga 
erfarenheter (litteraturen blir då ett slags allmänning 
mellan författare och läsare).Woolfs hyllande av oper-
sonlighet som en essäistisk dygd har samtidigt varit en 
konfliktpunkt inom forskningen, inte minst i relation 
till hur hon själv uttrycker sig som essäist och genom 
sina texter ger en bild av sitt essäistiska ”jag”. Kan-
ske utmanar Woolf rentav gränserna för ett essäistiskt 
modus genom sin polemik med det ”jag” som varit 
så centralt i essäns tradition. Essän om Lynd kan få 
illustrera ett vanligt grepp i hennes essäistiska tonfall 
som inte riktigt har framgått hittills, kanske delvis på 
grund av min osäkerhet inför att översätta som lett till 
valet att parafrasera i stället för att citera. Därför för-
söker jag mig på en översättning av ett citat från Lynd-
essän om just det resonemang som beskrivits ovan. Ef-
ter att Woolf inlett sin recension med iakttagelsen om 

73 Referat och citat från ibid., s. 214, min övers. I 
original: ”In 2,000 words you cannot do much to re-
form society or inculcate morality, but you can tell us 
about your imperfect sympathies, your poor relations, 
or ’Mackerey End in Hertfordshire’ [Woolf anspelar 
här på titlarna till några av Lambs essäer]. When we 
consider that this gift of intimacy is the most difficult 
of all to make, and that to convey anything so personal 
needs the impersonality of the highest art, we need not 
wonder that it is not often offered us between the pol-
itics and the reviews.” Om engelsmännens förtjusning 
i Montaigne, se t.ex. Sarah Bakewell, How to Live, s. 
274–285. Hon tror att en förklaring kan vara känslan 
av överensstämmande mentaliteter. Religiösa skillnader 
kan också ha påverkat: i det protestantiska England 
hade det mindre betydelse att Montaignes essäer stod 
på den katolska kyrkans index. Samtidigt tror Bakewell 
att det kan ha varit ren slump att Montaigne blev 
så älskad i England; han råkade tidigt få en skicklig 
översättare i John Florio. 

74 Katerina Koutsantoni refereras från Virginia 
Woolf ’s Common Reader, s. 121. 
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att man i tidskrifter tenderar att placera essäer efter 
artiklarna om politik och samhälle – i enlighet med 
sedvanan att låta huvudrätten följas av dessertens av 
många eftertraktade njutning – skriver hon:

Vi erkänner alltså att det inte är riktigt normalt när 
vi tycker att essän är en överflödig del av festmålti-
den. Ärligt talat kan vi bara förmå oss att läsa den 
om tåget har gjort ett stopp i mer än tjugo minuter 
på grund av dimma, och när det inte längre roar 
oss att spekulera om den försvunna terriern för 
vilken man erbjuder en belöning i annonsdelen. 
Vi rättfärdigar oss med att det inte finns något så 
sällsynt som en god essä och inget så deprimerande 
som en dålig sådan.75 

Woolf skriver ofta ”we” och ”one” i sina essäer och 
tycks på så sätt undvika just det personliga ”jag” som 
hon samtidigt beskriver som ett centralt kännetecken 
i essän. Detta återkommande vi-tilltal i Woolfs essäer 
kan tolkas på olika sätt – en omständighet som sä-
kerligen har påverkat är det redaktionella samman-
hanget. Under sina första tjugo år som recensent skrev 
Woolf oftast, om än inte uteslutande, för Times Lite-
rary Supplement, i vilken recensioner av tradition var 
osignerade och där det var ett standardförfarande att 
redaktören ingrep mot de recensenter som inte för-
stått tidskriftens anonymitetsdoktrin (här handlar det 
dock om ett annat slags anonymitet än i den perio-
diska pressen under 1700- eller 1800-talet, då det inte 
på samma sätt fanns utrymme för att utforma egen-
sinniga signaturer och pseudonymer). På Woolfs tid 
var Bruce Richmond redaktör och han gjorde en dygd 
av självutplåning, samtidigt som han förespråkade ett 
slags enhetligt och opersonligt tilltal hos sina recen-
senter (TLS var för övrigt en av de engelska tidskrifter 
som längst höll fast vid anonym publicering – detta 
var kutym ända in på 1970-talet).76 I sin biografi om 
Woolf beskriver Hermione Lee tonen i Woolfs tidiga 

75 I original: ”We are confessing an abnormality, 
then, when we say that to us the essay is the superfluous 
part of the feast. To be honest, we can only bring our-
selves to read it if the train has stopped for more than 
twenty minutes in a fog and it is no longer amusing 
to speculate upon the lost terrier for whom a reward is 
offered in the advertisements. We find our justification 
in the belief that there is nothing quite so rare as a good 
essay and nothing quite so dismal as a bad one.” (”A 
Book of Essays”, s. 212.) 

76 Om anonymitetsdoktrinen i Times Literary 
Supplement, se John Mullan, Anonymity, s. 177, 181, 
213 (han nämner just Virginia Woolf som en recensent 
som anpassade sig efter Richmonds ideal); jfr Robert J. 
Griffin, ”Anonymity and Authorship”, i New Literary 
History nr 4 1999, s. 884.
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recensioner som ”opersonligt auktoritativ” och ”absurt 
formell” men förklarar det samtidigt med att Woolf 
inte ville uppfattas som sentimental, egoistisk eller ut-
sättas för andras löje.77 Man kan även tänka sig att 
Woolf förhåller sig till de ideal om opersonlighet och 
affektfrihet som torgfördes av modernister som T. S. 
Eliot, som föreskrev att såväl litteratur som littera-
turkritik skulle överskrida det personliga och privata 
och tala med traditionens röster.78 Som Emily Kopley 
hävdat i en studie om anonym publicering i det tidiga 
1900-talets brittiska litteratur tilltalades flera moder-
nister av tanken på författaranonymitet, kanske som 
en motreaktion på att anonym publicering hade blivit 
mindre vanligt och för att författarnamnet i allt högre 
grad började bli ett varumärke. Enligt Kopley skulle 
T. S. Eliots och nykritikernas opersonlighetsideal kun-
na ses som ett slags anonymitet på metaforisk nivå.79 
Flera forskare har dock pekat på hur Woolf genom sitt 
”one” och sitt ”we” uttrycket något delvis annat än Eli-
ot och att de båda författarna divergerar i sin syn på 
konstens funktioner, på läsarna och författarens rela-
tion till traditionen. De anser att Woolf i högre grad 
söker en dialog med sin läsare och att hon ställer sig 
mer tveksam till auktoritativa läsartilltal i essäistiska 
och litteraturkritiska sammanhang.80 

Samtidigt finns det flera bottnar i Woolfs ”vi”: sä-
kerligen är denna röst ett uttryck för hennes kompro-
miss med de ideal och restriktioner som präglade de 
tidskrifter hon publicerade sig i (där i synnerhet Times 
Literary Supplement visserligen var en födkrok men 
samtidigt en symbol för den viktorianska tillknäppt-
het som Woolf såg som hämmande för journalistiken), 
men kanske rymmer den även något mer subversivt. 
Leila Brosnan, som särskilt intresserat sig för Woolfs 
essäistik och journalistik, menar att det också går att 
skönja ett slags ironisk underton i detta ”vi”, som om 
Woolf driver med den förment objektiva och allmän-
giltiga ton som var så vanlig i recensioner. Enligt Bros-

77 Hermione Lee skriver: ”She assumed an imperson-
al, authoritative tone in these first essays, to the point 
of sounding sometimes absurdly formal […].” (Virginia 
Woolf, s. 212, jfr även s. 214.)

78 Lisbeth Larsson har talat om ett ”affektfritt 
textideal” i den modernistiska estetiken, och menar 
att det präglar Woolfs kritik mot Charlotte Brontë i 
A Room of One’s Own – här anklagar Woolf Brontë 
för att låta den personliga vreden färga av sig på den 
litterära texten som därmed blir mindre konstnärligt 
övertygande, se Sanning och konsekvens. Marika 
Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska 
berättelserna (Stockholm, 2001), s. 64–65. T. S. Eliot 
formulerar sitt opersonlighetsideal i polemik mot en 
romantisk litteratursyn, men även i romantiken och 
hos bland annat Coleridge och Wordsworth finns 
föreställningar om ett slags impersonality som präglar 
konstverket, då de tänker sig att konstnären i skapandet 
förmår överskrida det egna jaget. Å andra sidan sätter 
den romantiska estetiken subjektet, originaliteten 
och intentionen i fokus; konstnären/författaren är 
så att säga både sig själv och bortom sig själv. För en 
diskussion, se Andrew Bennett, The Author, s. 55–71. 

79 Emily Kopley refereras från ”Anon is not Dead: 
Towards a History of Anonymous Authorship in 
Early-Twentieth-Century Britain”, i Mémoires du livre / 
Studies in Book Culture nr 2 2016, http://id.erudit.org/
iderudit/1036861ar, se särskilt stycke 32. 

80 För en diskussion om hur Woolf avviker från 
T. S. Eliots opersonlighetsideal, se t.ex. Katerina 
Koutsantoni, Virginia Woolf ’s Common Reader, s. 
113–121; Lisa Low, ”Refusing to Hit Back: Virginia 
Woolf and the Impersonality Question”, i Virginia 
Woolf and the Essay, s. 257–261; Michael Kaufmann, 
”A Modernism of One’s Own” i samma volym, s. 
135–155. Koutsantoni menar att Eliot inte tillåter ett 
dialogiskt förhållande mellan författare och läsare och 
att han avfärdar det kritiska omdöme som grundar 
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nan utvecklar Woolf ett dubbelt tilltal i sina essäer 
och recensioner där hennes egen röst hörs i metaforer, 
analogier och nyckelord. Woolfs subversion uttrycks i 
form av tystnad och förklädnader, snarare än i öppen 
polemik, menar Brosnan. Något annat var knappast 
heller möjligt för någon som förväntades skriva som 
kritikern Leslie Stephens dotter och som ofta måste 
tona ned sina skarpa formuleringar för att det inte an-
sågs passande, särskilt inte för en kvinna, att uttrycka 
dem (och om hon inte censurerade sig själv fanns det 
alltid någon redaktör som gjorde det – framför allt i 
unga år fick Woolf erfara många strykningar i sina 
texter). Resonemanget kan påminna om Gilberts och 
Gubars teori om att kvinnliga författare i många fall 
har hittat strategier för auktoritet genom att kompone-
ra palimpsestiska texter, som på ytan följer konventio-
nen men som därunder kan rymma mer utmanande 
betydelseskikt.81 

Inom feministisk litteraturkritik har Woolfs ”vi” 
emellertid även uppfattats som ett tecken på självutplå-
ning och som en kapitulation inför patriarkala normer. 
Woolf tycks göra allt för att styra läsaren bort från sig 
själv och låter språket och stilen bli det enda tecknet på 
sin personlighet, menar exempelvis Tuzyline Jita Allan 
i en antologi om essäns feministiskt-politiska potenti-
al. Det som kanske börjar som en taktik för att behålla 
anseendet blir en förlust av kvinnlighet som inte ryms 
i den universella retorik som Woolf försöker eftersträ-
va, hävdar Allan. Om ambitionen att överskrida jaget 
och det personliga gav Woolf stora framgångar som 
romanförfattare blev hennes tilltal mer problematiskt 
i essän, denna mötesplats mellan jaget och världen, en-
ligt Allans analys. På liknande sätt avfärdade Elaine 
Showalter redan i slutet av 1970-talet Woolfs affektfria 
tilltal och hävdade att hon inte kunde fungera som 
kvinnlig förebild just för att hon i skrivandet under-
tryckte känslor av ilska och vrede.82 Andra har ryckt 
ut till Woolfs försvar genom att beskriva Woolfs ”vi” 

sig i subjektivitet – aspekter som Woolf inte är lika 
snar att avvisa. Enligt Low förespråkar Woolf det 
opersonliga uttrycket inte, som Eliot, för att det har en 
auktoritativ potential, utan för att det är demokratiskt 
och ger möjlighet till dialog. Kaufmann ser Woolfs 
jagupplösning bland annat som en reaktion mot den 
föreläsande och föreskrivande typ av kritik som Eliot 
representerade. I stället kräver Woolf genom sitt ”vi” ett 
gemensamt deltagande i samtalet – läsare, kritiker och 
författare tillsammans. 

81 Beskrivningen här utgår från Leila Brosnan, 
Reading Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 
25, 50–51, 59–61, 64–65 och Hermione Lee, Virginia 
Woolf, s. 212–214. Gilbert och Gubar skriver om det 
palimpsestiska draget hos kvinnliga 1800-talsförfattare 
bland annat i följande ordalag: ”[…] like the twentieth-
century American poet H. D., who declared her 
aesthetic strategy by entitling one of her novels 
Palimpsest, women from Jane Austen and Mary Shelley 
to Emily Brontë and Emily Dickinson produced 
literary works that are in some sense palimpsestic, 
works whose surface designs conceal or obscure deeper, 
less accessible (and less socially acceptable) levels of 
meaning. Thus these authors managed the difficult 
task of achieveing true female literary authority 
by simultaneously conforming to and subverting 
patriarchal literary standards.” (The Madwoman in the 
Attic, s. 73.)

82 Tuzyline Jita Allan refereras från ”A Voice of One’s 
Own: Implications of Impersonality in the Essays of 
Virginia Woolf and Alice Walker”, i The Politics of the 
Essay, s. 135–136, 140, 145, och Elaine Showalter från A 
Literature of their Own, s. 264. 
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och hennes opersonlighetsideal som inklusivt och so-
lidariskt; att skriva ”vi” uttrycker en medveten strävan 
efter dialog och gemenskap med läsaren, eller kanske 
en protest mot det ”jag” som i essätraditionen har varit 
så starkt förknippat med det manliga subjektet.83 Nå-
got av denna skepsis mot den essäistiska förhoppning-
en att lära känna och uttrycka jaget antyder Woolf i 
sin essä ”Montaigne” (1924; ”Montaigne”): ”Att berät-
ta sanningen om sig själv, att upptäcka den man har 
så tätt inpå som sig själv är nämligen ingen lätt sak”, 
skriver hon här, och ”bortom svårigheten att förmedla 
sig själv ligger den oavvisliga svårigheten att vara sig 
själv”.84 Att Woolf återkommande uttrycker skepsis 
mot ett autonomt och sammanhängande jag har rent-
av fått vissa att hävda att hon förebådar postmoder-
nistiska tankegångar – litteraturforskaren Toril Moi 
var tidigt ute med en sådan tolkning, formad i direkt 
polemik med Showalter.85 Klart är i alla avseenden att 
Woolf inte gärna använder essän för bekännelse; den 
som talar omsveper sig alltsom oftast med tjocka la-
ger av integritet, och om hon anspelar på sitt eget liv 
sker det ofta indirekt. Ändå talar hon med en röst som 
tydligt är hennes egen, menar Leila Brosnan, som be-
skriver Woolfs recept för essäns tilltal som både intimt 
och opersonligt, en närvarande frånvaro.86 ”Att aldrig 
och likväl ständigt vara sig själv”, så formulerar Woolf 
själv essäistens paradoxala utmaning i ”The Modern 
Essay” (1922).87 

Är Woolfs enträgna ”vi” kanske ett försök att åkal-
la den läsar- och bildningsgemenskap som den person-
liga eller familjära essän länge byggt sitt tilltal och sin 
förtrolighet på, men som i en tid av ökande tilltro till 
specialister blev en allt bräckligare form av föreställd 
sällskaplighet? Det är åtminstone möjligt att uppfatta 
hennes försök att konstruera en läsare till sina essäer 
– den gestalt som hon i sina samlingsvolymer kallar 
en ”common reader” – på detta sätt. Common är ett 
mångtydigt begrepp, som ord betraktat både substan-

83 Till dem som försvarat Woolfs förespråkande av 
impersonality och hennes vi-tilltal hör Leila Brosnan 
(Reading Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 
114, 120–123, 131) och Katerina Koutsantoni (Virginia 
Woolf ’s Common Reader, s. 3, 15, 80–81, 102–103, 158, 
191).

84 Citaten från Virginia Woolf, ”Montaigne”, övers. 
Rebecca Alsberg, i Böcker, s. 128 och 129. ”Montaigne” 
publicerades först i TLS 31 januari 1924 och reviderades 
inför utgivningen av The Common Reader. Essän 
om Montaigne kan i viss mån ses som en av Woolfs 
kommentarer om essägenren då hon både diskuterar 
Montaignes ambition att loda jagets djup och 
reträtten som ett slags tvetydig förutsättning för detta 
kontemplativa jagutforskande. 

85 Enligt Toril Moi dekonstruerar Woolf genom 
sitt sätt att skriva centrala delar i en manligt kodad 
borgerlig humanism, exempelvis idén om ett essentiellt 
och enhetligt ”jag”. Att det inte går att hitta ett 
entydigt budskap hos den växlingsrika Woolf har 
utmanat feministiska kritiker, menar Moi. Se hennes 
Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory (New 
York, 1985), s. 1–18. Lisa Low har beskrivit Woolf som 
en föregångare till tänkesätt inom postmodernismen, 
se ”Refusing to Hit Back”, s. 167, 169. Hennes artikel 
har karaktären av försvarstal för Woolf gentemot 
feministiska kritiker som Showalter och Allan. 

86 Leila Brosnan refereras från Reading Virginia 
Woolf ’s Essays and Journalism, s. 115. Enligt Hermione 
Lee ville Woolf uttrycka känslor i sina essäer utan att 
vara personlig: ”She speaks from the ground of the 
literary, the historical, and the cultural, not the per-
sonal. Yet her character, her experience and her voice 
come very close to us.” (”Virginia Woolf ’s Essays”, s. 
106–107.)

87 ”Never to be yourself and yet always – that is 
the problem”, skriver Woolf då hon i en diskussion 
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tiv, adjektiv och adverb: allmänningen (common land) 
eller samväldet (commonwealth) anspelar på något man 
har gemensamt, medan the common people har kunnat 
syfta på en särskild, underordnad grupp i samhället 
i förhållande till dess övre skikt. Common kan också 
beskriva det ordinära eller vanliga, eller fungera som 
uttryck för det folkliga, enkla eller rentav vulgära.88 
I upptakten till The Common Reader nämner Woolf 
att hon hämtat uttrycket från Samuel Johnson, och 
hon vill liksom honom förena sig med den ”allmänna” 
läsaren i en gemenskap som distanserar sig från dem 
som har litteraturen som arbete och yrke – akademiker 
och kritiker – eftersom idealet för Woolf är att man 
ska läsa för nöjes skull och som det faller en in, för 
att skapa en egen och högst självsvåldigt komponerad 
helhet av vad helst man kan komma över, snarare än 
för att, utifrån sina nyvunna läsefrukter, delge andra 
sina synpunkter eller moralisera.89 

Det har hävdats att Woolf med sin inledande bild 
av läsaren kanske lika mycket försöker antyda sin egen 
ambition som läsare som skissera sin önskade sam-
talspartner; själv tänker jag alltså mest på det gentle-
mannaamatörideal som torgförts i essäistiken sedan 
Montaigne och i vilket litteratur och ledighet fortsatt 
har varit förbundna storheter medan eventuella kopp-
lingar till kommers och affärer ofta har tonats ned. 
Ser man Woolfs beskrivning av ”the common reader” 
i detta sammanhang kan denna idealgestalt uppfat-
tas som en polemik med den samtida tendensen att 
i ökande grad knyta litteratur och läsning till profes-
sionalisering, yrkesutövning och arbete.90 Färgas allt-
så Woolfs beskrivning av den ”allmänna” läsaren av 
känslan av förlust av en viss typ av bildningsgemen-
skap? Eller uttrycker hon snarare ett hopp om en fram-
tida gemenskap? Med sitt ”vi” tycks Woolf, som flera 
forskare hävdat, vilja skapa en kommunikationssitua-
tion präglad av jämlikhet mellan författare och läsare, 
men frågan är om det implicerar ett ”vi” som redan är 

om essäisten och karikatyrtecknaren Max Beerbohm 
diskuterar den eviga frågan om det personliga i essän. 
(”The Modern Essay”, s. 221, min övers.) 

88 Här skrapar jag förstås bara på ytan av det 
komplexa begreppet common, se vidare t.ex. Raymond 
Williams Keywords, s. 70–72, jfr OED, ”common”, 
subst. 1 och ”common”, adj. och adv. 

89 Under rubriken ”The Common Reader”, som 
inleder essäsamlingen med samma namn, skriver Woolf 
med hänvisning till Johnsons Lives of the English Poets 
(1779–1781) om denna läsare att han ”differs from 
the critic and the scholar. He is worse educated, and 
nature has not gifted him so generously. He reads for 
his own pleasure rather than to impart knowledge or 
correct the opinions of others. Above all, he is guided 
by an instinct to create for himself, out of whatever 
odds and ends he can come by, some kind of whole – a 
portrait of a man, a sketch of an age, a theory of the 
art of writing”. (The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 
s. 19.) Johnsons idé om en ”common reader” formas 
dock i relation till en framför allt aristokratisk läsekrets 
som knappast var kritiker och lärda i någon modern 
mening; han är verksam i en tid då författarrollen är på 
väg att förändras från en mecenatsstödd kultur till en 
bokmarknad där publiken breddas klassmässigt och i 
högre grad distanseras från författaren, samtidigt som 
denne måste hitta strategier för att kunna tilltala dessa 
nya och okända läsare. 

90 Woolf ger själv en bild av gentlemannaamatören 
då hon i essän ”Reading” beskriver 1600-talsförfattaren 
Thomas Browne: ”One is conscious all the time that 
Sir Thomas was never paid a penny for his prose. He 
is free since it is the offering of his own bounty to give 
us as little or as much as he chooses. He is an amateur; 
it is the work of his leisure and pleasure; he makes no 
bargain with us.” ”Reading” skrevs troligen 1919 men 
publicerades först postumt i The Captain’s Death Bed 
and Other Essays (1950). Den citeras här från The Essays 
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överens i en viss fråga – jag behöver alltså inte pådyvla 
dig min syn på saken – eller ett ”vi” som rymmer olik-
het och variation? 

När jag läser Woolf studsar jag ibland inför hen-
nes ”vi”, även om jag rent förnuftsmässigt kan förstå 
det, bland annat som en av Woolfs många markering-
ar mot ett alltför egocentrerat skrivande. Samtidigt 
förlitar jag ju mig själv på ett sådant tilltal för att i 
någon mening försöka närma mig dig som läser (även 
om ett sådant samtal förstås mest är virtuellt och har 
en tidsmässig fördröjning som gör det till något helt 
annat än en tebordskonversation). Att skriva ”vi” kan 
upplevas som oförskämt och utestängande såväl som 
inkluderande och inbjudande. Jag vill ju att du ska föl-
ja mig på min resa i tanken och språket, men att anty-
da något slags tolkningsgemenskap är en riskabel gest 
även om jag inte är främmande för att mina avvägar 
inte alltid är dina. Nu har jag exempelvis töjt mer än 
lovligt på gränserna för hur långa omvägar man kan 
ta i ett resonemang genom att försöka se Woolfs ideal 
om opersonlighet i ett större sammanhang, när frågan 
egentligen (?) handlade om Woolfs syn på essän och 
hur den utvecklas över tid. Samtidigt är det ena inte 
helt skilt från det andra: frågan om förhållandet mel-
lan det personliga och det opersonliga, som är så viktig 
i Woolfs författarskap i dess helhet, är en kärnfråga 
också i hennes diskussion om essän.   

*

Den läsargemenskap Woolf försöker skapa redan i 
sina tidiga recensioner och essäer får fastare konturer 
i samlingsvolymen The Common Reader som hon pu-
blicerar 1925. Här finns flera essäer som kommenterar 
essän och som alltså kan ses som led i Woolfs fortlö-
pande essäteoretiska diskussion – den tidigare nämn-
da ”Montaigne” (som beskriver Montaigne mer som 
en unik författare än som representant för essägenren), 

of Virginia Woolf. Vol. III, s. 159. I en kommentar till 
Woolfs förord i The Common Reader menar Per Erik 
Wahlund att den typ av läsare som Woolf beskriver 
med uttrycket common reader knappast är ”vanlig”: 
”Representerade hon, som hon anspråkslöst antyder, 
de vanliga läsarna vore världslitteraturen att lyckönska; 
nu får man i stället se henne som en stimulerande 
representant för de sällsynta, de idealiska läsarna.” 
(”Inledning”, i Woolf, Det lutande tornet, s. 8.) Enligt 
Joel Haefner fiktionaliserar Woolf här sin publik, 
men redan hennes sätt att formulera sig språkligt 
underminerar tanken om den som en ”allmän” och 
universell sådan, se ”Democracy, Pedagogy, and the 
Personal Essay”, i College English nr 2 1992, s. 129. 
Katerina Koutsantoni har föreslagit att Woolf i sin 
beskrivning av the common reader bland annat formar 
en bild av hur hon själv vill vara som läsare, se Virginia 
Woolf ’s Common Reader, s. 51. 
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men även en text om Spectators Joseph Addison och 
den mer omfattande ”The Modern Essay”. Alla skrevs 
först för Woolfs dåvarande husorgan, Times Literary 
Supplement, och omarbetades för The Common Reader. 

Om essäns personlighet och frågan om att ”vara sig 
själv” dominerar i Woolfs tidiga texter om essän är det 
i The Common Reader lika mycket essäns relation till 
litteraturen som står på spel (även om hon aldrig släp-
per tanken på essän som jagets form – den återkom-
mer hon till både här och senare). Ämnet introduceras 
i ”Addison” (1919), en essä som tar sin utgångspunkt 
i frågan om hur man ska läsa Addison i en tid som 
i så många avseenden uttrycker andra moraliska vär-
deringar än det tidiga 1700-talet. Mot slutet av tex-
ten kommenterar Woolf mer specifikt essäformen och 
konstaterar att den tillåter en särskild sorts perfektion. 
Joseph Addison lyfts här fram som en författare som 
förmådde skriva särskilt formfulländade essäer (vilka 
samtidigt till innehållet kunde vara dystra, platta, mo-
raliserande och konventionella, men det verkar Woolf 
ha överseende med även om hon själv inte förorda-
de 1700-talets moraliska ideal). Liksom tidigare har 
Woolf här inte mycket gott att säga om den samtida 
essäkonsten, där hon knappast ser någon – bortsett 
från den engelske essäisten och karikatyrtecknaren 
Max Beerbohm som hon ofta ger sitt gillande – som 
behärskar den perfektionens konst som hon ser hos 
Addison.91 

Den bärande metaforen i ”Addison” är vattendrop-
pen: den fulländade essän – som skulle kunna betrak-
tas som ett konstverk i sig – liknas vid en droppe med-
an romanen snarare är Themsen (tidigare i texten hade 
Woolf diskuterat Spectators relation till romanformen); 
droppen speglar himlen och ljusa visioner av mänsk-
ligt liv i sin begränsade yta. Men samtiden bjuder inte 
på många glittrande droppar; den samtida essän be-
skriver Woolf i stället som en alltför rymlig resväska 
där allt möjligt packas ned i hast. Essäbegreppet har 

91 ”Addison” publicerades först i TLS den 19 juni 
1919 och reviderades för The Common Reader. Om essän 
skriver Woolf här bl.a.: ”The form of the essay admits 
of its own particular perfection […]. One can scarcely 
settle whether, on the whole, one prefers a raindrop 
to the River Thames. When we have said all that we 
can say against them [d.v.s. Addisons essäer] – that 
many are dull, others superficial, the allegories faded, 
the piety conventional, the morality trite – there still 
remains the fact that the essays of Addison are perfect 
essays.” Lite senare i texten skriver hon att läsningen 
av Addison avslöjar att essäskrivandets konst är nästan 
bortglömd i samtiden: ”[…] unless the name of Mr 
Max Beerbohm […] we have lost the art of writing 
essays.” Citaten från ”Addison”, The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. IV, första s. 114, andra s. 115. 
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blivit för urvattnat när vad som helst kan kallas en 
essä, antyder hon här.92 Med sin droppmetaforik tycks 
Woolf tangera Spectator nr 124, en av de mest omtalade 
essäerna i denna tidskrift, i vilken Addison presenterar 
ambitionen att Spectator genom tidskriftsformatet ska 
sprida kunskap som tidigare var begränsad till böcker, 
gömda i bibliotek och ”Retirements”, till en bredare 
publik. Men tidskriftsförfattaren har inte samma för-
utsättningar att nå ut med sitt budskap som den som 
har en hel bok till sitt förfogande, påpekar Addison: 
essäisten kan inte kosta på sig att vara tråkig utan 
måste omedelbart kasta sig in i sitt ämne, uttrycka 
sig livfullt och utan upprepningar och säga essensen 
av det som en hel volym annars skulle ha fördelat i 
små portioner. Addison talar här i kemiska termer om 
essän som ett slags moralisk medicin: den som skriver 
essäer måste använda den ”kemiska metoden” och ur 
den större dosen destillera fram dygd i ett fåtal drop-
par.93 I sin egen beskrivning av essän behåller Woolf 
droppen men reducerar den från moralen, kunde man 
kanske säga, då hennes utgångspunkt alltså är Addi-
sons potential att överleva som klassiker i en tid då för-
fattarens roll som moralist och smakdomare har blivit 
passé. Att Woolf till viss del är skeptisk märker man då 
hon hävdar att Addison idag knappast läses i de offent-
liga miljöer där han själv önskade att Spectator skulle 
debatteras. Om Addison fortfarande andas – och det 
gör han, svagt men regelbundet, skriver Woolf – är det 
i privatbiblioteket, i skuggan av syrener och omgiven 
av mörka foliovolymer, just i den avskildhet Addison 
ville ta ett kliv bort ifrån, men där hans essäer numera 
kan uppskattas för sin konstfärdighet om än inte för 
sitt budskap.94 

Tanken om essäns perfektion och konstfärdighet 
utvecklar Woolf ytterligare i ”The Modern Essay”, som 
först publicerades som en recension av fembandsvoly-
men Modern English Essays 1870 to 1920 (1922). Liksom 
i recensionen av Robert Lynd och essän om Addison är 

92 När Woolf jämför Addisons essäer med samtidens 
skriver hon: ”[…] the shapely silver drop, that held the 
sky in it and so many bright little visions of human life, 
is now nothing but a hold-all knobbed with luggage 
packed in a hurry.” (Ibid., s. 115.) 

93 Citaten från The Spectator. Vol. I (nr 124, 
måndagen den 23 juli 1711; denna essä tillskrivs Joseph 
Addison), första s. 507, andra s. 506 (min övers.). 
Om essäns koncentrerade moral skriver Addison (s. 
506): ”An Essay Writer must practise in the Chymical 
Method, and give the Virtue of a full Draught in a few 
Drops.”  

94 Woolf skriver: ”[…] if Addison lives at all, it is not 
in the public libraries. It is in libraries that are mark-
edly private, secluded, shaded by lilac trees and brown 
with folios, that he still draws his faint, regular breath. 
If any man or woman is going to solace himself or her-
self with a page of Addison before the June sun is out 
of the sky today, it is in some such pleasant retreat as 
this.” (”Addison”, s. 108.) McNeillies noter antyder att 
Woolfs entusiasm var begränsad: innan publiceringen 
av essän skrev hon till vännen Saxon Sydney-Turner: 
”[…] what is your opinion of Addison’s writings? That 
is the problem of my life. But owing to my lethargy, I 
can’t endure to open the Spectator; in a sort of coma 
I’ve glided through Sir Roger de Coverley, who seems 
a very pleasant old gentleman, but not the sort who 
much interests me. The propriety is so fearful, and the 
kindliness; and his death leaves me – Well I’m ashamed 
to say I began my great task of weeding the terrace, and 
then Duncan [Grant] came – however I know its [sic] 
one of the masterpieces of English prose – Can I say, on 
your authority, that he’s a complete humbug? The worst 
of it is that he’s not.” (The Essays of Virginia Woolf. Vol. 
IV, s. 116, not 1.) Woolf verkar ha svårt att engageras, 
men tonar ned kritiken offentligt. Likväl drar hon sig 
inte för att kritisera Addisons essäer för att vara tråkiga 
och moraliserande – medan hon i essän om Montaigne 
aldrig uttrycker en så explicit kritik. 
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det även i detta fall läsningen av essäer som står i cen-
trum för Woolf: texten inleds med vad som närmast 
kan uppfattas som ett slags essäns poetik där Woolf 
talar om den goda essän och dess syften, allt i förhål-
lande till läsaren. Nyckelordet är pleasure: att läsa en 
essä ska vara en njutning och ett nöje, skriver Woolf, 
det måste vara lustfyllt och behagligt; allt i en essä 
måste underordnas detta mål. Ett bildspråk inte helt 
olikt det vi sett i ”Professions for Women” återkommer 
i ”The Modern Essay” även om Woolf här talar om 
läsaren snarare än författaren: essän ska förtrolla läsa-
ren, från första ordet försätta denne i ett slags ”trans 
som inte är sömn utan snarare intensifierat liv”, och 
bibehålla den ända fram till dess sista ord då förtroll-
ningen bryts och läsaren vaknar upp, vederkvickt och 
förnöjd. Att essän erbjuder ett särskilt rum, en värld 
för sig att vistas i, antyder Woolf då hon skriver att 
essän ska svepa in läsaren och dra för gardinerna i ett 
slags ombonad omfamning.95 

Woolf ställer alltså särskilt höga krav på essäisten 
som en författare som måste behärska sitt konstnär-
liga uttryck – essän ska inte vara tillfällesskrift i jour-
nalistisk stil utan skriven för evigheten och den har 
inte rum för litteraturens orenheter, menar hon. Det 
faktainnehåll som essäisten serverar läsaren ska vara 
tillagat och smält, inte rått. Essäistens röst får inte vara 
grälsjuk, otydlig eller sövande.96 I den kortprosaform 
som Woolf uppenbarligen föreställer sig att essän är 
finns det möjlighet att vara djärvare än i andra genrer, 
och man kan polera varje ord tills det glänser – men 
det finns även risker med att putsa på texten, menar 
Woolf, då hon jämför den retoriskt överlastade essän 
med de frostade druvklasar man hänger i julgranen: 
första kvällen glittrar de lockande men redan dagen 
därpå har de blivit dammiga och grälla. Litteratur ska 
vara rörelse, vatten men inte is.97 

I ”The Modern Essay” gör Woolf emellertid ock-
så en historisk analys av hur essän förändrats över tid 

95 Woolf beskriver essäns särskilda konst med 
följande ord: ”Of all forms of literature […], the essay is 
the one which least calls for the use of long words. The 
principle which controls it is simply that it should give 
pleasure; the desire which impels us when we take it 
from the shelf is simply to receive pleasure. Everything 
in an essay must be subdued to that end. It should lay 
us under a spell with its first word, and we should only 
wake, refreshed, with its last. In the interval we may 
pass through the most various experiences of amuse-
ment, surprise, interest, indignation; we may soar to the 
heights of fantasy with Lamb or plunge to the depths 
of wisdom with Bacon, but we must never be roused. 
The essay must lap us about and draw its curtain 
around the world.” (”The Modern Essay”, s. 216.) Om 
 essäläsningen som transliknande tillstånd skriver hon: 
”A novel has a story, a poem rhyme; but what art can 
the essayist use in these short lengths of prose to sting 
us wide awake and fix us in a trance which is not sleep 
but rather an intensification of life – a basking, with ev-
ery faculty alert, in the sun of pleasure?” (Ibid., s. 216.) 
”The Modern Essay” finns inte översatt till svenska; 
översättningen är alltså min egen.

96 Woolf skriver bland annat: ”[…] in an essay, 
[…] everything should be for our good and rather for 
eternity than for the March Number of the Fortnightly 
Review.” Och lite senare: ”There is no room for the im-
purities of literature in an essay. Somehow or other, by 
dint of labour or bounty of nature, or both combined, 
the essay must be pure – pure like water or pure like 
wine, but pure from dullness, deadness, and deposits of 
extraneous matter.” (Ibid., första citatet s. 217, andra s. 
217–218.)

97 Här har jag tolkat följande passage hos Woolf: 
”Yet, if the essay admits more properly than biography 
or fiction of sudden boldness and metaphor, and can be 
polished till every atom of its surface shines, there are 
dangers in that too. We are soon in sight of ornament. 
Soon the current, which is the life-blood of literature, 
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och berör då såväl författaren som publiken och de 
skiftande mediala villkoren. Viktorianska essäister 
hade mer utrymme för sina essäer och de skrev för en 
bildad publik som hade gott om tid och som uppskat-
tade författare som talade allvar och skrev på toppen 
av sin förmåga. Men därefter hände något; essäisten 
vände sig inte längre till en liten, bildad publik utan 
till en större och inte fullt så bildad, skriver Woolf.98 
Som hon bedömer det var det dock inte enbart en 
försämring; i denna period hittar hon nämnde Max 
Beerbohm och Augustine Birrell, advokat, liberal po-
litiker och akademiker som även skrev essäer (och som 
hade varit bekant med Leslie Stephen – Birrells son 
Francis blev i sin tur en god vän till Virginia).99 Med 
Beerbohm och Birrell ser Woolf en återfödelse av den 
personliga essän, tidigare representerad av Addison 
och Lamb, vilken nästan hade kvävts under viktori-
anernas distanserade allvar. Dessa författare gav prov 
på essäns anpassningsförmåga, menar Woolf – särskilt 
hos Beerbohm (som är den enda samtida essäist som 
hon ger något större utrymme i ”The Modern Essay”) 
såg hon en återupplivad intimitet som hade varit från-
varande sedan Lambs tid. Här mötte läsarna plötsligt 
en författare som inte predikade, som inte fördömde 
och som stod på jämlik fot med läsaren. Beerbohm var 
helt enkelt sig själv, konstaterar Woolf, och återvän-
der således till frågan om essäns personliga tilltal som 
hon här förenar med sitt krav på stil: för att vara sig 
själv i skrift – vilket de flesta misslyckas med – krävs 
stil. I princip kan det läsas som en antydan om att det 
finns något konstlat i essäns persona: man är sig själv 
men ändå inte, skriver ju Woolf; det är genom sinnrik 
förkonstling som författaren skapar en känsla av upp-
riktighet.100 

Essäns utveckling så som Woolf tecknar den i ”The 
Modern Essay” slutar emellertid inte med Beerbohm; 
efter hans tid har essäns utrymme krympt, vilket har 
gjort att det personligt förtroliga tilltalet har blivit li-

runs slow; and instead of sparkling and flashing or 
moving with a quieter impulse which has deeper 
excitement, words coagulate together in frozen sprays 
which, like the grapes on a Christmas-tree, glitter for 
a single night, but are dusty and garish the day after.” 
(Ibid., s. 218–219.) 

98 Om de viktorianska essäisterna skriver Woolf att 
de ”wrote at a greater length than is now usual, and 
they wrote for a public which had not only time to sit 
down to its magazine seriously, but a high, if peculiarly 
Victorian, standard of culture by which to judge it. […] 
But a change came from a small audience of cultivated 
people to a larger audience of people who were not 
quite so cultivated”. (Ibid., s. 219–220.) 

99 Om vänskapsförbindelserna mellan Birrells 
och Stephens, se t.ex. Hermione Lee, Virginia 
Woolf, s. 70. Augustine Birrell är inget större namn 
i essäforskningen; i Encyclopedia of the Essay får han 
exempelvis ingen egen uppslagspost utan nämns endast 
i korthet i Dan Roches artikel om ”Familiar Essay” (s. 
274). 

100 Om Max Beerbohm skriver Woolf: ”Once again 
we have an essayist capable of using the essayist’s most 
proper but most dangerous and delicate tool. He has 
brought personality into literature, not unconsciously 
and impurely, but so consciously and purely that we do 
not know whether there is any relation between Max 
the essayist and Mr Beerbohm the man. We only know 
that the spirit of personality permeates every word that 
he writes. The triumph is the triumph of style. For it is 
only by knowing how to write that you can make use in 
literature of your self; that self which, while it is essen-
tial to literature, is also its most dangerous antagonist. 
Never to be yourself and yet always – that is the prob-
lem.” (”The Modern Essay”, s. 220–221.) Enligt Carl H. 
Klaus utvecklar Woolf successivt en mer komplex syn 
på förhållandet mellan essäisten och essäns persona; 
han menar även att få i Woolfs samtid diskuterar 
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dande. Essäisten har inte längre tid eller plats att vara 
sig själv eller någon annan och måste späda ut sin per-
sonlighet eller skumma på ytan av sitt ämne. Brådskan 
och det minskade utrymmet är ett problem för både 
författare och läsare, menar Woolf, eftersom det så 
viktiga samtalet dem emellan riskerar att gå förlorat. 
Att skriva kort och dagligdags för trötta, apatiska och 
ständigt upptagna människor är förkrossande för den 
som förmår skilja god stil från dålig – så beskriver hon 
situationen för samtidens essäister.101 Den som försö-
ker tappa skönhet och mod på flaska med bara en och 
en halv kolumn till sitt förfogande tar en stor risk, häv-
dar Woolf och återknyter till sin tidigare beskrivning 
av essän som ett slags livgivande vätska eller elixir, och 
vilken alltså kan påminna om Joseph Addisons tanke 
om att essäisten skulle utöva en kemisk metod: att des-
tillera eller koncentrera ett resonemang som i längre 
prosaformer hade kunnat utportioneras i flera doser 
och blandas med annat.102 

I samtiden ser Woolf även en förändring i essäns 
relation till det offentliga och det privata: essän har 
gradvis blivit mer offentlig, essäisten småpratar inte 
längre i sällskapsrummet, som Max Beerbohm, utan 
skriker i megafon, som den fransk-engelske Hilaire 
Belloc.103 Belloc och andra samtida essäister lever inte 
upp till föregångarna, konkluderar Woolf genom att 
återvända till den punkt där hon började – deras es-
säer är långt ifrån njutbara och konstfärdiga och har 
inte den beständiga karaktär som hon föreskriver i sin 
essäpoetik. Den goda essän ska i stället upprätta ett 
”evigt äktenskap” med läsaren; den ska omsvepa med 
sina förhängen snarare än utestänga.104 Det tycks som 
om Woolf därmed försöker flytta tillbaka essän bak-
om kulisserna, in i den förtrollade världen av ledighet 
bakom draperierna, eftersom det endast är i avskild-
het läsaren kan falla i trans. Essäläsning framställs 
alltså som ett slags reträtt för läsaren till det privatas 
ombonade dunkel, vilket är något helt annat än den 

essäns jag som något konstruerat – vilket Woolf 
antyder genom sitt tal om personlighetens beroende av 
stilen. Klaus menar även att Charles Lamb, med sitt 
lekfulla spel med förhållandet mellan sig själv och Elia, 
förebådar Woolfs ”Never to be yourself and yet always”, 
och att han genom Elia rentav framställer subjektet 
som något flytande och fabricerat, vilket får Klaus att 
se Lamb som en föregångare till postmodernismen lika 
mycket som en romantiker (The Made-Up Self, s. 71, 
73–74, 78–81). 

101 Om situationen för samtidsessän skriver Woolf: 
”To write weekly, to write daily, to write shortly, to 
write for busy people catching trains in the morning 
or for tired people coming home in the evening, is a 
heart-breaking task for men who know good writing 
from bad. […] It is a kind, tired, apathetic world for 
which they write, and the marvel is that they never 
cease to attempt, at least, to write well.” (”The Modern 
Essay”, s. 223.) 

102 Woolf skriver: ”Beauty and courage are dan-
gerous spirits to bottle in a column and a half; and 
thought, like a brown paper parcel in a waistcoat pock-
et, has a way of spoiling the symmetry of an article.” 
(Ibid., s. 223.)

103 Hilaire Bellocs essäpersona beskrivs av Woolf 
som ”strained and thin and full of mannerisms and 
affectations, like the voice of a man shouting through a 
megaphone to a crowd on a windy day”. (Ibid., s. 222.)

104 Samtida essäisters dilemma är, menar Woolf, 
”that lack of an obstinate conviction which lifts ephem-
eral sounds through the misty sphere of anybody’s lan-
guage to the land where there is a perpetual marriage, 
a perpetual union. […] a good essay must have this 
permanent quality about it; it must draw its curtain 
round us, but it must be a curtain that shuts us in, not 
out.” (Ibid., s. 224, min övers.) Ordet curtain tolkar jag 
här som ett draperi, en gardin eller ett förhänge snarare 
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funktion som ges essän i exempelvis Spectators kaffe-
husoffentlighet. Och ledigheten är ett ideal för såväl 
författaren som läsaren hos Woolf: för att läsaren ska 
kunna njuta av essän krävs lugn och ro, men även att 
essäisten förmår samtala utan alltför uppskruvat ton-
läge.105 Man kan, som författaren och litteraturfors-
karen Carl H. Klaus, ställa frågan om ”The Modern 
Essay” är ett uttryck för eskapism – är njutning och 
nöje den enda poängen med essän, har han frågat sig, 
och hur kan Woolf tala om essän som skulle den för-
flytta oss till en annan värld när den är så genomsyrad 
av essäistens här och nu?106

”The Modern Essay” får kanske ses som Woolfs 
främsta bokslut över essän; åtminstone är det hennes 
mest explicita och utförliga kommentar om genren. 
Det är här hon beskriver essän som litteratur genom 
att omtala den som pleasure, som njutning och skönhet 
och inte minst som renhet, som en värld i sig, utan 
yttre syfte eller funktioner. Kanske låg essäns livslånga 
lockelse för Woolf delvis, som Katerina Koutsantoni 
föreslagit, i att den var en möjlig arena just för konst-
närlig renhet (”artistic purity”) som åtminstone i det-
ta avseende kunde tävla med romanen och poesin.107 
Essän blir i Woolfs förståelse ett slags variant av l’art 
pour l’art, och som Arne Melberg konstaterat bryter 
hon därmed ”med hela den tradition som deklarerar 
att essän är en öppen och gränsöverskridande verk-
samhet”, som inte på något enkelt sätt kan placeras i 
en viss kategori. Essän har tvärtom kunnat uppfattas 
som oren, blandad, monstruös eller som sammanfogad 
av oförenliga delar, så som Montaigne metaforiskt an-
tyder i ”De l’Oysiveté” då han talar om köttklumpar-
na, ”des amas et pieces de chair informes”, eller Lamb 
när han låter ”Phil-Elia” beskriva Elias essäer som ”in-
condite things”.108 Kanske behöver man inte dra den 
mest radikala slutsatsen, som litteraturvetaren Réda 
Bensmaïa gjorde i en studie från mitten av 1980-talet 
– han menade att essän varken skulle betraktas som en 

än en ridå, eftersom det är en mer intim relation mellan 
essäist och läsare Woolf beskriver än den som präglar 
aktören i förhållande till sin publik, jfr Anne E. Fernald 
som menar att Woolf inte syftar på ”the stage curtain 
suggested by contemporary self-display”, se ”A Room of 
One’s Own, Personal Criticism, and the Essay”, i Twen-
tieth Century Literature nr 2 1994, s. 175. 

105 Liknande idéer återkommer i uppmaningar 
om hur Woolf själv bör läsas: i introduktionen till en 
samling av Woolfs essäer skriver David Bradshaw att de 
”are best savoured at leisure and should not be viewed 
as either relatively unappetizing nibbles or mere hors 
d’oeuvres to be toyed with half-heartedly before the 
more sumptuous main dishes of Woolf canon arrive at 
the table.” I ”Introduction”, i Virginia Woolf, Selected 
Essays, red. David Bradshaw (Oxford, 2008), s. xi.

106 Carl H. Klaus refereras från The Made-Up Self, 
s. 83–85. Klaus tror att Woolfs eskapistiska beskrivning 
kan bero på att texten är tillkommen strax efter första 
världskriget. Han resonerar dock inte om hur man ska 
se på det Woolf gör med essän i sina längre essäistiska 
verk. Han tycker sig inte heller se att Woolf ändrar 
uppfattning om essän efter det tidiga 1920-talet, men 
jag tror att frågan är mer komplex och att man även bör 
väga in de texter där föreställningar om essän uttrycks 
på ett mer implicit sätt. 

107 Katerina Koutsantoni refereras från Virginia 
Woolf ’s Common Reader, s. 6.

108 För citaten från Montaigne och Lamb – jfr not 
209 i Montaignekapitlet och not 70 i Lambkapitlet. 
Citatet från Melberg ur Essä, s. 13. För en diskussion 
om hur begreppet monster i grekiskan associerades med 
det orena, blandade, formlösa och oförenliga, se Johan 
Tralaus Monstret i mig. Myter om gränser och vilddjur 
(Stockholm, 2015), s. 11–34. 
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genre eller som en blandning av genrer; i stället hävda-
de han att essäns funktion tycktes vara att komplicera 
eller rubba hela genresystemet eller att påminna om 
skrivandet före systemet av genrer.109 Man kan likväl 
konstatera att frågan om renhet blir problematisk när 
man försöker närma sig essän historiskt; som vi såg 
i Montaignekapitlet fångar det essäistiska skrivandet 
upp impulser av allehanda slag – från den sokratiska 
dialogen, brevet, sentenssamlingarna, karaktärsskis-
sen, Plutarchos filosofiska och biografiska skrifter och 
så vidare, och dessa vävs samman till något delvis an-
nat som i sin tur transformeras och varieras hos olika 
essäister och på olika sätt i olika tider och miljöer. Som 
Joel Haefner något mildare har formulerat det i Bens-
maïas efterföljd ger essän uttryck för en dialog mellan 
genrer inom den enskilda texten, och denna dialog 
kan ta sig såväl uppslukande och exploaterande som 
avvisande uttryck. Hur man än vänder sig är det svårt 
att förneka att essän är en bastard, en gatukorsning, 
ett fenomen som utmanar gränser av många slag, och 
att den komplicerar konventionella uppdelningar mel-
lan exempelvis poetik och retorik eller historieskriv-
ning och filosofi.110 

När Woolf å sin sida talar om essäns renhet – det 
som tycks kvalificera den som litteratur – verkar hon 
tvärtom vara ute efter att utstaka gränser, upprätta 
skiljelinjer och mota bort allehanda byrackor (vilket 
man inte minst kan uppfatta i hennes stränghet mot 
alla de essäister som av en eller annan anledning miss-
lyckas med att upprätthålla idealet om det operson-
ligt-personliga eller som inte träffar den rätta tonen 
rent stilistiskt). Ett sådant företag verkar för Woolfs 
del förutsätta att essä definieras som kortprosa – en 
visserligen inte alltför ovanlig föreställning i den eng-
elskspråkiga essätraditionen som har varit så färgad av 
sina tidskrifter, men det väcker likväl frågan om hur 
Woolf själv såg på sina längre verk med essäistiska drag 
och om hon förmådde tänka på essän inte bara som 

109 Réda Bensmaïa refereras från The Barthes Effect. 
The Essay as Reflective Text, övers. Pat Fedkiew (Min-
neapolis, 1987 [1986]), s. 90–92. Bland annat skriver 
han: ”As unclassifiable text, the essay is the text that 
makes it difficult to answer the classic question: which 
genre? We do not know if it falls within the realms of 
poetics, rhetoric, aesthetics, history, or philosophy. Or 
in all these realms simultaneously.” Och senare: ”[…] 
one can say that the essay is not a genre like any other, 
and perhaps not a genre at all: first, because it is not 
one, but also because it no longer obeys the rule of the 
game: the rhetorical-juridical rule of genres. […] Nor 
is the essay a mixture of genres. It does not mix genres, 
it complicates them […].” (Första citatet s. 90, andra 
s. 91–92.) Bensmaïa menar att essän utmanar littera-
turvetenskapens konventionella strukturer och att den 
påminner om att det finns en ”annanhet”, något som 
föregår genrer eller som kan ses som ”the matrix of all 
generic possibilities” (s. 92). 

110 Joel Haefners term för essäns dialog mellan 
genrer är intergenreality; med hänvisning till Michail 
Bachtin talar han om ”a dialogue of genres within a 
single text”. Han skriver även att essän ”encompasses, 
uses, exploits, and replies to a multiplicity of other 
genres” och betonar att detta förändras över tid: ”[…] 
the historical context in which the essay is penned will 
affect what kinds of discourse (genres) are included; 
what they signify in the text; the production mode in 
which the essay is duplicated and distributed; the kinds 
of readers who can correctly ’read’ the discourses/genres 
assimilated; how the narrator engages those forms.” Se 
vidare ”Unfathering the Essay”, första och andra citatet 
s. 265, tredje s. 265–266. 
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genre – vilket präglar resonemanget i ”The Modern 
Essay” – utan som ett mer expanderande och löss-
läppt modus. När Woolfs beskrivning av essän ställs 
mot exempelvis Montaignes essäistiska praktik verkar 
skillnaderna mycket stora; samtidigt är det just Woolf 
som har formulerat en av de mest träffsäkra beskriv-
ningar jag sett av Montaignes essäistiska skrivande, 
vilket knappast kan kallas kortprosa – det snarare vid-
gas och växer tills livet sätter stopp. ”Det är livet som 
träder fram allt tydligare vartefter dessa essäer i full 
karriär når, inte sitt slut, men väl sitt anstånd”, skri-
ver Woolf om Montaigne, och antyder därmed ändå i 
någon mening den essäistiska öppenhet som hon upp-
fattar i dennes Essais.111 Och Woolfs pleasure – är det 
kanske besläktat med Montaignes à mon ayse – essän 
lokaliseras ju hos såväl Woolf som Montaigne i en sfär 
präglad av frihet, njutning och välbehag, även om 
Montaignes kanske uttrycker mer förundran över sitt 
eget skrivföretag, medan Woolf i högre grad inriktar 
sig på läsarens upplevelse av njutning, samtidigt som 
hon i privata sammanhang kan beskriva essäskrivan-
det som ett slitgöra. Det verkar finnas en diskrepans 
mellan vad Woolf säger om essän och vad hon gör då 
hon skriver essä – samtidigt som hon säger att essäns 
främsta egenskap är dess personlighet skriver hon es-
säer där hon vägrar kompromissa med sin egen integri-
tet; samtidigt som hon nästan tvångsmässigt sorterar 
olika skrivaktiviteter och beklagar sig i dagböcker och 
brev över det tröttande arbetet med att skriva recen-
sioner medan romanskrivandet beskrivs som en häg-
rande fristad, experimenterar hon gång på gång med 
försök att blanda genrerna. 

Men kanske är det just detta, själva idén om att 
blanda, som är det grundläggande problemet eftersom 
den förutsätter åtskilda genrer: Woolf är både en sam-
vetsgrann essäteoretiker och romanteoretiker, och hon 
bidrar, som Melberg hävdat, själv genom sina rigorösa 
distinktioner till att bygga upp en ”genretyranni” som 

111 Citatet från Virginia Woolf, ”Montaigne”, s. 
138. I originalet står: ”It is life that emerges more and 
more clearly as these essays reach not their end, but 
their suspension in full career.” (”Montaigne”, i The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, s. 77.) Ordet suspension 
är viktigt här, men svåröversatt: det pekar mot det 
vägande och i synnerhet uppskjutande av omdömet 
som betonas hos Montaigne och som han hämtar från 
den antika pyrrhonismen. 
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i grunden står i motsats till det essäistiska modus som 
snarare representerar det expansiva, överskridande, 
invasiva, impulsiva, potentiella.112 Förmodligen färgas 
Woolfs tankar om vad som är möjligt att göra med och 
genom essän av att den engelska kulturen i så hög grad 
kommit att uppfatta essän som en genre, medan den 
i många avseenden förblivit ett mer diffust modus på 
kontinenten (vilket jag antydde i Lambkapitlet genom 
att tangera den franska essätraditionens betydligt mer 
outtalade genreförståelse). Som vi ska se senare ställer 
denna genretyranni till särskilda problem när Woolf 
i likhet med ett flertal andra europeiska modernister 
vill experimentera med att kombinera roman och essä, 
vilket i hennes fall till sist faller isär i två separata pro-
jekt – men nu går jag händelserna i förväg eftersom 
Woolf under just den period då hon umgås med tan-
kar på att blanda – det tidiga 1930-talet – också formu-
lerar ytterligare tankar mer specifikt om essägenren.

*

Under 1930-talets första år återkommer Woolf alltså 
till frågan om essän i några recensioner av 1700-tals-
författaren Oliver Goldsmith, den med Lamb samtide 
William Hazlitt och den tidigare nämnda Augustine 
Birrell. I de två första fallen återvänder Woolf till sin 
tanke om personligheten som kvalificerande drag för 
essän: i ”Wm. Hazlitt, the Man” (1930) konstaterar 
Woolf exempelvis att Hazlitt är en essäist som lever 
upp till hennes krav på att vara sig själv i sina essäer, 
men hans alltför hetlevrade temperament gör att hon 
ändå tvekar om att placera honom bland de främsta; i 
stället påminner hon om att Hazlitt även var konstnär 
och antyder att bildkonsten kanske passade hans lägg-
ning bättre. (William Hazlitt målade för övrigt Char-
les Lambs porträtt 1804, då Lamb var strax under tret-
tio. Det är en dramatisk målning i dunkla färger med 
Lamb utklädd till venetiansk senator. Porträttet fång-

112 Arne Melberg refereras från Essä, s. 265. Jfr även 
hans presentation av Woolfs ”The Modern Essay” i 
ibid., s. 12–13. Utan att ha gjort någon systematisk 
jämförelse får jag intrycket av att det Woolf säger 
om essäer och kritik kan variera beroende på om hon 
yttrar sig i ett privat eller mer offentligt sammanhang. 
I introduktionerna till några av volymerna av Virginia 
Woolfs samlade essäer ger redaktörerna Andrew 
McNeillie och Stuart N. Clarke exempel på hur 
Woolf i brev och dagböcker ofta kontrasterar fiktion 
och essäskrivande, vilket ger intryck av att fiktionen 
representerar frihet i förhållande till skrivandet av 
artiklar och recensioner som hon upplever som mer 
inrutat och kravbemängt. I en dagboksanteckning 
från juni 1923 skriver hon exempelvis: ”[…] now I’m 
writing fiction again I feel my force flow straight from 
me at its fullest. After a dose of criticism I feel that 
I’m writing sideways, using only an angle of my mind. 
This is justification; for free use of the faculties means 
happiness. I’m better company, more of a human be-
ing.” (Citerat från Andrew McNeillie, ”Introduction”, i 
Virginia Woolf, The Essays of Virginia Woolf. Vol. III, s. 
xx–xxi.) I ett brev till Ethel Smyth från april 1931 åter-
kommer hon till frågan: ”Writing articles is like tying 
one’s brain up in neat brown paper parcels. O to fly 
free in fiction once more! – and then I shall cry, O to 
tie parcels once more!” (Citerat från Stuart N. Clarke, 
”Introduction”, s. xi.) Här verkar dock Woolf erkänna 
att båda typerna av skrivande behövs: efter en period 
av romanens frihet längtar hon åter till ”artiklarnas” 
restriktioner. I ett tidigare brev till Ethel Smyth, från 
augusti 1930, beskriver Woolf sitt essäskrivande som 
”cabinet work”, alltså som ett slags möbelsnickeri 
eller hantverk, där delar ska passas ihop och stycken 
balanseras mot varandra, och omtalar det också som 
”hard labour”, ”drudgery” och ”laborious” (citaten från 
Clarke, ibid., s. ix). 
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ar på så sätt Lambs typiskt essäistiska rollspel, men 
kanske beskriver tavlan lika mycket porträttören som 
den avbildade?) Som essäist är Hazlitt alltför självcen-
trerad och intolerant, skriver Woolf, och hon tycker 
att han saknar den ironi, distans och sympati som hon 
hittar hos Montaigne, Bacon och Lamb (som återigen 
får representera de stora essäisterna). I jämförelse med 
Lambs lätta och irrande sätt, som Woolf här jämför 
med den nyckfulla fjärilens, driver Hazlitt obönhör-
ligt läsaren framåt; han har redan bestämt sig för vad 
han tycker och saknar lekfullhet och humor.113 I en 
reviderad version av texten, publicerad i The Common 
Reader. Second Series (1932) tillägger Woolf att Hazlitt 
saknar den förbehållsamhet och behärskning som hon 
förväntar sig av en essäist. Hazlitt är för intim – vissa 
saker talar man helt enkelt inte om, hur förtrolig man 
än är, antyder hon, och därigenom ger hon bilden av 
Hazlitt som en essäist som tänjer för mycket på grän-
serna för åtminstone Woolfs idealtypiska essäpersona 
genom att uttrycka alltför starka känslor. Att Woolf 
här, liksom på andra håll, ger en bild av att det finns 
saker man inte bör tala om i essän, hur förtrolig den 
än må vara, har fått Carl H. Klaus att beskriva Woolfs 
syn på essän som repressiv och salongsfähig. Det var 
först efter ännu ett krig som det mest privata kunde 
uttalas i andra sammanhang än i dagböcker, menar 
han och lyfter fram den amerikanska journalisten och 
författaren Joan Didion som ett exempel på en mer 
frispråkig essäist från en senare tidsperiod.114 

När Woolf några år senare skriver om Oliver Gold-
smith, kanske mer känd som romanförfattare och för 
romanen The Vicar of Wakefield (1766; Lantprästen i 
Wakefield), är det återigen frågan om essäistens per-
sonlighet som hon fastnar för (och, noterar jag, åter 
ställer hon essä mot roman). Goldsmiths personlighet 
är inte riktigt essäistisk, antyder Woolf; han passar 
bättre som romanförfattare eftersom han är för otålig. 
Essän är en konst som är alltför statisk för hans sinne-

113 Virginia Woolfs ”Wm. Hazlitt, the Man” 
publicerades först i New York Herald Tribune 7 
september 1930 (under Woolfs eget namn) och den 18 
september samma år, osignerad, i TLS. Här skriver 
hon bland annat att Hazlitts ”essays are emphatically 
himself”. Senare hävdar hon att Hazlitts skrivande 
likväl inte ”haunt the mind as the essays of Montaigne, 
or Lamb, or Bacon […]. He seldom reaches the perfec-
tion of those great writers or their unity. There is always 
something divided and discordant even in his finest 
work, as if two minds were in harness […]”. Om skill-
naden mellan Lambs och Hazlitts sätt att närma sig sitt 
ämne skriver hon: ”Lamb’s seems to be the flight of a 
butterfly cruising capriciously among the flowers and 
perching for a second incongruously here upon a barn, 
there upon a wheelbarrow. Every sentence in Hazlitt 
carries us forward.” Citaten från The Essays of Virgin-
ia Woolf. Vol. V, första s. 168, övriga s. 171. Referatet 
baseras även på passager ur samma essä från s. 172. 

114 I The Common Reader. Second Series publicerades 
den reviderade essän om Hazlitt under rubriken ”Wil-
liam Hazlitt”. Här skriver Woolf: ”The essays of Mon-
taigne, Lamb, even Addison, have the reticence which 
springs from composure, for with all their familiarity 
they never tell us what they wish to keep hidden. But 
with Hazlitt it is different. There is always something 
divided and discordant even in his finest essays […].” 
(Jfr ovan.) Citatet från The Essays of Virginia Woolf. Vol. 
V, s. 498. Carl H. Klaus refereras från The Made-Up 
Self, s. 83–85. 
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lag, menar hon (och här kan man återigen fundera på 
i vilken mån det är Addisons essäsyn som Woolf för 
vidare – essän som en skimrande droppe, ett destillat, 
ett fruset ögonblick). Även om Goldsmith är vidsynt 
och distanserad saknar han det personliga djup som 
uttrycks hos Montaigne, Hazlitt och Lamb, och är 
därför mindre intressant som essäist i Woolfs ögon.115 

I essän från 1930 om Augustine Birrell är dock to-
nen en annan – kanske präglas den av vänskapsban-
den med familjen Birrell, men det verkar även som om 
Woolf fascineras av att Birrell i någon mening är en 
författande amatör; han förkroppsligar därmed den 
klassiskt essäistiska position som blir allt svårare att 
hänvisa till, i synnerhet om essäskrivande alltmer upp-
fattas som professionellt recenserande eller brödskriv-
eri. Augustine Birrell var mest omtalad för några essä-
samlingar utgivna redan på 1880- och 1890-talet, och 
även om utgångspunkten för Woolfs recension var 
hans samlade verk hade de publicerats redan 1922. 1929 
hade hon dock träffat den nu nästan åttioårige Birrell 
och fått hans essäer i gåva, och det tycks som om hon 
valde att skriva om dem på eget bevåg. Hon bör också 
ha varit bekant med Birrell genom maken Leonard; 
Birrell publicerade ett antal essäer i tidskriften Nation 
& Athenaeum under tiden då Leonard Woolf var dess 
litteraturredaktör.116 

När Woolf skriver om Birrells essäer är det som i 
”The Modern Essay” med läsaren som utgångspunkt: i 
den här texten konstruerar hon rentav en fiktiv läsare, 
en gammal dam, som protesterar mot att hon måste 
göra sin plikt och gå och lägga sig eftersom klockan är 
över tolv på natten, trots att hon inte hunnit läsa ut sin 
nya bok av Mr Birrell. Den gamla damen tycks ha för-
satts just i en sådan trans av att läsa Birrell som Woolf 
tidigare förespråkat som essäns uppgift; att läsa Birrells 
essäer beskrivs här som att återuppta konversationen 
med en kär gammal vän. Woolf lämnar dock snart 
den gamla damen för att som vanligt bli ”vi” med lä-

115 Woolfs essä ”Oliver Goldsmith” publicerades i 
TLS 1 mars 1934. Om denne skriver hon bland annat: 
”It is this detached attitude and width of view that 
give Goldsmith his peculiar flavour as an essayist.” 
Och senare: ”Perhaps it was the novelist’s gift that 
made him a little impatient with essay writing.” I 
jämförelse med romanen beskriver hon här essäkonsten 
som ”more static”. Om hon i essän om Hazlitt hyllar 
diskretion och förbehållsamhet hos Montaigne, Lamb 
och Addison blir dessa egenskaper hos Goldsmith 
mer negativt laddade, vilket samtidigt gör att Hazlitt 
kan upphöjas för sin uppriktighet tillsammans med 
Montaigne och Lamb: ”[…] Goldsmith has a peculiar 
reticence which forbids us to dwell with him in com-
plete intimacy. It is partly no doubt that he has no 
such depths to reveal as some of our essayists […]. And 
also we are kept at arm’s length by the urbanity of his 
style, just as good manners confer impersonality upon 
the well-bred. But there may be another reason for his 
reserve. Lamb, Hazlitt, Montaigne talk openly about 
themselves because their faults are not small ones; 
Goldsmith was reserved because his foibles are the kind 
that men conceal.” Citaten från The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. VI, första s. 21, de två följande s. 22, sista s. 
25–26. 

116 Essän ”Augustine Birrell” publicerades, signerad, 
i Yale Review i juni 1930 och något reviderad under 
rubriken ”The Essays of Augustine Birrell” i Life & 
Letters i juli samma år. I noterna till essän i The Essays 
of Virginia Woolf. Vol V omnämns mötet mellan Woolf 
och Birrell samt Leonard Woolfs arbete för Nation 
& Athenaeum. Att Woolf själv tycks ha tagit initiativ 
till att skriva om Birrell antyds av korrespondens med 
redaktören för Yale Review (ibid., s. 149–150, not 1). 
Referatet nedan baseras på hela texten (i The Essays of 
Virginia Woolf. Vol V, s. 143–149), även om vissa partier 
citeras i noter nedan. Den textversion som citeras här 
utgår från essän i Yale Review. 
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saren: damens trotsiga beteende blir en förevändning 
för att gå närmare in på vad det är hos Birrell som gör 
att ”vi” inte kan sluta läsa, även om det finns andra 
författare som är både mer seriösa och lärda. En del av 
Woolfs svar är att man läser Birrell för nöjes skull, inte 
för att man har någon särskild nytta av det. Åter är det 
alltså pleasure som är den överordnade principen för 
essän, även om Woolf tycks känna ett visst behov av 
att rättfärdiga sitt hyllande av en till synes så lättviktig 
essäist som Birrell.117

Som i fallet med Hazlitt och Goldsmith riktar 
Woolf återigen även in sig på essäistens karaktär och 
personlighet, och det tycks som om Birrells tempera-
ment stämmer bättre överens med Woolfs preferenser 
än då det gäller de förstnämnda. Birrell har dubbla 
karriärer – som politiker är han en handlingens man 
men han är samtidigt en man of letters som påstår 
sig ha blivit författare närmast av en slump; hos ho-
nom förenas alltså i någon mening vita activa och 
vita contemplativa. Men även om Woolf säger sig 
vara ointresserad av politikern Birrell är det ändå av 
betydelse att han varit verksam som just detta, efter-
som det ger hans essäer en söndagsstämning och en 
ton av icke-professionalism; att skriva dem är något 
han unnar sig snarare än en plikt.118 Att Birrell rört 
sig i händelsernas centrum ger honom perspektiv som 
mer renodlat litterära essäister saknar (och här passar 
Woolf på att ge en känga åt de viktorianska essäister 
som moraliserar från sin utsiktspunkt i skumma bibli-
otek men utan att ha sett världen; livserfarenhet väger 
lika tungt som läsning och även om också Birrell fäller 
omdömen är hans moral en mer hälsosam och aktiv 
sådan, skriver Woolf).119 Lika viktigt är det emellertid 
kanske att Birrells politikeryrke gör att essäskrivandet 
måste ske på lediga stunder och tillhöra fritidssfären 
(här har Birrell något gemensamt med Charles Lamb, 
även om Lamb förstås som bokhållare inte hade sam-
ma typ av inflytande).120 Birrell står också på jämlik 

117 Woolf betonar att damens läsande kommer 
i konflikt med hennes plikter: ”It was the essays of 
Mr Birrell that […] kept her from her bed when the 
chimes of midnight were ringing and the voice of duty 
called”, skriver Woolf, och ”[…] it may be worth while 
to attempt to justify her defiance of discipline”. Strax 
därpå har hon bytt från ”her” till ”one”: ”One reads Mr 
Birrell for pleasure. Nobody has ever, in the mercantile 
sense of the term, read Mr Birrell for profit.” Citaten 
från ”Augustine Birrell”, s. 143.

118 Liksom den gamla damen läser för nöjes skull 
är Woolf noga med att betona att Birrell skriver för 
nöjes skull och inte av plikt: bland annat skriver hon att 
författaren Birrells ”partnership with the man of affairs” 
ger honom ”an unprofessional air, a holiday spirit. To 
sit down and write an essay was, it seemed, a treat that 
Mr Birrell had promised himself, not a duty that had 
to be accomplished”. (Ibid., s. 144.) Woolf använder 
inte uttrycken vita activa eller vita contemplativa utan 
talar om ”the life of letters” och ”the life of action”, 
vilket förstås inte ska ses som direkt motsvarande 
den medeltida kristna uppdelningen. Likväl kan 
Woolfs diskussion ses som ett uttryck för en med den 
medeltida uppfattningen besläktad tendens att dra en 
gräns mellan handling och reflektion och betrakta dem 
som olika aspekter av den mänskliga tillvaron, och det 
är detta jag vill markera här. 

119 Om Birrells moral skriver Woolf: ”[…] it is a 
healthy and active moral sense with blood in its cheeks 
and light in its eyes, and has none of that sour and 
leathery constitution which afflicts the moral sense of 
those who live indoors passing judgment upon their 
fellows from the sheltered library. There is not a trace of 
the pedagogue and scarcely a trace of the dictator about 
him.” (Ibid., s. 145.)

120 Augustine Birrell skrev själv en beundrande essä 
om Lamb där han betonade att författandet för Lamb 
var en fritidssyssla snarare än ett yrke: ”It should never 
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fot med läsaren, menar Woolf, och detta är ytterliga-
re en aspekt som gör att han passar hennes essäideal. 
Samtidigt har han en gammalmodig syn på litteratur 
och saknar förmåga att uppskatta dess allmängiltiga 
värden. Inte heller är han någon särskilt stor författare, 
konstaterar hon, men han är naturlig och inte professi-
onell, han är född författare, och läsaren får intrycket 
att han skriver utan ansträngning.121 Alldeles på slutet 
återkommer Woolf till sin inledande fråga om att läsa 
för nöjes skull, och nämner att det i samtiden kanske 
kan upplevas som ett suspekt argument för läsning, 
men med Birrell väcks likväl kärleken till böcker och 
läsning blir en förtrollande sysselsättning.122 

I essän om Augustine Birrell blir det nästan 
övertydligt att essän placeras i en ledig sfär, bortom 
brödskriveri, nytta och plikter, förbunden med ef-
tertänksam förströelse och välbehag. När den knyts 
samman med Woolfs tidigare kommentarer om essän 
blir det tydligt att den sfär av begrepp, ord och bil-
der Woolf använder i sina offentligt publicerade texter 
för att beskriva essäns karaktär och funktioner nästan 
genomgående pekar mot den fria tiden, mot hemmet 
och tillvaron bortom arbetet och det icke-nödvändiga 
som förknippas med nöje och njutning. Essän är en 
dessert, en resväska, en julgransdekoration, ett omslu-
tande draperi, en tebordskonversation, en droppe av 
perfektion… Alla bilder är inte positivt laddade, men 
likväl pekar de åt ett visst håll snarare än ett annat. 
Augustine Birrell ter sig som den common reader som 
Woolf själv kanske ville vara och som hon önskade att 
hennes läsare skulle vara: att läsa och skriva essä ska 
man göra för nöjes skull och inte på uppdrag. Med 
tanke på hur ofta hon återkommer till vikten av essäns 
personlighet och intimitet, ännu på 1930-talet, verkar 
det också som om det fortsatt är the personal essay som 
Woolf håller som ett essäistiskt, om än också proble-
matiskt ideal. Ändå finns det tecken på att essän som 
ett uttryck förbundet med ledighet, nöje och självvald 

be forgotten that Lamb’s vocation was his life. Litera-
ture was but his byplay, his avocation in the true sense 
of that much-abused word. He was not a fisherman, 
but an angler in the lake of letters; an author by chance 
and on the sly.” Citerat från Obiter Dicta. Second Series 
(London, 1896 [1887]), s. 209, här från Gutenbergs 
elektroniska version på Project Gutenbergs webbplats, 
http://www.gutenberg.org/ebooks/21793. 

121 Om Birrell som en naturlig författare: ”Mr 
Birrell is a born writer – not one of our great writers, 
certainly not one of our professional writers, but one 
of those writers who spring as naturally from our liter-
ature as the dog-rose from the hedge and scent it with 
as true a fragrance. How lightly and easily he casts the 
line of his sentence! How the images come flocking to 
his pen and how pleasant and sometimes more than 
pleasant they are to the ear!” (”Augustine Birrell”, s. 
148.) 

122 Woolf skriver: ”[…] if one seeks an excuse for 
reading Birrell – and pleasure is still a little suspect – it 
is that he makes books seem lovable objects and reading 
an entrancing occupation.” (Ibid., s. 148.)
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förkovran har blivit något suspekt och mer motsägel-
sefullt, bland annat antytt genom Woolfs hårda dom 
över alla dem som misslyckas med att vara uppriktiga 
eller slarvar med stilen: nästan ingen samtida författa-
re lever upp till hennes krav. Det är även något märk-
ligt med den ursäktande stämning som omgärdar 
essän om Augustine Birrell, vilken i någon mån kan 
påminna om Robert Louis Stevensons försvarstal för 
dagdrivare. Birrell får förvisso inkarnera den bekan-
te men alltmer suspekte gentlemannaamatören och 
symbolisera drömmen om en essä fri från expertis och 
kommers, men genom att Woolf skapar en fiktiv läsare 
i form av en bräcklig gammal dam tycks hon antyda 
att Birrells essäer hör hemma i en annan tid eller repre-
senterar ett utdöende släkte (nio år senare påstår hon 
ju att essän är en nära nog utrotad konstform). Det är 
som om hon känner sig tvungen att argumentera för 
varför man ska läsa en essäist som varken är expert 
eller delar samtidens litterära normer. Lösningen blir 
åter att åberopa det eftersökta transtillståndet, vilket 
hon gör i avslutningen av essän om Birrell – att läsa 
Birrell framställs som en viljelös försjunkenhet och ex-
alterad hänryckning då man påminns om att litteratu-
ren ytterst syftar till skönhet och njutning.123 

 
*

Pleasure verkar vara ett nyckelord i flera av de sam-
manhang som aktualiserats ovan och där Woolf expli-
cit diskuterar sitt essäideal. Kanske kunde man se det 
som att Woolf försöker knyta essän till litteraturen på 
basis av en från 1700-talet vanlig föreställning i vilken 
litteratur beskrivs som ett uttryck för det sköna, det 
icke-instrumentella och icke-utilitaristiska. Litteratur-
teoretikern Tzvetan Todorov har kallat denna defini-
tion funktionell: den säger vad litteraturen gör eller 
borde göra men inte hur den är beskaffad.124 För Woolf 
tycks den ideala essän syfta till skönhet, njutning och 

123 I sin artikel ”Familiar Essay” i Encyclopedia of 
the Essay (s. 274) ger Dan Roche rentav Augustine Bir-
rell en del av skulden för att denna typ av essä fick ett 
dåligt rykte mot slutet av 1800-talet: ”Toward the end 
of the 19th century, familiar essays often came to be 
written for their own sake, rather than for the sake of 
the subject; there was a shift from matter to manner. 
Augustine Birrell wrote good-humored and whimsical 
musings which were popular enough to give rise to a 
new literary term, ’birrelling.’ So many essayists ’bir-
relled their way through that era – and were held up 
as models in the schoolroom – that their work helped 
to give the essay a bad name.” Kanske kan den något 
ursäktande hållningen i Woolfs essä ses i perspektiv 
av att det ’birrellska’ maneret inte uppskattades av alla 
essäentusiaster. 

124 Jag utgår här från Tzvetan Todorovs 
diskussion om två återkommande definitioner 
av litteraturbegreppet i avsnittet ”The Notion of 
Literature”, i Genres in Discourse, övers. Catherine 
Porter (Cambridge, 1990 [1978]), s. 1–12 och särskilt 
s. 3–7. Den funktionella definitionen, framförallt 
utformad under romantiken, betonar att litteraturen 
ska behaga genom att skildra det sköna och att 
konstverket har en icke-instrumentell karaktär. 
Todorov exemplifierar den bland annat med 
diskussioner hos Charles Batteux och Karl Philipp 
Moritz och hos senare tyska romantiker, men han ser 
även varianter av detta argument i symbolismen, i den 
ryska formalismens tonvikt på litteraturens och det 
litterära språkets poetiska funktion liksom i nykritiken. 
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stil – den ska vara sitt eget mål. I ”The Modern Essay” 
säger hon rentav att essän är mer ”ren” än romanen 
(och den renheten strider som sagt mot det monstruö-
sa draget i den essäistiska traditionen). Men med tanke 
på att Woolf underkänner de flesta essäister eftersom 
de inte lyckas försätta läsaren i trans förefaller hennes 
argument för essän som litteratur samtidigt vara ut-
talat med viss tveksamhet, åtminstone när det gäller 
den samtida situationen (men faktum är att även de 
historiska exemplen på essäister som lever upp till hen-
nes principer verkar vara få). Det gäller dock att inte 
enbart fästa sig vid det Woolf explicit säger; som jag 
redan antytt stämmer detta inte alltid överens med det 
hon gör eller försöker göra i sin essäistiska verksamhet. 
Man skulle exempelvis kunna hävda att Woolf, trots 
att hon explicit hyllar representanter för den ”person-
liga” eller ”familjära” essän, själv genom de essäsam-
lingar hon väljer att ställa samman och publicera på 
sätt och vis bekräftar Alastair Fowlers tes om att den 
legitima essän under det tidiga 1900-talet är den lit-
teraturkritiska. Vid sidan av enstaka särtryck ger hon 
själv ut The Common Reader och The Common Reader. 
Second Series, och även om de innehåller essäer om lit-
teratur i mycket vid mening är det litteratur och läs-
ning, ofta ur genremässiga, biografiska eller historiska 
perspektiv, som är det sammanbindande temat. Först 
efter hennes död ges det ut essäsamlingar av Woolf 
i mer blandade ämnen, flera i maken Leonards regi 
under 1940- och 50-talet och på parets förlag The Ho-
garth Press.125 

Det finns även en mer medial aspekt att beakta när 
det gäller Woolfs essäsamlingar, som mestadels sam-
manställdes av texter som tidigare hade publicerats i 
tidningar och tidskrifter. Liksom Lamb och många 
andra essäister från 1800-talet och framåt lyfter Woolf 
alltså ut ett antal tidigare utgivna alster och samman-
för dem i ett nytt medialt format, vilket skulle kunna 
ses som en strategi för att omvandla essä till littera-

125 Redan 1942 kom The Death of the Moth and Oth-
er Essays. Därefter följde The Moment and Other Essays 
(1947), The Captain’s Death Bed and Other Essays (1950) 
och Granite and Rainbow (1958). 
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tur.126 Som Elena Gualtieri och Leila Brosnan har på-
pekat skrivs de allra flesta av Woolfs essäer först i ett 
kommersiellt sammanhang och på marknadens vill-
kor – de ingår, som Brosnan skriver, i ”arbetets eko-
nomi” – men genom att ge ut valda delar av dem i 
bokform kan Woolf ge sken av att förflytta såväl sitt 
professionella skrivande som det ideala läsandet till ett 
slags ledig och mer privat sfär (till reträttens rum bak-
om draperierna), där kopplingen till det journalistiska 
och det offentliga tonas ned och där skuggan av the 
leisure class och dess belevade tidsfördriv fortfarande 
kan anas. Men som Brosnan poängterar bör vi kanske, 
snarare än att ta gränsdragningen mellan litteratur 
och journalistik för given, tala om en skiljelinje mellan 
kommersialism och litterära anspråk inom journalis-
tiken, vilken gång på gång aktualiseras i Woolfs essä-
istiska författarskap. Redan från början skrev Woolf 
essäer som på engelska skullle kunna kallas ”personal” 
eller ”occasional”, det vill säga essäer skrivna på eget 
initiativ, om allmänna ämnen snarare än i syfte eller 
på uppdrag att recensera specifika verk. Det var dock 
inte självklart att hon skulle få betalt för sådana texter, 
och eftersom hennes skrivande till viss del styrdes av 
ekonomiska motiv måste hon skriva recensioner, som 
var en mer säker inkomstkälla. I takt med att Woolfs 
berömmelse ökade fick hon större möjligheter att själv 
välja vad hon ville skriva – under perioden 1919–1925, 
som ledde fram till publiceringen av den första The 
Common Reader, skrev Woolf exempelvis färre recen-
sioner och fler längre essäer än tidigare, och när hennes 
nätverk av publiceringskanaler successivt utvidgades 
kom det även att inkludera flera amerikanska tidskrif-
ter och möjligheter till dubbla arvoden för i princip 
samma texter, vilket gjorde henne mindre beroende av 
Times Literary Supplement. Några av dessa nyvunna 
tidskrifter var mer benägna att anta essäer som inte var 
recensioner; även om Woolf aldrig slutar recensera kan 
man alltså se att hon gradvis minskar recenserandet 
till förmån för essäer i fritt valda ämnen.127

126 Tendensen att återpublicera tidnings- och 
tidskriftsessäer i bokform blir framför allt vanlig från 
mitten av 1800-talet och framåt (men förekommer 
som vi sett redan hos exempelvis Lamb och Hazlitt 
på 1820- och 30-talet). Som Göran Hägg konstaterat 
handlar det till övervägande del om samlingar av kritik 
– enligt Hägg har denna form av essäistik ”utgjort 
huvudmassan av den essäistiska litteraturen” fram till 
våra dagar (Övertalning och underhållning, s. 53). Jfr 
även Melberg, Essä, s. 10.

127 Referatet här utgår från Elena Gualtieri, Virginia 
Woolf ’s Essays, s. 67 och Leila Brosnan, Reading 
Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 6, 50–51, 95, 
101; Brosnan talar om att Woolfs essäer först ingår 
i ”the economy of work” samtidigt som hon menar 
att det ännu på Woolfs tid var vanligt att associera 
essän med ”the world of leisured wealth” där man 
förnekar skrivandets koppling till det kommersiella 
(citaten s. 101). Woolfs över tid ökade fokus på ”fria” 
essäer snarare än recensioner framgår även vid en 
jämförelse av Andrew McNeillies förord till några av 
essävolymerna, jfr dennes ”Introduction”, i Woolf, The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. I, s. x–xi med motsvarande 
introduktioner i Woolf, The Essays of Virginia Woolf. 
Vol. III, s. xii och Woolf, The Essays of Virginia Woolf. 
Vol. IV, s. xvi. 
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Trots att essän sedan 1700- och 1800-talet i den 
engelska kulturen hade varit en utpräglad tidskrifts-
genre och detta i hög grad hade bidragit till dess genre-
förståelse verkar det för Woolf alltså som om publice-
ringen i tidningar och tidskrifter i sig degraderar essän 
till recension och journalistik: för att den ska kunna 
betraktas som en mer konstnärligt ambitiös och sta-
tusfylld typ av skrivande – som litteratur – tycks det 
krävas att den ges ut i bokform. Den bokburna essän 
har alltså omgestaltat produkter av hårt arbete till en 
ingrediens i den lediga tillvaro där man kan göra vad 
som faller en in eller skriva om vad man vill. Man 
skulle alltså kunna hävda att själva medieformen, i 
detta fall Woolfs val att ge ut ett visst urval av essäer 
i bokform, understödjer en föreställd koppling mellan 
essä, litteratur och leisure. 

Samtidigt är det mer komplext än så, och vilket 
skrivande som är arbete och vilket som tillhör en från 
arbetet separerad sfär är aldrig en gång för alla avgjort i 
Woolfs författarskap; även om hon själv emellanåt be-
skriver essäskrivande som slit (framför allt i sitt privata 
skrivande, i dagböcker och brev) har detta skrivande 
också kunnat uppfattas som Woolfs vilopauser, som 
ett slags avkoppling i förhållande till det mer mentalt 
ansträngande romanskrivandet. Under hela sitt liv 
verkar Woolf likväl ha återkommit till känslan av att 
journalistiskt – och essäistiskt – skrivande inte var till-
räckligt hårt arbete och därmed inte en lika legitim 
konstnärlig aktivitet som romanerna.128 Historiskt har 
dock inte heller romangenren varit frikopplad från as-
sociationer till kommersialism, professionalism och ar-
bete. Woolf är alls inte främmande för den kommersi-
ella aspekten av romanens historia – i ”Professions for 
Women” antyder hon ju ironiskt att ett ekonomiskt 
intresse ligger bakom hennes eget romanskrivande 
– men samtidigt verkar det inte ha varit en lika stor 
tankemässig utmaning för henne att betrakta samti-
dens modernistiska romaner som konst för konstens 

128 Bland dem som beskrivit Woolfs essäskrivande 
som ett slags avkoppling i förhållande till romanerna 
finns Stuart N. Clarke, som hävdat att ”Virginia Woolf 
wrote essays primarily as a relief from fiction and as a 
means of making money” (”Introduction”, s. x). Leila 
Brosnan skriver, med hänvisning till vad både Virgin-
ia och Leonard Woolf givit uttryck för i biografiska 
sammanhang, att ”Virginia needed a less demanding 
activity to afford her relief from the mental strain of 
writing fiction and for many years writing reviews 
was that relief”. Brosnan påpekar dock även att denna 
typ av skrivande kunde vara konstnärligt utmanande 
(Reading Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 88, 
jfr s. 79–80). Katerina Koutsantoni upprepar samma 
tankefigur: ”The essays served for Woolf as an escape 
from the mental strain caused by novel-writing.” 
Hon betonar dock, i likhet med Brosnan, att detta 
förhållande inte undergräver essäns konstnärliga 
kvalitet eller det faktum att ”the essays were a source of 
immense pleasure to Woolf”. Essäskrivandet var också 
det som bekräftade Woolfs status som en ”insider” i 
kritikervärlden, menar Koutsantoni (Virginia Woolf ’s 
Common Reader, s. 12, jfr s. 9). 
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skull, som något helt frikopplat från arbete, nytta och 
kommers, som att försöka placera den samtida essän i 
samma läger. Ändå var ju essän historiskt en produkt 
av ledigheten och den fria tiden, men med dess från 
1700-talet och framåt allt starkare knytning till den 
journalistiska sfären verkar det ha blivit allt svårare att 
betrakta den som förströelse och fritidssyssla.129 

Hur jag än vänder och vrider på frågan om vilken 
bild Woolf ger av essän i förhållande till kategorier som 
sysslolöshet och arbete finns det något skevt i mina 
spekulationer: återigen påminns jag om upplevelsen av 
en diskrepans mellan vad Woolf säger och vad hon gör 
(bejakar hon kanske Montaignes insikt om att omdö-
met växlar från ena minuten till den andra – ”Kunde 
min själ finna ett fotfäste skulle jag inte pröva mig, jag 
skulle bestämma mig”, skriver han i ”Du repentir”?). 
Uppenbart lade Woolf i många fall ned mycket tid 
och omsorg även på sina recensioner och essäer, vilket 
motsäger bilden av att det journalistiska skrivandet 
skulle vara ett enkelt tidsfördriv som i bästa fall kunde 
inbringa lite extrapengar. Woolf slutade heller aldrig 
att recensera – den sista recensionen av hennes penna 
publicerades knappt tre veckor före hennes död, och 
den hade hon reviderat närmare tio gånger.130 Men lik-
väl verkar det svårt för Woolf att betrakta essän utan 
ambivalens – den förknippas för mycket med uppdrag 
och plikter, med recensioner och kritik för att kunna 
vara en sinekur. I alltför många fall kan hon inte skriva 
essä på sysslolöshetens frihetliga premisser: hon kan 
inte göra som det faller henne in, inte skriva för ro 
skull, efter eget huvud, om vad hon vill. Essän ham-
nar i limbo, mitt emellan konstnärlig utmaning och 
tidsödande slavgöra.

 
*

Det verkar som om sökandet efter vad Woolf expli-
cit säger om essän och dess eventuella kopplingar till 

129 Här finns inte möjlighet att gå in på en 
kvalificerad diskussion om genrehierarkier och deras 
förändringar över tid. Jag utgår i detta fall från Pierre 
Bourdieus diskussion i ”The Field of Cultural Pro-
duction, or: The Economic World Reversed” som 
dock främst beskriver förändringar på den franska 
bokmarknaden under andra hälften av 1800-talet (s. 
48–53). Bourdieu betraktar romanen som den mest 
svårplacerade genren när det gäller förhållandet mellan 
dess symboliska värden och ekonomiska framgångar. 
Romanen förknippades tidigt med den kommersiella 
bokmarknaden då den växte fram i symbios med 
pressen och i följetongsformatet. På grund av de 
ekonomiska framgångar som blev följden av denna 
symbios kunde dock romanen successivt befria sig 
från sitt beroende av pressen, och enligt Bourdieu 
skedde detta utan att romanen förlorade i symboliskt 
värde eller litterära anspråk. Bourdieu diskuterar inte 
essägenren, men om romanen i en viss mening frigör 
sig från pressen kunde man påstå att essän under 
1900-talet förblir beroende av tidningar och tidskrifter, 
även om den också, från 1800-talet och framåt, ofta 
förekommer i bokform genom konventionen att 
publicera essäsamlingar och antologier.

130 Citatet från Michel de Montaigne, Essayer. Bok 
III, s. 25 (kap. 2, ”Om ånger”). Woolfs sista recension 
var ”Mrs Thrale”, publicerad i New Statesman & Nation 
8 mars 1941 (återutgiven i The Essays of Virginia Woolf. 
Vol. VI, s. 292–297). Där skrev hon om en biografi över 
dagboksförfattaren och mecenaten Hester Thrale, som 
var nära vän till och beskyddare av Samuel Johnson. 
Efter Woolfs död upptäckte Leonard Woolf att det 
fanns åtta eller nio reviderade versioner av ”Mrs Thrale” 
utöver den som publicerades (se The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. VI, s. 296, not 1).
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sysslolöshet och kontemplation behöver kompletteras 
av andra sätt att läsa och av andra exempel ur Woolfs 
essäistiska författarskap.131 Alltså, läsare, är det dags 
att vända blicken mot några texter där Woolf, snarare 
än att tala om essän, ”framför” eller ”utför” det essäis-
tiska (men det är inte otänkbart att jag inledningsvis 
sneglar lite åt sidan, mot den modernistiska romanens 
landskap). Vad jag menar är att Woolf, kanske särskilt 
uttalat i vissa texter, iscensätter eller ger uttryck för 
sådana sinnesstämningar, hållningar, gester och motiv 
som historiskt har knutits till essän, samtidigt som hon 
på olika sätt tänjer på gränserna för den konventionella 
essäformen och därmed snarare närmar sig det ”essäis-
tiska” som modus (trots att hon alltså själv formulerar 
en strikt genreuppdelning menar jag att det är möjligt 
att i vissa fall uppfatta ett annat och mer överskridande 
anslag hos Woolf, men det tar sig som sagt främst in-
direkta uttryck).132 Även i detta fall skulle man kunna 
säga att den yttersta konsekvensen blir att Woolf för-
söker knyta samman essä med litteratur. I vissa av sina 
kortare, mer experimentella essäer och i ett längre verk 
som A Room of One’s Own (liksom i den aldrig fullbor-
dade The Pargiters) försöker Woolf nämligen korsa essä 
med fiktion och aktualiserar därmed den andra, mer 
strukturella litteraturdefinition som Tzvetan Todorov 
talat om som återkommande i försöken att ringa in 
litteraturbegreppet; redan antika filosofer som Aristo-
teles och Platon beskrev litteratur som mimesis – som 
efterbildning och imitation med språket som medel. 
Även om uppfattningen om att litteratur är synonymt 
med fiktion inte har varit lika dominerande under alla 
perioder i historien måste man säga att den i hög grad 
präglar litteratursynen under det tidiga 1900-talet, och 
att inte minst Woolf själv ofta ger uttryck för sådana 
föreställningar.133 Men tendensen att använda fiktiva 
inslag i essän är i sig inte ny – Woolf anknyter till och 
utvecklar en ansats som finns redan tidigt i den engel-
ska essätraditionen, exempelvis hos Addison och Steele 

131 Mitt försök här till en mer indirekt läsning av 
Woolf ligger i linje med Lisa L. Colemans diskussion 
om Woolfs feminism: hon menar att den läsare som 
utgår från bokstavliga tolkningar måste hantera en 
rad motsägelser i Woolfs texter. För att förstå Woolfs 
feminism krävs i stället att läsaren överlämnar sig 
åt det paradoxala och själv använder sig av ett slags 
indirekt och bildlig diskussion (”Woolf and Feminist 
Theory: Woolf ’s Feminism Comes in Waves”, i Virginia 
Woolf in Context, s. 80). Jag tror att Colemans tanke 
har vidare tillämpning och kan inspirera till hur man 
som läsare rent allmänt kan bemöta det motstridiga 
hos Woolf. Alex Zwerdling har träffsäkert beskrivit 
Woolfs motsägelsefullhet då han kallat henne ”a cha-
meleon writer – unpredictable, unreliable, capable of 
growth and change: a feminist who disliked the label 
and frequently wrote for an audience of men; a pacifist 
who despaired of the movement; an uneasy woman 
of property who alternately denied and defended her 
establishment status; a hostile critic of the patriarchal 
family who nevertheless felt a powerful attraction to 
that institution”. Se Virginia Woolf and the Real World 
(Berkeley, 1986), s. 33–34.

132 Här söker jag förgäves efter en svensk 
motsvarighet till engelskans perform, då jag vill se det 
som att Woolf inte bara i konventionell genremening 
skriver essäer utan i vissa sammanhang snarare 
försöker ”perform the essayistic”. Judith Allen hävdar 
på liknande sätt att A Room of One’s Own ”performs 
the essayistic by sanctioning mobility, wandering and 
trespassing”; det essäistiska förstås alltså som ett slags 
vandrande, överskridande aktivitet (Virginia Woolf 
and the Politics of Language, s. 70). I diskussionen om 
ett essäistiskt modus hos Woolf är jag även inspirerad 
av Randi Salomans Virginia Woolf ’s Essayism, vilket 
utvecklas nedan. 

133 Med strukturell definition syftar Todorov på 
att de historiskt återkommande beskrivningarna av 
litteratur som ”imitation” eller fiktion – det vill säga 
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och än mer utpräglat hos Charles Lamb, även om hon 
inte som dessa systematiskt uttrycker sig bakom en 
konstruerad persona. Likväl är dragningen åt fiktio-
nen inte helt oproblematisk eftersom den – som vi såg 
i fallet med Lambs ironi – kommer i konflikt med ett i 
essätraditionen starkt förankrat ideal om uppriktighet 
och klarspråk och med tanken om att en essä på ett 
direkt och oförmedlat sätt representerar sin författare. 

Att det är just fiktionen som nästlar sig in i Woolfs 
essäistik kan ses i perspektiv av Alastair Fowlers tanke 
om modus även på ett annat sätt: han antyder att ett 
”novelistic mode”, romanen som modus, har varit så 
dominerande under 1900-talet att det satt sin prägel 
på ett flertal andra genrer (här är svenskan begränsad: 
vi kan knappast tala om det ”romaniska” som adjektiv 
och ordet romanesk har en annan laddning). Vi kan 
jämföra med det tidiga 1800-talet, då ”det lyriska” var 
det modus som kom att påverka andra genrer som blev 
mer fokuserade på det känslomässiga eller självreflexi-
va. Fowler menar att essäer av Charles Lamb, William 
Hazlitt och Robert Louis Stevenson färgades av ett 
sådant lyriskt modus och att de därmed skiljer sig vä-
sentligt från föregångare i essäns historia som Francis 
Bacon. Om poesin på Lambs tid fortfarande är den 
mest prestigeladdade skrivformen – men en form som 
samtidigt ställer krav på en personlig uppriktighet och 
ett bekännande tilltal som han bara är beredd att ut-
trycka bakom en mask – har romanen under Woolfs 
tid kommit att bli en mer auktoritetsburen genre, och 
dess inflytande kan därför – i modusets mer rörliga 
form – även sätta sin prägel på omkringliggande gen-
rer.134 

Woolf tangerar själv ämnet i essän ”Poetry, Fiction 
and the Future” (1927), en essä som möjligen ekar en 
aning av Montaigne. Här förutspår Woolf att prosan 
är på väg att ta över litteraturen eftersom den bäst ver-
kar kunna fånga den moderna människans erfarenhet 
av splittring och osäkerhet i en ständigt rörlig om-

som en språklig efterbildning som inte nödvändigtvis 
imiterar något verkligt utan lika gärna annan 
litteratur – inriktar sig på särskilda drag i texter som 
gör att de uppfattas som litterära. I förlängningen 
kan även en från början funktionell definition av 
litteratur som ett särskilt slags användning av språket, 
som formalisternas diskussion om att litteratur ger 
uttryck för språkets poetiska funktion, omvandlas till 
en strukturell definition, menar Todorov: litteratur 
definieras då som språk som drar uppmärksamhet till 
sig just som språk (Genres of Discourse, s. 3–7). Todorov 
hävdar inte att man med dessa två varianter (litteratur 
som uttryck för det sköna och icke-instrumentella 
respektive litteratur som imitation och fiktion) löser 
problemet med en heltäckande definition av litteratur; 
hans poäng är snarare att många som diskuterar 
litteraturbegreppet blandar samman funktionella 
med strukturella definitioner, eller i sina försök till 
övergripande definitioner ändå utgår från en specifik 
genre. Definitionen av litteratur som fiktion är av detta 
slag: fiktion är snarare en av litteraturens egenskaper 
än något som kännetecknar allt som betraktas som 
litteratur, menar Todorov. Alastair Fowler har i en 
kommentar till Todorov påmint om att fiktionskriteriet 
heller inte har varit lika dominerande i alla tiders 
uppfattningar om litteratur: ”Aristotle’s theory that 
fiction is a characteristic of literature was for centuries 
lost sight of, while literary studies were the province of 
grammarians.” (Kinds of Literature, s. 6.) 

134 Alastair Fowler diskuterar ”the lyric” som 
dominerande modus under 1800-talet i Kinds of 
Literature, s. 206, 210. Han nämner även, mycket 
kort (då han egentligen inte diskuterar utvecklingen 
i 1900-talets litteratur) att ”the novelistic” får en 
dominerande ställning under 1900-talet eftersom 
intresset hos såväl författare som kritiker och läsare 
förskjuts mot romanen (s. 226). Det torde dock vara 
alltför generaliserande att tala om 1800-talet i sin 
helhet som dominerat av ett lyriskt modus; i sin 
diskussion av John Keats försök att under tidigt 1800-
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värld. Poesin kan inte längre fånga det myller av mon-
struösa, blandade och bångstyriga känslor som finns i 
det moderna sinnet, menar Woolf, men det kan den 
mer demokratiska prosan, som redan tidigare gjort 
grovjobbet och sysslat med vardagen när poesin varit 
riktad mot det sköna. Woolf ser tecken på att framti-
dens riktning är prosans, och tror att prosans numera 
dominerande genre, romanen, som hon här med en 
berömd formulering beskriver som en kannibal, kom-
mer att sluka ännu fler genrer än den redan gjort (även 
om den framtida idealprosa som hon hoppas på sam-
tidigt bär många poetiska drag; poesin tycks vara en 
viktig inspirationskälla för Woolf även om hon inte 
själv strikt genremässigt skriver poesi).135 

Kanske kan man se Woolfs The Pargiters, ett skriv-
projekt hon arbetar med under hösten och vintern 
1932 och som inspirerats av det föredrag om yrken för 
kvinnor som jag inledde kapitlet med, som ett särskilt 
talande exempel på romanens glupande aptit: först är 
planen att hon ska skriva en uppföljare till A Room 
of One’s Own, och rubriken som hon skriver ned för 
hand i sin anteckningsbok är THE PARGITERS: An 
Essay based upon a paper read to the London/National 
Society for Women’s Service. Men kort därefter ändrar 
hon rubriken; detta ska bli ”A Novel-Essay”, där hon 
tänker varva delar ur en roman med essäistiska avsnitt 
som kommenterar och förser läsaren med ett historiskt 
sammanhang till de fiktiva partierna. Idén är alltså att 
kombinera essä och roman, och med tanke på att hon 
tänker sig separata avsnitt för de essäistiska och de 
berättande partierna verkar det som om hon i vanlig 
ordning håller fast vid ett relativt strikt separerande 
av genrer – även om de ska samexistera sida vid sida i 
samma verk. Även denna idé överger dock Woolf efter 
några månader då hon i stället planerar att kompri-
mera och integrera de essäistiska avsnitten i de fiktiva. 
Dessa fiktiva avsnitt utgör det första utkastet till det 
första kapitlet i det som så småningom blir romanen 

tal skriva episka dikter tolkar exempelvis Tilottama 
Rajan hans omorientering i relation till ”a long-term 
transference of authority to the novel”, där poesin 
blir alltmer marginaliserad (”Keats, Poetry, and ’The 
Absence of the Work’”, s. 337). Fowlers beskrivning 
av Lambs essäistik som präglad av ett lyriskt modus 
är dock träffande och bekräftas även av David Duff, 
som menar att romantikernas omgestaltning av essän 
i allmänhet innefattade en fördjupad självbiografisk 
och bekännande impuls. Duff hävdar dessutom att 
Lambs essäistiska estetik utvecklas i nära anslutning 
till Wordsworths poesi (”Charles Lamb’s Art of 
Intimation”, s. 130–133). 

135 ”Poetry, Fiction and the Future” hölls först som 
föredrag för The Oxford University English Club, och 
publicerades sedan i två delar i New York Herald Tri-
bune 14 och 21 augusti 1927. Den refereras och citeras 
här från The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV. Anspelar 
Woolf här månne på Montaignes ”Du repentir”, i 
vilken han skriver att världen är en ”evig gungbräda” 
där inget är beständigt och allting i rörelse (Essayer. Bok 
III, s. 25, kap. 9, ”Om ånger”)? Woolf skriver (s. 429): 
”For it is an age clearly when we are not fast anchored 
where we are; things are moving round us; we are 
moving ourselves.” Och finns det kanske en parallell 
till Montaignes beskrivning av det monstruösa sinnet 
i Woolfs tanke på samma sida om att ”[t]he mind is 
full of monstrous, hybrid, unmanageable emotions”? 
Woolf talar dock inte om en rörelse mot essän utan 
mot prosan, vilket måste ses som en vidare kategori, 
i synnerhet då hon här kommenterar romanens stora 
inflytande i samtidens litteratur. Woolf kallar romanen 
för ”cannibal” och drömmer om en ny prosa ”which has 
many of the characteristics of poetry” på s. 435. 
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The Years (1937; Åren), en skildring av familjen Pargi-
ters liv och erfarenheter i form av ett antal impressio-
nistiska nedslag från 1880 till mitten av 1930-talet. De 
tankegångar Woolf planerade för de essäistiska avsnit-
ten i The Pargiters kom i sin tur att utgöra ett underlag 
för den feministiskt polemiska Three Guineas som ofta 
har kallats essä men som inte minst tar brevformen i 
bruk.136 

Så snart romanen nästlar sig in verkar det vara kört 
för essän; om Woolf i de tidiga essäavsnitten i The Par-
giters talar direkt till läsaren på det sätt som hon ofta 
gör i sina essäer tystnar snart denna röst och även i 
essäpartierna börjar hon berätta och gestalta, exem-
pelvis i form av korta dialoger mellan karaktärerna. 
The Pargiters är dock inte det enda exemplet på Woolfs 
försök att kombinera fiktion och essä – redan i en dag-
boksanteckning 1923 inför sammanställandet av The 
Common Reader skrev Woolf att hon ville utforma en 
fiktiv ramberättelse till essäerna, där de olika texterna 
skulle läsas av en familj eller bli underlag för ett samtal 
mellan två fiktiva personer. Även i det fallet bestäm-
de hon sig till slut för en mer ”konservativ” lösning, 
som Andrew McNeillie formulerat det, då hon valde 
att publicera essäerna som en mer traditionell antolo-
gi utan ramberättelse. Det är inte svårt att se likheter 
mellan planerna för The Common Reader och The Par-
giters.137

*

Woolfs idéer om att korsa essä och roman och hennes 
svårigheter med att genomföra dem i praktiken ak-
tualiserar frågan om hennes position i modernismen. 
Den kan omöjligt besvaras på något uttömmande sätt 
i det här sammanhanget, med tanke på det omfat-
tande forskningsläget och för att termen modernism 
i sig rymmer så många divergerande rörelser. Woolf 
har med tiden blivit en centralfigur i engelskspråkig 

136 För en översikt över tillkomstprocessen och 
Woolfs planer för The Pargiters, se Mitchell A. Leaska, 
”Introduction”, i Virginia Woolf, The Pargiters, s. vii–
xxiv, jfr även noten i ibid., s. 159. 

137 I sin beskrivning av Woolfs tankar om att blanda 
essä och fiktion i The Common Reader konstaterar 
McNeillie att hon till sist bestämmer sig för ”a more 
conservative formula”, se dennes ”Introduction”, i Vir-
ginia Woolf, The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, s. xiv.
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modernism och kommit att räknas som en av ”the big 
four” (vid sidan av Eliot, Pound och Joyce); inte minst 
har den feministiska diskussionen om hennes verk 
haft en enorm betydelse för revideringen av en initialt 
mycket mansdominerad modernistisk kanon.138 I det 
här fallet är det särskilt intressant att närmare betrakta 
hur Woolf förnyar den modernistiska romanen – med 
tanke på att en inte oväsentlig del av det nya i mo-
dernistisk romankonst anses ha tagit sig uttryck just i 
experiment med ett essäistiskt modus och anslag. Hur 
förhåller sig Woolfs romaner till en sådan ansats?139

I Deborah L. Parsons översikt över hur en moder-
nistisk estetik och förnyelse av romanen formas hos 
Virginia Woolf, Dorothy Richardson och James Joyce 
blir det uppenbart att Woolf, inte minst genom många 
av sina essäer, på ett mer explicit sätt än de bägge andra 
bidrar till att formulera denna estetik och – i Parsons 
mening – skulle kunna ses som en romanteoretiker 
även om hon ständigt är beredd att ompröva och tän-
ka nytt.140 Det Woolf har gemensamt med Richardson 
och Joyce är inriktningen på vad Parsons kallar en 
psykologisk och subjektiv realism i det tidiga 1900-ta-
lets engelskspråkiga romaner – ambitionen är att i 
linje med moderna psykologiska teorier om drömmar, 
minnen, intuitionen och det omedvetna finna sannare 
former för att fånga subjektets och psykets komplex-
itet och splittring än i den realistiska romankonsten, 
och med utgångspunkt i enskilda romankaraktärers 
medvetanden snarare än filtrerat genom en allvetande 
berättare. I essäer som ”Modern Fiction” (1919; sena-
re reviderad för The Common Reader) menade Woolf 
att romanens utgångspunkt skulle vara medvetandet 
och det mänskligt omedvetna snarare än yttre för-
lopp. ”Modern Fiction” har ofta lästs som ett uttryck 
för Woolfs eget konstnärliga program, men Parsons 
menar att Woolf här snarare går i polemik med andra 
romanförfattare – edwardianerna för deras överdrivna 
materialism och i samtiden Joyce (och implicit kanske 

138 Bryony Randall har i ”Woolf and Modernist 
Studies” (i Virginia Woolf in Context) gjort en 
kvantitativ undersökning av hur många omnämnanden 
Woolf får i förhållande till Joyce, Eliot och Pound 
i introducerande verk om modernismen och den 
modernistiska romanen från 1970-talet och framåt 
och konstaterar att de stadigt ökat. ”The ’big four’” 
nämns på s. 30. Likväl blir hennes slutsats att Woolfs 
position i modernismen förblir ”undecidable”, rörlig 
och oavgjord (s. 37). För en översiktlig diskussion 
om Woolfs förhållande till modernismen, se t.ex. 
Michael Whitworth, ”Virginia Woolf and Mod-
ernism”, i The Cambridge Companion to Virginia 
Woolf, s. 146–162. Whitworth menar att det finns ett 
senviktorianskt drag hos Woolf som hon själv tonar 
ned genom att framställa sig som en modern och 
experimentell författare. Även om Woolf delar de 
modernistiska idealen om konstens autonomi och det 
konstnärliga experimentets betydelse i försöken att 
fånga den moderna människans splittring markerar 
hon samtidigt distans till vissa auktoritativt maskulina 
drag i modernismen. Hon anammar inte heller, som 
Eliot eller Joyce, den mytiska metoden utan är i vissa 
avseenden mer samtidsorienterad, och hon ställer 
sig mer positiv till urbaniseringen och staden än 
exempelvis Eliot. Politiskt har hon också framställts 
som liberal och progressiv i högre grad än en del andra 
modernister.

139 Jag vill betona att jag inte själv har haft 
ambitionen att empiriskt undersöka den potentiellt 
essäistiska dimensionen i Woolfs romaner, vilket 
skulle kunna vara underlag för en studie i sig, utan jag 
utgår här framför allt från den befintliga forskningen i 
ämnet. 

140 Referatet här och nedan utgår från Deborah L. 
Parsons Theorists of the Modernist Novel. James Joyce, 
Dorothy Richardson, Virginia Woolf (London, 2007), 
särskilt s. 3, 15, 21, 46, 48, 50, 60, 67, 77, 80. Parsons 
baserar sin sammanställning på såväl Woolfs romaner 
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även Richardson), som attackeras för en alltför solip-
sistisk fokusering på det enskilda psyket, vilket enligt 
Woolf gör det svårt att se hur medvetandet interagerar 
med omvärlden och med andra medvetanden.141 

Man skulle alltså kunna hävda att Woolf kritiserar 
en del av sina samtida författarkollegor med ungefär 
samma argument som hon riktar mot essän – hon op-
ponerar sig mot det hon uppfattar som ett egoistiskt 
drag i båda genrerna och en alltför långt dragen indivi-
dualism. Själv är hon mer intresserad av jagets genom-
släpplighet och dess relation till andra jag, vilket hon 
försöker finna en form för bland annat i Mrs Dalloway, 
som inte fokuserar på ett enskilt medvetande utan på 
flera i förbindelse, i synnerhet rent tankemässigt – här 
signaleras denna ambition explicit bland annat genom 
Woolfs tal om en tunn tråd, lik en spindeltråd, som 
sträcks ut och kanske rentav brister då karaktärerna 
rör sig från varandra och slutar tänka på varandra, 
men som spinns på nytt då de i tanken och rummet 
åter närmar sig den andre.142 Det kännetecknande för 
Woolfs mer experimentella romankonst är, åter enligt 
Parsons, bland annat hennes vilja att skildra sina ka-
raktärer från flera olika perspektiv och hennes tro på 
ett slags skikt i tillvaron under eller bortom det enskil-
da medvetandet som förenar människor; med Parsons 
ord uttrycker Woolf en ”oavbruten upptagenhet av ja-
gets och medvetandets skingrade, gränslösa natur”. I 
sina romaner söker Woolf alltså gestalta individer och 
medvetanden i förbindelse med varandra och en form 
för perspektivväxling genom sina experiment med fritt 
indirekt tal och en fokalisering som växlar mellan en 
rad olika karaktärer, vilket gör att läsaren ofta svävar i 
osäkerhet om vems tankar och perspektiv som egentli-
gen uttrycks. I samband med sina försök att korsa essä 
och roman (som de uttrycks i planerna inför The Com-
mon Reader och The Pargiters) verkar Woolf ha haft 
svårare att finna en form för sina överskridande och 
sammanbindande visioner, trots att även essän har för-

som på ett antal av hennes essäer, medan diskussionen 
om Joyce och Richardson nästan enbart refererar till 
deras romaner. 

141 Parsons skriver bland annat: ”In Woolf ’s eyes, 
both Joyce and Richardson positioned the reader 
within the limits of what she described as ’the damned 
egotistical self ’ of the author. Her own fiction would be 
preoccupied not with the self in isolation, but with the 
mystery of other lives and the fascination of other selves 
[…].” (Theorists of the Modernist Novel, s. 67.)

142 Woolf använder trådmetaforen när Clarissa 
Dalloways make Richard och deras bekant Hugh 
Whitbread är på hemväg från en lunch hos Lady 
Bruton. Här skildras tanketråden från Lady Brutons 
perspektiv och den brister när hon somnar: ”And they 
went further and further from her, being attached 
to her by a thin thread (since they had lunched with 
her) which would stretch and stretch, get thinner 
and thinner as they walked across London; as if one’s 
friends were attached to one’s body, after lunching 
with them, by a thin thread, which (as she dozed 
there) became hazy with the sound of bells, striking 
the hour or ringing to service, as a single spider’s 
thread is blotted with rain-drops, and, burdened, sags 
down. So she slept.” Senare är det Richard Dalloway 
som upplever att en spindeltråd förbinder honom med 
hustrun som han är på väg hem till: ”[…] Richard 
turned at the corner of Conduit Street eager, yes, 
very eager, to travel that spider’s thread of attachment 
between himself and Clarissa; he would go straight to 
her, in Westminster.” Citaten från Virginia Woolf, Mrs 
Dalloway, red. Stella McNichol, introduktion och noter 
av Elaine Showalter (London, 2000 [1925]), första s. 123, 
andra s. 125–126.
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knippats just med perspektivism och dialog.143 En lik-
het mellan essän och många modernistiska romaner 
får väl ändå sägas vara att båda orienterar sig mot den 
inre människan och den växlingsrika tankeprocessen 
– essäns ”huvudperson” är, likt många modernistis-
ka romaners, en varelse som iakttar, reflekterar och 
grubblar mer än handlar. Men det verkar vara något i 
Woolfs essäsyn som bjuder motstånd – kanske hand-
lar det, som jag antytt tidigare, om att essän för Woolf 
(och i den engelska kulturen i stort) är så fixerad som 
genre att det blivit svårt att tänka i termer av modus.

 
*

Den ofta åberopade klyftan mellan engelskt och kon-
tinentalt – som i essäns fall gör sig gällande i en i eng-
elskspråkiga sammanhang dominerande föreställning 
om essän som genre medan de kontinentala diskus-
sionerna oftare har handlat om ett essäistiskt modus 
– markeras även i forskningen om den essäistiska ro-
manen. Denna gren inom modernistisk romankonst 
förknippas nämligen inte i första hand med Woolf 
eller någon av de engelskspråkiga romanförfattarna; 
återkommande namn är i stället Thomas Mann, Ro-
bert Musil, Marcel Proust och Hermann Broch (för 
övrigt verkar den essäistiska romanen så som den ut-
forskats hittills utgöras av en mycket mansdominerad 
kanon).144 Gemensamt för flera forskare är att de be-
skriver den essäistiska romanen som ett modernitets-
fenomen och som ett svar på en ideologisk och epis-
temologisk kris i det moderna samhälle vilken växer 
fram under decennierna omkring sekelskiftet 1900: 
denna romantyp speglar upplevelsen av en i grunden 
oöverskådlig och överväldigande komplex värld, i vil-
ken de ideologier, värderingar och uppfattningar om 
människan, naturen och samhället som länge tagits 
för givna har kommit att ställas på ända.145 Genom 
att anamma ett filosoferande, reflekterande och prö-

143 Citatet från Parsons, Theorists of the Modernist 
Novel, s. 80, min övers. Om fritt indirekt tal ( free 
indirect discourse) och växlande fokalisering som vanliga 
berättartekniska grepp i den modernistiska romanen 
för att gestalta moderna uppfattningar om subjektet, 
se t.ex. Stephen Kern, The Modernist Novel. A Criti-
cal Introduction (Cambridge, 2011), s. 85–87 (där Mrs 
Dalloway diskuteras) och s. 183–184 (där fokalisationen 
i Mrs Dalloway beskrivs som ”serial focalization”). 
Enligt Kern kan just ”serial focalization” i egenskap 
av en särskild berättarteknik realisera ”the pluralistic 
and perspectivist spirit of the age”, en perspektivism 
som han bland annat förknippar med Nietzsches 
ifrågasättande av absoluta sanningar (The Modernist 
Novel, s. 183). 

144 Tendensen att framställa den essäistiska 
romanen som ett kontinentalt fenomen kan jämföras 
med en nyligen utkommen studie av Marjorie Perloff 
om det hon kallar ”Austro-Modernism” – hos en grupp 
författare från dubbelmonarkin Österrike-Ungern, 
påverkade av landets sönderfall i samband med första 
världskriget, finner hon ett annat slags modernism än 
den avantgardistiskt experimentella som vanligtvis lyfts 
fram och som förknippas med författare som Joyce eller 
Woolf. ”Austro-Modernism” är enligt Perloff mindre 
formmässigt innovativ och mer skeptisk och ironisk. 
Se vidare Edge of Irony. Modernism in the Shadow of the 
Habsburg Empire (Chicago, 2016), s. 1–18. Robert Musil 
är en av de författare som diskuteras i studien. 

145 Till de forskare som sett den essäistiska romanen 
som ett svar på ett slags modernitetskris hör Claire 
de Obaldia i The Essayistic Spirit; Thomas Harrison 
i Essayism. Conrad, Musil and Pirandello (Baltimore, 
1992) och mer nyligen i ”The Essayistic Novel and 
Mode of Life: Robert Musil’s The Man Without 
Qualities”, i Republic of Letters. A Journal for the Study 
of Knowledge, Politics, and the Arts nr 1 2014, http://
arcade.stanford.edu/rofl/essayistic-novel-and-mode-
life-robert-musils-man-without-qualities; Peter V. 
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vande förhållningssätt blir den essäistiska romanen 
en form för bearbetning av denna kris och av olika 
slags existentiella och etiska frågor; i vissa fall tar sig 
dessa romaner närmast utopiska uttryck i sina försök 
att omfatta hela den moderna världens splittring eller 
finna det rätta sättet att leva (impulser som vi förvisso 
sett redan hos Montaigne). De romaner som beskrivs 
som essäistiska kännetecknas bland annat av en tyd-
lig uppbromsning av det händelseförlopp som annars 
ofta är ett centralt nav i romanen; det essäistiska står 
alltså för ett inslag av reflekterande stillastående som 
utmanar romanens idéer om riktning och utveck-
ling, och ställer som alternativ en mer öppen, frag-
mentarisk, heterogen och självreflexiv struktur. Detta 
hänger samman med att huvudpersonerna i regel är 
grubblare och drömmare och deras inre tankevärldar 
låter sig inte fångas i berättelser som på traditionellt 
sätt struktureras utifrån handling. Claire de Obaldia, 
som diskuterar hur en essäistisk anda färgar romaner 
av Musil, Broch och Proust, har följaktligen talat om 
den essäistiska romanen som en roman i kris.146 I en 
studie om Musils, Joseph Conrads och Luigi Pirandel-
los ”essäism” menar Thomas Harrison att denna kris 
tar sig uttryck i en konflikt hos de gestaltade karak-
tärerna mellan å ena sidan en önskan om utveckling 
och å andra sidan insikten om att varje val innebär 
ett bortval av andra alternativ. I stället för att välja 
tenderar karaktärerna att skjuta upp val och avgöran-
den – de tilltalas mer av de potentiella möjligheterna i 
en situation än av att realisera dem.147 Ulrich i Robert 
Musils symptomatiskt nog oavslutade Der Mann ohne 
Eigenschaften (1930–1943; Mannen utan egenskaper) har 
ofta lyfts fram som ett typexempel, och han utforskar 
det som Musil kallar ett ”möjlighetssinne”, vilket han 
kontrasterar mot ett ”verklighetssinne”: 

Vill man utan omak komma in genom öppna dörrar 
måste man ta hänsyn till det faktum att de har en 

Zima i ”Essay and Essayism between Modernism and 
Postmodernism”, i Primerjalna književnost nr 1 2010 
och Stefano Ercolino i The Novel-Essay, 1884–1947 (New 
York, 2014). 

146 Claire de Obaldia menar att den essäistiska 
andan förstärks då den omtransponeras till 
romanformen – men den upptas samtidigt så till 
den grad i romanen att ”the novelistic” – romanens 
modus – gör såväl essän (genren) som det essäistiska 
(modus) överflödiga (såvitt jag förstår är dock detta i 
första hand en teoretisk slutsats hos Obaldia). Se vidare 
The Essayistic Spirit, s. 193–246, om den essäistiska 
romanen som en roman i kris, s. 198. Jfr även Peter V. 
Zima, ”Essay and Essayism between Modernism and 
Postmodernism”, s. 74–75. 

147 Thomas Harrison refereras från Essayism, s. 1–8. 
Om essäns förhållande till romanen, jfr även Rohner, 
Der deutsche Essay, s. 565–594; Haas, Essay, s. 71–79.
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fast ram: denna princip […] är helt enkelt ett krav på 
verklighetssinne. Men om det finns ett verklighets-
sinne […] måste det också finnas något som man 
kan kalla möjlighetssinne.

Den som har det säger till exempel inte: Här 
har det eller det hänt, kommer att hända eller måste 
hända, utan han tänker: Här kunde, torde eller bor-
de det eller det hända. Och om man förklarar för 
honom att något är som det är, då menar han: Nå, 
det kunde förmodligen också vara på ett annat sätt. 

Musil kallar följaktligen de människor som försöker 
föreställa sig det som skulle kunna hända för ”möj-
lighetsmänniskor”, och de lever, skriver han, ”liksom 
inspunna i en skirare väv, i en väv av inbillning, fanta-
si, drömmeri och konjunktiver”.148 I ett annat avsnitt, 
långt senare i texten, hänvisar Musil explicit till essän 
som där i modal mening förvandlas till ett förhåll-
ningssätt som blir vägledande för Ulrichs sätt att leva: 

Ungefär på samma sätt som en essä i sina olika av-
snitt belyser en sak från flera sidor utan att behandla 
den i sin helhet – ty en sak som fattas i sin helhet 
förlorar med ens sitt omfång och smälter ihop till 
ett begrepp – trodde han [Ulrich] sig rättast kunna 
betrakta och behandla världen och sitt eget liv.149 

Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften är ett 
centralt exempel i litteraturvetaren Stefano Ercolinos 
The Novel-Essay (2014), som har till syfte att skildra 
det han kallar ”roman-essän” som en i tid och rum 
avgränsad genre, särskilt kopplad till samhällsutveck-
lingen i de centrala delarna av Europa (Frankrike, 
Tyskland, Österrike) från det sena 1800-talet till mit-
ten av 1900-talet. Som representanter för genren dis-
kuterar han Joris-Karl Huysmans, August Strindberg, 
Thomas Mann, Robert Musil och Hermann Broch.150 
Ercolinos studie är inte i första hand utformad i dia-
log med tidigare forskning om essän; i stället anknyter 
den delvis till de mer naturvetenskapligt inspirerade 

148 Citaten från Robert Musil, Mannen utan 
egenskaper. Vol. I, övers. Irma Nordvang (Stockholm, 
1961 [1930]), s. 33.

149 Citatet från ibid., s. 306.

150 De verk som diskuteras som roman-essäer 
i Ercolinos studie är Huysmans À rebours (1884), 
Strindbergs Inferno (1897), Manns Der Zauberberg 
(1924) och Doktor Faustus (1947) och Brochs Die 
Schlafwandler (1931–32). Strindberg diskuteras i 
sammanhanget snarast som en ”fransk” författare 
och i nära anslutning till Huysmans, då båda ses 
som exempel på författare som opponerar sig mot 
den förhärskande naturalistiska estetiken. Referatet 
från Ercolinos The Novel-Essay nedan utgår från mitt 
helhetsintryck av boken men baseras främst på sidorna 
xv–xix, 1–9, 20–28, 30–42, 47–57, 75, 92, 97–100, 123, 
132, 147.
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metodologier som bland andra Franco Moretti på 
senare år gjort sig till talesperson för. Roman-essän 
beskriver Ercolino som ett slags fusion som bildar en 
mer komplex form i förhållande till sina enklare fö-
regångare.151 När roman och essä kombineras sker en 
anpassning av respektive genres särdrag, menar Ercoli-
no, och i Lukács och Adornos efterföljd uppfattar han 
det som att det framför allt är essäns kritiska ansats 
som absorberas i roman-essän. Författarens ambition 
är att finna en form för att förena filosofi och mime-
sis – verksamheter som separerades redan i den antika 
filosofin – vilket ger roman-essän ett syntetiserande 
och totaliserande drag.152 Essäns funktion i det här 
sammanhanget blir inte minst att bromsa upp berät-
telsens flöde och intrig; när en en icke-temporal och 
icke-narrativ form införs i en form som i grunden är 
temporal och narrativ blir följden ett uppskjutande, en 
utvidgning eller rentav en sprängning av berättandet, 
menar Ercolino. 

Ercolinos startpunkt för roman-essän är intressant 
inte minst med tanke på den här studiens tematik: det 
är Joris-Karl Huysmans À rebours (1884; Mot ström-
men), som beskriver esteten Jean des Esseintes reträtt 
från samhället till en tillvaro i vilken han hänger sig åt 
olika slags sinnesintryck och njutningar; det handlar 
om ett slags självvalt klosterliv, men i ombonad och 
vällustig form och med möjlighet att helt ägna tiden 
åt att kontemplera och drömma. Enligt Ercolino växer 
roman-essän fram som svar på en förbrukad natura-
listisk estetik, först hos den tidigare naturalism-trogne 
Huysmans som återinför en komplex och reflekterande 
romankaraktär med den passive des Esseintes, som är 
på kollisionskurs med tidsandan.153 Huysmans tillsam-
mans med Strindberg (Ercolino diskuterar i korthet 
dennes Inferno) försöker båda finna sätt att litterärt ge-
stalta sin kritik mot den positivistiska rationalitet som 
var utgångspunkt för naturalismen och tillika moder-
nitetens ideologiska grund; i mer filosofiska samman-

151 I sin diskussion om roman-essäns framväxt 
skriver Ercolino bland annat: ”Literary forms emerge. 
Whether they are genres, modes, plot configurations, 
or devices, they always supervene on simpler forms. 
So does the novel-essay, which emerged as a composite 
literary genre on basic and preexisting forms, the novel 
and the essay.” (Ibid., s. 30.) 

152 Ercolino talar om ett ”characteristic interplay 
between narration and concept in the novel-essay”, 
vilket han ser som det mest påtagliga tecknet på dess 
”synthetic and totalizing ambition”. ”In its organic 
articulation of thinking and narration, the novel-essay 
reunited, in a symbolically functional way, what Plato 
had long before separated in The Republic – philosophy 
and mimesis – thus laying the foundations for Western 
aesthetics”, skriver Ercolino (ibid., första citatet s. xvii, 
övriga s. xviii).

153 Huysmans skriver att des Esseintes föreställer 
sig att han lever i ett kloster långt från civilisationen 
(trots att han befinner sig i Paris utkanter): ”Och det 
var när allt kommer omkring inga svårigheter att 
upprätthålla en sådan illusion, för livet han levde var 
nära nog identiskt med en munks. På det här sättet 
fick han klosterlivets alla fördelar medan han undvek 
nackdelarna: kadaverdisciplinen, obekvämligheten, 
smutsen, samkvämet, den monotona håglösheten.” 
Citatet från Joris-Karl Huysmans, Mot strömmen, 
övers. Elias Wraak (Malmö, 2004 [1884]), s. 67. I ett 
efterord till À rebours reflekterar Huysmans bland 
annat över sin metod och konstaterar att ”varje kapitel 
blev essensen av en specialitet, det sublima hos de 
olika konstformerna; det reducerades till en buljong av 
ädelstenar, parfymer, blommor, religiös och världslig 
litteratur, av profan musik och gregoriansk körsång” 
(”Tjugo år efter romanen”, i ibid., s. 204). Han förhåller 
sig här även kritisk till Zola, och menar att han i 
förhållande till dennes naturalistiska program kände 
behov av att ”spränga gränserna för romanen, att fylla 
den med konst, vetenskap, historia – att kort och gott 
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hang formades liknande tankegångar hos exempelvis 
Ernst Mach, Henri Bergson, Artur Schopenhauer och 
Friedrich Nietzsche liksom i tidens intresse för ock-
ultism. Ercolino diskuterar även roman-essän som en 
motsats till bildningsromanen, särskilt i anslutning till 
Thomas Manns Der Zauberberg (1924; Bergtagen): om 
bildningsromanen representerar den borgerliga mo-
dernitetens konsolidering är roman-essän snarare en 
symbol för dess irreversibla kris, menar han. Mann 
tycks gestalta en värld av ett sådant informationsö-
verflöd att det omöjligt går att lära sig något – och 
kanske är det då nödvändigt med en expansiv, synte-
tiserande och totaliserande form för att gestalta denna 
känsla, tror Ercolino. Hos Musil och Broch, båda med 
bakgrund i det sönderfallande Österrike-Ungern, får 
roman-essän närmast utopiska och politiska drag och 
fungerar som ett slags surrogat för en förlorad enig-
het, även om hoppet om syntes och mening genom 
litteraturen visar sig svårt att infria. Som slutpunkt på 
roman-essän som självständig genre tar Ercolino upp 
Manns Doktor Faustus (1947); i Ercolinos framställ-
ning får den symbolisera att modernitetens ideologier 
definitivt har visat sig förbrukade i samband med de 
bägge världskrigens förödelser, vilket också lett till slu-
tet för roman-essän som autonom genre.

Ercolinos studie väcker många tankar och samti-
digt en del invändningar – exempelvis menar han att 
essäistiska inslag i en roman inte i sig är ett tillräckligt 
kriterium för att den ska betraktas som en roman-essä; 
den måste därtill vara en text som strävar efter att kri-
tisera och omforma modernitetens splittrade värld.154 
Den abstraktionsnivå som Ercolino förknippar med 
roman-essän gör det dessutom svårt att tänka sig att 
innehållet skulle kunna röra sig kring mer vardagsnära 
ämnen, privatlivet och relationer – ämnen som histo-
riskt ofta har undersökts av kvinnliga författare (men 
som också har varit ett viktigt inslag i tidskriftsessäis-
tiken som på 1700-talet hade en stor betydelse för att 

bara använda romanformen som en ram för mer seriöst 
arbete” (ibid., s. 212). 

154 I samband med en diskussion om varför 
Dostojevskij inte bör räknas till genren skriver 
Ercolino: ”[…] the presence of the essay in a novel is 
not enough for it to be defined as a novel-essay, since it 
must necessarily be subordinated to the basic symbolic 
function of the genre, consisting in the attempt of 
recomposing, on the aesthetic plane, the shattered 
landscape of modernity, producing a criticism of 
the latter at the same time.” (The Novel-Essay, s. 75, 
Ercolinos kursiv.)
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utmana tidens idéer om essäns typiska innehåll). Även 
om Ercolino konstaterar att redan Huysmans med sitt 
uppbrytande av intrigen och sitt undergrävande av be-
rättandets tid illusterar ett drag som ansetts centralt 
i brittisk och amerikansk modernism diskuterar han 
därtill inga engelskspråkiga författare, och förstärker 
därmed den uppdelning mellan en kontinental och en 
engelsk essäsyn som tidigare omnämnts.155 Men inte 
heller Marcel Prousts À la recherche du temps perdu 
(1913–1927; På spaning efter den tid som flytt) ser Erco-
lino som exempel på roman-essä; i stället menar han 
att Prousts verk kännetecknas av ”intermittent essay-
ism” – ett slags återkommande essäistiskt anslag som 
likväl är för indirekt; berättandet dominerar och re-
flektionen finns så att säga överallt men det går inte att 
iaktta något tydligt skifte mellan framställningssätten 
– mellan roman och essä.156 Detta är nämligen ett av 
de gestaltande drag som Ercolino menar kännetecknar 
roman-essän: han kallar det ”code leap”, vilket är ett 
tecken på att fusionen roman-essä inte är fullständigt 
genomförd; i stället ser man i dessa verk ett tydligt 
brott mellan partier av filosofisk reflektion respekti-
ve berättelse, eftersom de abstrakta filosofiska resone-
mangen inte absorberas av den berättande framställ-
ningen utan hamnar i förgrunden. Ett signifikativt 
drag för roman-essän är även att dess reflekterande 
partier ofta utformas som fritt indirekt tal (i vilket 
man inte klart kan urskilja en gräns mellan berätta-
rens och karaktärernas röster) eller alternativt som di-
alog mellan några av karaktärerna – enligt Ercolino 
bromsas romanens tempo då inte upp fullt så mycket 
som om reflektionerna skulle ha formulerats av berät-
taren själv.157 Ercolinos definition är snäv om än effek-
tiv för den diskussion han vill föra om hur litteraturen 
försöker gestalta modernitetens kris – och de exempel 
på verk som han diskuterar illustrerar väl inte minst 
hur ett monstruöst drag i ett essäistiskt modus kan ta 
sig uttryck i moderniteten – på liknande sätt som hos 

155 Ercolino jämför Huysmans berättarteknik med 
brittisk och amerikansk modernism i ibid., s. 38. Man 
kan kanske se det som helt följdenligt att roman-essän 
(liksom det litterära fenomen som andra forskare 
har valt att omtala som den essäistiska romanen) 
skulle blomstra i den kontinentala snarare än den 
engelskspråkiga litteraturen, med tanke på att moduset, 
snarare än genren, har varit mer vanligt förekommande 
i fransk- och tyskspråkig kultur – och ett modus kan 
ju åtminstone teoretiskt sett genomsyra en rad olika 
genrer. Om det på 1700-talet ofta tycks vara icke-
fiktiva prosagenrer som åtminstone för oss idag kan te 
sig essäistiska (jfr diskussionen om franska författare 
som ”essayists in disguise” i samband med not 151 i 
Lambkapitlet) kan det i en annan tid vara exempelvis 
fiktiva genrer som infiltreras av en essäistisk anda.

156 Om Prousts ”intermittent essayism” skriver 
Ercolino att den är ”a peculiar essayistic variety, which 
is very close to the aphorism and is designed not to 
interfere with diegesis, but to merely illuminate it 
conceptually, from time to time”. Se vidare ibid., s. 
97–100, citaten s. 98, kursiv i original. 

157 Diskussionen om ”code leap” i ibid., s. 92; 
resonemangen om fritt indirekt tal och dialog på s. 
51 och 54–57. I det senare fallet knyter Ercolino det 
dialogiska inslaget i essän till den sokratiska dialogen.
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Montaigne handlar det om expansiva och mycket om-
fångsrika texter (åtminstone de som hör till 1900-ta-
let) i vilka allt ska rymmas och blandas. Det handlar 
uppenbarligen om något helt annat än den renhet och 
skönhet som Woolf förknippar med essän i sin renod-
lade form.

 
*

Hur förhåller sig då Virginia Woolfs romaner till det 
essäistiska anslag som kan iakttas i delar av moder-
nismens romankonst (oberoende av om man väljer att 
tala om modus eller, som Ercolino, om en mer avgrän-
sad genre)? Kanske finns det anledning att i viss mån 
jämföra henne med Proust så som Ercolino beskriver 
denne – för om det finns någon essäistisk ansats tycks 
den även hos Woolf ta sig mer indirekta uttryck. Men 
just därför är det kanske mer fruktbart att undersöka 
Woolfs romaner med utgångspunkt i frågan om mo-
dus, snarare än i Ercolinos striktare perspektiv – just 
detta har Randi Saloman gjort i ett försök att över-
skrida gränserna mellan en engelsk och en kontinen-
tal essäsyn. Hennes slutsats är att det är Woolfs tidiga 
romaner som ter sig mest essäistiska – i The Voyage 
Out (1915; Resan ut) och Night and Day (1919; Natt och 
dag) experimenterar Woolf med en essäistisk röst och 
berättarhållning präglad av osäkerhet och ovilja till ut-
veckling, och inte heller karaktärerna tycks vilja driva 
berättelsen framåt.158 Enligt Saloman är det här som 
Woolf mest systematiskt undersöker hur en essäis-
tisk livshållning kan representeras i romanformen, en 
livshållning som hon alltså kopplar till stillastående, 
passivitet och till det potentiella snarare än det reali-
serade – karaktärerna uppträder essäistiskt genom att 
inte göra något eller genom att uttrycka osäkerhet och 
tvekan inför att ta nästa steg i livet. Saloman drar pa-
ralleller till Robert Musils Ulrich, vars liv präglas av 
ett liknande stillastående och av känslan av att tillva-

158 Saloman diskuterar essäistiska aspekter av 
Woolfs romaner i kapitlet ”’Chasms in the continuity 
of our ways’: from The Voyage Out to To the Lighthouse”, 
i Virginia Woolf ’s Essayism, s. 109–137, vilket jag har 
utgått från här.
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ron helt saknar fasta punkter, vilket återspeglas i hans 
ambition att ”leva hypotetiskt”.159 Men om Musil un-
dersöker vad det innebär att leva essäistiskt i ett till 
formen experimentellt och till tonen ironiskt verk gör 
Woolf det snarare inom realismens ramar. I dessa ro-
maner släpper Woolf in en essäistisk röst som är öppen 
för begrundan och alternativa utgångar. Konsekven-
sen blir romaner som inte drivs framåt av någon tydlig 
intrig eller som får ett definitivt slut – båda romanerna 
kännetecknas i stället av ett slags förlust av riktning 
och ett dröjande i det meditativa anslaget genom att 
fokusera på karaktärernas tankevärld snarare än på 
yttre händelser. Det som är intressant med karaktä-
rerna i The Voyage Out och Night and Day är inte vad 
de gör, menar Saloman, utan den potentialitet som de 
bär på och som formar deras rörliga identiteter, och 
inte minst deras upplevelser av att vara begränsade till 
en viss sorts liv samtidigt som de är medvetna om att 
det finns möjligheter som de inte har tillgång till och 
alternativa sätt att leva.160 Det finns en händelselös-
het och ett stillastående i Woolfs tidiga romaner som 
mycket väl kunde jämföras med Musils men Woolf 
sätter tydligare fingret på hur potentialiteten begrän-
sas av faktorer som kön och klass. 

I Woolfs mer formmässigt experimentella verk 
– de som fått markera Woolfs position som banbry-
tande modernist – menar Saloman att essän får en 
annan funktion än i de tidiga romanerna. Från och 
med Jacob’s Room (1922; Jakobs rum) börjar Woolf mer 
systematiskt använda essäistiska tekniker som frag-
mentariskt berättande, inre monolog och särskilda 
essäistiska avsnitt i sina romaner, men eftersom hon 
nu i stället utformar ett berättande som i mindre ut-
sträckning gör läsaren delaktig, och i vilket berättaren 
är mindre villig att i essäistisk mening ta risker och ut-
trycka osäkerhet, menar Saloman att Woolf här i hö-
gre grad misslyckas med sin ambition att förena gen-
rerna, vilket kulminerar i det avbrutna projektet med 

159 Uttrycket ”leva hypotetiskt” från Musil, Mannen 
utan egenskaper. Vol I, s. 305. Formuleringen hänger 
bland annat samman med Ulrichs känsla av att, som 
Musil skriver, ”ingenting, intet jag, ingen grundsats 
är bestående, allt är statt i en osynlig, men aldrig 
upphörande förvandling, i det obeständiga ligger mer 
av framtiden än i det beständiga, och det närvarande 
är ingenting annat än en hypotes som man ännu inte 
lyckats verifiera. Gör han då inte klokast i att hålla sig 
fri från världen med samma berömvärda inställning 
som en forskare alltid bevarar gentemot fakta som 
vill fresta honom att förhastat tro på dem. Därför 
tvekar han om sin bana. Karaktär, kall, ett bestämt 
sätt att vara, det är för honom föreställningar, genom 
vilka han redan skymtar det skelett som till slut skall 
bli kvar av honom. Han söker komma till en annan 
förståelse av sig själv; med en dragning till allt som gör 
hans inre rikare, även om det må vara moraliskt eller 
intellektuellt förbjudet, känner han sig som ett steg som 
fritt kan tas i vilken riktning som helst, men som för 
från ett ögonblicks jämvikt till nästa och alltid framåt” 
(ibid., s. 305–306). 

160 Saloman skriver bland annat om The Voyage Out 
och Night and Day: ”[…] Woolf ’s task is to demonstrate 
in a realist novel the experience of essayistic living, 
of how it feels and what it means to be limited to 
(or trapped in) a single set of actions, decisions and 
circumstances, while aware of the multiple possibilities 
that exist outside of this narrow scope.” (Virginia 
Woolf ’s Essayism, s. 118–119.)
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The Pargiters.161 Och det är kanske i diskussionen om 
The Pargiters som Saloman lyfter fram en av de mest 
intressanta hypoteserna för att förklara varför Woolf 
har så svårt att förena essä och roman. Det handlar 
enligt Saloman inte enbart om svårigheten att kombi-
nera fakta och fiktion – som Woolf själv ofta påtalar 
som ett problem i sina essäer – utan om en konflikt 
mellan romanens och essäns modus som går bortom 
frågan om fakta och fiktion, och i synnerhet om att 
dessa bägge modus representerar olika slags auktoritet 
och röst: om romanförfattarens auktoritet bygger på 
distans från läsaren förväntas essäisten skapa dialog; 
romanförfattaren måste kontrollera sin fiktiva värld 
medan essäisten kan uttrycka tvivel och tvekan.162 Ska 
essä och roman kombineras måste det till en kompro-
miss, och Woolfs plan att växla mellan essäistiska och 
berättande partier – en idé som verkar snarlik den tan-
ke om ”code leap” som Stefano Ercolino talar om som 
signifikativ för roman-essän – blir för Woolf inte en 
tillfredsställande syntes. Woolfs mest avsiktliga försök 
att kombinera roman och essä i The Pargiters är en-
ligt Saloman det mest fruktlösa, men också det mest 
avslöjande. Essäistiska tekniker verkar alltså omöjliga 
att förena med en essäistisk röst – med ökade formella 
experiment minskar den essäistiska osäkerhet som fär-
gar berättandet i Woolfs tidiga romaner. I slutändan är 
Woolf ovillig att ge upp romanförfattarens auktoritet, 
menar Saloman, och i de flesta av sina romaner gör 
hon inte, som i essäerna, läsaren till samtalspartner. 
Läst från ett essäistiskt perspektiv är det alltså de ti-
diga romanerna som i högre grad inbjuder läsaren att 
delta i ett gemensamt tankeexperiment.163 I takt med 
att romanen får skarpare konturer och större auktori-
tet i Woolfs författarskap tycks det bli allt svårare att 
göra rum för essän. 

 
*

161 Saloman diskuterar The Pargiters i kapitlet 
”’I never felt it in the least about the others’: the 
importance of Woolf ’s essay-novel” (ibid., s. 138–168). 

162 I en jämförelse mellan Jacob’s Room och To the 
Lighthouse med The Voyage Out och Night and Day 
skriver Saloman: ”Woolf ’s most well-known novels are 
celebrated for their engagement with the reader […]. 
Yet the control that Woolf establishes in these works is 
unmistakable. The reader is carefully guided through 
each narrative from beginning to end. The situation 
of that reader is quite different from what it was in 
The Voyage Out and Night and Day. The earlier books 
adhere to many of the conventions the reader expects 
in a realist novel, but also demonstrate a willingness 
to cede authority and judgement to that reader. They 
allow for an essayistic role on the reader’s part that 
Woolf withdraws as her writing develops.” (Ibid., s. 
125.)

163 Resonemanget om konflikten mellan romanens 
och essäns modus utgår från ibid., s. 2–3, 154–155, 165. 
Saloman skriver bland annat (s. 3): ”[…] as a novelist, 
Woolf was finally interested only in half of the essay’s 
legacy; unwilling to surrender the authority of her 
Victorian predecessors, she well understood the possible 
bad faith in using experimental essayistic devices.” 



409

Vid sidan av de tidiga romanerna finns det emeller-
tid även andra texter i Woolfs författarskap i vilka 
essä och fiktion tycks kunna samexistera och befruk-
ta varandra – texter som uttrycker en svävning som 
påminner om att frågan om deras genre kanske bör 
förbli oavgjord. Det handlar alltså, som jag tidigare 
antytt, om texter som jag uppfattar som genomsyrade 
av ett essäistiskt modus och vilka i viss mån spränger 
gränserna för den syn på essän som Woolf formulerar 
i ”The Modern Essay” och i andra sammanhang. Res-
ten av kapitlet ägnar jag framför allt åt två av dessa, A 
Room of One’s Own och inledningsvis ”Street Haun-
ting: A London Adventure” (1927; ”Att strosa omkring 
på gatorna: Ett londonäventyr”), som dansar på spänd 
lina mellan genrer utan att någonsin tappa balansen, 
och jag ska samtidigt försöka belysa hur de på olika 
sätt tangerar frågan om Woolfs förhållande till stu-
diens övriga nyckelord – reträtt och sysslolöshet.164 

”Street Haunting” är en av Woolfs mer utpräglat 
narrativa essäer i vilken berättelsen om ett yttre och i 
någon mening tämligen enkelt händelseförlopp – en 
promenad på Londons gator en sen vintereftermid-
dag och alla de iakttagelser den ger upphov till – vävs 
samman med berättelsen om en tankeprocess så tätt 
och sömlöst att det ena svårligen kan skiljas från det 
andra; tankarna framställs som väckta just i den stund 
då  jaget rör sig i stadsterrängen, även om detta natur-
ligtvis är en efterhandskonstruktion (vi kan inte heller 
veta om Woolf beskriver intryck från en verklig och 
upplevd promenad, även om vi vet att hon gärna och 
ofta promenerade i London och införlivar denna rör-
lighet i många av sina litterära verk).165 

”Street Haunting” skulle kunna beskrivas som en 
horisontellt organiserad text – den har inte en tes, ett 
argument eller en utgångspunkt som de olika textde-
larna underordnas eller samverkar för att stödja, utan 
väcker snarare frågan: vart är vi på väg? Utifrån det 
som redan skett – vad kommer att hända härnäst? 

164 ”Street Haunting: A London Adventure” 
publicerades först i Yale Review i oktober 1927 och 
finns i svensk översättning av Gun R. Bengtsson i 
essävolymen London (2009). Det är även den essä som 
Arne Melberg i sin antologi har valt som exempel på 
Woolfs essäistik. Enligt Melberg har ”Street Haunting” 
ett starkt inslag av fiktion och han avslutar sin 
introducerande text till essän med att beskriva denna 
som ett ”essäistiskt/novellistiskt experiment, som visar 
att motsatserna – fact/fiction – trots allt kunde förenas” 
(Essä, s. 266). Jag har själv vid ett antal tillfällen låtit 
studenter läsa just ”Street Haunting” i samband med 
en kurs om essän som genre, och frågan om essäns 
förhållande till fiktionen har aktualiserats nästan varje 
gång vi diskuterat den. 

165 Om betydelsen av promenerandet för Woolfs 
författarskap, se Lisbeth Larsson, Promenader i 
Virginia Woolfs London. Ett slags förstudie till 
”Street Haunting” finns i Woolfs ”A Walk By 
Night”, publicerad i Guardian 28 december 1905 
och återutgiven i The Essays of Virginia Woolf. Vol. I 
(s. 80–82). Även här beskriver Woolf en promenad i 
skymningen, och reflekterar över hur synsinnet skärps 
men riskerar att förvillas när mörkret faller. Här är det 
dock en landsbygdspromenad som beskrivs, därtill i 
sällskap och inte av en ensam stadsvandrare. Woolf 
beskriver mörkerpromenaden vid kusten som en 
renande, stimulerande och sinnesutvidgande upplevelse 
(på liknande sätt upplever jaget promenaden i ”Street 
Haunting”), men det finns inte ett lika uppenbart 
metaperspektiv som i den senare essän (det vill säga 
att den som är på vandrande fot samtidigt är på jakt 
efter stoff till sitt skrivande). I ”A Walk By Night” står 
landskapet i centrum, medan ”Street Haunting” lägger 
större vikt vid att beskriva de människor som jaget ser 
under sin promenad.
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Woolf hade först kunnat berätta om ett händelseför-
lopp och sedan reflekterat över det, eller tvärtom inlett 
med sina tankar och idéer och sedan illustrerat dem 
med en anekdot, men i stället håller hon igång båda 
processerna samtidigt och skapar känslan av att de 
inre och yttre förloppen smälter samman i ett slags 
associativt tankeflöde.166 Woolf berättar alltså samti-
digt om en fysisk vandring i London och om en vand-
ring i tanken, och båda föranleds av att jaget säger sig 
behöva införskaffa en penna, vilket leder till att hon 
lämnar hemmet – det egna rummet med de välbekan-
ta ägodelarna och gamla minnena – för att ge sig ut 
på mer okänd mark. Det egentliga motivet är dock 
kanske främst ett annat, om än besläktat – att söka 
inspiration till nya alster och samtidigt få avkoppling 
från det skrivarbete som just har avbrutits. Texten har 
en tydlig cirkelkomposition: den inleds med att jaget 
lämnar sitt rum, och avslutas med att hon återvänder 
dit med en ny penna och med stoff till det som ska 
bli ”Street Haunting”. Däremellan beskrivs gatupro-
menaden med alla dess iakttagelser, avbruten av tre 
korta reträtter in i butiker som ger tillfällig vila från 
överflödet av intryck (samtliga speglar i någon me-
ning författarens verksamhet: först besöker jaget en 
skobutik och påminner läsaren om kopplingen mellan 
vandrande och skrivande, därpå söker hon tillflykt i 
ett antikvariat och bläddrar i böcker som hon betrak-
tar som gamla vänner, och till sist köper hon sin penna 
– arbetsredskapet – i en pappershandel).167 De omedel-
bara intrycken interfolieras återkommande med jagets 
fantasier om hur det skulle vara att för ett ögonblick 
kliva in i de passerandes medvetanden och liv – fantas-
ier som hon upprepade gånger avbryter för att i stället 
fokusera på strömmen av sinnesintryck som föranleds 
av den ständiga rörelsen i ett skisserat London efter 
arbetsdagens slut. Som experiment med att blanda 
essä och fiktion hör ”Street Haunting” till Woolfs mer 
lyckade försök att smälta samman två modi som strä-

166 Min beskrivning av Woolfs komposition av 
”Street Haunting” inspireras här av Douglas Hesse, 
som format en distinktion mellan essäer som är 
vertikalt respektive horisontellt organiserade. Den 
vertikalt komponerade essän har en mer hierarkisk 
struktur då läsaren förmodas läsa essäns olika delar 
med frågan om hur de förhåller sig till essäns ämne, idé 
eller utgångspunkt. Den horisontella organiseringen 
är i stället som tydligast när essän tar sig uttryck i 
ett slags ”berättelse” (story), där även reflektioner 
och kommentarer blir en del av berättelsen. Hesses 
exempel på en horisontellt strukturerad essä är Virginia 
Woolfs ”The Death of the Moth” (dateringen är oklar; 
möjligen skrevs den 1927, se The Essays of Virginia Woolf. 
Vol. VI, s. 444, not 1). Se vidare Hesses ”Essay Form 
and Auskomponierung”, i Essays on the Essay, s. 295–301. 
I en annan artikel har Hesse diskuterat olika typer av 
berättande i essäer och beskriver där samma essä av 
Woolf som ett exempel på ”essay as story”, d.v.s. en essä 
som i sin helhet är ett slags berättelse och där det inte 
går att skilja mellan berättande och kommenterande 
eller reflekterande partier, se vidare ”Stories in Essays, 
Essays as Stories”, s. 182. Enligt min uppfattning skulle 
även ”Street Haunting” kunna beskrivas som ”essay as 
story”. Samtidigt är denna beskrivning inte rättvisande 
för Woolfs essäistiska författarskap i sin helhet, 
eftersom hon experimenterar med många olika sätt att 
komponera sina texter. 

167 Tone Selboe, som i sin studie om stadens 
betydelse för ett antal kvinnliga författare lyfter fram 
Virginia Woolf som ett exempel, har diskuterat hur de 
tre butiksstoppen i ”Street Haunting” alla pekar mot 
essäns motivkrets, då de på olika sätt knyter samman 
flanerande, identitetssökande och skrivande. Se vidare 
Litterære vaganter, s. 186– 187. Jfr även Rachel Bowlby, 
”Walking, Women and Writing: Virginia Woolf as 
Flâneuse”, i Still Crazy After All These Years. Women, 
Writing and Psychoanalysis (London, 1992), s. 28.
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var åt delvis olika håll. Med sin tydliga rörelse utåt och 
sin skildring av stadspromenaden som frigörelse kom-
plicerar den även den bild av ”ett eget rum” som för-
knippas med Woolf – åtminstone så länge detta rum 
tolkas alltför bokstavligt – här antyds snarare att det 
egna rummet kan vara begränsande för inspirationen 
och att författaren också måste röra sig i andra slags 
rum. (Det är förstås framför allt A Room of One’s Own 
som kan läsas som Woolfs plaidoyer för ett slags ar-
rière-boutique för kvinnor, men om de bägge essäerna 
ställs mot varandra ger de, som jag uppfattar det, en 
mer komplex och tvetydig bild av det egna rummet för 
tillbakadragande och avskildhet.) 

”Street Haunting” har lästs som ett exempel på 
flanörlitteratur och som ett tecken på att även kvinnor 
och kvinnliga författare har haft möjlighet att ta nya 
rum i besittning för anonymt och distanserat observe-
rande. Och Woolf anspelar ju på några av de centrala 
drag som förknippas med flanörfiguren: här har vi nå-
gon som flyr hemmet för stadens gator, som markerar 
distans från borgerlig ritual och besattheten av ägode-
lar, men som likväl just på grund av egendom har möj-
lighet att lämna den för en stund för att vara ”fri”.168 
Här har vi en ögonmänniska, en ”konsument utan 
begär” som genom sitt fokus på synsinnet förhåller sig 
distanserad till det hon ser, men som likväl ”äter med 
blicken”, eftersom det hon ser är stoff som hon kan 
smälta och omvandla till litteratur. Men denna typ av 
läsning har mötts av invändningar: flanerar Woolfs 
alter ego verkligen bara för nöjes skull? Lisbeth Lars-
son har i Promenader i Virginia Woolfs London (2014) 
exempelvis indirekt ifrågasatt att flanörmotivet skulle 
vara särskilt vanligt i Woolfs kvinnoskildringar, då 
hon menar att Woolfs promenerande kvinnor sällan 
flanerar eftersom de oftast har ett mål med sina pro-
menader (detta menar hon gäller även jaget i ”Street 
Haunting”). Ett ovanligt undantag är enligt Larsson 
Katharine Hilbery i Night and Day, som emellanåt rör 

168 Svend Erik Larsen har beskrivit flanören som 
borgaren som kan leva i staden utan att identifiera 
sig med borgerskapet som ekonomisk och social 
maktfaktor, men som likväl livnär sig på att det finns 
institutioner som möjliggör att tankar, värderingar och 
hållningar kan cirkulera som varor och stil i form av 
litterära och journalistiska texter. Se vidare ”Døgnets 
flaner”, s. 225. Bland de forskare som diskuterat ”Street 
Haunting” som exempel på kvinnlig flanörlitteratur 
finns Deborah Epstein Nord, Walking the Victorian 
Streets, s. 244–247; Deborah L. Parsons, Streetwalking 
the Metropolis, s. 27, 41, 170, 200–201, 226–227; 
Tone Selboe, Litterære vaganter, s. 183–192. Epstein 
Nord menar dock att det inte är oproblematiskt för 
Woolfs kvinnliga karaktärer att röra sig som flanörer 
i bemärkelsen osedda observatörer i staden. I ”Street 
Haunting” är jaget exempelvis okroppsligt, reducerat 
till synorganet, och vandringen sker lika mycket i 
fantasin som i staden. I Orlando är det som utklädd 
till man och genom att hänvisa till sitt maskulina 
förflutna som Orlando som kvinna kan röra sig fritt i 
stadsmiljön. Clarissa Dalloway i Mrs Dalloway slipper 
gatans objektifiering på grund av sin ålder och eftersom 
Woolf aldrig skildrar hennes sexualitet. Parsons 
lägger å sin sida tonvikt på att kvinnliga författare 
närmar sig staden på ett annat sätt än manliga 
flanörer, då de beskriver karaktärer som blandar sig 
med folkmassorna och bejakar anonymitetens frihet 
snarare än reagerar med känslor av ensamhet och 
isolering. Samtidigt menar hon att ”Street Haunting” 
antyder att detta uppgående i massan innebär en risk 
för identitetsförlust. Selboe betonar snarare Woolfs 
ironiska distans till såväl franska flanörer som engelska 
spectators genom att hon gör stadspromenaden till en 
mer explicit förevändning för reflektion över den osäkra 
identiteten.
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sig planlöst på Londons gator. Hon kan jämföras med 
exempelvis Clarissa Dalloway i romanen med hennes 
namn: Mrs Dalloway promenerar inte för nöjes skull 
utan för att hon har sociala plikter att uppfylla. Lars-
sons iakttagelse är intressant att ställa bredvid Randi 
Salomans beskrivning av Night and Day: det planlösa, 
obestämda och potentiella som enligt Saloman känne-
tecknar denna roman tycks även färga av sig på karak-
tärernas fysiska rörelsemönster.169 

Man kan även fråga sig i vilken utsträckning Woolf 
betonar att den som promenerar är kvinna – är inte 
jaget (vilket här som vanligt snarare uttrycks i termer 
av ett ”man” och ett ”vi”) något tämligen okroppsligt 
även om det faller sig naturligt att tänka sig att den 
som beskrivs är kvinna, med tanke på den närhet mel-
lan författare och textjag som ofta förutsätts i essäis-
tiska texter?170 Det är svårt att i ”Street Haunting” se 
något uttalat fokus på frågan om just kvinnans till-
gång till gatans rum eller på hennes möjlighet att utan 
sällskap röra sig i skymningen utan att bli betraktad 
som en streetwalker, en prostituerad. I det här sam-
manhanget skulle man kunna jämföra jaget i ”Street 
Haunting” med Cora Sandels Alberte i romanen Al-
berte og friheten och hennes erfarenheter av att röra sig 
i staden: som litteraturvetaren Tone Selboe uppmärk-
sammat saknar Alberte den materiella bekvämlighet 
och kontroll över tillvaron som präglar det promene-
rande jaget i ”Street Haunting”. Kanske är det därför 
Alberte emellanåt blir tagen för en prostituerad då hon 
rör sig ute på kvällstid: 

Ord kastas till henne då och då, ibland lustiga, nå-
gon gång vackra […]. Det värsta är det korta, låga: 
Tu viens? Naket som en order till en slav. Men om 
man går snabbt och låtsas som ingenting upphör det 
hela av sig självt. Det händer att det gottgörs med en 
ursäkt, Pardon madame.171 

169 Citaten om flanören som ögonmänniska från 
Karin Johannissons Melankoliska rum, s. 139, jfr även 
s. 133 och 148. Johannisson diskuterar flanörtypen, 
som hon beskriver som en ”historiskt bunden social 
karaktär” (s. 139), i relation till en av melankolins 
historiska gestalter: ennui, leda. Lisbeth Larsson 
refereras från Promenader i Virginia Woolfs London, s. 
83, 172. 

170 Randi Saloman uppfattar det som att Woolf 
tonar ned genusaspekter i ”Street Haunting”: ”Woolf ’s 
own consideration of gender is somewhat ambiguous 
in this essay. While the narrator is presumably female, 
the plural pronouns used throughout the essay divert 
attention from this fact, and there is no overt acknowl-
edgement of the sexual aspects of the city, or of the 
prospective dangers a woman walking alone in the 
evening might be on guard against.” (Virginia Woolf ’s 
Essayism, s. 43, not 27.) Berättarpositionen i ”Street 
Haunting” har även i några fall uppfattats som andro-
gyn, se Deborah Epstein Nord, Walking the Victorian 
Streets, s. 244–247; Cheryl Hindrichs, ”Feminist Optics 
and Avant-Garde Cinema: Germaine Dulac’s ’The 
Smiling Madame Beudet’ and Virginia Woolf ’s ’Street 
Haunting’”, i Feminist Studies nr 2 2009, s. 295.

171 Citatet från Alberte och friheten, s. 43; Tone 
Selboe diskuterar skillnaden mellan jagen i ”Street 
Haunting” och hos Sandel i Litterære vaganter, s. 11.
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Om Sandel med detta exempel antyder risken för en-
samma kvinnor att tas för prostituerade har Virginia 
Woolf å andra sidan kritiserats för att det i ”Street 
Haunting” saknas ett sådant perspektiv; i stället för att 
begrunda sin egen socialt privilegierade situation och 
att hon likväl har ett släktskap med dem hon observe-
rar låter jaget de andras liv fungera mest som förströ-
else, hävdar Susan M. Squier i en studie om Londons 
betydelse i Woolfs författarskap. I textens avslutning, 
då jaget återvänder till sitt rum med alla dess ägodelar, 
bekräftar Woolf tillhörigheten med den privilegierade 
insidern, enligt Squier. Men kanske är det något an-
nat Woolf är ute efter i ”Street Haunting” – erbjuder 
stadens gator och parker möjligen ett slags gränszoner 
där kategorier som genus och klass är mer flytande än 
i hemmets privata interiörer?172 

En helt annan typ av tolkning av ”Street Haun-
ting” gör Randi Saloman, som ser den som en me-
ta-essä, där Woolf undersöker essäformens potentiella 
möjligheter och där olika scener och karaktärer fung-
erar som metaforer för eller kommentarer om essäskri-
vandet och författartillvaron. Och nog är det möjligt 
att läsa ”Street Haunting” som en skildring av ett sta-
dium i skapandeprocessen, oavsett om det är essäskri-
vandet Woolf kommenterar eller inte, och det blir där-
för intressant att ställa den mot Woolfs mer explicita 
formuleringar om essän i texter som ”The Modern 
Essay”. Särskilt intressant är det att Saloman uppfattar 
essäjagets strosande på gatorna – som hon alltså ser 
som en metafor för essäistens ”syssla” – som något än-
damålslöst, icke-nödvändigt, en icke-produktiv akti-
vitet som är möjlig för att man har tillräckligt med tid 
och resurser för att kunna följa sina nycker och infall. 
Endast essäjaget tycks befinna sig på gatorna av eget 
val, betonar Saloman; de hon möter – butiksinneha-
vare, kontorsfolk på väg hem från arbetet, fattiga och 
lytta – är där av nödvändighet.173 Redan från början av 
”Street Haunting” anslår Woolf ett slags aristokratisk 
atmosfär. Så här lyder textens första ord: 

172 Susan M. Squier refereras från Virginia Woolf 
and London. The Sexual Politics of the City (Chapel 
Hill, 1985), s. 46–48. I en diskussion om Woolfs ro-
maner menar David Bradshaw i stället att Londons 
stadsmiljöer erbjuder frihet för Woolfs kvinnliga 
romankaraktärer, eftersom de inte är lika förknippade 
med genus och klass som hemmet och privatlivet, se 
”Woolf ’s London, London’s Woolf”, i Virginia Woolf in 
Context, s. 229. 

173 Saloman diskuterar parallellen mellan den 
icke-ändamålsenliga promenaden och essän i 
Virginia Woolf ’s Essayism, s. 20–24, 28. Jämför med 
diskussionen i Montaignekapitlet om hur man 
i grekiskt tänkande snarare än att skilja mellan 
produktiva och icke-produktiva aktiviteter separerade 
verksamheter som man ägnade sig åt av nödvändighet 
från de som var fritt valda (not 47). I Woolfs essä kan 
dock en sysslolös promenad efter eget val mycket väl 
ge författaren stoff till ny litterär produktion. Om 
promenaden i någon mening är ett uttryck för jagets 
möjlighet till ledighet (leisure) kan man också tänka 
på de etymologiska kopplingarna mellan leisure och 
licentious; det senare används om det som är självvalt 
eller rentav självsvåldigt och (alltför) fritt: båda orden 
har förbindelser med latinets licēre, ’att vara tillåten 
att’ (jfr OED, ”leisure” resp. ”licentious”). Är kanske 
ledigheten viktig i essän just för att denna genre så 
starkt förknippas med frihet – både när det gäller 
innehåll och form?
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INGEN HAR VÄL NÅGONSIN LÄNGTAT som 
besatt efter en blyertspenna. Men det finns om-
ständigheter då det kan kännas ytterst önskvärt att 
ha en penna, ögonblick då vi till varje pris måste 
hitta på ett skäl, en ursäkt för att promenera genom 
halva London mellan tedags och middagen. Precis 
som den som jagar räv gör det för att bevara räv-
stammen och golfaren spelar golf för att de öppna 
markerna skall bevaras från byggherrar, så duger det 
med en blyertspenna som förevändning när man 
plötsligt får lust att driva omkring på gatorna [to go 
street rambling], och när man reser sig upp från sto-
len säger man: ”Ja, jag måste verkligen köpa en pen-
na”, som om man med denna ursäkt som förevänd-
ning tryggt kunde unna sig stadslivets största nöje 
vintertid – att strosa omkring på Londons gator.174

 
Att ge sig ut på Londons gator är alltså ett nöje, och det 
jämförs här även med klassiskt aristokratiska tidsför-
driv som rävjakt och golf – sysselsättningar som med 
Thorstein Veblens begrepp kan beskrivas som ett slags 
conspicuous consumption, där inte bara föremål och 
tjänster utan även rum och tid konsumeras för nöjes 
skull och, som Woolf antyder, i syfte att bevara något 
som är sitt eget ändamål. Om ”Street Haunting” ses 
som en kommentar av essäskrivandet (en essä i jakt på 
sitt eget ämne?), är det möjligt att tänka sig att Woolf 
här anknyter till traditionen att beskriva essän som 
ett fritidsnöje för den privilegierade eliten och som en 
syssla för förfinade gentlemannaamatörer, ett sätt att 
slå dank med virtuositet med andra ord, där all form 
av ansträngning måste döljas under lager av lätthet. 
Elena Gualtieri har hävdat att Woolf pendlar mellan 
två olika uppfattningar om essän – essän å ena sidan 
som ett slags personlig skönskrift som likväl är andra-
handslitteratur för en överklass som behöver fördriva 
lite ledig tid (en uppfattning som Gualtieri beskriver 
som typiskt engelsk), och å andra sidan som en mer 
subversiv aktivitet, förknippad med en kritik av mo-
dernitetens uppdelning av tillvaron i olika sfärer för 

174 Citatet från Virginia Woolf, ”Att strosa omkring 
på gatorna: Ett londonäventyr”, i London, s. 85. De 
inledande orden står i versal enbart i översättningen. 
Originalet, ”Street Haunting: A London Adventure” 
citeras från The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, s. 480. 
Citatet lyder i sin helhet: ”No one perhaps has ever felt 
passionately towards a lead pencil. But there are cir-
cumstances in which it can become supremely desirable 
to possess one; moments when we are set upon having 
an object, a purpose, an excuse for walking half across 
London between tea and dinner. As the foxhunter 
hunts in order to preserve the breed of horses, and the 
golfer plays in order that open spaces may be preserved 
from the builders, so when the desire comes upon us 
to go street rambling the pencil does for a pretext, and 
getting up we say, ’Really I must buy a pencil,’ as if 
under cover of this excuse we could indulge safely in 
the greatest pleasure of town life in winter – rambling 
the streets of London.” Notera att rävjakten i Gun 
R. Bengtssons översättning får till syfte att ”bevara 
rävstammen”, men i originalet är den ett motiv för att 
upprätthålla hästaveln (min kursivering ovan). Även om 
essäns titel är ”Street Haunting” är det verbet ramble 
som Woolf använder för sin promenad, ett ord som ofta 
associerats med essäns sätt att tankevandra, och som 
har givit namn åt en av Samuel Johnsons essätidskrifter, 
The Rambler.
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konst och kunskap som senare associerats med konti-
nentala essäteoretiker som Georg Lukács och Theodor 
W. Adorno.175 Inledningen av ”Street Haunting” kan 
tyckas bädda främst för det förstnämnda: ett ströv-
tåg i ett vintrigt London är mest av allt ett lättsinnigt 
tidsfördriv; att köpa en ny penna mest ett svepskäl för 
någon som redan är välförsedd med sådana.176 Prome-
naden i sin helhet är emellertid inte befriad från dåligt 
samvete och pekpinnar: när jaget, försjunket i dröm-
merier, kommer till The Strand 

börjar en liten pinne ungefär lika lång som ett finger 
lägga liksom en spärr för livets överflöd och snab-
ba tempo. ”Nej nu måste jag faktiskt – jag måste 
faktiskt” – så låter det. Utan att ifrågasätta kravet 
hukar sig ens jag för den gamle vanlige tyrannen. 
Man måste, alltid måste man göra det ena eller det 
andra, det är inte tillåtet att helt enkelt ha roligt. Var 
det inte just därför som vi tidigare i kväll hittade 
på att vi måste köpa något? Men vad var nu det? 
Jovisst, nu minns vi, det var en penna. Låt oss då 
gå och inhandla den där pennan. Men precis när 
vi gör helt om för att lyda order, opponerar sig ett 
annat jag mot tyrannens rätt att envisas. Den van-
liga konflikten uppstår. Bakom pliktens pekpinne 
brer Themsen ut sig i hela sin bredd – väldig, dyster, 
fridfull. Och vi ser den med samma ögon som nå-
gon som helt bekymmerslöst lutar sig ut över Em-
bankment en sommarkväll. Låt oss skjuta upp det 
där pennköpet, låt oss gå på spaning efter den där 
personen – och snart visar det sig att den personen 
är vi själva.177

Hela promenaden kan i viss mening läsas som ett slags 
prokrastinering och som ett parodierande av ett sam-
hälle i vilket varje aktivitet måste motiveras utifrån 
nytta och plikt. Hade promenaden inte tagit sig formen 
av ett uppskjutande av det föregivna målet hade det ju 
inte funnits några iakttagelser att skildra. När jag läser 
citatet igen i samband med en större genomgång av 

175 Elena Gualtieri diskuterar förhållandet mellan en 
engelsk och en mer kontinental uppfattning om essän 
(och, mer outtalat, mellan essä som genre och modus) 
i Virginia Woolf ’s Essays, s. 3–9, 16–18. Samtidigt är 
hennes ambition att utifrån Woolfs egen essäpraktik 
problematisera en sådan uppdelning. 

176 Med referens till Gualtieri menar Randi 
Saloman att inledningen till ”Street Haunting” tyder 
på att Woolf var mest påverkad av den engelska 
uppfattningen om essän – som också hennes far Leslie 
Stephens hyste – även om hon inte minst på grund av 
ett behov av att distansera sig från faderns uppfattning 
förhöll sig ambivalent till det belletristiska draget i 
engelsk essäistik (Virginia Woolf ’s Essayism, s. 25).

177 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 102–103. I original: ”But we are come to 
the Strand now, and as we hesitate on the curb, a little 
rod about the length of one’s finger begins to lay its 
bar across the velocity and abundance of life. ’Really 
I must – really I must’ – that is it. Without investigat-
ing the demand, the mind cringes to the accustomed 
tyrant. One must, one always must, do something or 
other; it is not allowed one simply to enjoy oneself. Was 
it not for this reason that, some time ago, we fabricat-
ed that excuse, and invented the necessity of buying 
something? But what was it? Ah, we remember, it was 
a pencil. Let us go then and buy this pencil. But just 
as we are turning to obey the command, another self 
disputes the right of the tyrant to insist. The usual con-
flict comes about. Spread out behind the rod of duty 
we see the whole breadth of the river Thames – wide, 
mournful, peaceful. And we see it through the eyes of 
somebody who is leaning over the Embankment on a 
summer evening, without a care in the world. Let us 
put off buying the pencil; let us go in search of this 
person (and soon it becomes apparent that this person 
is ourselves).” (”Street Haunting”, s. 488–489.) 



416

mitt manus påminns jag plötsligt om hur hopplöst lite 
jag har förstått av det ämne som jag föresatt mig att 
pröva; när jag själv ger mig ut på stadsgatorna liknar 
jag väl mest en målsökande robot med blicken riktad 
mot marken, fingrande på min lista i jackfickan. Ären-
den ska bockas av i den mest effektiva ordningen, man 
ska inte stanna upp eller ägna tid åt att bara betrakta; 
risken finns ju att man blir uppehållen av någon som 
vill göra en marknadsundersökning eller sälja ett tele-
fonabonnemang, eller – ve och fasa – av någon bekant 
som man inte vill ska veta att man är ute på stan un-
der arbetstid en helt vanlig torsdag. Jag tror nog inte 
att det är något särskilt fel på min iakttagelseförmåga, 
men jag, som vuxit upp med skogen inpå husknuten, 
känner mig stressad och inte minst socialt obekväm i 
den typ av miljö i vilken Woolf uppenbarligen trivdes 
som fisken i vattnet och fann inspiration till sitt skri-
vande. Någon pekpinne är inte plikten i mitt fall – it’s 
rather in my DNA.

*

”Street Haunting” har många bottnar och här kan 
jag bara ta fasta på några av dem. Det som har slagit 
mig när jag läst denna text, i förhållande till Woolfs 
essäistiska författarskap i allmänhet men framför allt 
i relation till det dialogiska sammanhang som i den 
här studien inkluderar föregångare som Montaigne 
och Charles Lamb, är att den både i sin helhet och i 
fråga om enskilda ord och detaljer låter sig läsas som 
en kommentar till och en polemik med just de tankar 
om reträtten till privatlivet och det oavbrutna under-
sökandet av jaget som Montaigne formulerar som ut-
gångspunkt för det essäistiska skrivandet (Woolf skri-
ver visserligen i citatet ovan att jaget går på spaning 
efter sig självt, men den ambitionen utmärker knap-
past texten i sin helhet). Jag tror att det finns mycket 
kvar att säga om Woolfs förhållande till en essäistisk 
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tradition i vid mening; även bland forskare som intres-
serar sig särskilt för Woolfs essäer är det bara ett fåtal 
som har haft fokus på den typ av historiskt intertex-
tuella förhållanden som jag vill lyfta fram här.178 Att 
Woolf är väl införstådd med reträttens gest och dess 
koppling till essän märks inte minst då hon skriver om 
Montaigne i essän med samma namn från 1924. Här 
ger hon med en rad citat och allusioner prov på det 
motsägelsefulla i Montaignes levnadskonst, och sätter 
fingret direkt på det tankekomplex som står i centrum 
i min egen undersökning: 

[…] om vi ber denne store mästare i konsten att leva 
att röja sin hemlighet för oss kommer han med all 
säkerhet att råda oss att dra oss tillbaka till det där 
inre rummet i vårt torn och där vända blad i böck-
erna, följa infall efter infall [fancy after fancy] allt-
medan de jagar varandra upp i det blå, och överlåta 
styret av världens angelägenheter åt andra. Avskild-
het och eftertanke [Retirement and contemplation] 
– det torde vara de viktigaste ingredienserna i hans 
ordination. Men icke: Montaigne talar sannerligen 
inte klarspråk. Det är omöjligt att locka fram ett 
enkelt svar från denne underfundige, svagt leende, 
något melankoliske man med de sänkta ögonlocken 
och den drömmande, förbryllade minen.179 

Strax dessförinnan har Woolf antytt det problem som 
hon också återkommit till i flera andra sammanhang 
då hon diskuterat essäns predikament: det är inte bara 
svårt eller närapå omöjligt att, som Montaigne har 
tänkt sig, förmedla sig själv, lika svårt är det att vara sig 
själv. Samma tankegång återfinns för övrigt i den essä 
som inledde detta kapitel, ”Professions for Women”: 
när den kvinnliga recensenten till sist har lyckats be-
segra Hemmets ängel återstår likväl den obesvarade 
frågan om hur man är sig själv. I ”Professions for Wo-
men” formar ju Woolf ett slags kausal ordning, från 
skribent till författare, från recensionsskrivande till ro-

178 I min läsning av ”Street Haunting” väljer 
jag alltså en lite annan väg än de forskare som tagit 
fasta på flanörmotivet liksom (i Salomans fall) det 
metaessäistiska draget, även om mina resonemang har 
beröringspunkter med båda typerna av tolkningar. 
Jag lägger dock större tonvikt vid intertextuella 
paralleller mellan Woolf och en essäistisk tradition, 
men också vid hur Woolf i sina egna texter för ett 
slags fortlöpande dialog där vissa ämnen, begrepp 
och bilder återkommer. I en aktuell artikel om 
Woolfs författarskap ur ett intertextuellt perspektiv 
ansluter sig Anne E. Fernald till den traditionella 
bilden av att det är Woolfs fiktion som är det primära 
intresset för intertextuella tolkningar: hon betraktar 
Woolfs essäer (tillsammans med dagböcker, brev och 
anteckningsböcker) som paratexter, som ger läsaren 
ledtrådar till hur romanerna koncipierades och vilka 
som var dess inspirationskällor (”Woolf and Intertex-
tuality”, i Virginia Woolf in Context, s. 57). På så sätt 
bidrar hon till att upprätthålla bilden av Woolf som 
primärt en romanförfattare, vilket bekräftar Randi 
Salomans bild av forskningsläget. 

179 Citatet från Woolf, ”Montaigne”, s. 131. I orig-
inal: ”[…] if we ask this great master of the art of life 
to tell us his secret, he will advise us to withdraw to 
the inner room of our tower and there turn the pages 
of books, pursue fancy after fancy as they chase each 
other up the chimney, and leave the government of the 
world to others. Retirement and contemplation – these 
must be the main elements of his prescription. But 
no; Montaigne is by no means explicit. It is impos-
sible to extract a plain answer from that subtle, half 
smiling, half melancholy man, with the heavy-lidded 
eyes and the dreamy, quizzical expression.” (”Mon-
taigne”, i The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, s. 73.) 
Essän om Montaigne skiljer sig från många andra 
essäer där Woolf kommenterar specifika texter. Om 
Woolf ofta förhåller sig tämligen fritt till den text som 
är utgångspunkten ligger hon här betydligt närmare 
förlagan, då hon anspelar på eller citerar en rad av 
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manskrivande, och kanske antyder den att fiktionens 
frihet att skapa och leva sig in i andra medvetanden är 
en av Woolfs strategier för att hantera den svåra frågan 
om jaget?180 Att frågan om det personliga och om att 
vara sig själv aktualiseras även i ”Street Haunting” blir 
tydligt redan i början av texten, då jaget (eller rättare 
sagt ”viet”) beskriver vad som är särskilt lockande med 
skymningspromenader (och här kan man även lägga 
märke till den tidpunkt som Woolf anger för prome-
naden: mellan fyra och sex, mellan eftermiddagsteet 
och middagen, alltså ungefär den tid som Woolf pe-
riodvis annars ägnade åt just essäskrivande och som 
kunde uppfattas som ett slags tidpunkt då arbetsdagen 
successivt glider över i en mer ledig sinnesstämning 
som likväl inte innebär overksamhet): 

Med kvällstimmen kommer […] den oansvarighet 
som mörker och lyktsken skänker. Vi är inte längre 
helt och hållet oss själva. När vi går hemifrån en 
vacker kväll mellan fyra och sex lägger vi av oss det 
jag som våra vänner känner igen oss på och inlem-
mas i den väldiga republikanska armé av anonyma 
vagabonder [trampers] som det är så roligt att vara 
tillsammans med efter ensamheten i ens eget rum. 
För där sitter vi omgivna av ting som ständigt på-
minner om hur besynnerliga vi är till vår läggning 
och som förstärker minnena av vår egen erfaren-
het.181

”Street Haunting” inleds i ett slags Montaignesk ar-
riereboutique kunde man säga, i det inre rum och i 
den privata tillbakadragenhet som markeras genom de 
ting och ägodelar som påminner om vem man är och 
vad man gjort. Men redan från början ger sig jaget av 
därifrån för att förena sig med gatans ”armé av anony-
ma vagabonder”, och här påminner hon snarare om 
Charles Lamb, vars Elia hade hävdat att han älskade 
att ”förirra sig i andras själar”, än om Montaigne, vars 
mål med sysslolösheten upprepar ekot från Sokrates 

Montaignes kapitel. Juliet Dusinberre uppfattar Woolf 
som reserverad och att hon imiterar Montaignes ton, 
vilket skapar en distanserande och pastischartad effekt 
(Virginia Woolf ’s Renaissance, s. 43–45). Leila Brosnan 
hävdar i stället att Woolf ”konsumerar” Montaigne; 
genom att citera och parafrasera honom försöker hon 
vända på maktordningen mellan essäns ”fader” och 
den kvinnliga essäisten, på liknande sätt som han 
själv gjorde gentemot sina antika föregångare (Reading 
Virginia Woolf ’s Essays and Journalism, s. 126). 

180 I ”Montaigne” skriver Woolf (s. 72): ”For be-
yond the difficulty of communicating oneself, there is 
the supreme difficulty of being oneself. This soul, or 
life within us, by no means agrees with the life outside 
us.” Jämför med ”Professions for Women” (s. 481): ”The 
Angel was dead; what then remained? You may say that 
what remained was a simple and common object – a 
young woman in a bedroom with an inkpot. In other 
words, now that she had rid herself of falsehood, that 
young woman had only to be herself. Ah, but what is 
’herself ’? I mean, what is a woman? I assure you, I do 
not know.” 

181 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 86. I original: ”The evening hour […] gives 
us the irresponsibility which darkness and lamplight 
bestow. We are no longer quite ourselves. As we step 
out of the house on a fine evening between four and 
six we shed the self our friends know us by and become 
part of that vast republican army of anonymous tramp-
ers, whose society is so agreeable after the solitude of 
one’s own room. For there we sit surrounded by objects 
which perpetually express the oddity of our own tem-
peraments and enforce the memories of our own expe-
rience.” (”Street Haunting”, s. 481.) 
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och den grekiska antikens ”Känn dig själv”.182 Om 
Montaigne söker sitt jag genom skrivande funderar 
Woolf snarare på om skrivandet kan fungera som till-
fällig flykt från jaget. I ”Street Haunting” ger sig jaget 
aktivt ut för att låta sig översköljas av yttre intryck, 
vilket på många sätt är motsatsen till Montaignes till-
bakadragande, där minnen och fantasier opåkallade 
dyker upp och skapar oro som dämpas av skrivandet. 
I ”Street Haunting” iscensätts i stället en reträtt från 
minnena där jaget omfamnar det pågående nuet med 
dess ständiga distraktioner, men även i det här fallet 
blir skrivandet det yttersta resultatet eftersom jaget i 
egenskap av att vara författare är på jakt efter stoff, 
symboliserat av den penna som hon till sist återvänder 
hem med. 

Genom att strosa på gatorna provar jaget i ”Stre-
et Haunting” även flanörens position, så varför inte 
följa flanörivrarna ett ögonblick genom att jämföra 
med galjonsfiguren själv? Den entusiasm som uttrycks 
i ”Street Haunting” inför möjligheten att bli en i ar-
mén av vagabonder, att rentav upphöra att vara just 
ett ”jag” och att för en stund lämna ensamheten i det 
egna rummet för folkmassans gemenskap, kan bely-
sas med hjälp av en liknande beskrivning hos Charles 
Baudelaire, där han betonar att det inte är alla förun-
nat att ”avnjuta massan” eller att ”bada sig i mängden”: 

Poeten njuter det ojämförliga privilegiet att efter be-
hag kunna vara sig själv eller någon annan. Liksom 
dessa irrande andar vilka söker en kropp träder han 
när han vill in i vilken person som helst. För honom 
allena står allting öppet [vacant], och om vissa plat-
ser tycks vara stängda för honom beror det på att de 
i hans ögon inte är värda ett besök. 

Den ensamme och tankfulle vandraren hämtar 
ur denna universella gemenskap en säregen berus-
ning. Den som lätt förmäler sig med massan upple-
ver feberaktiga njutningar som för alltid är förmen-
ade egoisten, stängd som en kassakista, eller den 

182 Lambcitatet från ”Strödda tankar om böcker 
och läsning” i Essayer, s. 129. I originalet, ”Detached 
Thoughts on Books and Reading”, skriver Lamb som 
Elia: ”[…] I dedicate no inconsiderate portion of my 
time to other people’s thoughts. I dream away my life 
in others’ speculations. I love to lose myself in other 
men’s minds. When I am not walking, I am reading; I 
cannot sit and think. Books think for me.” (The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol. II, s. 172.) I Lambs 
essä resonerar Elia här bland annat om originalitet 
då han refererar till en ”ingenious aquaintance” som 
slutat läsa det som skrivits av andra för att värna sin 
egen originalitet. Elia tar som framgår i stället en 
annan väg, och förhållandet till läsningen av andra kan 
jämföras med Lambs val att skriva under pseudonym 
för att också ”bli” en annan i skrift. I Woolfs ”Street 
Haunting” handlar det mer indirekt om läsning, men 
man skulle kunna hävda att textjaget här ”läser” sin 
omgivning och att Woolf tematiserar de närmast 
sömlösa förbindelserna mellan att läsa, promenera och 
skriva. 
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lättjefulle [le paresseux], tillsluten som en mollusk. 
Han upptar som sina alla sysselsättningar [profes-
sions], alla glädjeämnen och bedrövelser som om-
ständigheterna bjuder honom.183 

Den prosadikt som citeras här, ”Les foules” (”Mas-
sorna”) från Baudelaires samling Petits poèmes en pro-
se (1869; flera svenska översättningar), kan läsas som 
ett uppeldat försvarstal för författarens särart och 
privilegium som samtidigt är fullt av tvetydigheter; 
endast den som redan från vaggan haft ”lust till för-
klädnad och maskering, hat till bofasthet och en li-
delsefull kärlek till resor” kan ta vara på massornas 
energier och är öppen för det oväntade som kan dyka 
upp när man minst av allt tänkt sig det. Baudelaire 
betonar just öppenheten som det som skiljer poeten 
från ”egoisten” och ”den lättjefulle” (vilka båda är 
slutna och stängda). Tidigare i texten försäkrar han 
även att poeten är verksam och produktiv; poeten är 
inte ett blötdjur, en mollusk som inget gör (ordet, från 
latinets mollis, ’mjuk’, ’vek’, har använts i överförd be-
märkelse och pejorativt för den som inte arbetar).184 
Som litteraturvetaren Johan Svedjedal konstaterat är 
det dock kanske mer sin egen förmåga till dagdröm-
meri än folkströmmarna som Baudelaire hyllar i detta 
stycke – ”Les foules” speglar poetens behov av att ar-
gumentera för sitt eget existensberättigande. Det nit 
med vilket Baudelaire och andra författare definierar 
flanörpositionen som en konstnärsposition som skiljer 
poeten från den renodlat lättjefulle blir som Priscilla 
Parkhurst Ferguson hävdat i en artikel om parisflanö-
ren begripligt mot bakgrund av en borgerlig samhälls-
ordning som har allt mindre tolerans för den som till 
synes gör ingenting.185

Det är inte min avsikt att läsa ”Street Haunting” 
som en kommentar till ”Les foules” även om det finns 
likheter mellan författarnas beskrivningar av fören-
ingen med strömmen av människor som energigivan-

183 Citaten från Charles Baudelaire, ”Massorna”, i 
Prosadikter, de två första s. 42, det sista s. 42–43. Ordet 
”öppet” är här i original vacant, ett ord som också kan 
betyda tom och ledig (jfr engelskans vacant som är nära 
förbundet med en bekant sysslolöshetsterminologi). 
Originalcitaten från Charles Baudelaires Petits poèmes 
en prose (1869), här från Œuvres complètes, red. Claude 
Pichois (Paris, 1961), s. 244.

184 Citaten från Baudelaire, ”Massorna”, första 
s. 42, följande s. 43. När Baudelaire talar om den 
lättjefulle anspelar han på substantivet paresse snarare 
än oisiveté. Detta ord, från latinets pigritia, signalerar 
möjligen mer entydigt lättja och slöhet och blev som 
tidigare nämnts även den franska folkspråkliga termen 
för dödssynden acedia (jfr diskussionen i anslutning 
till not 21 i kapitlet ”Utsikt från en fransk balkong”). 
Enligt Dictionnaire historique 2, ”paresse”, kunde ordet 
i utvidgad mening syfta på intellektuell slöhet (”la 
lenteur intellectuelle”), eller på någon som är senfärdig 
i sitt handlande (”qui est lente à agir”). När Baudelaire 
skriver om poeten som separerad från egoisten och den 
lättjefulle kan man tänka sig att det är olika typer av 
skribenter han talar om – å ena sidan de som skrev för 
pengar och å den andra kanske feuilleton-författarna, 
som gjorde det lite för lätt för sig och som inte hade 
ett lika starkt intellektuellt kapital som poeterna (jfr 
not 154 i Lamb-kapitlet). Ordet mollusk: jfr SAOB samt 
Dictionnaire historique 2 (”mollusque”), där det framgår 
att ordet i franskan kunde användas för att antyda brist 
på intelligens, och syfta på såväl fysisk som psykisk 
slapphet (ordbokens exempel är daterat 1836).

185 Johan Svedjedal refereras från ”Drömmens nya 
ordning”, i Baudelaire, Prosadikter, s. 9, och Priscilla 
Parkhurst Ferguson från ”The flâneur on and off the 
Streets of Paris”, s. 25. 
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de snarare än i första hand skrämmande. Istället vill 
jag låta dem växelverka för att få syn på några särskilt 
intressanta passager i Woolfs text. Även hos Woolf är 
det nämligen något som öppnas: först dörren till det 
egna rummet, då jaget ger sig ut i Londonskymning-
en, men när dörren sedan stängs om det egna hemmet, 
de egna tingen och minnena sker också ett annat slags 
öppnande: 

[…] när dörren slår igen bakom oss försvinner allt 
det där. Det skyddande skal som våra inre jag har 
utsöndrat för att härbärgera dem, för att de genom 
sin form skall skilja sig ifrån andra, det bryts ner, 
och av alla dessa skrynklor och skrovligheter åter-
står bara ett ostron med perceptionsförmåga, ett 
enda enormt öga.186 

”Street Haunting” sätter fokus på ögat och ytan, och 
här representeras ögat, kanske oväntat, av just ett blöt-
djur, ett ostron, som dock får helt andra funktioner 
än Baudelaires tillslutna mollusk – lättjefull är knap-
past den rätta beskrivningen på Woolfs vidöppna öga. 
Redan ett antal år tidigare använder Woolf ostronet 
på ett snarlikt metaforiskt sätt: i en recension av ro-
manen The Tunnel (1919), av författarkollegan Dorothy 
Richardson, beskriver Woolf sin upplevelse av att som 
läsare få sjunka ner i huvudpersonens medvetande, 
”avklätt, oskyddat, icke påbörjat och icke avslutat, 
den känsliga lilla klumpen av substans, halvt trans-
parent och halvt dunkel, som oupphörligt reflekterar 
och förvränger den brokiga processionen och som är, 
anmodas vi att tro, källan under ytan, själva ostro-
net innanför skalet”. I recensionen diskuterar Woolf 
Richardsons berättarmetod i termer av yta respektive 
djup: förmår Richardson verkligen tränga på djupet 
i Miriam Hendersons medvetande eller rör hon sig 
mest på ytan, undrar Woolf. I båda texterna får ostro-
net alltså stå som symbol för människans inre, själen, 
medvetandet eller vad vi nu ska kalla det.187

186 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 87. I original: ”[…] when the door shuts on 
us, all that vanishes. The shell-like covering which our 
souls have excreted to house themselves, to make for 
themselves a shape distinct from others, is broken, and 
there is left of all these wrinkles and roughness a cen-
tral oyster of perceptiveness, an enormous eye.” (”Street 
Haunting”, s. 481.) 

187 Citatet från Virginia Woolf, ”Dorothy Richard-
son”, övers. Rebecca Alsberg, i Böcker, s. 142. Woolfs 
recension av Richardsons The Tunnel publicerades i 
TLS 13 februari 1919 under rubriken ”The Tunnel”. 
Även senare återbrukar Woolf ostronet som uppslagsrik 
bild; i essän ”The Leaning Tower” (1940) är det 
författaren själv som beskrivs som ett ostron, då utifrån 
psykologens (eller kanske rentav psykoanalytikerns) 
perspektiv: ”To the psychologists a writer is an oyster; 
feed him on gritty facts, irritate him with ugliness and 
by way of compensation, as they call it, he will produce 
a pearl.” Citatet från The Essays of Virginia Woolf. Vol. 
VI, s. 260. ”The Leaning Tower” publicerades hösten 
1940 i tidskriften Folios of New Writing på paret Woolfs 
eget förlag, Hogarth Press (se The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. VI, s. 278, not 1). 
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Woolfs bild av ostronet är så märklig att jag under 
en period går och grubblar på vad det är som kan illus-
treras med just den. På sätt och vis är den helt följden-
lig med tanke på det bildspråk som genomsyrar hela 
”Street Haunting” – det London Woolf beskriver här 
flödar av vatten, åtminstone så länge människor rör sig 
på gatorna, och texten har i vissa partier en nästan sur-
realistisk ton (jag återkommer till vattenmetaforiken 
nedan). Med ett mer feministiskt orienterat sätt att 
läsa kunde man se texten mot bakgrund av en tendens 
hos kvinnliga 1800- och 1900-talsförfattare att beskri-
va sina känslor av begränsning i rumsliga termer; det 
viktorianska hemmet – mannens fristad för ledighet 
– blir samtidigt kvinnans fängelse, men det handlar 
inte bara om ett fängslande i rumsliga, fysiska termer 
utan lika mycket om mentala känslor av instängdhet 
och maktlöshet och det begränsande i att förpassas 
till den privata sfären. Enligt Sandra M. Gilbert och 
Susan Gubar är kvinnliga författares skildringar av 
fängslande och flykt så vanliga särskilt i 1800-tals-
litteraturen att de menar att det handlar om en helt 
unik tradition från denna tid. Ofta används huset och 
kvinnliga attribut knutna till hemmet för att gestalta 
detta symboliska drama av fängslande och flykt, men 
kvinnan har också själv kommit att uppfattas som ett 
slags hus – hennes kropp som en egendom för mannen 
att befolka, hennes livmoder som ett näste för barnet 
eller – vid barnlöshet – ett gravvalv. Att bokstavligen 
bli ett hus, skriver Gilbert och Gubar, är att förnekas 
hoppet om det andliga överskridande som skapandet 
kan innebära; det handlar alltså i någon mening om 
det gamla temat om ett litterärt moderskap som vi 
mötte i Montaignekapitlet – och frågan om huruvi-
da kvinnan tillerkänns något annat skapande än det 
kroppsliga.188 Läst i ett sådant perspektiv skulle man 
kunna tänka sig att Woolf iscensätter en flykt från 
hemmet; ostronets skyddande och begränsande skal 
bryts ned och kvinnan är fri att överskrida sitt eget jag 

188 Här har jag fritt tolkat Gilberts och Gubars 
resonemang i The Madwoman in the Attic, s. 83–88. De 
ger en lång rad exempel på kvinnliga författare från 
såväl 1800-talet som 1900-talet som gestaltar känslor av 
begränsning i rumsliga termer – här nämner de Ann 
Radcliffe, Jane Austen, Charlotte och Emily Brontë, 
Emily Dickinson, Charlotte Perkins Gilman, H. D. 
(Hilda Doolittle) och Sylvia Plath.
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och det privata rummet med dess begränsade kvin-
noroller genom att ta stadens gator i besittning och 
söka inspiration. I den självbiografiska ”A Sketch of 
the Past” beskriver Woolf huset vid Hyde Park Gate, 
där hon bodde under sin uppväxt, med den snarlika 
bilden av ett stort ekande skal, övergivet under dagtid 
då husets alla manliga medlemmar är borta, innan de 
på kvällen återvänder till hemmets hjärta, tebordet, 
där hon själv och systern regerar.189 I ”Street Haun-
ting” är genusförhållandena inte lika framträdande 
och det tycks mig som om texten också rymmer andra 
frigörelser än den specifikt kvinnliga. I samband med 
arbetet med ett annat skrivprojekt läser jag Platon och 
upptäcker i Faidros ännu ett ostron, vilket får mig att 
tänka att kanske även denna text skulle kunna hjälpa 
mig att belysa Woolfs ”Street Haunting”.190 I en pas-
sage hos Platon där Sokrates talar om den lycksaliga 
himmelska tillvaro som föregår själarnas liv på jorden 
och i vilken de får skåda det gudomliga på sanningens 
äng, är själarna fullkomligt rena och obefläckade av 
den världsliga tillvaron; de är ”omärkta av den grav 
[…] som vi kallar kropp […] och nu släpar omkring, 
fjättrade till den likt ostronet till skalet”. Hos Platon 
symboliserar ostronet hur kropp och själ i jordelivet 
blir oskiljaktiga; där är själen obönhörligt fjättrad till 
sitt kroppsliga skal (det var i antikens tankevärld för 
övrigt inte ovanligt att föreställa sig förhållandet mel-
lan kropp och själ just i termer av musslan med dess 
inre mollusk).191 I ”Street Haunting” antyder bilden av 
ostronet snarare möjligheten (eller är det kanske mest 
en önskan?) till själens tillfälliga flykt från kroppen, 
och jagets okroppslighet är påtaglig. 

I anslutning till passagen om ostronet i Faidros ta-
lar Sokrates även om ögat och synsinnet, i samband 
med ett resonemang om skönheten. Skönhet är något 
som är möjligt att gripa och skåda inte bara i den gu-
domliga tillvaron utan även i det solkigare jordelivet, 
menar Sokrates, och då främst med synsinnet, ”det 

189 Woolf talar om ”the great echoing shell of Hyde 
Park Gate” i Moments of Being s. 143.

190 Woolf läste Faidros och flera andra av Platons 
skrifter på grekiska och var både attraherad av och 
skeptisk till Platons dialoger. Rowena Fowler menar 
att Woolfs läsning av den grekiska litteraturen kan 
ha inspirerat hennes intresse för det gemensamma 
och kollektiva och känslan av ett slags transhistorisk 
kontinuitet i mänskligt tänkande, kanaliserad 
i ett ”common mind” (se vidare ”Moments, 
Metamorphoses: Virginia Woolf ’s Greece”, i 
Comparative Literature nr 3 1999, s. 217–242). Samtidigt 
som Woolf förknippade den grekiska litteraturen med 
akademisk lärdomshögfärd kanske det även, som 
Fowler menar, var i förhållande till den grekiska idén 
om dramats kör som hon sökte sin röst som författare: 
en kollektiv, anonym röst bakom den individuella, 
subjektiva. Woolf diskuterar sitt förhållande till den 
grekiska litteraturen i essän ”On Not Knowing Greek” 
(1925), skriven direkt för The Common Reader; här talar 
hon explicit om dramats kör av anonyma röster och 
dess funktion att underlätta steget från det partikulära 
till det allmänna (The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 
s. 43).

191 Citatet från Platon, ”Faidros”, s. 338 [250c]. 
Gaston Bachelard diskuterar med referens till just 
Platon antikens tendens att låta musslor och snäckor 
symbolisera den mänskliga helheten av kropp och 
själ. Ett tecken på snäckskalens symboliska betydelse 
är att de ofta placerades i gravar. Enligt Bachelard är 
skalet ofta förknippat med tankar om antingen frihet 
eller fjättrande: hos Platon förblir själen i bojor i sin 
mänskliga gestalt, medan Woolf leker med tanken om 
att den för ett ögonblick och med hjälp av fantasin kan 
frigöra sig från sina fjättrar. Bachelard refereras från 
Rummets poetik, övers. Alf Thoor (Lund, 2000 [1957]), 
s. 148, 154. 



424

skarpaste av våra kroppsliga sinnen”, som han säger. 
Lite senare i dialogen hävdar Sokrates även att ögonen 
är ”den naturliga vägen till själen”.192 Woolf skapar i 
stället en mer drastisk fusion mellan ostron och öga: 
ostronet är ett öga eller ögat ett ostron, en skälvande 
och halvt genomskinlig själ som svävar längsmed ga-
torna, men liksom hos Sokrates är även ögat i ”Street 
Haunting” inriktat mot det sköna:

För ögat har en besynnerlig egenskap: det fäster sig 
enbart vid skönhet; som en fjäril söker det sig till 
färg och gassar sig i värme. En vinterkväll som den 
här när naturen har gjort sig besvär med att putsa 
och pynta sig hämtar det hem de näpnaste troféer, 
bryter loss små skärvor av smaragd och korall som 
om hela världen vore gjord av ädelstenar. Det enda 
det inte kan göra (och då talar vi om det medelmåt-
tiga icke-professionella ögat) är att kombinera dessa 
troféer på ett sådant sätt att de mer obeaktade as-
pekterna och relationerna kommer i dagen.193

I Woolfs essä är ögat alltså på jakt efter det sköna, som 
också skulle kunna betyda det icke-ändamålsenliga – 
åtminstone om man tänker på att jaget trotsar plik-
tens pekpinne, följer sina infall och söker efter nöje 
och njutning. Men det öga som är ute på vandring 
är inte något medelmåttigt och icke-professionellt öga, 
utan författarens öga, på jakt efter inspiration. ”Stre-
et Haunting” skulle alltså delvis kunna läsas som en 
reflektion över skapandets grundvalar, varifrån det 
kommer och hur det kan förklaras. Hos Woolf tycks 
synen på inspirationen i viss mån besläktad med ro-
mantikens tendens att lokalisera skapandet till det 
själsligt omedvetna, men här färgas den även av sam-
tidens psykologiska intresse för medvetandets natur. 
Woolf låter nämligen ögat fungera som en passage till 
det omedvetna: 

[…] när allt kommer omkring glider vi bara bekvämt 

192 Citaten från Platon, ”Faidros”, första s. 338 
[250 d], andra s. 344 [255 c]. Det ska sägas att Sokrates 
diskussion om skönhet hänger samman med ett mer 
övergripande resonemang om kärlek: det mänskliga 
begäret efter skönhet är här ett begär efter den älskade. 
Ett så personifierat skönhetsbegär uttrycks inte i ”Street 
Haunting”, men där finns likväl en återkommande 
tendens att ögat söker sig mot just det sköna. 

193 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 89–90. I original: ”For the eye has this 
strange property: it rests only on beauty; like a butterfly 
it seeks out colour and basks in warmth. On a winter’s 
night like this, when Nature has been at pains to polish 
and preen itself, it brings back the prettiest trophies, 
breaks of little lumps of emerald and coral as if the 
whole earth were made of precious stone. The thing it 
cannot do (one is speaking of the average unprofession-
al eye) is to compose these trophies in such a way as to 
bring out their more obscure angles and relationships.” 
(”Street Haunting”, s. 482–483.) Tone Selboe tolkar 
passagen som ett försvar för författarens förmåga att 
göra något med sina observationer i förhållande till den 
icke-professionella stadsvandraren – författaren förmår 
omvandla sinnesintrycken till konst (Litterære vaganter, 
s. 188). 
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omkring uppe på ytan. Ögat är ingen gruvarbetare, 
ingen dykare och ingen skattletare. Det bär oss bara 
lugnt och stilla nerför strömmen: hjärnan som vilar 
och tar en paus sover kanske medan det iakttar.194

Vid en första anblick kan det tyckas som om Woolf 
inte alls talar om det omedvetna: snarare betonar hon 
ju ytan: genom att fokusera på det ögat kan observe-
ra håller sig essäjaget till ytnivån och genom att ställa 
ögat i motsats till gruvarbetaren, dykaren och skatt-
letaren, som alla rör sig i djupled, blir detta närmast 
övertydligt. För Woolf handlar det inte i första hand 
om den platonska distinktionen mellan kropp och själ: 
jag tänker mig att hon här i stället talar om det med-
vetna kontra det omedvetna: hjärnan (medvetandet) 
sover, ögat är vaket och absorberar mängden av intryck 
och utgör därmed förbindelselänken till det omedvet-
na som bearbetar dem. Något av skapandet sker up-
penbarligen också i vilan; när man släpper kontrollen 
över medvetandet är det möjligt att få kunskap och 
uppleva visioner som annars skulle vara otillgängliga. 
Passagen ger en antydan om Woolfs släktskap med de 
romantiska poeterna och deras idé om kontemplatio-
nens kreativa fruktbarhet men också om att hon här, 
liksom romantikerna, betonar sysslolöshet eller ledig-
het som en psykologisk och mental kategori.195 

Tydligare blir det kanske om vi ser ”Street Haun-
ting” i relation till den för romanförfattaren önskade 
omedvetenhet som Woolf talar om i ”Professions for 
Women” och där beskriver i termer av ett slags fiskan-
de efter evig letargi. I ett än mer förklarat ljus fram-
ställer Woolf omedvetenheten som det sinnestillstånd 
som anses leda till den största konsten i den sena essän 
”The Leaning Tower” (1940; ”Det lutande tornet”), ur-
sprungligen ett föredrag som Woolf höll för The Wor-
ker’s Educational Association (den närmaste svenska 
motsvarigheten torde vara Arbetarnas bildningsför-
bund). Titeln kan föra tankarna till Montaignes torn 

194 Citatet från ”Att strosa omkring på gatorna”, 
s. 88. I original: ”But, after all, we are only gliding 
smoothly on the surface. The eye is not a miner, not 
a diver, not a seeker after buried treasure. It floats us 
smoothly down a stream, resting, pausing, the brain 
sleeps perhaps as it looks.” (”Street Haunting”, s. 482.) 
När det gäller Woolfs koppling till romantikens syn 
på skapandet tänker jag på att man då börjar föreställa 
sig ett inre medvetande som inte hade betonats i äldre 
teorier om inspirationen, vilket gör det möjligt att 
placera skapandet inuti subjektet självt. Samtidigt 
upprätthålls ofta ett slags prästerlig syn på litteraturen 
eftersom man fortfarande ser poeten som språkrör för 
en gudomlig eller bortommänsklig kraft. Redan under 
romantiken finns tendensen att lokalisera skapandet 
till det omedvetna; Coleridge talar både om att det 
poetiska geniets aktivitet är omedveten och om att 
viljan är inblandad i skapandet, Kant hävdar att 
diktaren inte kan förklara varifrån dikten kommer, 
och så vidare. Intresset för det omedvetna återkommer 
senare i modernistiska uppfattningar om skapandet. 
För en längre diskussion, se t.ex. Burke, Authorship, s. 
xix–xx, 5–9; Bennett, The Author, kap. 3 (”The Roman-
tic Author”, s. 55–71).

195 Här tänker jag bland annat på Richard 
Adelmans diskussion om ”idle contemplation” 
som en utgångspunkt för skapande hos poeter som 
Coleridge och Wordsworth i Idleness, Contemplation 
and the Aesthetic liksom i ”Idleness and Creativity” (jfr 
diskussionen i Lambkapitlet). Om att de romantiska 
poeterna uppfattade idleness som en psykologisk 
kategori, se Idleness, Contemplation and the Aesthetic, s. 
99. 
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som en symbol för författarens privilegierade och upp-
höjda position, ett torn som enligt Woolf under mel-
lankrigstiden och i takt med demokratiseringen hade 
börjat luta betänkligt. Även här har Woolf sitt fokus 
på konstnärstillvaron och liksom i ovanstående citat 
från ”Street Haunting” återkommer hon här till sam-
manlänkningen av medvetandet och det omedvetna 
med yta och djup och med bilder av vatten: 

Omedvetenheten [Unconsciousness], det vill säga 
det tillstånd då det undermedvetna arbetar för hög-
tryck [the under-mind works at top speed], medan 
medvetandet slumrar [the upper mind drowses], 
är något vi alla känner till. Alla har vi erfarenhet 
av vad omedvetenheten uträttar i vårt dagliga liv. 
Ponera att ni har haft en intensiv dag som turist i 
London. Kan ni säga vad ni har sett och haft för er, 
när ni kommer hem? Är det inte ett enda konturlöst 
virrvarr alltsammans? Men sedan ni vilat er lite och 
fått tillfälle att koppla av och se på någonting annat, 
stiger de vyer och ljud och yttranden som ur er syn-
punkt varit intressantast liksom självmant upp till 
ytan [swam to the surface] och stannar kvar i min-
net, under det att det oväsentliga sjunker i glömska 
[sank into forgetfulness]. Likadant är det med dikta-
ren. Efter en arbetsam dag [After a hard day’s work], 
då han strövat omkring, sett så mycket som möjligt, 
upplevt så mycket som möjligt och kastat ner otali-
ga anteckningar i minnets bok, blir diktaren – om 
han kan – omedveten. I själva verket arbetar hans 
undermedvetna för högtryck, medan medvetandet 
slumrar. Efter en stund lyfter så slöjorna, och där 
ligger det han vill skriva om förenklat och ordnat. 
Ger vi en alltför subtil tolkning åt Wordsworths be-
römda ord om den känsla som spirar ur stillhet, ifall 
vi drar slutsatsen att han med stillhet menade att en 
diktare behöver bli omedveten innan han skapar?196 

Woolf anspelar här på ett berömt citat av Wordsworth 
där han beskriver tillståndet av kontemplativ stillhet 
som startpunkt för det mest framgångsrika poesi-

196 Citatet från Virginia Woolf, ”Det lutande 
tornet”, övers. Per Erik Wahlund, i Det lutande tornet, 
s. 38–39. Originaluttryck i hakparentes från Virginia 
Woolf, ”The Leaning Tower”, s. 263–264. Det citat av 
Wordsworth som Woolf anspelar på lyder i sin helhet: 
”I have said that Poetry is the spontaneous overflow of 
powerful feelings: it takes its origin from emotion re-
collected in tranquillity: the emotion is contemplated 
till by a species of reaction the tranquillity disappears, 
and an emotion, kindred to that which was before 
the subject of contemplation, is gradually produced, 
and does itself actually exist in the mind. In this mood 
successful composition generally begins, and in a mood 
similar to this it is carried on […].” (”Preface to Lyrical 
Ballads”, i The Major Works, s. 611, min kursivering.)
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skapandet, och hennes framställning är inte helt olik 
Wordsworths, även om han inte på samma sätt beto-
nar omedvetenheten. I ”The Leaning Tower” har tan-
ken om omedvetenheten som grund för litteraturska-
pandet även en koppling till materiella och politiska 
villkor: för de 1800-talsförfattare som Woolf diskute-
rar i en historisk tillbakablick var det enligt henne en 
fördel att de levde i relativt välstånd och opåverkade av 
krig och konflikter, vilket gjorde dem omedvetna om 
sin egen klassituation och möjliggjorde ett skrivande 
från en upphöjd position (tornet), utan inre konflikter 
eller sinnesrörelse. För den generation författare som 
debuterade efter första världskriget hade dock tornet 
börjat luta, hävdar Woolf i sitt föredrag, eftersom de 
hade blivit medvetna om sin fortfarande relativt privi-
legierade ställning och oroade sig för demokratisering-
ens följder; de kunde inte höja sig över sina känslor av 
ilska, självömkan och dåligt samvete, vilket färgade av 
sig på deras skrivande (återigen tycks Woolf värja sig 
mot det litterära skapande som sker i affekt).197 

I ”The Leaning Tower” sammanför Woolf moder-
na psykologiska teorier om det omedvetna med ro-
mantiska föreställningar om skapandet som till synes 
spontant springer fram ur avskild kontemplation, men 
här gör hon det på ett mer explicit sätt än i ”Street 
Haunting”. Om hon i ”Street Haunting” talar om ett 
iakttagande öga och en vilande hjärna beskriver hon i 
”The Leaning Tower” ett liknande skiftarbete mellan 
det medvetna och det omedvetna.198 Ett dagsverke för 
en författare kan vara just det som hon tidigare har 
omtalat i ”Street Haunting”: att ströva, iaktta, upple-
va, anteckna (i ”minnets bok”) för att sedan låta det 
omedvetna göra sitt och sålla bland intrycken för att 
idén om konstverket ska träda fram. I ”The Leaning 
Tower” jämför Woolf författaren med turisten men in-
sisterar på att författaren arbetar även om det till synes 
kan se ut som om denne agerar som vilken nöjesjägare 
som helst. I ”Street Haunting” ägnar sig jaget åt sam-

197 ”There was no tranquillity in which they could 
recollect. The inner mind was paralysed because the 
surface mind was always hard at work,” skriver Woolf 
här, åter med anknytning till Wordsworths tankegång. 
Hos det tidiga 1900-talets författare finns alltså inte 
någon växelverkan mellan det medvetna och det 
omedvetna – författarna kan inte bortse från sin egen 
situation och släppa loss det omedvetnas krafter. Citatet 
från ”The Leaning Tower”, s. 273. 

198 Jag använder här psykoanalysens och Freuds 
term det omedvetna snarare än det undermedvetna; 
som framgått översätts dock ofta unconsciousness i 
Woolfs texter med det undermedvetna, och Woolf 
själv har en tendens att tala om det medvetna och det 
omedvetna i rumsliga och vertikala termer, i ”The 
Leaning Tower” exempelvis som ”the upper mind” 
och ”the under-mind”, och genom att förknippa det 
omedvetna med djup och det medvetna med yta. 
Woolfs gestaltningar av det omedvetna ska förstås inte 
likställas med den psykoanalytiska termen; Woolfs 
förhållande till psykoanalysen verkar ha varit tämligen 
ambivalent och skeptiskt. Det är först 1939, efter att 
hon träffat Sigmund Freud, som hon på allvar börjar 
läsa hans skrifter. I hennes närhet fanns dock ett starkt 
intresse för ämnet; brodern Adrian Stephen och hans 
hustru Karin var utbildade psykoanalytiker, flera 
andra medlemmar i Bloomsburygruppen, däribland 
maken Leonard och författaren och kritikern Lytton 
Strachey, diskuterade och publicerade sina tankar 
om Freud och The Hogarth Press gav ut hans skrifter 
i engelsk översättning. För en överblick över Woolf 
och psykoanalysen, se t.ex. Sanja Bahun, ”Woolf and 
Psychoanalytic Theory”, i Virginia Woolf in Context, 
s. 92–109 samt Nicole Ward Jouve, ”Virginia Woolf 
and Psychoanalysis”, i The Cambridge Companion 
to Virginia Woolf, s. 245–272. Att Woolfs analys av 
”det lutande tornet-generationen” kan ses i ljuset av 
psykoanalysen antyds av hennes dagboksanteckningar, 
se The Essays of Virginia Woolf. Vol. VI, s. 278–280, not 
1. Ellen Tremper ser dock Woolfs framställning av det 
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ma typ av aktivitet men här är idén om att författaren 
arbetar mer nedtonad; snarare kan man uppfatta det 
som att jaget tar en paus just i sitt arbete vid skrivbor-
det och söker vila och rekreation, även om det bara 
framgår indirekt. 

Här visar sig även en av skillnaderna mellan ”The 
Leaning Tower” och ”Street Haunting”: den förra var 
som framgått först ett föredrag och texten har även 
i omarbetad form kvar en del av föredragets tilltal 
och speglar innehållsmässigt den situation i vilken 
det framfördes. ”Street Haunting” är en essä som ge-
staltar mer än den förklarar och utreder och den är 
skriven direkt för publicering och för en annan typ av 
publik. Men ändå finns många likheter mellan texter-
na. I ”The Leaning Tower” leker Woolf med tanken 
att ett tillstånd av omedvetenhet är nödvändigt för att 
författaren ska kunna ”tränga under ytan” och skriva 
varaktiga mästerverk.199 I ”Street Haunting” formas li-
kaså en uppdelning mellan yta och djup där orden inte 
nödvändigtvis måste tolkas bokstavligt. Woolf skriver 
upprepade gånger att ambitionen med promenaden är 
att hålla sig på ytan, att låta ögat observera utan att 
fantasin ränner iväg. När ögat blickar in genom ett 
fönster och börjar fantisera om den kvinna som befin-
ner sig därinne hejdar essäjaget sig nämligen prompt:

Men här måste vi verkligen göra halt. Vi riskerar 
att gräva djupare än ögat vill gå med på; vi bromsar 
upp vår färd nerför det jämna flödet genom att gripa 
tag i någon gren eller rot. I vilket ögonblick som 
helst kan den sovande hopen vakna upp och inom 
oss väcka ett gensvar av tusen fioler och trumpeter; 
denna skara mänskliga varelser kan aktivera sig och 
bre ut sig med alla sina egenheter och lidanden och 
tarvligheter. Låt oss njuta lite till och ännu en stund 
nöja oss med idel ytor […].200 

Här verkar det handla om att hejda inlevelsen och tyg-
la fantasin, även om det hos Woolf kanske inte finns 

omedvetna i ”The Leaning Tower” som mer romantiskt 
präglad än freudiansk, se ”Who Lived at Alfoxton?” 
Virginia Woolf and English Romanticism (Lewisburg, 
1998), s. 89, 98–99, 231–232.

199 Citatet från Woolf, ”Det lutande tornet”, s. 
53. I original: ”[…] unconsciousness […] is necessary 
if writers are to get beneath the surface, and to write 
something that people remember when they are alone.” 
(”The Leaning Tower”, s. 274.) 

200 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 89. I original: ”But here we must stop pe-
remptorily. We are in danger of digging deeper than the 
eye approves; we are impeding our passage down the 
smooth stream by catching at some branch or root. At 
any moment, the sleeping army may stir itself and wake 
in us a thousand violins and trumpets in response; the 
army of human beings may rouse itself and assert all its 
oddities and sufferings and sordities. Let us dally a little 
longer, be content still with surfaces only […].” (”Street 
Haunting”, s. 482.) Woolf använder här åter ”army” om 
folkmassorna, som tidigare då hon talar om ”that vast 
republican army of anonymous trampers” (ibid., s. 481).
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samma självklara koppling mellan sysslolöshet, farliga 
fantasier och risken att drabbas av galenskap eller me-
lankoli som hos Montaigne eller för den delen Lamb 
när han skriver ”Witches, and other Night-Fears” och 
driver med bilden av det inspirerade poetiska geniet.201 
I ”Street Haunting” finns inga övernaturliga chimärer 
eller gorgoner, men samtidigt är stämningen genom-
gående drömlik och speglar modernismens intresse 
för olika slags mentala gränsfenomen. Woolf pekar 
på sömnen som gemensam nämnare mellan textjaget 
och de förbipasserande; alla befinner de sig i ett slags 
transliknande, sömngångaraktigt gränstillstånd, och 
sömnen tycks symbolisera frånvaro av ett medvetet 
och viljemässigt jag.202 Även senare i texten beskriver 
Woolf det drömliknande hos människorna som rör sig 
på gatan, och vilka uppenbarligen tänks ägna sig åt 
samma typ av fantasilekar som det betraktande jaget: 

På den korta vägen från arbetet till hemmet är folk 
som absorberade av något slags feberdröm, nu när 
de är befriade från skrivbordet och känner den fris-
ka luften mot kinderna. De har på sig dessa ljusa 
kläder som de är tvungna att hänga undan och låsa 
in under resten av dagen och är nu berömda crick-
etspelare, kända aktriser eller soldater som i nödens 
stund har räddat sitt land. Drömmande, gestiku-
lerande, ofta muttrande några ord rätt ut i vädret 
sveper de fram längs The Strand och över Waterloo 
Bridge, och därifrån föses de in i långa slamrande 
tåg och ut till någon prydlig liten villa i Barnes eller 
Surbiton, där åsynen av klockan i hallen och luk-
ten av kvällsmaten i källarvåningen sticker hål på 
drömmen.203

Känslan av dröm förstärks av tidpunkten för prome-
naden, som är i skärningspunkten mellan arbetsdag 
och vila, men också av miljöskildringen och ljuset. 
Eftersom det är skymning blir konturerna grumligare 
och ger större spelrum för fantasin, och tillsammans 
med det artificiella gatljuset bidrar det till en käns-

201 Naturligtvis är det svårt att bortse från att 
Woolf under stora delar av sitt liv led av mental ohälsa, 
vilket förstås har bäring på hennes skrivande. Men som 
Simon P. Hull hävdat (i ”Lamb, Woolf and Domesti-
city”, s. 13–15, 21) finns det i Woolfs skildring av staden 
ofta något hälsobringande och lustfyllt, vilket gör 
svårt att uppfatta melankoli som en sinnesstämning 
förmedlad av texten i sig. Eftersom jag i första hand 
utgår från de publicerade texterna har jag valt att tona 
ned diskussioner om skapande i relation till psykisk 
sjukdom, inte för att förneka kopplingen utan för att 
undvika stigmatisering av psykiska besvär eller att 
framställa författarna som offer. Om Woolfs psykiska 
problem, med dagens terminologi ofta tolkade som 
någon form av bipolär sjukdom, skriver Hermione 
Lee klokt och respektfullt i kapitlet ”’Madness’” i sin 
Woolfbiografi. ”Virginia Woolf was a sane woman 
who had an illness”, är kapitlets första mening, och 
Lee konstaterar att tendensen att ställa diagnos på 
Woolf riskerar att reducera hennes skrivande till terapi 
och Woolf själv till ett typexempel. Woolf hade ett 
eget språk för sin sjukdom, och frågan är om vi ska 
utgå från det eller från läkarvetenskapens, undrar Lee 
(Virginia Woolf, s. 171–196, citatet s. 171). 

202 I en studie av litterära skildringar av sömnens 
gränsområden, som halvslummer, sömnlöshet och 
uppvaknande, ser Peter Schwenger likheter mellan 
dessa tillstånd och litterär inspiration: i båda fallen 
sker, menar han, ett upphävande av identiteten och 
man rör sig bortom jaget på ett icke-viljemässigt sätt, 
se vidare At The Borders of Sleep. On Liminal Literature 
(Minneapolis, 2012), s. 72, jfr s. x. Kanske är det något 
liknande Woolf vill belysa här.

203 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 101–102.

204 Alf Kjellén har hävdat att det i flanörlitteraturen 
finns en vurm för det artificiella och konstgjorda, 
bland annat för det artificiella ljusets förmåga att 
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la av ”oansvarighet”, som Woolf uttryckte det i ett 
tidigare citat.204 I halvdunklet, där ljuskäglorna kan 
förvilla och skuggorna förvränga, kan stadslandskapet 
av asfalt och sten samtidigt vara en skog med grenar 
och rötter; gatan med sina människor kan bli en ström 
eller flod.205 Särskilt bilderna av vatten förstärker käns-
lan av tankemässig rörlighet: strömvirvlar, flöden, vå-
gor, tidvatten – hela tiden vatten som motverkar stilla-
stående, och som också i någon mening är förbundet 
med den roade, rörliga – och ytliga – sinnesstämning 
som präglar jagets promenad alldeles fram till slutet, 
då drömmen plötsligt tar slut och gatan blir torrlagd 
och hård som av ”hamrat silver”.206 

 
*

När forskare kommenterat Woolfs förhållande till vat-
ten har de ofta återkommit till havet som en mångty-
dig symbol i hennes romaner, förknippad med både 
ett särskilt kvinnligt intellekt, med trygghet och vila, 
jagupplösning och frihet från ansvar, tystnad och ord-
löshet, isolering, klaustrofobi och död. Men mitt in-
tryck är att essäernas vatten är ett delvis annat – det 
kan också vara flodens och strömmens, dammens och 
bassängens; ett lugnare vatten, sällan associerat med 
död men ofta med den rörliga tanken. I Charles Lam-
bs ”Witches, and other Night-Fears” berättar Elia om 
sin sublima havsdröm, som avslutas med att han spo-
las upp på Themsens strand, vilket blir en metaforisk 
förflyttning från den poetiska och potentiellt farliga 
fantasin till den mer förnuftiga och stillsamma pro-
san. Kanske finns hos Woolf en liknande tendens, 
men i det här fallet är det romanens vatten som är det 
mer dramatiska?207 Jag tänker även på det ytliga som 
Woolf så starkt betonar i ”Street Haunting” – det är 
också i någon mening ytvattnet jaget håller sig vid här, 
och därmed även en ytlig sinnesstämning. Varje gång 
jaget börjar föreställa sig hur det vore att vara någon 

skapa illusioner och bedra synsinnet. Kjellén ser 
denna fascination bland annat som ett medel för 
verklighetsflykt (Flanören och hans storstadsvärld, s. 73–
78). Woolf tar på liknande sätt fasta på de konstnärliga 
möjligheterna med ”the irresponsibility which darkness 
and lamplight bestow” (”Street Haunting”, s. 481).

205 Tendensen att metaforiskt beskriva gatan 
som en flod är förstås inte unik för Woolf, jämför 
exempelvis med hur Cora Sandel skriver i Alberte och 
friheten (s. 44): ”Att gå längs gatan kan vara som att 
följa en flod. Det är full trafik på den, eller den flyter 
mörk och övergiven, med spridda ljus utefter stranden. 
Den för människor mot varandra, från varandra, man 
vet inte vart den till slut kan föra en eller till vem.”

206 Citatet från ”Att strosa omkring på gatorna”, s. 
105. Några exempel på hur Woolf i ”Street Haunting” 
talar om såväl promenader som litteratur och 
konsumtion i termer av vatten: ”[…] we are impeding 
our passage down the smooth stream […]” skriver 
Woolf när jaget riskerar att stanna upp för länge i sina 
fantasier (s. 482); hon bevittnar ”the tide of trade which 
deposits its burden so punctually and prosaically upon 
the shores of Oxford Street” (s. 485); när hon kommer 
till antikvariatet finner hon ”anchorage in these 
thwarting currents of being” (s. 486) och beskriver 
engelsmännen som ”restless […], with the waves 
at their very door” (s. 488). Då essäjaget bläddrar i 
antikvariatsböckerna talar Woolf även om ”the ancient 
sea of fiction” (s. 488). 

207 Enligt David Bradshaw låter Woolf havet 
symbolisera kvinnors marginalisering i samhället. 
Undervattenspositionen kan vara förknippad med 
trygghet, men oftare med isolering och förintelse, 
se ”’The Purest Ecstasy’”, s. 101, 106–107. Annika J. 
Lindskog ser havet i The Waves (1930; Vågorna) som 
en bild för tystnad och det icke språkliga, särskilt 
knuten till karaktären Rhoda som har svårigheter 
att kommunicera och lever djupt försjunken i sitt 
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annan avbryter hon sig själv och hejdar sig från att i 
fantasin leva sig in alltför mycket i de människoliv hon 
iakttar – detta skulle stanna upp flödet alltför mycket. 

Susan M. Squier har tolkat denna ytlighet som ut-
tryck för en brist på empati för de utsatta människor 
jaget möter (två blinda män, en kvinna som möjligen 
är prostituerad, en förståndshandikappad pojke, en 
”skäggig jude, som ursinnig och märkt av hunger il-
sket blänger på oss ur sin misär”, en utslagen kvinna 
på trappan till en offentlig byggnad). Squier tolkar 
textens avbrott, i vilka jaget hejdar sig från inlevelse 
och identifikation, som ett slags distansering som le-
gitimerar att hon förblir i ett tillstånd av självbelåten-
het. Promenaden förändrar inget, bara roar, även om 
iakttagelserna skulle kunna ha stimulerat till eftertan-
ke och självrannsakan, anser Squier.208 Visst är det så, 
”Street Haunting” präglas tydligt av sitt klassperspek-
tiv: Woolfs alter ego kan röra sig fritt i staden på grund 
av ekonomisk säkerhet, hennes privilegierade ställning 
gör henne mindre påverkad av den sociala nöden, och 
som flanör beskriver hon sig som distanserad från dem 
hon skriver om och de miljöer hon betraktar, men det 
gäller oavsett om det är överklassfolk i Mayfair eller de 
fattiga och hemlösa som håller till i närheten av kom-
mersens skyltfönster. De kontraster mellan lyx och 
misär som Woolf beskriver kan lätt föra tankarna till 
vår egen tids ambivalens inför de utsatta människor 
som sträcker fram pappersmuggen utanför mataffä-
rer och andra butiker. Men om romantiska författare 
som Lamb eller Wordsworth i viss mån identifierade 
sig med eller idealiserade lösdrivare och tiggare är det 
svårt att se någon sådan identifikation i Woolfs essä: 
jaget beskriver i stället, efter att ha bevittnat ”sådana 
syner”, att det är ”som om nerverna raknar längs rygg-
raden; ett eldsken blossar plötsligt upp och svider i 
ögonen; en fråga ställs som aldrig blir besvarad”.209 Att 
tiggare och lösdrivare återkommer som symbolfigurer 
eller identifikationsobjekt i essän signalerar möjligen 

inre, se Silent Modernism. Soundscapes and the Un-
sayable in Richardson, Joyce, and Woolf (diss. Lund, 
2014), s. 236–240. Roger Poole hävdar att Woolfs 
vattenmetaforik speglar hennes ambition att skildra 
ett specifikt kvinnligt tänkande som han beskriver 
som intuitivt, rörligt och harmoniserande. Han menar 
också att vattnet för Woolf representerar döden som 
konfliktlösning; i en mindre drastisk form kan det 
erbjuda löften om frihet från individualitet, ansvar och 
det medvetna jaget, se The Unknown Virginia Woolf, 
s. 260–272. María Jesús Lopez Sánchez-Vizcaíno har 
delvis invänt mot Poole då hon konstaterar att det 
flödande, intuitiva intellektet även kan sägas finnas hos 
manliga karaktärer, som Septimus Warren Smith i Mrs 
Dalloway eller Jacob Flanders i Jacob’s Room, se ”The 
Waters of the Mind” (paginering saknas). 

208 Woolfs beskrivning av utsatta karaktärer från 
”Att strosa omkring på gatorna”, s. 92–94, citatet s. 93–
94. Susan M. Squiers diskussion om ”Street Haunting” 
återfinns i Virginia Woolf and London, s. 45–51. Tone 
Selboe menar att Squier läser texten alltför bokstavligt: 
”Street Haunting” präglas av sin ironi och av ett 
indirekt tilltal där Woolf visar snarare än argumenterar, 
menar Selboe (Litterære vaganter, s. 192). 

209 Citatet från ”Att strosa omkring på gatorna”, s. 
94 (jfr not 175–176 i Lamb-kapitlet).
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en önskan om att stå utanför produktionsordningen 
och utanför görandet, men essäisten är aldrig en ut-
stött i samma mening som lösdrivaren eller tiggaren – 
positionen i marginalen är mer självvald än nödtvung-
en, och mer mental än materiell.210 

Den privilegierade position som uppenbarligen sät-
ter sin prägel på promenaden i ”Street Haunting” gör 
att det åter är intressant att knyta an till den idé om en 
essäistisk idealtyp som jag tog upp i föregående kapitel: 
den som här rör sig på Londons gator förefaller, liksom 
den idealtypiske essäisten, ha fri tid, ekonomisk frihet, 
rörelsefrihet och en vilja att observera sin omgivning, 
och eftersom Woolf inte i just detta sammanhang sär-
skilt betonar kvinnans (mentala och fysiska) rörelse-
frihet eller brist på sådan ligger det nära till hands att 
dra paralleller till den essäistiska mentalitet som satte 
sin prägel på en del av 1700- och 1800-talets engelska 
essäistik, oftast formulerad av manliga författare. Man 
skulle kunna hävda att idén om ekonomiskt oberoende 
som en förutsättning för ett opartiskt förhållningssätt 
– en idé som har upprepats i essätraditionen och som 
skiner igenom i bland annat Graham Goods idealty-
piska beskrivning av essäisten – lever kvar hos Woolf, 
inte minst i hennes diskussion i A Room of One’s Own 
om att en egen inkomst gör det möjligt för kvinnor 
att lägga indignationen över könsmässiga orättvisor 
åt sidan. Denna diskussion utvecklar Woolf särskilt i 
bokens andra kapitel, då essäjaget berättar om vad som 
hänt med hennes syn på den manliga dominansen i 
samhället efter att hon själv blivit ekonomiskt obero-
ende. Med tiden har hon då kunnat erövra ”friheten 
att tänka på saker och ting i sin egen rätt”, som Woolf 
skriver. Elena Gualtieri har hävdat att essäjagets auk-
toritet och trovärdighet i A Room of One’s Own är helt 
avhängig hennes ekonomiska självständighet: när hon 
är befriad från bitterhet och inte behöver behaga kan 
hon få sin egen analys av kvinnors situation att framstå 
som balanserad och fördomsfri.211 I ”Street Haunting” 

210 Bland mer samtida essäister har Suzanne 
Brøgger, i ”Den indre posedame” (1990; ”Den inre 
bagladyn”), mer explicit pekat på parallellerna mellan 
författarens och den hemlösas utanförskap: ”Varje gång 
vi möter en baglady säger vi automatiskt: ’Sådana borde 
inte vara här.’ ’Någon borde ta hand om saken.’ ’Man 
måste väl göra något åt det.’ Men det går inte att göra 
något. För det finns en rest. Det är en rest som ingen 
kan göra något åt, men som tillhör livet. Det är denna 
rest jag tillhör. Den rest som finns kvar när allt är 
förbrukat och förklarat. Ofta blir jag tillfrågad om vem 
som är min förebild, mitt ideal, min inspiration. […] 
Och då måste jag svara att det är i bagladyn jag finner 
min like. Hon är inte den jag ville bli, men hon är den 
som jag innerst inne känner att jag är. […] Hon kan 
inte assimileras och bli salongsfähig, för hon inkarnerar 
det oacceptabla, det oroväckande, det chockerande och 
det förvirrande.” Citatet från Kväve. 1980–1990, övers. 
Ann-Mari Seeberg (Stockholm, 1991), s. 366. Även Nina 
Burton använder sig, mer idylliserande, av liknande 
bilder av essäistens position i ”Essävandring” (2007). 
Här skriver hon bland annat att ”essäister är tankens 
vagabonder. Som snusmumrikar strövar vi omkring 
bland kansken och avtagsvägar, ganska aparta bland 
de hemula fackförfattare man föst ihop oss med”. I 
Burtons fall handlar den metaforiska likheten bland 
annat om essäns oklara ställning i skönlitteraturen 
och tendensen att kategorisera den som facklitteratur: 
Essäister ”struntar i gärdsgårdar, och sådana lösdrivare 
tappar mantalsskrivningar ofta bort”. Burtons 
essäistiska luffare rör sig dock i en mer lantlig miljö, på 
allfarvägarna snarare än stadens asfalt. Burton citeras 
från Författaren nr 4/5 2007, första citatet s. 8, andra s. 
10. 

211 Citatet från Virginia Woolf, Ett eget rum, övers. 
Elisabeth Mansén, s. 52. Elena Gualtieri refereras från 
Virginia Woolf ’s Essays, s. 69–70, 90, där hon även 
påpekar att tanken om ekonomiskt oberoende som 
förutsättning för en opartisk och obunden intellektuell 
position återkommer i Three Guineas. Värt att lägga 
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markerar Woolf på liknande sätt att gatans flanerande 
präglas av intresselöshet; redan från början har ju jaget 
brutit upp från sin egendom och sina accessoarer, men 
även ute på gatan avsäger hon sig ägandeskap över de 
platser och objekt hon betraktar och fantiserar om: 

Utan en tanke på att köpa något är ögat lekfullt och 
generöst; det skapar, det utsmyckar, det förskönar. 
Där man står ute på gatan kan man inreda vartenda 
rum i ett inbillat hus och möblera dem efter eget hu-
vud med soffa, bord och matta. […] Men när man 
väl har byggt och möblerat huset är man som väl är 
inte alls tvungen att äga det; man kan utrymma det 
på ett ögonblick och bygga upp och inreda ett annat 
hus med andra stolar och andra speglar.212

Essän avslutas dock på ett sätt som antyder att ett så-
dant intresselöst perspektiv är en chimär. När essäja-
get efter att ha varit ”på rymmen” till sist närmar sig 
sin egen dörr ”är det ändå betryggande att känna hur 
de gamla ägodelarna, de gamla fördomarna omsluter 
oss och hur jaget, som har förgrenat sig i så många gat-
hörn […], nu är skyddat och omgärdat”, skriver Woolf 
ironiskt. Ostronets skal byggs så upp på nytt.213

Idén om essäistens oberoende och intresselöshet 
formas inte minst i det tidiga 1700-talets Spectator, och 
kanske kan ”Street Haunting” bland annat läsas som 
en kommentar till vissa attityder och föreställningar 
som förmedlas i Addisons och Steeles essätidskrift. 
I en essä från 1712, tillskriven Richard Steele, ger sig 
textens jag på grund av sömnlöshet ut på en dygnslång 
tur i London för att trötta ut sinnen och fantasi så att 
han sedan kan nå ett tillstånd av verklig vila. Även 
detta jag är ett slags flanör, som känner sig hemma i 
staden och njuter av att betrakta snarare än konsume-
ra. Att iaktta stadens folkliv och skiftningar framställs 
som ett nöje och en njutning i sig även i The Spectator. 
För både Woolf och Steele är det dessutom viktigt att 
essäisten är öppen för allt som kan iakttas; i det mest 
triviala kan det dölja sig något extra värdefullt.214 

märke till är dock att Woolf i A Room of One’s 
Own ifrågasätter att manliga intellektuella lyckats 
upprätthålla en sådan opartiskhet då de skrivit om 
kvinnor. Även om hon inte tillskriver män förmågan 
till opartiskhet är det likväl ett ideal hon förespråkar 
för kvinnliga författare och intellektuella. I Three Guin-
eas vidhåller hon detta ideal men påpekar samtidigt 
att kvinnor inte av naturen är mer opartiska än män: 
”[…] they should be able to take a more purely disin-
terested view of culture than their brothers, without for 
a moment claiming […] that they are by nature more 
disinterested.” Citatet från Virginia Woolf, A Room of 
One’s Own and Three Guineas, med introduktion av 
Hermione Lee (London, 2001), s. 198. 

212 Citatet från ”Att strosa omkring på gatorna”, s. 
95. I original: ”With no thought of buying, the eye is 
sportive and generous; it creates; it adorns; it enhanc-
es. Standing out in the street, one may build up all 
the chambers of a vast imaginary house and furnish 
them at one’s will with sofa, table, carpet. […] But, 
having built and furnished the house one is happily 
under no obligation to possess it; one can dismantle it 
in the twinkling of an eye, build and furnish another 
house with other chairs and other glasses.” (”Street 
Haunting”, s. 485.) 

213 Citaten från ”Att strosa omkring på gatorna”, s. 
106. I sin helhet i original: ”That is true: to escape is 
the greatest of pleasures; street haunting in winter the 
greatest of adventures. Still as we approach our own 
doorstep again, it is comforting to feel the old posses-
sions, the old prejudices, fold us round, and shelter and 
enclose the self which has been blown about at so many 
street corners, which has battered like a moth at the 
flame of so many inaccessible lanterns.” (”Street Haunt-
ing”, s. 491.) 

214 Essän från The Spectator är nr 454, publicerad 
måndagen den 11 augusti 1712, och refereras från The 
Spectator. Vol. IV, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965), 
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Den gemensamma förutsättningen tycks alltså vara 
ett slags ytlig sinnesstämning av förströelse och nöje 
och sökande av skönhet som samtidigt som den lock-
ar kan upplevas som provocerande. Andra människor 
blir ju bara ett medel, något att skriva ett par roade 
rader om i en essä. Randi Saloman har beskrivit det 
som att essän bara använder sina objekt och karaktärer 
så länge den behöver dem, vilket kan uppfattas som 
både oroande och frigörande. Enligt henne hör det till 
genren och är ett tecken på att essän gör något annat 
än romanen: om romanen pejlar på djupet rör sig essän 
mer horisontellt; att jaget ständigt hejdar sig från inle-
velse är ett tecken på att ”Street Haunting” utforskar 
essäns snarare än romanens möjligheter, menar Salo-
man.215 

När Saloman försvarar Woolfs essäistiska ytlighet 
bemöter hon en liknande typ av kritik som riktats mot 
Lamb då han anklagats för att uttrycka ett estetise-
rat och distanserat förhållande till sociala orättvisor. 
I en jämförelse mellan Woolf och Lamb som i likhet 
med Randi Salomans resonemang tangerar kritiken 
mot författarnas påstådda kallsinne har Simon P. Hull 
insisterat på att nöje, pleasure, är ett nyckelord i essä-
istiken (detta betonas ju inte minst av Woolf i ”The 
Modern Essay”): att reagera på stadsupplevelsen med 
nöje måste vara en lika legitim respons som den oro 
och alienation inför storstaden som formas och för-
medlas hos exempelvis Wordsworth, Charles Dick-
ens eller T. S. Eliot, menar Hull. Även om essäisten 
kan beröra de mörka dimensionerna av tillvaron sker 
det likväl på ett ofta distanserat sätt, som ibland kan 
uppfattas som känslokallt och ytligt, konstaterar han. 
Essän präglas enligt Hull av en särskild sinnesstäm-
ning: fattning, jämnmod, balans och distans snarare 
än besatthet. Essäisten låter tanken vandra snarare än 
att stanna upp och fokusera och essäns mentalitet är 
rörlig, flyktig och oberäknelig snarare än introspektiv 
och melankolisk.216 

s. 98–103. Det distanserat roade perspektivet visar sig 
här bland annat då Steele beskriver människor som 
”Objects of Speculation” (s. 98). Det mest intressanta 
med Spectator-essän är dock kanske mottot på samma 
sida. Den inleds med ett citat från Terentius komedi 
Heauton timoroumenos (”Självplågaren”): ”Sine me, 
Vacivom tempus ne quod dem mihi Laboris”, som här 
översätts ”Give me leave to allow myself no respite 
from labour.” Citatet pekar på det paradoxala i att be 
om ledigt för att kunna använda sin ledighet till arbete 
(ungefär samma paradox som vidlåder den akademiska 
traditionen med sabbaticals): kanske speglas i Steeles 
essä tanken att författarens ”lediga” flanerande och 
iakttagande i själva verket är en del av arbetet. Detta är 
i så fall en tematisk parallell med ”Street Haunting”.

215 Randi Saloman refereras från Virginia Woolf ’s 
Essayism, s. 27–29, 32. Även Saloman kommenterar 
Susan M. Squiers nämnda kritik av det ytliga och 
bristen på empati i ”Street Haunting”: ”It is true that 
the narrator’s impressions throughout her ramblings are 
largely superficial. Yet it is this very superficiality […] 
that allows the essayist to achieve things that the realist 
novelist cannot […]. While I take Squiers larger point, 
I do not think the essayist is to be condemned for her 
failure to penetrate the interiors of her fellow citizens. 
[…] As an essayist, Woolf is not looking to engage 
herself in investigations of character, or in propagan-
distic social commentary, but rather to emphasise her 
ability to record such moments without being weighed 
down by the types of interests that would make the 
continuation of her work impossible.” (Ibid., s. 27–28.) 
Beskrivningen av essäns horisontella organisering är här 
inspirerad av G. Douglas Atkins som lägger tonvikt vid 
essän som konstituerad av relationer och sidoordning 
snarare än djup (Reading Essays, s. 8–9, jfr diskussionen 
i Lambkapitlet, not 64). 

216 Här refererar jag från Simon P. Hull, ”Lamb, 
Woolf and Domesti-city”, s. 17–23. Hull skriver bland 
annat följande: ”To essay, after all, is to be detached as 



435

Hulls beskrivning är generaliserande och idealty-
pisk, och liknar därmed tidigare nämnda exempel på 
försök att beskriva en särskild essäistisk karaktärstyp, 
ett temperament eller, om man så vill, en aspekt av 
ett essäistiskt modus. Naturligtvis går det inte att häv-
da att alla som skriver essä ger uttryck för en sådan 
sinnesstämning som Hull och andra har artikulerat 
(varför skulle just essän bara ha plats för ett slags per-
sonlighet eller sinnesstämning – inte ställer vi sådana 
krav på andra genrer?). Intressant är ändå att sysslo-
löshet tycks vara en återkommande ingrediens just i 
teckningarna av en essäistisk disposition – både som 
tecken på en materiell situation som ger tid för ob-
servation och nöje och som ett särskilt slags mental 
beredskap för reflektion på viss distans från tankarnas 
föremål. Woolfs ”Street Haunting” kan läsas i linje 
med dessa försök att argumentera för ett särskilt slags 
essäistisk sysslolöshet, och utmärker sig därmed inte 
minst genom just sin sinnesstämning i förhållande till 
en mer destruktiv och radikaliserad form av sysslolös-
het – förstådd exempelvis som ränksmidande lättja 
eller ingentinggörande i protest mot att det omgivan-
de samhällets arbetsetik spiller över på förväntningar 
om författarens ”görande” – som dyker upp hos med 
Woolf samtida modernistiska författare som James 
Joyce, Franz Kafka och Samuel Beckett. Som exempel 
kan nämnas en studie om irländsk modernism i vilken 
Gregory Joseph Dobbins diskuterar hur en figur som 
han efter Joyce kallar the lazy idle schemer – förkropps-
ligad inte minst just i Joyces Stephen Dedalus – använ-
des för att polemisera mot samtida föreställningar om 
att konstnärer och intellektuella skulle delta i arbetet 
med att bygga nationen Irland i samband med avko-
lonialiseringen under 1900-talets första decennier. De 
irländska modernisterna lyfte dock inte fram lättje-
fullt ränksmidande (”idle scheming”) i hyllningssyfte, 
i likhet med exempelvis Robert Louis Stevenson i ”An 
Apology for Idlers”, utan snarare för att visa hur kolo-

opposed to obsessed, to let the eye and mind wander 
instead of focusing intently and intensely. This sug-
gests an agile, fanciful and flighty mind rather than 
a ponderous, introspective melancholic one […].” 
(Ibid., s. 20.) Kanske är Hulls beskrivning ett exempel 
på att den engelska essätraditionen i vissa avseenden 
avviker från Montaigne trots den engelska fäblessen för 
renässansförfattaren – att introspektionen här avvisas 
som icke-essäistisk skulle kunna ses som exempel på 
det. För kritiken mot Lamb, jfr diskussionen i det 
föregående kapitlet i anslutning till not 184. 
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niseringen lett till en både ekonomisk och intellektuell 
underutveckling som starkt reducerat de roller förfat-
tare och andra intellektuella kunde spela i samhället. 
Karaktärstypen the lazy idle schemer utmärker sig ge-
nom att inte producera, betonar Dobbins – Stephen 
Dedalus har konstnärsaspirationer men drömmer och 
planerar snarare än realiserar och förblir därför, likt 
exempelvis Robert Musils Ulrich, i det potentiella och 
hypotetiska och förkroppsligar snarast negationen av 
en traditionell intellektuell. Den lata ränksmidaren 
förmår aldrig formulera ett alternativ till det intellek-
tuella arbete han kritiserar, vilket skulle innebära att 
överge den lättjefulla position som han intagit. Enligt 
Dobbins var dock the lazy idle schemer en tillfällig be-
sökare i irländsk litteratur, synlig framför allt under 
avkoloniseringen: när den postkoloniala staten Irland 
hade stabiliserats i slutet av 1930-talet, och ”arbetet” 
med nationen kunde ses som åtminstone tillfälligt av-
klarat, betonades inte arbetsetiken längre lika starkt 
och lättjan förlorade sin radikalitet.217 

Ytterligare exempel att ställa mot Woolfs essäistis-
ka sysslolöshet i ”Street Haunting” finns i litteraturve-
taren Leonhard Fuests Poetik des Nicht(s)tuns (2008). 
Fuest har utmejslat ett slags ingentinggörandets po-
etik från romantiken till modern tid, och iakttar en 
stigande grad av radikalisering och aggressivitet i lit-
teraturen: ju starkare samhälleligt genomslag för ar-
betets primat, desto mer radikal, resignerad och verk-
lighetsavvisande blir litteraturens vägran att göra och 
producera. I denna radikalisering urskiljer Fuest fyra 
stadier: från Müßiggang (som i synnerhet i den tyska 
romantiken blir ett led i diskussionen om konstens 
autonomi) går det vidare till flanörernas melankoliska 
Flanerie, över till den mer handlingsförlamande lätt-
jan, Faulheit, och till sist till det mest radikala förhåll-
ningssättet, Nicht(s)tuns, där protesten mot att arbeta 
och underkasta sig görandets ordning beskrivs som 
en nihilistisk och asketisk vägran att upprätthålla den 

217 Referatet här utgår från Gregory Joseph 
Dobbins, Lazy Idle Schemers. Irish Modernism and 
the Cultural Politics of Idleness (Dublin, 2010), fr.a. 
s. 1–32, 78–79, 85, 88, 96, 185, 208–209. Enligt 
Dobbins bygger irländska modernistiska författare 
som Joyce, Beckett och Flann O’Brien på en kolonial 
stereotyp föreställning om irländares lättja, som hade 
använts som legitimeringsstrategi för den engelska 
kolonisationen (jfr Sarah Jordans diskussion i The 
Anxieties of Idleness om hur industry närmast görs till 
ett inslag i den brittiska nationalkaraktären under 
1700-talet, bland annat i syfte att legitimera koloniala 
erövringar). Behandlingen av sysslolösheten som 
begrepp och retorisk hållning i irländsk modernism 
liknar i viss mån den engelska romantikens diskussion 
om idle contemplation vilken Richard Adelman 
sammanfattat i flera studier, i den meningen att 
sysslolösheten i båda fallen kopplas samman med en 
reflektion om författarens samhälleliga legitimitet. 
Dobbins studie särskiljer sig dock genom sin specifikt 
nationalistiska prägel – i den romantiska debattens 
utbyte mellan engelsk poesi och tysk filosofi finns inte 
en lika tydlig nationalistisk dimension. 
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egna existensen (här exemplifierar Fuest med Kafkas 
Gregor Samsa och Herman Melvilles Bartleby, vilka 
båda svälter sig till utplåning).218 Någon tanke om ett 
slags litteraturens generalstrejk som i Fuests Nicht(s)-
tuns har jag svårt att urskilja i Virginia Woolfs essä-
istiska skrivande, även om man kanske kan säga att 
hennes skildringar av och diskussioner om idleness och 
leisure tangerar de tidigare stegen – Müßiggang och 
Flanerie. Kanske ligger det i linje med Fuests  hypotes 
om att det går ett slags litterär gränslinje särskilt mel-
lan Müßiggang och Faulheit; bara det förstnämnda 
kan förknippas med skrivande, då lättjan inte alstrar 
några skrivna produkter utan kännetecknas av stag-
nation och handlingsförlamning (den kan förstås 
däremot gestaltas i fiktiv form). Den som skriver är 
varken lätting eller arbetar utan är något mitt emel-
lan – en Müßiggänger, menar Fuest. Och det är hel-
ler inte lättja i bemärkelsen handlingsförlamning som 
Woolf skildrar utan snarare en produktiv sysslolöshet 
som uppenbart är förknippad med just skrivande.219 
Hos Woolf formas återkommande bilder av en dvallik-
nande, förtrollande och kontemplativ sysslolöshet som 
ligger till grund för fruktbart konstnärligt skapande, 
men vilken också – som i ”The Modern Essay” – för-
knippas med pleasure och med läsarens litterära nöje. 
Det Woolf beskriver är närmast ett utopiskt tillstånd 
som jag som sagt uppfattar har en del gemensamt med 
föreställningar inom den romantiska poesin och este-
tiken (även om Woolf snarare förhåller sig till engelsk 
än tysk romantik). Hos Woolf tycker jag mig emeller-
tid uppfatta en större konstnärlig självtillräcklighet än 
i den romantiska diskussionen. För henne tycks inte 
den kontemplativa sysslolösheten på samma sätt repre-
sentera ett potentiellt hot, vilket kan anas hos roman-
tiska poeter som Coleridge och Wordsworth som tycks 
känna sig tvungna att påminna om att sysslolöshet är 
en del av poetens arbete och en mentalt riskfylld an-
strängning. Kanske – men jag sträcker mig inte längre 

218 Gregor Samsa är huvudpersonen i Kafkas Die 
Verwandlung (1915; Förvandlingen) och Bartleby den 
outgrundlige kopisten i Melvilles novell ”Bartleby, the 
Scrivener. A Story of Wall Street” (1853/1856; ”Bartleby, 
skrivaren”). Sammanfattningen av Leonhard Fuests 
Poetik des Nicht(s)tuns baseras fr.a. på s. 11–32, 57, 98, 
211–214. Fuest inleder med att referera till en samtida 
populärfilosofisk diskurs som hyllat sysslolöshet, 
långsamhet och reflektion (han exemplifierar bl.a. med 
Tom Hodgkinsons How to be Idle). Fuest menar att 
denna diskurs vilar på en underliggande föreställning 
om sysslolöshetens och långsamhetens kreativitet 
som ytterst understödjer en arbetsideologi – pausen 
och vilan blir former för att öka produktiviteten. I 
skönlitteraturen finner Fuest mer radikala former av 
protest mot en överordnad arbetsetik, protester som 
samtidigt blivit alltmer distanserade från verkliga 
förhållanden. I synnerhet i romantiken, som kopplas 
samman med den mildaste formen av protest, fungerar 
sysslolösheten enligt Fuest som en textuell strategi och 
beståndsdel i det romantiska konstverkets poetiska 
autonomi, vilket inte minst har att göra med formen: 
hos Friedrich Schlegel och Ludwig Tieck uttrycks 
Müßiggang i undvikandet av ett linjärt berättande, i 
utvikningar, ironier och mångtydigheter. 

219 Fuest diskuterar förhållandet mellan Müßiggang 
och Faulheit i Poetik des Nicht(s)tuns, s. 22, 173–176. 
Liksom hos Dobbins är även Fuests exempel 
uteslutande manliga; i tämligen rask takt undersöker 
han bland annat texter av Baudelaire, Walter Benjamin 
och Robert Walser (under rubriken ”Flanerie”), Ivan 
Gontjarov och Vilhelm Raabe (i avsnittet ”Faulheit”) 
och Melville, Kafka, Georges Perec och Thomas 
Bernhard (i kapitlet ”Nicht(s)tun”). Urvalet gör förstås 
typologin effektiv och åskådlig, men frågan är om den 
hade varit densamma om Fuest även hade studerat ett 
antal kvinnliga 1800- och 1900-talsförfattare. 
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än till kanske – är Woolfs tilltro till litteraturens (och 
emellanåt essäns) skönhet och pleasure ett uttryck för 
att föreställningen om litteraturens autonomi hade 
blivit mer självklar under 1900-talets första decennier 
(även om ett renodlat l’art pour l’art-tänkande aldrig 
fick riktigt fäste i den engelska kulturen), medan den 
ett århundrade tidigare ännu var i sin linda?220 Eller 
har jag kanske åter förirrat mig alltför långt in i den 
spekulativa terrängen? 

 
*

Även om Virginia Woolf leker road betraktare i ”Street 
Haunting” och kanske i den meningen ger uttryck för 
en åtminstone i den engelska essäistiken relativt vanlig 
position, där blicken hellre vänds utåt och bort från 
jaget än inåt, och söker det nöjaktiga och – måhända 
– ytliga, tycks det mig likafullt som om Montaigne i 
viss mån svävar över och hemsöker denna essä. Kanske 
tänkte sig Woolf att titelns haunting skulle föra tan-
karna till gatorna som ett favorittillhåll och stadsrum-
met som en miljö där man gärna och ofta vistas och 
dröjer sig kvar, men ordet kan också associera till mer 
oroande hemsökelser, mentala spöken eller efterhängs-
na tankar (trots allt skiljer det bara en bokstav mellan 
haunting och det hunting som Woolf inleder med att 
associera till: vem är jägare, vem blir jagad och vad är 
det som jagas?).221 Trots flykten från det egna rummet 
och identiteten pockar frågan om när vi är oss själva, 
den montaigneska frågan om jaget – som också är den 
sokratiska uppmaningen om att känna sig själv – ändå 
till sist på uppmärksamhet och hejdar fantasins inle-
velse i andra tider och liv: 

Är mitt sanna jag det som står här på trottoaren i 
januari eller det som lutar sig ut över balkongen i 
juni? Är jag här eller är jag där? Eller är mitt sanna 
jag varken det här eller det där, varken det ena eller 

220 I en undersökning av l’art pour l’art-estetikens 
framväxt och utbredning menar Gene H. Bell-
Villada att föreställningarna om att konsten endast 
tjänar sina egna och inomestetiska syften aldrig får 
samma betydelse i England som i Frankrike, där de 
sprids från mitten av 1830-talet och framåt (delvis 
som en defensiv reaktion på en ny industrialiserad 
litteraturmarknad där poesin saknar tydlig funktion). 
Engelska poeter som Coleridge och Wordsworth 
separerar inte litteratur från moral på det sätt som 
emellanåt görs i den franska kulturen – Oscar Wilde 
är en av få engelskspråkiga författare som uttrycker 
en mer renodlad tanke om konstens autonomi. Inte 
heller går det att beskriva modernismen i sin helhet 
som en arvtagare till l’art pour l’art-tänkandet – även 
om många modernister vantrivdes i det borgerligt 
kapitalistiska samhället är deras ambition att skapa 
helt efter eget huvud förbunden med detta samhälles 
liberalistiska individualism, hävdar Bell-Villada. 
Han menar även att många modernister vacklar 
i sina övertygelser – ena stunden kan de låta som 
renodlade esteter och den andra, i linje med l’art pour 
l’art-estetikens föregångare Kant och Schiller, knyta 
litteratur till moral och sanning. Så skulle man kunna 
uppfatta Woolf, tror jag – hon är inte opåverkad av 
tankarna om konstverkets autonomi men har samtidigt 
ett närmast litteratursociologiskt intresse för att se 
litteraturen i förhållande till samhällsutvecklingen 
och vill också – åtminstone i någon mån – fostra sina 
läsare. Bell-Villada refereras från Art for Art’s Sake & 
Literary Life. How Politics & Markets Helped Shape the 
Ideology and Culture of Aestheticism, 1790–1990 (Lincoln, 
1996), s. 3–4, 20–21, 28, 45, 50, 56–57, 63–68, 88–90, 96, 
144–145, 161–162, 182–183.

221 Beskrivningen av haunting utgår här från 
OED, ”haunt” (substantiv och verb) resp. ”haunting” 
(substantiv och adjektiv). Simon P. Hull menar att det 
inte finns något skrämmande eller spöklikt i Woolfs 
”haunting” (”Lamb, Woolf and Domesti-city”, s. 21), 
medan Rachel Bowlby hör till dem som menar att just 
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det andra utan något så varierat och vagabonderande 
[varied and wandering] att det bara är när vi ger 
fria tyglar åt dess önskningar och låter det röra sig 
alldeles obehindrat som vi faktiskt är oss själva?222 

När Woolf här skriver om jaget är det med ett språk 
som kan föra tankarna till Montaigne, samtidigt som 
hennes funderingar pekar i en delvis annan riktning än 
hans. Woolf leker med tanken om att jaget är sig självt 
först när det ges ”fria tyglar” och då det får röra sig 
obehindrat in i och ut ur olika identiteter. Strax dess-
förinnan har hon talat om att naturen, då hon skapat 
människan, har smugit in alla möjliga slags motstridi-
ga begär och instinkter, ”oförenliga med vår innersta 
varelse, så därför är vi strimmiga, brokiga, kaotiska”. 
Liksom hos Montaigne präglas det woolfska jaget – 
här vacklande mellan ”jag” och ”vi” – av sin form-
löshet och motstridighet, som står i tydlig kontrast 
till det sköna och oblandade som Woolf annars lyfter 
fram i ”Street Haunting” (är det rentav ett drag av det 
monstruösa som trots allt letar sig in hos Woolf?).223 

I ”Street Haunting” sätts frågan om jaget även i 
perspektiv av förhållandet mellan det offentliga och 
det privata. Men om det för Montaigne är privatlivet 
och det fysiska och rumsliga tillbakadragandet till 
tornet och lantegendomen som erbjuder frihet är det 
för Woolf snarare stadens gator som associeras med 
ett liknande löfte.224 Citatet ovan fortsätter nämligen 
med följande rader: 

Omständigheterna kräver enhetlighet; för bekväm-
lighets skull måste en människa vara helgjuten. Den 
gode medborgaren som stiger in genom sin dörr på 
kvällen måste vara banktjänsteman, golfspelare, 
äkta make och far, inte en nomad på ökenvandring, 
en mystiker som stirrar upp mot himlen, en vällus-
ting i San Franciscos slumkvarter, en soldat i spetsen 
för en revolution eller en paria som ylar av nihilism 
eller ensamhet. När han öppnar sin dörr måste han 

detta ord antyder att essän tangerar en tematik som 
går djupare än ytan trots det explicita fokuset på ögat 
(”Walking, Women and Writing”, s. 22–23). Jfr även 
Tone Selboe, Litterære vaganter, s. 185. 

222 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 97. I original: ”Is the true self this which 
stands on the pavement in January, or that which bends 
over the balcony in June? Am I here, or am I there? Or 
is the true self neither this nor that, neither here nor 
there, but something so varied and wandering that it 
is only when we give the rein to its wishes and let it 
take its way unimpeded that we are indeed ourselves?” 
(”Street Haunting”, s. 486.) Åter tänker jag här på 
Platons Faidros, i vars inledning Sokrates hävdar att så 
länge han inte känner sig själv, som inskriften i Delfi 
stipulerar, tycker han inte att det är lika viktigt att 
undersöka det som ligger utanför honom själv (Platon, 
”Faidros” 230a, s. 310–311). 

223 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 97. I original: ”[…] into each one of us she 
[naturen] let creep instincts and desires which are ut-
terly at variance with his [människans] main being, so 
that we are streaked, variegated, all of a mixture […].” 
(”Street Haunting”, s. 486.) 

224 I Woolfs essä om Montaigne, strax efter det 
tidigare citerade partiet där Woolf konstaterar att de 
viktigaste inslagen i Montaignes recept för att leva 
väl torde vara avskildhet och eftertanke, men att man 
inte kan veta säkert, skriver Woolf: ”The truth is that 
life in the country, with one’s books and vegetables 
and flowers, is often extremely dull. He could never 
see that his own green peas were so much better than 
other people’s. Paris was the place he loved best in the 
whole world […].” (”Montaigne”, i The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. IV, s. 73.) Woolf sätter alltså idealbilden av 
den tillbakadragne Montaigne i gungning, och lyfter 
i stället fram ett mer sällskapligt, demokratiskt och 
kosmopolitiskt drag hos den franske essäisten.
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dra fingrarna genom håret och ställa paraplyet i sitt 
ställ, han som alla andra. 225

Woolf ställer här det vilda och marginaliserade mot 
det civiliserade och domesticerade: på gatorna, på väg 
från arbetet till hemmet, kan den ”gode medborgaren” 
(för övrigt en tydligt manlig gestalt) i fantasin leva sig 
in i andra liv på liknande sätt som textjaget självt. I det 
här fallet är det, vid sidan av soldaten, framför allt de 
udda existenserna Woolf exemplifierar med, och flera 
av dem – nomaden, vällustingen, mystikern, parian 
– kan i viss mån sägas förkroppsliga olika former av 
sysslolöshet och lättja som varit återkommande i lit-
teratur- och kulturhistorien (dock inte så mycket den 
sysslolöshet som varit frukten av privilegier utan snara-
re den som knutits till avsaknad av egendom och social 
position).226 Man kunde säga att Woolfs exempel med 
den gode medborgaren som kan förlora sig i drömmar 
på gatan men som måste bli en enhetlig person och 
följa konventionen då han kommer innanför dörren 
upprepar den övergripande strukturen i ”Street Haun-
ting”: även textens betraktande jag drömmer sig in i 
andras liv på gatorna och blir sig själv när hon stänger 
dörren till sitt eget hem. Woolf pekar på det som för-
enar den som observerar och dem hon observerar – de 
har alla tillgång till det vilda som fantasin och dröm-
merierna representerar. Men det är bara så länge han 
befinner sig i gatans offentlighet – och mellan arbetet 
och hemmet – som den gode medborgaren kan hänge 
sig åt sina fantasier; när dörren stängs måste han samla 
och tygla sig och uppträda i rollen som familjeförsör-
jare, make, far, en som sköter sitt jobb och utövar sina 
fritidssysselsättningar under kontrollerade former. På 
samma sätt måste textens jag, ”som har förgrenat sig i 
så många gathörn, som har fladdrat som en nattfjäril 
mot ljuslågan i så många oåtkomliga gatlyktor”, fälla 
ihop vingarna och samla ihop sig när hon träder över 
sin egen tröskel.227

225 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 97. I original: ”Circumstances compel uni-
ty; for convenience’ sake a man must be a whole. The 
good citizen when he opens his door in the evening 
must be banker, golfer, husband, father; not a nomad 
wandering the desert, a mystic staring at the sky, a 
debauchee in the slums of San Francisco, a soldier 
heading a revolution, a pariah howling with scepticism 
and solitude. When he opens his door, he must run his 
fingers through his hair and put his umbrella in the 
stand like the rest.” (”Street Haunting”, s. 486.) 

226 Längre fram i texten följer Woolf upp temat 
med det domesticerade och det vilda i samband med att 
jaget bläddrar i böcker i ett antikvariat: ”Second-hand 
books are wild books, homeless books; they have come 
together in vast flocks of variegated feather, and have a 
charm which the domesticated volumes of the library 
lack.” (”Street Haunting”, s. 487.) 

227 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 106. 
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Åter kommer jag att tänka på Richard Sennetts 
teorier om den successiva förskjutningen av förhållan-
det mellan offentligt och privat från 1700-tal till 1900-
tal som tangerades i diskussionen om det teatrala dra-
get i Lambs essäistik.228 Sennett menar att beteendet 
i offentligheten – som han ofta exemplifierar med hur 
människor uppträder på stadens gator – under senare 
delen av 1800-talet blir alltmer passiviserat. Att strosa 
omkring på gatorna handlar inte längre om social in-
teraktion utan om att observera. Sennett beskriver hur 
det för den borgerlige mannen rentav blir möjligt att 
vara privat offentligt: om han i hemmet och den pri-
vata sfären förväntades leva upp till idealet om anstän-
dighet och oantastlighet genom ett auktoritärt och 
kanske repressivt uppträdande gentemot familj och 
tjänstefolk fanns det på gatorna en frihet att dagdröm-
ma och vara anonym. Enligt Sennett handlar det länge 
just om en manlig frihet: ända in på 1890-talet var det 
svårt för en kvinna att ensam röra sig i samma miljöer 
utan att väcka uppmärksamhet eller riskera sin dygd, 
har han hävdat, men förmodligen var det mer kom-
plext än så; arbetarkvinnor hade alltid haft en plats i 
stadsmiljön, och det finns även forskare som pekat på 
att medelklasskvinnor kunde vistas utan förkläde på 
gatorna redan tidigare, bara de visste hur man gjorde 
det på ett framgångsrikt sätt.229 Woolf har likväl yt-
terligare något gemensamt med Sennett då även hon 
antyder att livet innanför hemmets väggar kan vara 
begränsande. Hos båda utmålas gatans drömmerier 
som en tillfällig befrielse från privatlivets och famil-
jens fastare rollbesättning, men i Woolfs fall verkar det 
också kunna gälla kvinnor som strosar.

Att gatornas påbjudna beteende är det passiva inne-
bär enligt Sennett också ett slags befrielse från hand-
ling och från sociala band. Observatören är öppen för 
allt på villkor att han slipper bli involverad. Sennett 
beskriver rentav det tyst iakttagande beteendet i det 
offentliga som ett slags reträtt, även om han inte gör 

228 Referatet av Richard Sennetts tankegångar 
utgår här från The Fall of Public Man, fr.a. s. 23, 27, 153, 
163, 212–213, 217.

229 I en studie av kvinnors ökade anspråk på 
privatliv under tidigt 1900-tal har Wendy Gan 
problematiserat Sennetts beskrivning av kvinnors 
tillgång till det offentliga rummet. Gan citerar en 
text från 1862, skriven av romanförfattaren och 
journalisten Eliza Lynn Linton, som tyder på att en 
medelklasskvinna då kunde röra sig ensam på gatorna 
utan att tas för prostituerad, men det förutsatte ett 
visst rörelsemönster: hon skulle gå i lagom takt, inte 
dröja vid skyltfönstren, vara behärskad och bestämd 
och se men inte hälsa på de män hon passerade. 
Även om det fanns tydliga ramar för kvinnors rörelse 
indikerar Lintons exempel att det inte var omöjligt 
för dem att röra sig relativt anonymt i stadsmiljön 
redan då (Women, Privacy and Modernity, s. 47). Enligt 
Gan gav stadens gator möjlighet till avskildhet för 
medelklasskvinnor: eftersom de varit förskansade i 
hemmet erbjöd gatan en ”public privacy”, en fysisk och 
mental avskildhet som gav möjlighet att utforska andra 
identiteter än de som förknippades med hemmet (ibid. 
s. 47–59).
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några paralleller exempelvis med antikens tänkande 
om förhållandet mellan det aktiva och det kontempla-
tiva livet.230 Men eftersom det drömlika strövandet på 
gatorna i ”Street Haunting” – vilket i sin tur anknyter 
till tidigare litterära flanörer och observatörer – sam-
tidigt i viss mån kan påminna om de drömmerier och 
infall som Montaigne framställer som en produkt av 
sysslolösheten och som ofta förknippas med hans torn-
rumsbibliotek, är frågan om vi här inte skulle kunna 
tala om ett slags rumslig förskjutning av reträtten? 
Arne Melberg har talat om tornet som ”[r]eträttens, 
passivitetens och sysslolöshetens plats”, medan torget 
beskrivs som platsen för aktivitet. Han utsträcker di-
kotomin mellan tornet och torget till att handla om 
landet och staden, även om han också konstaterar att 
essäisten ”vandrar” mellan dessa platser: reträtt och 
aktivitet, torn och torg, land och stad.231 Men reträt-
tens rum är inte i alla sammanhang och tider tornet: 
ska vi tro Sennett kan även den urbana rörelsen inklu-
dera ett icke-engagemang och en befrielse från plik-
ter och ansvar; det offentliga rummet kan erbjuda ett 
slags reträtt och vilopaus. I det urbaniserade samhället 
kan man ägna sig åt sysslolös kontemplation i det of-
fentliga rummet såväl som i tornrummets avskildhet, 
men här handlar det mer om ett mentalt än ett fysiskt 
tillbakadragande, en inre reträtt snarare än en yttre.232 
Gatan är attraktiv också för att den erbjuder en flykt 
från intimsfären, just den sfär där man enligt Sennett 
från 1800-talet och framåt tänker sig att den auten-
tiska personligheten kan uttryckas. Woolf, men även 
Lamb, visar på denna utåtriktade rörelse som kanske 
inte handlar om en definitiv flykt från personligheten 
men om att söka efter den på omvägar och att med 
fantasins och fiktionens hjälp bana sig väg i andras 
medvetanden och liv. Mot slutet av ”Street Haunting”, 
då jaget är på väg hem med sin penna och då gatorna 
blivit tomma, reflekterar hon över allt hon sett på sin 
promenad:  

230 Sennett skriver: ”The public man as passive 
spectator was a man released and freed. He was re-
leased from the burdens of respectability he carried in 
the home, and even more, he was released from action 
itself. Passive silence in public is a means of withdraw-
al; to the extent that silence can be enforced, to that 
extent every person is free of the social bond itself.” 
(The Fall of Public Man, s. 212.) För Sennett är det 
1800-talet som markerar en förskjutning mot passivitet 
i offentligheten, men i essäistiken finns äldre exempel. 
I Spectator nr 131 bestämmer sig Mr Spectator, som 
befinner sig på landet, för att resa åter till staden för att 
man börjar intressera sig för mycket för hans person: ”I 
shall therefore retire into the Town, if I may make use 
of that Phrase, and get into the Crowd again as fast as 
I can, in order to be alone. I can there raise what Spec-
ulations I please upon others without being observed 
my self, and at the same time enjoy all the Advantages 
of Company with all the Privileges of Solitude.” The 
Spectator. Vol. II, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965) 
(tisdagen den 31 juli 1711; denna essä tillskrivs Joseph 
Addison), s. 20–21, min kurs. Anonymiteten skildras 
i staden som en befrielse, även om det kursiverade 
antyder att det är ovanligt att tala om rörelsen från land 
till stad i termer av reträtt. 

231 Citaten från Melberg, Essä, s. 451. Melbergs 
uppdelning mellan tornet och torget med vidhängande 
dikotomier anknyter framför allt till Montaigne och 
Hannah Arendt. 

232 I Die fröhliche Wissenschaft (1882) ger Friedrich 
Nietzsche ett exempel på en förskjutning från 
yttre till inre reträtt i relation till sekulariseringen 
och urbaniseringen. I stycke 280 (”Arkitektur för 
sanningssökare”) skriver han att det i storstäderna 
saknas ”tysta och vida, vidsträckta platser för 
eftertanke, platser med höga långa gallerier […] – 
byggnadsverk och anläggningar som i sin helhet 
uttrycker självbesinningens och tillbakadragenhetens 
upphöjdhet. Den tid är förbi då kyrkan hade monopol 
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Man fick en smula insyn i vart och ett av dessa liv, 
tillräckligt mycket för att man skulle få en illusion 
av att man inte är fjättrad vid ett enda medvetande 
utan helt kort under några minuter kan gå in i andra 
människors kroppar och själar. Man skulle kunna 
vara en tvätterska, en krogvärd eller en gatusångare. 
Och finns det något härligare och mer förunderligt 
än att överskrida sin personlighets gränser och förir-
ra sig in på de stigar som mellan björnbärssnår och 
grova trädstammar leder djupt in i skogen där de 
vilddjur huserar som är våra medmänniskor?233

Woolf antyder här alltså en annan väg än den intro-
spektion som Montaigne rekommenderar. Hans törni-
ga företag är att följa själens irrande och dåligt upplysta 
stigar och han tycks aldrig tröttna på att utforska det 
egna jaget; Woolf vill hellre förirra sig in bland med-
människornas – de okontrollerade vilddjurens – tag-
giga björnbärssnår för att åtminstone tillfälligt befria 
sig från jaget, även om det också framgår att en sådan 
flykt är illusorisk och att återvändandet till hemmet 
faktiskt erbjuder trygghet och bekvämlighet.234 Kan-
ske kan denna vingklippta flykt ses som ett tecken på 
vantrivsel i ett samhälle som i Sennetts mening alltmer 
intimiserats och kretsar kring det personliga, och där 
masker och skådespeleri har kommit att betraktas med 
skepsis i det offentliga. Föreställningen om att man 
är sig själv i essän och att essän är en kungsväg till 
jaget är ju ett bestående aber för Woolf, och kanske 
förstärks hennes skepsis av att det i samtidens moder-
nistiska estetik ofta uttrycktes ett starkt tvivel på jaget. 
Kanske föredrog hon, med sitt ”vi” och sitt ”man”, att 
stå på sällskaplig snarare än intim fot med läsaren, i 
linje med hur Sennett beskriver 1700-talets idealiska 
offentlighet, i vilken man förutsattes kommunicera 
med främlingar på distans från sig själv och sina per-
sonliga intressen?235 

Kanske, skriver jag, för jag vet inte. Jag kan i alla 
fall inte låta bli att undra hur hennes tilltal hade sett 

på meditationen, då vita contemplativa alltid främst 
måste vara ett vita religiosa, men allt vad kyrkan har 
byggt uttrycker den tanken.” För de ”gudlösa” är 
kyrkorummen alltför patetiska och hämmade, menar 
Nietzsche; de duger inte för att tänka i, och hävdar i 
stället att ”[v]i vill ha oss själva översatta till sten och 
växtlighet, vi vill gå på promenad i oss själva när vi 
vandrar i dessa hallar och trädgårdar”. Citaten från 
Carl-Henning Wijkmarks översättning i Samlade 
skrifter. Band 5, Den glada vetenskapen (” la gaya 
scienza”) (Stockholm/Stehag, 2008), första s. 145–146, 
övriga s. 146 (kursiveringar i övers.). 

233 Citatet från Woolf, ”Att strosa omkring på 
gatorna”, s. 106. I original: ”Into each of these lives one 
could penetrate a little way, far enough to give oneself 
the illusion that one is not tethered to a single mind 
but can put on briefly for a few minutes the bodies and 
minds of others. One could become a washerwoman, a 
publican, a street singer. And what greater delight and 
wonder can there be than to leave the straight lines of 
personality and deviate into those footpaths that lead 
beneath brambles and thick tree trunks into the heart 
of the forest where live those wild beasts, our fellow 
men?” (”Street Haunting”, s. 490–491.)

234 Här anspelar jag åter på vad Montaigne skriver 
i ”De l’exercitation”: ”Det är ett törnigt företag – mer 
än det förefaller – att följa en rörelse så irrande som 
vår själs, att tränga igenom de mörka djupen i själens 
innersta veck, att skilja ut och hålla fast så många 
subtila nyanser av dess rörelser.” I Essayer. Bok II, s. 64 
(kap. 6, ”Om övning”), jfr not 242 i Montaignekapitlet.

235 David Bradshaw menar (i ”Woolf ’s London, 
London’s Woolf”, s. 235) att ”Street Haunting” är 
den essä av författaren som mest explicit lyfter fram 
gatornas sällskaplighet (Woolf talar om ”the sociability 
of the streets” i inledningen av texten, se The Essays of 
Virginia Woolf. Vol. IV, s. 480). Jag uppfattar det dock 
inte som att jaget i särskilt hög grad interagerar med 
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ut om hon, likt Lamb, hade talat bakom en mer dis-
tinkt mask. Woolf utvecklade först sin essäistiska röst i 
en tidskriftsmiljö där skribenter förväntades publicera 
sig anonymt, men knappast längre skapade utmejslade 
och egensinniga pseudonymer som Elia. Men Woolf 
prövar olika slags tilltal i olika typer av essäer och alla 
är inte utformade enligt anonymitetsnormen i Times 
Literary Supplement. Att hon experimenterar med att 
blanda essä med fiktion, i synnerhet i de sammanhang 
då hon inte skriver på uppdrag eller recenserar, skulle 
kunna ses som ett slags integritetsstrategi, som ett sätt 
att lösa problemet med att ”vara sig själv”. Fiktionen 
legitimerar flykten från jaget, samtidigt som den blir 
en väg mot det gemensamma och allmänna. Woolf 
återkommer gång på gång till frågan om impersonality 
– förmågan att sätta sig över det egna jaget och de egna 
känslorna för att kunna möta den andre.236 Enligt Sen-
nett saknas det utrymme för en sådan icke-personlig 
hållning i 1900-talets intima offentlighet, där alla so-
ciala fenomen uppfattas som meningsfulla först då de 
omvandlas till att handla om det personliga.237 Kanske 
är Woolfs största problem med essän – trots hennes 
återkommande försök att korsa essä med fiktion – att 
den till slut ändå inte tillåter självförglömmelse på det 
sätt som romanen tycks kunna göra? Att Woolf verkar 
uppleva ett annat slags frihet i romanskrivandet än i 
essäskrivandet skulle mycket väl kunna hänga sam-
man med att romangenren har haft ett mer indirekt 
förhållande till det skrivande jaget än exempelvis essän 
eller poesin – ett argument som Sandra M. Gilbert 
och Susan Gubar lyft fram i sin diskussion om varför 
just romanen har kommit att bli en kvinnodominerad 
genre.238 

 
*

Det är fåfängt att tro att man kan komma till någon 
slutsats om ”Street Haunting”, men nu måste jag ändå 

andra även om hon möjligen känner sig mindre ensam 
än i det rum hon lämnar; snarare antyder ”Street 
Haunting” att fantasi och fiktion kan fungera som 
vägar till gemenskap.   

236 Jfr diskussionen om impersonality och Woolfs 
essäistiska tilltal tidigare i kapitlet; den som mest 
utförligt diskuterat frågan är Katerina Koutsantoni i 
Virginia Woolf ’s Common Reader. 

237 Richard Sennett skriver om det sena 1900-talets 
offentlighet: ”Today, impersonal experience seems 
meaningless and social complexity an unmanageable 
threat. By contrast, experience which seems to tell 
about the self, to help define it, develop it, or change it, 
has become an overwhelming concern. In an intimate 
society, all social phenomena, no matter how imperson-
al in structure, are converted into matters of personality 
in order to have a meaning.” (The Fall of Public Man, 
s. 219.) Enligt Sennett bäddade redan 1800-talets of-
fentlighet för det intima samhället: ”The entrance of 
personality into the public realm in the 19th Century 
prepared the ground for this intimate society.” (Ibid.)

238 Gilbert och Gubar pekar på flera faktorer som 
kan ha lett till att kvinnor ofta skrivit just romaner. 
Vad gäller romanens mer indirekta förhållande till 
författaren kallar de romanskrivandet ”selfless”; det 
tillåter eller rentav uppmuntrar till självutplåning, 
vilket är just vad äldre tiders samhälle i många fall 
fostrade kvinnor till. Genom att skriva romaner 
kunde kvinnor få utlopp för sin erfarenhet av 
karaktärsobservation samtidigt som de hade möjlighet 
att uttrycka sig på ett mer indirekt och mindre 
jagcentrerat sätt än i poesin. En annan förklarande 
faktor hämtar de från Woolfs A Room of One’s Own, 
i vilken Woolf hävdar att romanskrivandet inte ställt 
samma krav på bildning som poesiskrivandet. Poeten 
förväntades förmedla sin dikt genom en litterär 
tradition och i förhållande till estetiska modeller som 
inte var omedelbart tillgängliga för den som saknade 
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försöka ta mig vidare; det börjar skymma i kapitlet om 
Woolf och konturerna blir allt suddigare (och det där 
alter egot i ytterspalten – ständigt lika talträngd, alltid 
beredd att fylla varje potentiellt tom yta med ord – vem 
tror hon egentligen orkar lyssna?). Jag blir dock inte 
av med känslan av att tidsfördrivet, det ändamåls lösa 
strosande som är föremål för Woolfs intresse i ”Street 
Haunting”, aldrig kan vara just detta eftersom essäis-
ten alltid är på jakt efter stoff till nytt skrivande. Essä-
jaget i ”Street Haunting” gör aldrig ”ingenting”; att ge 
sig ut på strövtåg på Londons gator verkar snarare vara 
en strategi för att göra även den lediga tiden produktiv, 
eftersom iakttagelserna kan komma till användning i 
skrivandet. Det essäjaget ägnar sig åt är dock inte ar-
bete i en ”borgerlig” mening, för att tala med Adorno 
– det är trots allt en sinnesstämning av nöje och be-
kymmerslöshet som dominerar i essän, vilket speglar 
en distans mellan författarens arbete och andra typer 
av arbeten och arbetare som representeras i ”Street 
Haunting”.239 Men även om någon strikt uppdelning 
mellan arbete och fritid inte speglar essäjagets egen 
vardag styr den likväl hur hon betraktar de människor 
hon möter på Londons gator – antingen är de arbe-
tare på väg hem från ett ofritt arbete som tillfälligt 
njuter gatans frihet att fantisera sig bort, eller också 
befinner de sig utanför arbetets ordning som utstötta 
och marginaliserade existenser vars ”fria” tid saknar 
det materiella privilegium som i regel har krävts för 
den kontemplativa sysslolöshetens verksamhetsformer. 

Lite tillspetsat kunde man kanske säga att Woolf 
gör essäistens lediga tid och vila till en särskild form 
av arbete med hjälp av den moderna psykologins syn 
på de olika skikten i det mänskliga medvetandet. Det 
Woolf beskriver i ”Street Haunting” är i någon me-
ning ett slags mental arbetsdelning som författaren 
kan göra produktiv; när det medvetna jaget vilar arbe-
tar det omedvetna likväl för högtryck.240 Sysslolöshe-
ten aktiverar alltså det omedvetna och även okynnes-

tillgång till det klassiska bildningsarvet. Se The Mad-
woman in the Attic, s. 546–549, citatet s. 547. För ytter-
ligare tänkbara påverkansfaktorer, se Mary Eagleton, 
”Gender and Genre”, i Modern Genre Theory, red. 
David Duff (London, 2000 [1989]), s. 251–255. 

239 I stycket ”Stundenplan” beklagar sig Adorno 
över att de intellektuella yrkena har assimilerats med 
affärslivet och därmed torrlagts på sin lust. Samtidigt 
har arbete och nöje strukturellt sett blivit alltmer lika. 
Det har inneburit att ”[f]rån bådadera har lust och 
tankeverksamhet bannlysts i lika mån. Båda behärskas 
av djuriskt allvar och pseudoaktivitet” (”Timkalender”, 
i Minima Moralia, s. 160). I ”Street Haunting” är 
tonen mindre pessimistisk när det gäller författarens 
verksamhet, även om Woolf – då hon skriver om att 
recensera – kan närma sig resonemang som liknar 
Adornos. 

240 Tanken om en arbetsdelning mellan medvetet 
och omedvetet och dess betydelse för konstskapandet 
aktualiseras även, som redan antytts, i ”Professions for 
Women” och ”The Leaning Tower”, liksom i A Room 
of One’s Own (för den senare, se vidare nedan). I ”The 
Leaning Tower” ställer Woolf exempelvis frågan om 
författarens kraft kommer från sammansmältningen av 
”the two minds, the upper and the under”. (Citatet från 
”The Leaning Tower”, s. 273). 
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promenaden kan inordnas i görandets kretslopp. Det 
som utåt sett kan uppfattas som passivitet är alltså ett 
särskilt slags konstnärlig beredskap för det som visar 
sig, besläktad med de romantiska poeternas pennfäkt-
ning för den sysslolösa kontemplationen, men mindre 
bekymrad över sysslolöshetens mer oroande aspekter 
och med ett starkare argument för att även passiviteten 
rymmer ett aktivt moment.241 

Kanske har vi här således ytterligare en variant av 
den nyttiga och aktiva sysslolösheten, otium litteratum 
eller otium negotiosum, och i den meningen avviker i 
så fall inte Woolf från den uppfattning om sysslolös-
hetens produktivitet som vi sett exempel på tidigare i 
denna studie (även om Montaigne ställer sig tveksam 
till vissa av dess varianter och Lamb kanske snarare 
hyllar lättsinniga tidsfördriv än medborgarnytta). Men 
detta är en hållning som bara kan uttryckas indirekt, 
åtminstone om vi får tro sociologen Pierre Bourdieus 
teori om de logiker som styr olika litterära produk-
tionsfält. Vill man göra anspråk på litterär status och 
på en avantgardeposition i det Bourdieu kallar fältet 
för begränsad produktion får man inte vara för pro-
duktiv, eller åtminstone inte skylta med det offentligt. 
Att hänvisa till professionalitet i termer av hantverks-
skicklighet eller arbetsdisciplin är det bara kommer-
siella författare som gör, som kompensation för att de 
inte har en plats i den legitimt estetiska sfären, menar 
Bourdieu.242 Woolf klagar emellanåt på att skrivan-
det (i synnerhet essäskrivandet och recenserandet) är 
slavgöra, men hon gör det i dagboksanteckningar och 
brev snarare än offentligt. I offentligheten har vilan 
sina lockelser, samtidigt som det ofta finns ett ironiskt 
drag i Virginia Woolfs essäer som visar att positioner-
na inte är definitiva. För den skapande människan 
är gränserna mellan verksamhet och vila aldrig själv-
skrivna; arbete och ledighet låter sig varken separeras 
rumsligt eller temporalt på något entydigt sätt (vi kan 
åter jämföra med Adorno, som associerar Muße med 

241 Richard Adelman påtalar vid ett flertal 
tillfällen att den romantiska diskussionen om ”idle 
contemplation” var ambivalent, eftersom ett sådant 
meditativt tillstånd både förknippades med en särskild 
typ av estetiska uppenbarelser och insikter och 
med risker för mental överansträngning, förlust av 
kontroll över det egna jaget, galenskap och så vidare 
(se t.ex. Idleness, Contemplation and the Aesthetic, s. 
77–85). En sådan kluvenhet uppfattar jag alltså inte 
i de sammanhang där Woolf beskriver liknande 
kontemplativa tillstånd – att söka sig bort från det egna 
jaget skildras exempelvis som lustfyllt mer än oroande 
och sysslolösheten betraktas snarare som ett löfte än en 
risk. 

242 Här utgår jag från Pierre Bourdieus resonemang 
i dennes ”Le marché des biens symboliques” (1971), här 
refererad från Rupert Swyers översättning, ”The Market 
of Symbolic Goods”, i The Field of Cultural Production. 
Essays on Art and Literature, red. Randal Johnson (New 
York, 1993), s. 112–141, särskilt s. 130. 
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essän och med den intellektuella verksamhet som han 
menar inte låter sig beskrivas utifrån distinktionen ar-
bete-fritid). Ser man till de volymer av skrivande som 
Woolf åstadkommit är det svårt att beskylla henne för 
att vara en lättjans apostel.243 Hos de flesta skrivande 
ledighetsivrare finns en snarlik paradox: hyllandet av 
den lediga tiden är täckmantel för ett idogt arbete; det 
handlar alltså inte om lättja eller arbetsvägran utan om 
en idealisering av verksamhet som sker efter eget val 
och intresse och på egna premisser.

När det gäller Woolf är det samtidigt svårt att bort-
se från att arbetet och vilan kunde ha helt andra ladd-
ningar i det privata. Jag har i den här studien inte haft 
för avsikt att göra utvecklade biografiska texttolkning-
ar, men med tanke på att en av de behandlingar som 
ordinerades vid Woolfs återkommande mentala sam-
manbrott kallades ”The Rest Cure” är det inte omöj-
ligt att Woolfs tendens att nyttiggöra sysslolösheten 
kan ses i förhållande till hennes privata erfarenheter 
som patient. ”The Rest Cure” var en vilokur på modet 
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, introducerad i 
USA i början av 1870-talet av den amerikanske läkaren 
Silas Weir Mitchell, först som behandling av traumati-
serade veteraner efter det amerikanska inbördeskriget. 
Så småningom kom han främst att ordinera den i sam-
band med diagnostiserad neurasteni och hysteri hos 
framför allt kvinnliga patienter. Behandlingen kunde 
innebära att patienten isolerades från familj och vän-
ner i flera månader, att hon föreskrevs en särskilt en-
ergirik diet, mycket sömn och sängliggande, frisk luft 
och att undvika läsning, skrivande, sömnad och allt 
som kunde leda till sinnesrörelse. Manliga patienter 
som behandlades med metoden verkar ofta ha haft 
större frihet än kvinnorna och behövde inte vara stän-
digt sängliggande. Särskilt provocerande var metoden 
för intellektuellt aktiva kvinnor. Den amerikanska 
författaren Charlotte Perkins Gilman, som själv hade 
behandlats av Mitchell för psykiska besvär, har givit en 

243 När man läser biografiska framställningar av 
Virginia Woolf återkommer intrycket av att hennes 
liv som författare färgas av en tydlig arbetsmoral – 
hon utformar skrivtillvaron enligt strikta rutiner, 
schemalägger, sorterar, kommenterar i sin dagbok 
hur väl hon lyckats med sitt dagliga pensum som hon 
intressant nog kallar sitt ”work account”. Hermione 
Lee menar att Woolf hade internaliserat ett slags tvång 
till arbete från sina föräldrar och i synnerhet från 
fadern, vars släkt präglades av kalvinistiska ideal, vilket 
förstärktes av att maken Leonard hade en lika nitisk 
inställning till arbete. Kanske tävlade makarna Woolf 
rentav med varandra i fråga om produktivitet, funderar 
Lee, som konstaterar att även under ett år märkt av 
sjukdom (hennes exempel är 1925) lyckas Virginia 
Woolf färdigställa och publicera en roman (Mrs 
Dalloway) och en essäsamling (The Common Reader), 
skriva 8 noveller, 37 recensioner, otaliga brev och 
dagboksanteckningar, vid sidan av att hon läser en lång 
rad böcker, se vidare Virginia Woolf, s. 4, 56, 71–72, 332, 
citatet s. 405.   
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satirisk och kritisk bild av ”The Rest Cure” i novellen 
”The Yellow Wallpaper” (1892; ”Den gula tapeten”), 
där den kvinnliga huvudpersonen drivs till vansinne 
av just denna behandling. Woolf beskriver något lik-
nande i Mrs Dalloway där läkaren William Bradshaw 
ordinerar en vilokur för Septimus Warren Smith, som 
lider av krigsneuros (och som hellre tar livet av sig än 
att underkasta sig Bradshaws behandling). Med tanke 
på den skarpa ironi som färgar denna del av texten 
med det ständigt upprepade mantrat ”vila” är det svårt 
att inte tolka den som kritisk:

Man ordinerar sängläge och vila, vila i ensamhet, 
tystnad och vila, vila utan vänner, utan böcker, utan 
telefon, sex månaders vila; tills en patient som väg-
de femtio kilo vid intagningen väger sjuttiofem när 
han skrivs ut.244 

För en läsande och skrivande person som Virginia 
Woolf måste sjukdomsperioderna bland annat ha 
inneburit ett slags påtvingad intellektuell inaktivi-
tet som torde ha varit frustrerande, eftersom kuren, 
åtminstone i sina strikta tillämpningar, föreskrev att 
man skulle undvika skapande verksamheter. Särskilt 
under åren 1913–1915 behandlades Woolf på liknande 
sätt, men hon tilläts periodvis arbeta några timmar om 
dagen med det som skulle bli hennes andra roman, 
Night and Day.

Elaine Showalter har pekat på likheter mellan den-
na form av viloterapi och den idealiserade viktorianska 
kvinnligheten, som likaså präglades av förväntningar 
om att kvinnan skulle hålla sig i stillhet och i hemmet 
i ett tillstånd som närmade sig det vegetativa.245 Kvin-
nors ledighet, och vila – oavsett om den varit självvald 
eller ofrivillig, om den präglats av hälsa eller sjukdom 
– tycks ha varit utsatt för strikt reglering och motsä-
gelsefulla krav närmast oberoende av vilken tidsperiod 
man börjar gräva i. Kanske är den struktur och rutin 
som Woolf upprättar i sin författarvardag – där läsan-

244 Citatet från Virginia Woolf, Mrs Dalloway, 
övers. Else Lundgren (Stockholm, 2003 [1925]), s. 107.

245 Elaine Showalter har diskuterat paralleller 
mellan ”The Rest Cure” och den viktorianska 
kvinnosynen i A Literature of Their Own, s. 274. 
Hermione Lee ger en kort bakgrund till vad denna 
vilokur innebar för Virginia Woolf i Virginia Woolf, s. 
178–180. Beskrivningen här utgår i övrigt från Anne 
Stiles, ”The Rest Cure, 1873–1925”, i BRANCH. Brit-
ain, Representation and Nineteenth-Century History, 
red. Dino Franco Felluga, Extension of Romanticism 
and Victorianism on the Net, publicerad november 
2012, tillgänglig på http://www.branchcollective.
org/?ps_articles=anne-stiles-the-rest-cure-1873-1925. Det 
mest utmärkande för ”The Rest Cure” var enligt Stiles 
de stora mängderna mat som patienten förväntades 
konsumera dagligen och som ofta omfattade mycket 
mjölk, smör, kött och annan energirik föda som ansågs 
stärka blodvärdena (föreställningen om att fysisk 
vila och näringsrik mat skulle fungera som medicin 
antyder att man under denna tid ofta sökte somatiska 
förklaringar till psykiska problem). Några decennier in 
på 1900-talet minskade ”The Rest Cure” i popularitet 
och ersattes ofta av samtalsterapi och psykoanalys, 
vilket enligt Stiles kan ses som ett tecken på att 
mentalsjukdom nu börjar ges psykologiska förklaringar. 
Enligt Stiles tycks Silas Weir Mitchell ha varit helt 
öppen med att ”The Rest Cure” kunde fungera som 
ett slags straff eller en disciplinering av de kvinnor som 
använde sjukdom för att slippa göra sin plikt i hemmet, 
och den kan därför ses som ett medel för att förstärka 
traditionella könsroller.
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det, reflektionen, samtalandet och skrivandet alla får 
sin beskärda del av arbetsdagen – ett sätt för henne att 
hålla den påtvingade vilan borta, men det finns likväl 
en vila hon hyllar i det offentliga – skillnaden är att det 
är en självvald sådan. 

*

Med ansträngda ögon och känslan av att hjärnan är 
uttömd tar jag en paus från det oregelbundna knap-
pandet på tangentbordet och vänder blicken mot 
ett fotografi uppnålat på anslagstavlan strax bredvid 
fönstersmygen med gargoyle-figuren. I fonden syns en 
flodbank och den spegelblanka Cam en molnig som-
mardag; i förgrunden står namnet ”EMMA” i guld-
bokstäver på insidan av en flatbottnad puntbåt. Bild-
en togs av min man under ett besök i Cambridge för 
många år sedan; ett tag hade jag den uppsatt utanför 
mitt kontorsrum i stället för ett foto på mig själv, ef-
tersom jag inte är särskilt förtjust i att bli fotograferad. 
När jag själv besökte Cambridge mer nyligen kunde 
jag förstås inte låta bli att söka efter den ”EMMA” som 
slumpen en gång förde i hans väg och som dokumen-
terades som ett lustigt minne, men naturligtvis hittade 
jag henne inte. Men den novemberdag som jag till-
bringade där var ändå alldeles för kall och ogästvänlig 
för stillasittande betraktande i flodbåtar; bättre var det 
att röra på sig, minns jag att jag tänkte då jag bröt 
upp från min utkik över raden av båtar för uthyrning, 
omgivna av tårpilar som doppade sina långa grenar i 
floden. Från de centrala delarna av staden var det inte 
långt till Newnham College som var ett av de första 
college i Cambridge som öppnades för kvinnliga stu-
denter; efter bara en kort promenad var man framme 
vid de röda tegelbyggnaderna, inklädda med vildvin 
och andra klätterväxter och med höga vitspröjsade 
fönster. Det var här Virginia Woolf höll ett av de två 
föredrag som sedan omarbetades till A Room of One’s 
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Own, och Newnham har ofta setts som en av inspi-
rationskällorna till hennes fiktiva Fernham.246 Även 
oinbjudna besökare hade numera tillgång till parken 
och trädgården, så på min promenad stannade jag till 
vid ”The Sunken Garden” framför Sidgwick Hall. I 
den nedsänkta trädgården fanns en liten damm om-
given av perennrabatter, men här blommade nu bara 
enstaka kylslagna rosor medan fasadens vildvin brann 
i rött. Det kändes som att vandra omkring i Woolfs 
text, som att känna igen sig på en plats som inte finns. 
”Gå ej på gräset!” uppmanade skyltarna. Håll dig till 
grusgångarna; det gällde uppenbarligen här såväl som 
i de mer patriarkala akademiska miljöer som Woolf 
skriver om. 

*

A Room of One’s Own är kanske den essä där Woolfs 
tilltal är som mest personligt, men hon formar det 
symptomatiskt nog genom att ta en omväg över fiktio-
nen.247 Nästan omedelbart talar hon om för läsaren att 
hon ”avser […] att göra bruk av en romanförfattares 
alla friheter och rättigheter för att berätta historien om 
de två dagarna innan jag kom hit […]. Jag behöver 
väl inte säga att det jag nu kommer att beskriva inte 
existerar i verkligheten. Oxbridge är ett påhitt, liksom 
Fernham. Jaget är bara en bekväm beteckning på nå-
gon som inte existerar. Lögner kommer att flöda från 
mina läppar, men det är möjligt att de blandas med 
ett visst mått sanning”.248 Att Woolf inte talar i egen 
person markerar hon genom ett närmast nonchalant 
förhållande till namnet: ”kalla mig Mary Beton, Mary 
Seton, Mary Carmichael eller vad ni vill – det gör det-
samma”, säger jaget inledningsvis. Alla tre dyker se-
nare upp i texten – Mary Beton heter den faster som 
ger jaget femhundra pund om året i arv och gör henne 
ekonomiskt oberoende, men samma namn sägs även 
senare den som talar i texten bära; Mary Seton är an-

246 Den 20 oktober 1928 besökte Virginia Woolf 
Newnham College och höll där ett föredrag för The 
Arts Society. Den 26 oktober återvände hon, denna 
gång till Girton College, där hon talade för den 
kvinnliga studentföreningen Odtaa (”One damn thing 
after another”). Dessa bägge föredrag omarbetades 
sedan till A Room of One’s Own. Girton College var det 
första college i Cambridge som öppnades för kvinnliga 
studenter (1869) och Newnham det andra (1871), 
men vid Woolfs besök hade de fortfarande inte fulla 
examensrättigheter. Jfr Maria Greens kommentarer i 
Elisabeth Manséns översättning av Woolfs Ett eget rum, 
s. 141.  

247 Leila Brosnan menar att Woolf tenderar att 
fiktionalisera inte bara jaget i A Room of One’s Own 
utan även historiska personer som hon omtalar i sina 
essäer, och att hon därmed utmanar en traditionell 
koppling mellan essän, subjektet och det faktiska 
och verkliga (Reading Virginia Woolf ’s Essays and 
Journalism, s. 137–139).

248 Citatet från Woolf, Ett eget rum, övers. 
Elisabeth Mansén, s. 14. Jag har i de flesta fall valt 
Manséns översättning framför Jane Lundblads, då 
jag tycker att den fungerar bättre i relation till vår 
tids språkbruk; i enstaka fall lyfter jag dock fram 
passager från Lundblad i jämförande syfte. Om inget 
annat anges syftar dock Ett eget rum i det följande på 
Manséns översättning. Jag kommer inte konsekvent 
återge originaltexten vid varje citat utan endast i de 
fall då jag anser att det tillför något i sammanhanget. 
Vad gäller de engelska citaten är de om inget annat 
anges hämtade från den utgåva närmast originalet som 
jag haft möjlighet att få tag på, A Room of One’s Own, 
utgiven på The Hogarth Press, femte tryckningen 
(London, 1930 [1929]). 
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ställd på Fernham och väninna till essäjaget och Mary 
Carmichael är en ung romanförfattare vars debutro-
man blir föremål för jagets reflektioner om kvinnligt 
författarskap. Namnen har därtill uppfattats som en 
anspelning på den skotska 1500-talsballaden om ”The 
Four Marys”, associerad bland annat med Maria Stu-
arts hov, där jaget i balladtexten, den fiktiva hovda-
men Mary Hamilton, har varit otrogen med kungen, 
och inför sin avrättning sjunger: ”Yestr’en the queen 
had four Marys; / This night she’ll hae but three; / 
There was Mary Beaton and Mary Seaton / Mary Car-
michael and me.”249 

Genom den ironiska leken med jagpositioner och 
masker i A Room of One’s Own visar Woolf sitt släkt-
skap med Charles Lamb, även om ”Mary Beton” inte 
har samma permanenta funktion som Elia i Lambs es-
säistiska författarskap. Hennes förhållande till Lamb 
är emellertid kanske, som det hävdats, mer ambiva-
lent än till andra essäister: Virginia Woolf publicerar 
exempelvis aldrig någon essä specifikt om Lamb, så 
som hon gör om essäistiska föregångare som Montaig-
ne, Addison eller William Hazlitt, även om hon ofta 
nämner Lamb i dagböcker, brev och essäer. I sin stu-
die över Lambreceptionen hävdar Joseph E. Riehl att 
Woolfs hållning till Lamb måste ses som tvehågsen 
och att den från att ha varit uppskattande blev mer 
negativ med tiden. Kanske, föreslår Riehl, gjorde ett 
förändrat kritikerideal det svårt för Woolf att hel-
hjärtat försvara en så excentrisk författare som Lamb. 
Hon kände tillgivenhet men kunde ändå inte erkänna 
honom som seriös författare. En i feministiska sam-
manhang ofta upprepad passage från A Room of One’s 
Own tar han som det slutliga avfärdandet. Den finns 
i slutet av det fjärde kapitlet, i vilket Woolf konstate-
rar att 1800- talets kvinnliga författare led brist på en 
kvinnolitterär tradition att inspireras av: 

249 Den skotska balladen citeras från Morag 
Schiachs noter i Virginia Woolf, A Room of One’s 
Own and Three Guineas, red. Morag Schiach (Oxford, 
1998), s. 415. Woolfcitatet från Ett eget rum, s. 15. Jagets 
faster Mary Beton introduceras på s. 56, Mary Seton 
omnämns på s. 28 och den fiktiva romanförfattaren 
Mary Carmichael på s. 120 (pagineringen hänvisar till 
den engelska utgåvan av A Room of One’s Own från 
1930). I slutet av essän avslöjar Woolf att den som talat i 
texten i själva verket också heter ”Mary Beton”: ”Here, 
then, Mary Beton ceases to speak”, skriver Woolf (A 
Room of One’s Own, s. 124), och hävdar att hon ska 
avsluta essän ”in my own person” (ibid., s. 158). Att det 
inte är så stor skillnad mellan ”Mary Beton” och jaget 
på essäns sista sidor framgår dock då jaget bemöter 
publikens tänkta invändningar mot ”Mary Betons” 
insisterande på att tala om kvinnors möjligheter till 
skapande utifrån ett materiellt perspektiv genom att 
omtala detta perspektiv som sitt eget: ”Next I think 
that you may object that in all this I have made too 
much of the importance of material things.” Och lite 
senare: ”Intellectual freedom depends upon material 
things. […] That is why I have laid so much stress on 
money and a room of one’s own.” (Ibid., s. 160 och 
162–163, mina kursiveringar.) 
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För om vi är kvinnor så tänker vi bakåt genom våra 
mödrar. Det är omöjligt att söka stöd hos de stora 
manliga författarna, oavsett hur mycket nöje man 
kan ha av dem. Lamb, Browne, Thackeray, New-
man, Sterne, Dickens, De Quincey – vem det än 
gäller – har ännu aldrig hjälpt en kvinna, även om 
hon kan ha lärt sig en del knep av dem och anpassat 
dem efter sina behov.250

Kanske är det så vi ska se Woolfs förhållande till Lamb, 
menar Riehl: hon roades av att läsa honom och lärde 
sig ett och annat knep, men inte mer än så. Jag tror 
dock att Riehl överdriver något; mitt intryck är sna-
rare att Woolf återkommande håller Lamb som en av 
de främsta essäisterna. Lambs närvaro är även påtaglig 
i tidigare avsnitt av A Room of One’s Own, särskilt i 
dess första kapitel.251 Efter ett inledande parti där jaget 
stillasittande kontemplerar vid flodstranden (en scen 
som jag ska återkomma till) får hon en ingivelse och 
börjar hastigt röra på sig. Stämningen i ”Oxbridges” 
akademiska miljöer och känslan av att vara ett med 
ögonblicket och bortom vardagsverkligheten väcker 
samtidigt tankar, minnen och litterära associationer:

Fridens ande sänkte sig som ett moln från himlen, 
för om fridens ande dväljs någonstans, så är det i 
Oxbridges kvarter och innergårdar en vacker ok-
tobermorgon. När jag vandrade genom dessa insti-
tutionsbyggnader förbi de åldriga salarna tycktes 
samtidens skrovligheter slätas ut. Kroppen föreföll 
innesluten i ett fantastiskt glaskabinett som ljudet 
inte kunde genomtränga, och medvetandet befria-
des från all kontakt med yttre omständigheter […] 
och kunde fritt ägna sig åt att meditera över allt som 
befann sig i harmoni med ögonblicket. Som det 
slumpade sig kom ett förfluget minne av en gammal 
essä om att återbesöka Oxbridge under sommarlovet 
mig att tänka på Charles Lamb […]. Av alla döda 
(jag presenterar mina tankar för er precis som de 
kom) är Lamb en av de mest kongeniala. Till honom 
skulle man vilja säga: Berätta för mig hur du skrev 

250 Citatet från Woolf, Ett eget rum, s. 92–93. 

251 Charles Lamb omnämns explicit vid fem 
tillfällen i A Room of One’s Own: på s. 10 (då Woolf 
anspelar på essän ”Oxford in the Vacation”), på s. 91 
(då Woolf nämner att Lamb intresserat sig för Margaret 
Cavendish, en av de skrivande kvinnliga aristokrater 
Woolf diskuterar i ett historiserande avsnitt), i 
uppräkningen av författare på s. 114 som nyss citerades 
i svensk översättning, på s. 140 (där Lamb implicit 
beskrivs som en författare omedveten om sitt kön) och 
på s. 156 (där Lamb blir en av flera manliga författare 
som Woolf tillskriver ett androgynt intellekt). Joseph 
E. Riehl refereras här från That Dangerous Figure, s. 
85–88. Enligt Riehl skrev Woolf en essä om Lamb 
som aldrig publicerades. Tänkbara orsaker till detta 
är det måhända ofruktbart att spekulera i. Ändå kan 
jag inte låta bli att undra om Woolf kanske upplevde 
att Lamb stod hennes egna essäideal så nära att det var 
svårt att skriva om honom med den distans som hon 
eftersträvade i offentligheten? I vilket fall som helst är 
det lika viktigt att läsa Woolfs förhållande till Lamb på 
ett indirekt plan som i termer av explicita hänvisningar, 
och här finns det en del att göra för hugade forskare. 
Hittills finns såvitt jag har kunnat se endast ett fåtal 
artiklar som i korthet kommenterar Woolfs förhållande 
till Lamb, se den tidigare refererade ”Lamb, Woolf and 
Domesti-city” av Simon P. Hull; J. R. Watson, ”Charles 
Lamb and Virginia Woolf (A short paper at the AGM, 
May 2011)”, i The Charles Lamb Bulletin nr 155 2012, s. 
5–8; Marie Laniel, ”’The name escapes me’: Virginia 
Woolf ’s Dislocation of Patrilineal Memory in A Room 
of One’s Own”, i Études britanniques contemporaines. 
Revue de la Société d’Études Anglaises Contemporaines nr 
46 2014, http://ebc.revues.org/1142. Laniel resonerar om 
att Woolf, trots att hon påstår motsatsen, anspelar på 
en rad manliga författares texter (bland annat Lambs) 
för att skapa sin egen plats i en litterär tradition. Att 
forma ett feministiskt alternativ till en patriarkal 
tradition är alltså i högsta grad beroende av denna 
tradition, enligt Laniel.
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dina essäer. För hans essäer är till och med bättre 
än Max Beerbohms perfekta alster, tycker jag, på 
grund av fantasins vilda blixt, den geniala åskknall 
mitt i alltihop som gör dem defekta och ofullständi-
ga, men stjärnströdda av poesi. Men Lamb kom till 
Oxbridge för kanske hundra år sedan. Naturligtvis 
skrev han en essä – jag har glömt titeln – om ma-
nuskriptet till en av Miltons dikter som han fann 
här. Kanske var det ”Lycidas” och Lamb skrev om 
hur chockerad han blev av tanken att ett enda ord i 
”Lycidas” kunde ha varit annorlunda än det är. Blot-
ta tanken att Milton kunde ha ändrat ordalydelsen 
i denna dikt föreföll honom vara ett helgerån. […] 
Sedan insåg jag att just det manuskript som Lamb 
hade tittat på befann sig endast några hundra meter 
bort, så att man kunde följa i Lambs fotspår tvärsö-
ver innergården till det berömda bibliotek där den-
na skatt bevarades.252

  
Det som föresvävar jaget när hon befinner sig i den 
till synes perfekta miljön för kontemplation är alltså 
Charles Lambs ”Oxford in the Vacation”, men här tar 
sig Woolf just romanförfattarens alla friheter då det är 
Lamb själv, inte Elia, som sägs ha varit på feriebesök 
och i ”Oxbridge”, inte i ”Oxford”, som titeln på Lam-
bs essä anger. Och även om passagen med Miltons Ly-
cidas bara utgör ett kort stycke i Lambs essä som till 
och med togs bort i bokversionen, är det uppenbarli-
gen den som faller Woolf i minnet här. Kanske bidrar 
den till att hålla jaget i rörelse: den motiverar henne att 
söka sig vidare till collegets bibliotek för att själv be-
trakta Miltons manuskript precis som ”Lamb” gjorde, 
och illustrerar effektivt att en kvinna inte blir insläppt 
eftersom hon saknar manlig akademisk ledsagare eller 
introduktionsbrev.253 Att hon förblir utestängd från 
kunskapens högborg väcker essäjagets vrede men den-
na förbyts snart i ett mer lättsamt ironiskt – essäis-
tiskt? – tonfall då hon fortsätter sina iakttagelser av 
den akademiska världen och dess kunskapssökande, 
men från utsidan. Woolfs essäjag och Elia har förvisso 

252 Citatet från Woolf, Ett eget rum, s. 16–17. Woolfs 
uppskattning av Lamb tycker jag framgår utifrån 
originalets följande ord, där han får en anstrykning av 
romantiskt konstnärsgeni: ”For his essays are superior 
even to Max Beerbohm’s, I thought, with all their 
perfection, because of that wild flash of imagination, 
that lightning crack of genius in the middle of them 
which leaves them flawed and imperfect, but starred 
with poetry.” (A Room of One’s Own, s. 11.) Woolf 
betonar här det poetiska i Lambs essäistik, och det 
hade hon gjort även tidigare, vilket kan tyckas ironiskt 
då Lamb själv aldrig blev någon framgångsrik poet. I 
”On Being Ill” (1926) skriver Woolf, apropå läsningen 
av Lambs Letters, att ”some prose writers are to be read 
as poets” (denna essä publicerades i New Criterion i 
januari 1926 och citeras här från The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. IV, s. 324). Hermione Lee har pekat på 
Lamb som en viktig essäistisk inspirationskälla för 
Woolf i sin ”Introduction” till samlingsvolymen A 
Room of One’s Own and Three Guineas, s. xi–xii, samt 
i Body Parts. Essays on Life-Writing (London, 2008), 
s. 97–99, där ”On Being Ill” diskuteras i relation till 
Lambs ”The Convalescent”. 

253 Jfr not 106 i Lamb-kapitlet. Woolf lämnar här 
ganska hastigt Lambs tankar om Lycidas; långt senare 
i texten återkommer hon dock till frågan om hur det 
geniala verket egentligen kommer till, och indirekt 
kanske också till Lambs essä: ”Everything is against 
the likelihood that it will come from the writer’s mind 
whole and entire”, skriver hon, och ”probably no book 
is born entire and uncrippled as it was conceived”. (A 
Room of One’s Own, första citatet s. 78, andra s. 79.) 
Jag skulle dock vilja hävda att Woolf själv, åtminstone 
offentligt, är mer benägen att återkomma till 
”skapandeögonblicket” som ett tillstånd av passivitet 
där konstverket uppenbarar sig i sin helhet än att 
skildra författandet som ett enträget och krävande 
arbete, fyllt av rutiner och revideringar. 
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något gemensamt – de är båda snuvade på ”den aka-
demiska bildningens ljuva näring” (som Elia uttrycker 
det i ”Oxford in the Vacation”). Men deras inställning 
skiftar: om Elia kompenserar under ferierna genom att 
låtsas vara ”upptagen bland dem” (och kan låta sina 
fantasier färgas av att han som man med kontakter 
faktiskt blir insläppt i collegebyggnaderna), uttrycker 
A Room of One’s Own en starkare aversion mot akade-
mins patriarkala traditioner.254 Woolfs jag låtsas inte, 
som Elia, att hon är en insider utan visar bokstavligt 
hur kvinnan har varit och fortfarande under Woolfs 
samtid är utestängd från klassiska kunskapsmiljöer, 
men vänder det samtidigt till sin fördel genom att pa-
rodiera ”manligt” kunskapssökande. Svårigheten eller 
rentav omöjligheten att med traditionella metoder nå 
någon säker kunskap om villkoren för kvinnors skri-
vande är en grundfråga i Woolfs essä.

 
*

A Room of One’s Own har uppfattats som ett feminis-
tiskt manifest men den har samtidigt haft en tvetydig 
position i debatten om kvinnlig frigörelse och jäm-
ställdhet.255 Jag tror att denna osäkerhet bland annat 
har att göra med hur Woolf bygger upp sitt resone-
mang och försöker fånga en tanke som aldrig vill slå 
sig till ro, det vill säga med frågor om genre och mo-
dus, stil och struktur. A Room of One’s Own formulerar 
inga handfasta slutsatser utan påstår och tar tillbaka: i 
slutet av första kapitlet säger jaget exempelvis om sina 
tankar och erfarenheter under besöket i ”Oxbridge” 
att ”det sist och slutligen var dags att vika ihop dagens 
skrynkliga skinn, med alla dess argument och intryck 
och vrede och skratt, och slänga in det i häcken”.256 
Om Woolf i det fjärde och femte kapitlet successivt 
bygger upp en tankegång om att kvinnors kreativa för-
mågor skiljer sig från männens och att kvinnor därför 
måste bejaka att deras skapande är annorlunda, vänder 

254 Citaten från Charles Lamb, ”Oxford under 
ferierna”, s. 20, kursivering i översättningen.

255 För en överblick över feminismens betydelse för 
Woolf och Woolfs inflytande på feminismen, se t.ex. 
Laura Marcus, ”Woolf ’s Feminism and Feminism’s 
Woolf”, i The Cambridge Companion to Virginia Woolf, 
s. 209–244.

256 Citatet från Ett eget rum, s. 36.
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hon i det sjätte kapitlet helt upp och ned på sina reso-
nemang genom att hävda att det är tröttsamt att tänka 
i termer av könsskillnader. Det är också mot slutet av 
texten hon prövar sin tanke om ett androgynt ska-
pande, ett intellektuellt och själsligt äktenskap mellan 
manligt och kvinnligt som här får representera det 
ideala sinnestillståndet för konstnärlig kreativitet.257 

Randi Saloman har hävdat att det kontrafaktiska 
är ett konstituerande drag i A Room of One’s Own: 
Woolf predikar inte, slår inte fast något program, in-
tar aldrig någon definitiv position och talar inte ens i 
eget namn, men undersöker det möjliga och potenti-
ella med fantasins och spekulationens hjälp. Det ny-
skapande med A Room of One’s Own är inte att den 
manar till handling utan att den tänker nytt om fun-
derandet och begrundandet, menar Saloman. Om den 
betraktas som en essä som odlar intellektuell osäkerhet 
snarare än som manifest eller polemik faller mycket 
av den feministiska kritik som riktats mot A Room of 
One’s Own, vilken har handlat om att den skulle vara 
för återhållsam eller eskapistisk.258 

Salomans resonemang kommer mig åter att tänka 
på frågan om essän, reträtten och makten som inledde 
kapitlet om Montaigne, och på att detta är en fråga 
vars villkor skiftar med tiden och sammanhanget. Jag 
föreställer mig att idealiserandet av reträtten, liksom 
hyllandet av sysslolösheten som även Woolf i någon 
mån ansluter sig till, måste kunna uppfattas som när-
mast provokativa drag i essän i förhållande till en fe-
ministisk 1900-talsdebatt där målet varit förändring 
av rådande orättvisor. Kanske har Woolfs ”reträtt” i 
A Room of One’s Own, förstådd som ett slags intellek-
tuell distans som innebär att författaren varken talar 
i egen person eller tar tydlig ställning för eller emot, 
satt vissa avtryck i den feministiska receptionen av 
Woolf? Jag tycker mig åtminstone se en antydan till 
detta i antologin The Politics of the Essay från 1993, ett 
av de första försöken att skapa en bredare överblick 

257 I det fjärde kapitlet skriver Woolf det ofta cit-
erade ”[f]or we think back through our mothers if we 
are women. It is useless to go to the great men writers 
for help, however much one may go to them for plea-
sure” (A Room of One’s Own, s. 114). Senare hävdar hon 
att kvinnor borde skriva kortare böcker, anpassade till 
att de ofta blir avbrutna men också till deras kroppar 
och psyken, eftersom ”the nerves that feed the brain 
would seem to differ in men and women” (ibid., s. 117). 
I det femte kapitlet skriver Woolf att kvinnors ”creative 
power differs greatly from men” och att det därför vore 
synd om de strävade efter att skriva eller leva som män 
(ibid., s. 132). I det sjätte kapitlet retirerar hon från sina 
tidigare resonemang: ”Perhaps to think, as I had been 
thinking these two days, of one sex as distinct from 
the other is an effort. It interferes with the unity of the 
mind.” (Ibid., s. 145.) Med hänvisning till Coleridges 
tanke om att stora andar är androgyna skriver Woolf 
att det är när denna sammansmältning mellan ett 
manligt och kvinnligt intellekt äger rum som ”the 
mind is fully fertilised and uses all its faculties” (ibid., 
s. 148). Senare ger hon exempel på författare med 
androgyna intellekt: Lamb, Shakespeare, Keats, Sterne, 
Cowper, Coleridge och Proust (ibid., s. 156). 

258 Saloman refereras från Virginia Woolf ’s Essay-
ism, s. 76–82, 91, 105. Tracy Seeley har på liknande 
sätt diskuterat samspelet mellan innehåll och form 
i Woolfs essä genom att jämföra den publicerade 
versionen med föredragstexterna, vilka saknar 
jagberättaren och ramberättelsen. Enligt Seeley byggs 
den publicerade versionen upp av bilder och fiktioner 
snarare än av logisk argumentation, vilket är Woolfs 
mest kraftfulla strategi för att övertyga en möjligen 
avogt inställd läsande publik. Med gestaltningen av hur 
jaget rör sig i ”Oxbridge” kan Woolf exempelvis visa 
hur patriarkatets makt utövas rumsligt, då det finns 
vissa rum som det kvinnliga jaget inte har tillgång 
till. Enligt Seeley finns det även en parallell mellan 
essäjagets rörelse i det fysiska rummet och i tanken: 
om hon stöter på ett fysiskt hinder, som då hon inte 
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över hur kvinnliga författare närmat sig essäformen. 
Redaktörerna Ruth-Ellen Boetcher Joeres och Eliza-
beth Mittmans utgångspunkt är att många kvinnliga 
essäister har bidragit till en radikalisering av essän då 
de använt den för feministiskt-politiska och emanci-
patoriska syften. Virginia Woolf räknar de dock inte 
som någon radikal essäist eftersom de menar att essän 
för henne fyllde en liknande funktion som för Mon-
taigne: essän var för Woolf ett rum för kontemplation, 
balanserad reflektion och respit från den hektiska om-
världen snarare än ett slagfält för uppror, skriver de i 
sin introduktion.259 Ännu längre går Boetcher Joeres i 
sitt eget antologibidrag, där hon hävdar att essän, trots 
sin implicita öppenhet och tolerans, har varit ett slu-
tet och självtillräckligt rum, en mötesplats för läsande 
och skrivande själar som vetat att de tillhört en elit 
och som dragit sig tillbaka från sina normalt upptagna 
och inflytelserika liv för att minnas, grubbla och be-
kräfta sina positioner i världen, men aldrig i syfte att 
ändra på sakernas tillstånd. I ett sammanhang låter 
Boetcher Joeres just Virginia Woolf fungera som var-
nande exempel: essäns särmärke, reträtten från värl-
den, tillbakadragenheten till ett avskilt och eget rum, 
kan förvisso vara en tillflykt men också en potentiell 
fälla; det rum med lås på dörren som Virginia Woolf 
vill erövra för kvinnor blir en begränsning om det inte 
även rymmer dialog, gemenskap och vilja till föränd-
ring, menar hon.260 

Huruvida Boetcher Joeres och Mittmans tanke 
om en kvinnlig radikalisering av essän har en vida-
re tillämpning har jag svårt att bedöma, men om den 
stämmer speglar en sådan radikal ansats förmodligen 
de historiskt skilda villkoren för kvinnors och mäns 
skrivande: den som inte har tillgång till den privile-
gierade position som varit många manliga essäisters 
förmodade utgångspunkt, eller som vill polemisera 
mot de orättvisor som sådana privilegier medför, har 
inte råd att inte vara politisk.261 Samtidigt blir jag inte 

får beträda gräsmattan eller inte släpps in i collegets 
bibliotek, måste även tanken gå åt ett annat håll. Se 
vidare ”Flights of Fancy: Spatial Digression and Story-
telling in A Room of One’s Own”, i Locating Woolf. The 
Politics of Space and Place, red. Anna Snaith & Michael 
H. Whitworth (Basingstoke & New York, 2007), s. 
31–33, 37–38.

259 Ruth-Ellen Boetcher Joeres & Elizabeth Mitt-
man refereras från ”Introduction”, i The Politics of the 
Essay, s. 13–14. 

260 Referatet från Ruth-Ellen Boetcher Joeres, ”The 
Passionate Essay: Radical Feminist Essayists”, i The 
Politics of the Essay, s. 151–152, 168–169. I kapitlet som 
helhet diskuterar Boetcher Joeres hur den 
radikalfeministiska essän på flera punkter bryter mot 
en äldre och patriarkal essäistisk tradition, bland 
annat genom att den polemiserar med föreställningar 
om essän som icke-ideologisk, tidlös och kapabel att 
uttrycka universella sanningar.

261 Att det på 2010-talet finns en livaktig feministisk 
essäistik med politisk udd menar Therese Eriksson i 
en dubbelrecension av Laurie Pennys Sex, lögner och 
revolution och Roxane Gays Bad Feminist. Eriksson 
diskuterar hur dessa författare använder en politisk 
kritik för att förnya den feministiska essäistiken och 
placerar dem i en bredare renässans inom engelspråkig 
essäistik tillsammans med Caitlin Moran, Lena 
Dunham, Rebecca Solnit och Chimamanda Ngozi 
Adichie. Se ”De dåliga feministernas revansch”, 
Svenska Dagbladet 14.11.2015.
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kvitt frågan om huruvida essän i en sådan tappning 
som Boetcher Joeres och Mittmans anvisar förblir just 
detta eller är på väg mot något annat: skriver den som 
är helt övertygad om en ståndpunkt och som vill få 
läsaren att bli detsamma verkligen essä?262 Finns det 
inte något i essäns modus, dess hållning eller sinnes-
stämning, som går emot en sådan övertygelse, och är 
det kanske detta som Woolf är på jakt efter då hon 
ständigt byter fot i A Room of One’s Own? 

I sina återkommande perspektivbyten är Woolf 
likväl mån om att lyfta fram de historiskt skiftande 
villkoren för skapande kvinnor, och inte minst i detta 
avseende står hennes skildring i skarp kontrast till dis-
kussionen om essän, reträtten och makten, särskilt som 
den formulerats av John Snyder i hans teori om essän 
(vilken, det måste sägas, står rätt långt från de tankar 
om essäns radikalisering som utvecklas hos Boetcher 
Joeres och Mittman).263 Hos Snyder fungerar skrivan-
det av essä som ett slags kompensation för förlust av 
makt och handlingskraft: det är den åldrade mannen 
som har levt sitt vita activa som drar sig tillbaka för att 
begrunda och skriva, och som genom skrivandet söker 
ett annat slags auktoritet, lärdomens och visdomens. 
Snyders exempel är uteslutande manliga och som jag 
tidigare diskuterat är det en på många sätt snäv teori 
han formulerar. Icke desto mindre är hans tankar in-
tressanta även i samband med Woolfs essäistik, efter-
som hon i A Room of One’s Own så tydligt betonar att 
det är just bristen på erfarenhet och utbildning som 
har varit de största hindren för kvinnligt skapande. Ett 
legitimt tillbakadragande fordrar att man har gjort nå-
got, erfarit något, sett världen, levt sitt vita activa. Med 
sina exempel ur litteraturhistorien visar Woolf att av-
saknaden av vita activa och kvinnans isolering i hem-
met och privatlivet har varit begränsande för kvinnors 
skrivande. Hennes tydligaste och mest välbekanta 
illustration är kanske resonemanget om Charlotte 
Brontë, hos vilken det ensamma och sysslolösa dröm-

262 I en kommentar till The Politics of the 
Essay menar Kuisma Korhonen att det finns något 
motsägelsefullt med tanken på en politiskt radikal 
essäistik, eftersom det som från början markerade 
essäns särart var uppskjutandet av omdömet (Textual 
Friendship, s. 354–355). John Snyder har på liknande sätt 
formulerat essäns relation till historien i termer av flykt 
och ovilja till ställningstagande (Prospects of Power, s. 
208). Korhonens och Snyders essäöversikter är dock 
ensidigt manliga, och det är möjligt att en essähistoria 
som rymde fler kvinnliga essäister skulle förskjuta de 
essäistiska värderingarna. Samtidigt finns det även 
manliga essäister som formulerar en politiskt radikal 
essäistik; bland Woolfs samtida exempelvis George 
Orwell (jfr not 59 i detta kapitel). 

263 Även om Woolf är mån om att lyfta fram 
osynliggjorda skrivande kvinnor skulle man kunna 
hävda att hon själv, inte minst i sina essäer, ägnar 
sig åt ett slags maktbruk gentemot andra kvinnliga 
författare. Catherine Sandbach-Dahlström menar 
exempelvis att Woolf gör essäns historia mer manligt 
dominerad än vad den egentligen är och att hon 
tenderar att nedvärdera kvinnliga författare av sakprosa 
(se ”’Que scais-je?’: Virginia Woolf and the Essay as 
Feminist Critique”, i Virginia Woolf and the Essay, s. 
276). Leila Brosnan konstaterar att Woolf själv inte 
gjorde mycket för att uppvärdera kvinnliga essäister 
trots sin annars ofta radikala inställning i kanonfrågor. 
I sina recensioner av kvinnliga essäister var Woolf 
sällan positiv (som exempel nämner Brosnan Vernon 
Lee men även äldre författare som Eliza Haywood 
och Mary Russell Mitford, se Reading Virginia Woolf ’s 
Essays and Journalism, s. 102–105). Thorunn Gullaksen 
Endreson problematiserar feministiska tolkningar 
av Woolf som framställt henne som en demokratisk 
och antiauktoritär författare. Hon menar att Woolfs 
skenbart antiauktoritära röst ibland slår över i ett 
maktbruk som särskilt riktar sig mot en kvinnlig 
essätradition, vilket hon ser som Woolfs strategi för att 
hävda sig i en mansdominerad genre. Genom att hon 
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mandet under vandringar på hedarna – ett vandrande 
som hos exempelvis en Rousseau, en Wordsworth eller 
en Hazlitt kan förvandlas till begrundande litteratur 
– blir förfelat och förgrämt just för att hon som kvin-
na saknar tillgång till världen: ”Hon visste”, skriver 
Woolf om Brontë, ”och ingen visste bättre än hon, hur 
enormt mycket hennes geni skulle ha vunnit på att inte 
förbrukas på ensamma utblickar mot fjärran nejder. 
Om erfarenheter och umgänge och resor hade förun-
nats henne, men det gjorde de inte.”264 Men eftersom 
A Room of One’s Own också gestaltar en förändring av 
villkoren för skrivande kvinnor och pekar mot fram-
tiden, och eftersom Woolf ständigt motsäger sig själv 
genom att se saken från en annan sida och spekulera, 
skulle man kanske, lite tillspetsat, kunna säga att hon i 
rader som de följande ändå uppmanar samtidens kvin-
nor (för det är rätt uppenbart att hon här talar till en 
kvinnlig publik) att sträva efter ett slags ”ledigt” liv, 
fyllt av drömmerier och reflektion, som utgångspunkt 
och underlag för sitt skrivande: 

Jag hoppas att ni på ett eller annat sätt kommer att 
förse er med tillräckligt med pengar för att kunna 
resa och ta det lugnt [to idle], att fundera [contemp-
late] över världens framtid eller dess förgångna, att 
sitta och drömma över en bok eller hänga [loiter] i 
gathörnen och låta tankens linor sjunka djupt ner i 
floden.265 

Kanske kan Woolfs uppmaning ses som ett försök 
att erövra ett annats slags leisure än de varianter som 
medelklasskvinnor traditionellt haft tillgång till – 
varken det missriktade sysslolösa strövande som hon 
iakttar hos Charlotte Brontë eller den begränsade till-
varo av handarbete och ytlig konversation som Mary 
Lamb så klarsynt illustrerade i sin essä ger lämpliga 
förutsättningar för kvinnors skrivande och skapande. 
Så kan passagen i alla fall uppfattas om den med ett 
begreppshistoriskt synsätt betraktas som en språklig 

samtidigt lyfter fram obemärkta kvinnliga författare 
(som inte kan hota hennes egen position) snarare än att 
konfrontera de stora personligheterna framstår Woolfs 
förhållande till litteraturhistorien som tvetydigt, på en 
gång både demokratiserande och självhävdande, menar 
Gullaksen Endreson i ”Tilsløring av autoritet? Om 
Virginia Woolfs tvetydige stemme i essayet”, i Norsk 
Litteraturvitenskapelig Tidsskrift nr 2 2012, s. 132–145. 

264 Citaten från Ett eget rum, s. 86. 
Författarjämförelserna här är mina egna. Charlotte 
Brontë var inte så isolerad som Woolf låter påskina och 
man kan fundera på om Woolf tenderar att förväxla 
författaren med hennes romangestalter då hon bara 
någon sida tidigare har citerat ett långt parti från Jane 
Eyre (1847) där huvudpersonen Jane beklagar sig just 
över sin brist på erfarenhet (ibid., s. 84–85). Charlotte 
Brontë och systern Emily tillbringade bland annat en 
tid i Bryssel med att undervisa på en internatskola, 
och dessa erfarenheter anses ha inspirerat delar av 
romanerna Villette (1853) och The Professor (1857). 

265 Citatet från Ett eget rum, s. 128–129. I original: 
”By hook or by crook, I hope that you will possess 
yourselves of money enough to travel and to idle, to 
contemplate the future or the past of the world, to 
dream over books and loiter at street corners and let the 
line of thought dip deep into the stream.” (A Room of 
One’s Own, s. 164.) Även tidigare i texten föreställer sig 
essäjaget hur kvinnors tillvaro hade varit om de hade 
haft tillgång till pengar, och även här är det ett liv med 
ett visst mått av privilegier och stor tillgång till ledig 
tid hon beskriver: ”[…] we might have looked forward 
without undue confidence to a pleasant and honourable 
lifetime spent in the shelter of one of the liberally 
endowed professions. We might have been exploring 
or writing; mooning about the venerable places of the 
earth; sitting contemplative on the steps of the Par-
thenon, or going at ten to an office and coming home 
comfortably at half past four to write a little poetry.” 
(Ibid., s. 33.)
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maktstrategi. Enligt Reinhart Koselleck har vissa be-
grepp historiskt fått en särskild funktion att markera 
grupptillhörighet och använts för att omformulera re-
lationer mellan grupper; försöken att göra anspråk på 
ett visst begrepp har alltså motiverats av att de kunde 
skapa handlingsutrymme för en viss grupp i förhållan-
de till andra.266 I förhållande till Sarah Jordans tidi-
gare refererade The Anxieties of Idleness som beskriver 
hur 1700-talets manliga engelska medelklass tillskriver 
sig själva industry och utmålar andra grupper som idle 
(aristokratin, underklassen, den koloniserade, kvin-
nan) är Woolfexemplet kanske inte lika uppenbart, 
men man skulle kunna tänka sig att Woolf polemise-
rar just mot den legitima men ytterst begränsade form 
av ”ledighet” som var möjlig för den viktorianska ti-
dens medelklasskvinnor – en ledighet som markerade 
familjens status men som sällan tillät kvinnor att ägna 
sig åt meningsfulla former av verksamhet eller att kun-
na röra sig fritt i offentliga miljöer. Woolf tycks vilja 
omkonstruera kvinnors leisure till att bli ungefär den-
samma som männens: en privilegierad ledighet, base-
rad på ekonomisk självständighet, med utrymme för 
egenvalda och meningsfulla aktiviteter, resor, läsning, 
bildning och reflektion, men det tycks inte handla om 
att exkludera männen från denna eftertraktade ledig-
het utan om att göra den tillgänglig för fler.267 

Skulle alltså inte A Room of One’s Own i någon me-
ning kunna beskrivas som ett slags uppmaning till att 
det slags kontemplativa reträtt som frammanas hos ex-
empelvis Montaigne ska vara en möjlighet eller rentav 
en självklarhet även för kvinnor – en reträtt som förut-
sätter en kombination av ekonomisk, fysisk och men-
tal frihet, dittills huvudsakligen reserverad för män 
i samhällets övre skikt? Som jag ser det uppmuntrar 
Woolf åtminstone i det här sammanhanget till en livs-
stil och livshållning som i många avseenden stämmer 
överens med den essäistiskt idealtypiska – och här har 
jag svårt att se att hon förespråkar aktivism i någon 

266 Reinhart Koselleck refereras från Futures Past, 
s. 156, 158.

267 Av texten i A Room of One’s Own kan man även 
få intrycket av en viss distans mellan essäns jag och de 
läsare hon talar till: genom att ha ärvt sin faster har 
essäjaget självt redan uppnått den lediga positionen, 
medan de tilltalade inte tycks ha gjort det – och Woolf 
är inte heller särskilt tydlig med hur de ”på ett eller 
annat sätt” i framtiden ska kunna erövra ekonomiskt 
oberoende för att få tillgång till den privilegierade 
ledighet under vilken de ska ägna sig åt skrivande och 
annat skapande.   
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konventionell mening. Det verkar vara en helt annan 
typ av sinnesstämning hon är ute efter; är inte detta 
rentav ett nyckelord i A Room of One’s Own liksom 
i andra texter av Woolf som tar upp de ideala förut-
sättningarna för litterär och konstnärlig verksamhet? 
Söker hon inte efter ett slags skapandets tomgångsläge 
där alla möjligheter är öppna men där något slutgil-
tigt avgörande aldrig kommer till stånd, efter ett slags 
sysslolöshet som kanske hellre ska kallas vila men som 
inte innebär ”att göra ingenting utan att göra någon-
ting, men någonting annat”, som Woolf skriver i en 
fundering över vilka villkor som skulle vara särskilt 
gynnsamma för kvinnors skapande. Citatet finns i den 
passage där Woolf talar om att den kvinnliga kreati-
viteten fungerar annorlunda än den manliga, och där 
hon hävdar att man därför närmare måste undersöka 
vilket slags växling mellan arbete och vila (som alltså 
inte är att ”göra ingenting”) som passar kvinnor.268 

Woolfs betonande av att kvinnors vila inte innebär 
att ”göra ingenting” utan ”någonting annat” (vad detta 
”andra” skulle vara preciseras dock aldrig) kan jämfö-
ras med hur Robert Louis Stevenson i ”An Apology for 
Idlers” påpekar att ”[d]en så kallade sysslolöshet[en] 
[…] inte består i att göra ingenting, men att göra en 
hel del, som inte passar i den härskande klassens dog-
matiska kategorier”. I båda fallen polemiserar förfat-
tarna mot uppfattningar om att sysslolöshet och vila 
förknippas med fullständig passivitet, då de betonar 
att man visst gör något när man befinner sig i dessa 
tillstånd. Att vila eller sysslolöshet inte är detsamma 
som att göra ingenting tycks behöva påtalas explicit 
eftersom det är uttryck belastade med moraliskt ba-
gage.269 I linje med Quentin Skinner skulle man kun-
na tänka sig att Woolf, liksom Stevenson, illustrerar 
hur språket fungerar värderande genom sin antydan 
om att vilan tenderar att associeras med en viss typ av 
beteende eller agerande (eller snarare icke-agerande). 
Likt Stevenson försöker hon alltså omvärdera eller ak-

268 Citatet från Ett eget rum, s. 95. Den längre pas-
sagen lyder i original: ”The book has somehow to be 
adapted to the body, and at venture one would say that 
women’s books should be shorter, more concentrated, 
than those of men, and framed so that they do not need 
long hours of steady and uninterrupted work. For in-
terruptions there will always be. Again, the nerves that 
feed the brain would seem to differ in men and women, 
and if you are going to make them work their best and 
hardest, you must find out what treatment suits them – 
whether these hours of lectures, for instance, which the 
monks devised, presumably, hundreds of years ago, suit 
them – what alternations of work and rest they need, 
interpreting rest not as doing nothing but as doing some-
thing but something that is different; and what should 
that difference be?” (A Room of One’s Own, s. 117, min 
kursivering.) 

269 Citatet från Stevenson, ”Försvar för dagdrivare”, 
s. 374. I original: ”[…] [i]dleness so called […] does not 
consist in doing nothing, but in doing a great deal not 
recognised in the dogmatic formularies of the ruling 
class […].” (”An Apology for Idlers”, s. 80.)
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tivera vilan eller sysslolösheten genom sitt påstående 
att den innebär att göra något, men något som inte är 
arbete (work). Hon använder alltså inte andra ord för 
att beskriva vilans aktivitet (den omtalas exempelvis 
inte som arbete), utan försöker snarare problematisera 
vilken typ av värderande föreställningar begreppet vila 
konventionellt förknippas med. Med ett lite annat sätt 
att se kunde man hävda att Stevenson och Woolf anty-
der att sysslolöshet och vila är termer som i många fall 
tycks betyda något bortom sig själva; de döljer andra 
tillstånd än vad som först synes vara fallet (i detta fall 
aktiviteter som inte är uppenbart synliga eller genere-
rar något påtagligt eller omedelbart resultat).270 

Liksom i ”Street Haunting” implicerar Woolfs be-
skrivning av vilan här alltså att den skapande männ-
iskan ständigt är verksam och att ”någonting annat” 
händer i vilan. Betonandet av att någonting händer 
är avgörande, för risken finns annars att den vila eller 
(som i ”Professions for Women”) den eviga letargi som 
Woolf hyllar uppfattas som en variant av den traditio-
nellt kvinnliga passivitet som vi sett exempel på tidi-
gare, hos Woolf själv i hennes polemik med hemmets 
ängel liksom i Gilbert och Gubars diskussion om den 
kontemplativa renhet som de förknippar med ett slags 
receptiv kvinnlighet, upphöjd och beundrad men lik-
väl tyst och till synes viljelös. Just en sådan läsning av 
Woolf tycks likväl Elaine Showalter torgföra i sin stu-
die av kvinnliga romanförfattare från 1800-talet och 
framåt, A Literature of Their Own (1977). För Showal-
ter blir Woolfs tendens att beskriva skapandeakten i 
termer av konstnärens passiva medvetande ett legiti-
merande av gamla stereotyper, men jag frågar mig om 
hennes kritik kanske inte bara gäller Woolfs förhållan-
de till romantiska skaparmyter utan också, om än im-
plicit, det essäistiska i Woolfs sätt att resonera?271  

*

270 Quentin Skinner diskuterar hur språkbruket 
fungerar värderande bland annat i ”Rhetoric and 
Conceptual Change”, s. 65 och ”Language and Social 
Change”, s. 128–130. Här har jag även inspirerats av 
litteraturvetaren Patricia Meyer Spacks, som menar 
att begreppet boredom fungerar som en term som 
pekar bortom sig själv i engelsk litteratur från 1700-
tal till 1900-tal: boredom som kulturell konstruktion 
blir användbar för författares undersökningar av 
psykologiska förvecklingar just för att den ”masks 
another condition”, till skillnad från känslor som kärlek 
eller fruktan, vilka, enligt Meyer Spacks, ”carry their 
own sufficient signification”. Se vidare Boredom, s. ix–
xii, citaten s. x.

271 Elaine Showalter skriver att Woolf fram-
ställer ”consciousness as passive receptivity”, och att 
hennes ”female aesthetic is an extension of her view 
of women’s social role: receptivity to the point of self- 
destruction”. Om Woolfs kvinnliga adepter hävdar hon 
att de reproducerat Woolfs beskrivning av ”the artist 
as passive consciousness”. Citaten från A Literature 
of Their Own, första och andra s. 296, tredje s. 298. 
Toril Moi har hävdat att Showalter läser A Room of 
One’s Own utan att ta hänsyn till Woolfs narrativa 
strategier och att hennes otålighet med Woolf har mer 
att göra med hur hennes essä är skriven än med vad 
som sägs (Sexual/Textual Politics, s. 3). Även om Moi 
här tycks utgå från romanens primat då hon talar om 
Woolfs narrativa strategier och inte om den essäistiska 
skepsis som Woolf kanske ger uttryck för i A Room of 
One’s Own, belyser hon en generellt viktig aspekt när 
det gäller läsningen av Woolf: textens form och de 
indirekta aspekterna är lika viktiga att uppmärksamma 
som innehållet. 
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Det essäistiska – en vila som inte är att göra ingenting, 
en passivitet som rymmer en oväntad aktivitet och ett 
stillastående som samtidigt stimulerar till rörelse – an-
tyds redan i den inledande scen i A Room of One’s Own 
där jaget påbörjar berättelsen om sitt kunskapssökan-
de och där hon låter ”tankens linor sjunka djupt ner 
i floden”, en scen som vi känner igen från inledning-
en av detta kapitel eftersom det kontemplerande jaget 
även här, liksom i ”Professions for Women”, gestaltas 
som en fiskare: 

Där satt jag alltså […] för en eller två veckor sedan 
vid flodstranden i det vackra oktobervädret och var 
djupt försjunken i tankar. […] Där kunde jag ha sut-
tit dagen lång, för evigt förlorad i tankar. Tanken 
– om man ska ge den ett stoltare namn än den för-
tjänar – hade kastat sin fångstlina ner i strömmen. 
Den vajade hela tiden fram och tillbaka bland spe-
gelbilderna och säven, och lät vattnet höja och sänka 
sig tills – ni vet hur det rycker till – den plötsliga 
tyngden av en idé fastnade i slutet av linan. Vet ni 
hur försiktigt man måste hala in den och omsorgs-
fullt trä den av kroken? Men så synd, så liten och 
obetydlig min tanke såg ut när den låg där i gräset, 
det slags fisk en riktig fiskare slänger tillbaka i vatt-
net så att den får växa sig större och en dag bli värd 
att tillaga och äta. […] 

Men oavsett hur liten den var hade den i alla fall 
en speciell mystisk egenskap – när den återkom till 
tankevärlden blev den plötsligt mycket spännande 
och betydelsefull, och när den dök och sjönk ner, 
och glittrade till, och blänkande snodde än hit än 
dit, virvlade den upp och ställde till en sådan svall-
våg av idéer att det var omöjligt att sitta still. Det var 
så det kom sig att jag mycket hastigt gick rätt över 
en gräsmatta.272 

För att återvända till ett av de citat av Samuel John-
son som inledde denna studie befinner sig jaget här i 
en sinnesstämning som kunde beskrivas som präglad 
av förberedelse och förväntan. Den som drömmer och 

272 Citatet från Ett eget rum, s. 15–16. Är inte 
just flodstranden en ikonisk plats för den sysslolösa 
tillvaron, åtminstone som den formas i en del engelsk 
och engelsk-influerad litteratur från 1800-talet och 
framåt, kanske förebådad redan av Izaak Waltons The 
Compleat Angler (1653) som är ett slags kombinerad 
handbok i sportfiske och levnadskonst? Det är vid 
flodstranden Lewis Carrolls Alice’s Adventures in 
Wonderland (1856) tar sin början då den uttråkade 
Alice inleder sitt utforskande av en drömvärld som 
anspelar på många av den aristokratiskt lediga 
tillvarons klassiska tidsfördriv fast i förvrängda former, 
som tedrickande, kortspel, krocket och danser. Peter 
Hunt har likaså talat om ”The World of the River 
Bank” för att beskriva den idylliska låtsasvärld av 
evig söndagsnostalgi för den (manliga) medelklassen 
som gestaltas exempelvis i Kenneth Grahames The 
Wind in the Willows (1908) och Jerome K. Jeromes 
Three Men in a Boat (1889), se dennes ”Introduction”, 
i Kenneth Grahames The Wind in the Willows, red. 
Peter Hunt (Oxford, 2010), s. xi–xii. På svensk mark 
kunde man säga att den av den engelska essäistiken 
starkt inspirerade Frans G. Bengtsson i sin ”Tankar 
i gröngräset” (1947) transponerar denna plats 
för sysslolöshet till svenska förhållanden, då han 
framställer det som att essäistens grubblerier äger 
rum vid ”den fridfulla Gullspångsälven” (Bengtssons 
”Tankar i gröngräset” citeras här från Arne Melbergs 
antologi Essä, s. 421). Floder och flodstränder som 
platser associerade med essäistisk reflektion är även 
en utgångspunkt för Nina Burtons tidigare nämnda 
Flodernas bok, men kopplingen formuleras, som vi sett, 
redan hos Alexander Smith på 1860-talet (jfr not 53 i 
”Utsikt från en fransk balkong”). 
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låter tankarna vandra som de vill är, som Johnson ser 
det, en fånge i sysslolöshetens garn, men för Woolf är 
undervattenstankarnas rörlighet – fiskarnas pilande 
hit och dit – ett djupt inspirerande och exalterande 
tillstånd som samtidigt aldrig riktigt kan fångas i ord 
(men den rörlighet i tanken som Woolf beskriver hos 
essäjaget tenderar samtidigt att avbrytas både av för-
domsfulla representanter för patriarkatet och av den 
kvinnliga författarens egen självcensur, vilket skapar 
en osäkerhet om huruvida den ledighet, sysslolöshet 
och vila som Woolf förknippar med konstnärligt ska-
pande verkligen är möjlig att erövra för kvinnor). När 
tankarna fästs på papper och fångas i skrift förlorar 
de sin potentialitet. Kanske är det därför Woolf åter-
kommer till fiskandet och vattnets oavbrutna rörelse 
då hon ger psykiska och mentala processer som kon-
templation och grubblande rumslig och fysisk gestalt? 

Jämförelsen återkommer även i texter som upp-
fattats som fiktiva i mer konventionell mening: i pro-
saskissen ”The Fascination of the Pool”, tillkommen 
ungefär samtidigt som A Room of One’s Own (manus-
kriptet är daterat i maj 1929), sitter ett jag (eller ett 
”man” – Woolf använder ”one” här) och blickar ned 
i en damm, där det liv som rör sig under ytan jäm-
förs med ”grubbel och funderingar djupt nere i hjär-
nan”. Dammen (hjärnan) blir här en reservoar i vilken 
människor i alla tider har släppt ner sina tankar och 
som därigenom har blivit en historisk förbindelselänk 
mellan människor, ett slags gemensamt medvetande. 
Även här ligger dock dammens dragningskraft i att 
tankarna befinner sig ”i flytande form”; i avsaknad av 
den kropp och de fasta konturer som de får då de ut-
talas eller skrivs ned kan de röra sig in i och ut ur var-
andra som de vill, och de förblir ytterst oåtkomliga för 
betraktaren men kanske därför just så fascinerande.273 

Stillasittandet med blicken ut över vattnet, där 
ögat släpper fokus och tankarna söker sig ner bland 
vass och näckrosrötter – ett slags loj letargi där ”nå-

273 Citaten från Virginia Woolf, ”Dammens 
dragningskraft”, övers. Margareta Ekström, i Samlade 
noveller & prosaskisser (Stockholm, 2014 [1985]), s. 279, 
jfr The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf, red. 
Susan Dick, 2 rev. utg. (San Diego, 1989 [1985]), s. 
226–227. Även i Orlando finns en passage där hjärnan 
beskrivs som ”a pool where things dwell in darkness so 
deep that what they are we scarcely know” (Woolf, Or-
lando, s. 308). Jfr även Lars Elleström, ”Tankevärldens 
spatialitet i Virginia Woolfs To the Lighthouse”, i 
Kunstens rytmer i tid og rom, red. Sissel Furuseth 
(Trondheim, 2005).
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gonting annat” ändå pågår – verkar alltså vara en av 
de bilder Woolf föredrar då hon talar om ett för det 
litterära skapandet fruktbart sinnestillstånd. Att det-
ta sinnestillstånd förutsätter materiellt oberoende och 
skulle kunna stavas leisure är inget som förnekas eller 
tonas ned: redan tidigt i A Room of One’s Own fun-
derar jaget på ”vilken effekt fattigdom […] och […] 
rikedom har på ens sinnestillstånd” då hon konstate-
rar att villkoren historiskt har varit radikalt olika för 
kvinnor och män, och i slutet summerar hon genom 
att hävda att ”femhundra om året betyder förmågan 
att ägna sig åt kontemplation”.274 Enligt Julie Robin 
Solomon rör sig Woolfs diskussion om ett eget rum 
för kvinnor aldrig utanför ett kapitalistiskt paradigm 
då dess utgångspunkt är den privata äganderätten: allt 
förutsätts ha sin rätta plats, alla rum tillhör någon. Ett 
eget rum blir i A Room of One’s Own konstituerande 
för kvinnan som politiskt subjekt; då hon har inkom-
ster och egendom får hon också politisk makt. Här 
uppmanas kvinnor främst att erövra makt inom insti-
tutionerna och att på ett mer pragmatiskt sätt anpassa 
sig till patriarkatets spelregler. Mer oppositionell är 
Woolf enligt Solomon i senare texter som ”The Lea-
ning Tower” och Three Guineas, där hon i högre grad 
ifrågasätter patriarkala och kapitalistiska institutioner 
och idéer. Även om Woolf prövar många synvinklar i 
många frågor är hon i A Room of One’s Own rätt en-
tydig angående den intellektuella frihetens förutsätt-
ningar: fattigdom fostrar inga författare.275 

Det som jag tycker är mest intressant i detta sam-
manhang är dock inte att Woolf betonar pengarnas 
betydelse utan det samband hon upprättar mellan 
ett materiellt oberoende (leisure i bemärkelsen möj-
lighet och tid att göra det man vill) och ett särskilt 
sinnestillstånd som skulle kunna kallas omedveten-
het och som hon beskriver som särskilt välgörande 
för konstnärligt skapande.276 Det är i detta sinnestill-
stånd A Room of One’s Own tar sin början, med jaget 

274 Citaten från Ett eget rum, s. 36 och 126. 

275 Julie Robin Solomon refereras från ”Staking 
Ground: The Politics of Space in Virginia Woolf ’s A 
Room of One’s Own and Three Guineas”, i Women’s 
Studies nr 3/4 1989, s. 331–347.

276 En mer explicit formulering av idén om 
ett förhållande mellan materiellt välstånd och 
omedvetenhet som förutsättning för stor konst 
utvecklar Woolf i ”The Leaning Tower”, och här är 
det framför allt klassförhållanden författaren bör 
göra sig omedveten om i själva skapandeakten (i A 
Room of One’s Own gäller det snarare kön). I ”The 
Leaning Tower” skriver Woolf att författare i takt 
med demokratiseringen har blivit medvetna om 
sina privilegier, vilket inte varit till fördel för deras 
skapande. Det lutande tornets generation får hos Woolf 
representera ett slags lamslaget, kluvet skrivande, 
men Woolf föreställer sig att framtida författare kan 
återerövra omedvetenheten, då det lutande tornets 
författare, ”with help from Dr Freud”, har bidragit 
till att befria kulturen från 1800-talets bortträngning 
av obehagliga sanningar: ”The writers of the next 
generation may inherit from them a whole state of 
mind, a mind no longer crippled, evasive, divided. They 
may inherit that unconsciousness which as we guessed 
– it is only a guess – at the beginning of this paper is 
necessary if writers are to get beneath the surface, and 
to write something that people remember when they 
are alone.” (”The Leaning Tower”, s. 274.) 
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försjunket i tankar vid flodstranden; likaså är det i en 
sådan idealiserad sinnesstämning Woolf avslutar det 
sjätte kapitlets berömda beskrivning av det androgyna 
intellektet. Vid åsynen av en man och en kvinna som 
tillsammans kliver in i en taxi väcks jagets hopp om 
att det finns ”ett sinnestillstånd som man kan befinna 
sig i kontinuerligt utan ansträngning [without effort] 
eftersom ingenting behöver hållas tillbaka”. Kanske är 
detta ett sinnestillstånd där de två könen är själsligt 
förenade, spekulerar jaget (för det kan finnas anled-
ning att tänka sig att resonemanget om androgynitet 
som en förutsättning för stort skapande är lika kontra-
faktiskt som andra tankegångar i texten), och skissar 
”amatörmässigt” på ”en planritning för själen där det 
inom var och en av oss ryms två makter, en manlig 
och en kvinnlig”.277 Och det är när den manliga och 
kvinnliga delen av hjärnan smälter samman ”som sjä-
len blir fullkomligt befruktad och använder alla sina 
förmågor”, skriver Woolf och hänvisar till att Colerid-
ge hävdade att alla stora andar är androgyna.278 

Androgyniteten som önskvärt själstillstånd hos 
Woolf handlar, så som jag uppfattar det, inte bara om 
en sammansmältning av manliga och kvinnliga egen-
skaper och förmågor utan också om en omedvetenhet 
om kön, åtminstone under själva skapandet, vilken le-
der till ett särskilt slags litterär suggestionskraft – när 
essäjaget börjar undersöka några av de böcker hon har 
i sin egen bokhylla avfärdar hon nämligen de verk som 
är skrivna av manliga författare i ett tillstånd av alltför 
självmedveten maskulinitet, för dessa böcker ”saknar 
suggestionsförmåga” och kan därför inte ”tränga in 
i själens djup”.279 Och här drar sig inte Woolfs alter 
ego för att även beskylla kvinnor och ”reformivrare” 
och alla ”som skapat en känsla av könsmedvetenhet” 
för att ha motverkat den möjlighet för författaren att 
använda ”båda sidorna av sin hjärna” som gällde för 
manliga författare (Woolf nämner här inga kvinnor) 
i ”den lyckliga tid” i det förflutna, då ”Shakespeare 

277 Citaten från Ett eget rum, s. 116, min kursivering, 
samt i hakparentes från A Room of One’s Own, s. 147. 

278 Citatet från Ett eget rum, s. 117. Christine 
Battersby menar att Woolf här ägnar sig åt 
önsketänkande, eftersom romantikens föreställningar 
om androgynen knappast omfattade biologiska 
kvinnor. Då androgynitet förknippades med 
konstnärligt skapande syftade den snarare på en 
biologisk man med förment kvinnliga själsliga 
egenskaper. Det som uppvärderas i romantiken är 
det kvinnliga som kulturellt format ( feminine), inte 
kvinnan som biologisk kategori ( female), menar 
Battersby. Se vidare Gender and Genius, s. 3, 6–7, 23, 
104. 

279 Citaten från Ett eget rum, s. 121. Jag har inga 
anspråk på att kommentera den ibland infekterade 
debatten om Woolfs syn på det androgyna skapandet, 
utan vill uppmärksamma den koppling Woolf 
etablerar mellan det androgyna intellektet och det 
stadium av omedvetenhet i skapandet som hon ofta 
refererar till. I den feministiska debatten har Woolfs 
diskussion om androgyniteten ibland uppfattats som 
repressiv, se t.ex. Elaine Showalter, A Literature of 
Their Own, s. 264–266, 285–290, jfr Battersby, Gender 
and Genius, s. 104. Även i en senare studie som Lisa 
Rados The Modern Androgyne Imagination. A Failed 
Sublime (Charlottesville, 2000) som undersöker de 
modernistiska författarnas föreställningar om ett 
androgynt skapande formuleras liknande tankar: idén 
om en androgyn fantasi hos kvinnliga författare som 
Woolf är utopisk och nostalgisk, antyder en otrygghet 
med den egna kroppen och sexualiteten och hotar att 
utplåna jaget, menar Rado (se särskilt s. 179–185). 
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var androgyn, liksom Keats och Sterne och Cowper 
och Lamb och Coleridge”. Denna tanke är så viktig att 
jaget bestämmer sig för att de första ord hon ska skriva 
på sitt tomma papper (vilket ska rymma den föreläs-
ning hon förbereder), det papper som än så länge bara 
bär rubriken ”KVINNOR OCH LITTERATUR”, är 
att det är ”ödesdigert för alla som skriver att tänka på 
sitt kön”. För ett ögonblick kan det skrivna förefalla 
mästerligt, men ”när natten faller på så vissnar det”.280 
När man skriver könsmedvetet (eller, som i ”The Lea-
ning Tower”, klassmedvetet) kan det skrivna nämligen 
inte 

växa i andras fantasi. Något slags andligt samarbete 
mellan kvinnan och mannen måste ske innan ska-
pelseakten äger rum. Ett äktenskap mellan motsat-
serna måste fullbordas. Hela författarens inre måste 
ligga öppet om vi ska få en känsla av att han för-
medlar sin erfarenhet helt och fullt. Det måste fin-
nas frihet och det måste finnas frid. Hjulen får inte 
gnissla, ljuset inte flimra. Gardinerna måste vara 
tätt fördragna. När hans upplevelse är över, tänkte 
jag, måste författaren luta sig tillbaka och låta sitt 
inre fira bröllop i mörkret. Han får inte bevaka eller 
ifrågasätta det som händer. Han ska snarare plocka 
kronbladen från rosen och betrakta svanarna som 
lugnt glider nerför floden.281 
 

Även om Woolf här talar om att författarens inre mås-
te ”ligga öppet” gör hon det med en bild av avskildhet 
och dunkel: här återkommer Woolf till gardinerna 
som omsluter och skyddar den författare som får sin 
uppenbarelse; i ”The Modern Essay” hade hon tidigare 
använt en liknande bild för att beskriva hur en god 
essä genom sin förtrollning sveper in läsaren i en an-
nan värld där verkligheten för en stund kan glömmas 
bort.282 Men med passagen där författaren drar sig till-
baka i stillhet för att överlämna sig åt det som visar sig 
i omedvetenheten förs vi också tillbaka till den flod 
där jaget inledde berättelsen om sitt kunskapssökande; 

280 Citaten från Ett eget rum, första och andra s. 
122, övriga s. 123. I samband med denna passage skriver 
Woolf även speciellt riktad till den kvinnliga förfat-
taren: ”It is fatal for a woman to lay the least stress on 
any grievance; to plead even with justice any cause; in 
any way to speak consciously as a woman.” (A Room of 
One’s Own, s. 157.)

281 Citatet från Ett eget rum, s. 124. Ett samtida 
begrepp för kreativitet vilket man kan komma att 
tänka på i samband med Woolf är flow – förknippat 
inte minst med psykologen Mihály Csíkszentmihályis 
studier. Flow beskrivs ofta som ett sinnestillstånd då 
man är fullständigt absorberad och engagerad, glömsk 
av tid och rum och koncentrerad på det man ägnar 
sig åt (beskrivningen utgår från NE, sökord ”flow”). 
Det finns dock, tror jag, en viktig skillnad mellan det 
tillstånd som Woolf talar om och flow: i det senare 
fallet betonas nämligen kontrollen över medvetandet 
(eller som det formuleras i NE: ”I ett flödeslikt tillstånd 
utövar vi kontroll över innehållet i vårt medvetande 
i stället för att passivt låta oss bestämmas av externa 
faktorer.”) I Woolfs beskrivning verkar det finnas 
något åtråvärt i skapandet, ett slags konstens sanning, 
som inte går att komma åt annat än genom ett slags 
passivitet. 

282 Woolf beskriver det som att essän måste svepa 
sina gardiner eller förhängen (”curtains”) om läsaren i 
”The Modern Essay” (s. 216 och 224; jfr not 95 och 104 
i detta kapitel). 
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i bilden av det mentala tillbakadragande som rymmer 
fröet till konsten överlagras således inomhus med ut-
omhus och det materiella rummet med det mentala. 
Då Woolf några sidor senare uppmanar skrivande 
kvinnor att ”låta tankens linor sjunka djupt ner i flo-
den”, har hon även placerat sina läsare vid flodstranden 
i hopp om att de ska söka efter möjligheter till sysslolös 
kontemplation eller till det tankarnas tomgångsläge 
som inte är att göra ingenting, men ”någonting annat”. 
Engelskans idle – som Woolf använder i denna passa-
ge – kan ju bland annat betyda just ’stillastående’, ’på 
tomgång’, men den innebörden används i modern tid 
oftast då man talar om maskiner. Tomgång är tillstån-
det då motorn eller maskinen är i drift men inte utsatt 
för belastning; den utför inget arbete, överför ingen 
kraft och förflyttar sig inte.283 Men om vi ska tro Vir-
ginia Woolf så som hon uttrycker sig i essäistiska tex-
ter som exempelvis A Room of One’s Own, ”Professions 
for Women” eller ”The Leaning Tower” är just möjlig-
heten till ett sådant tillstånd på tomgång, då ingenting 
särskilt tycks hända men något kanske ändå förbereds, 
en omistlig del av litteraturskapandet.284

 
*

I det andra kapitlet i A Room of One’s Own, som jag 
hittills lämnat därhän i mitt hattande hit och dit 
i Woolfs text (där jag har fäst mig vid detaljer som 
rört sysslolöshet och kreativitet men utan ambition 
till någon helhetsanalys), finns en märklig beskriv-
ning av vad som möjligen kan vara produkten av ett 
slags tomgångsläge eller av en form av icke-viljemäs-
sig kreativitet. Efter att ha förkastat Oxbridgebesökets 
grubblerier om villkoren för kvinnors skrivande beger 
sig jaget följande dag till läsesalen i British Museum 
för att ”söka sanningen” i detta ämne (sanning är yt-
terligare ett nyckelord i A Room of One’s Own, även om 
Woolf använder detta begrepp på ett högst ironiskt 

283 Beskrivningen av ”tomgång” utgår här från 
SAOB. Jfr beskrivningen av engelskans idle i anslutning 
till not 14 i kapitlet ”Utsikt från en fransk balkong”. 

284 Det är dock inte enbart i samband med 
skrivandet som Woolf framhåller ett slags tomgångsläge 
präglat av omedvetenhet som något eftersträvansvärt: 
i essän ”How Should One Read a Book?” skriver 
hon med ett liknande tankesätt om läsning och om 
det omdöme som läsaren formar om en bok efter att 
läsningen är avslutad. När man läser en bok är man 
först omtumlad av alla de blandade intryck och känslor 
man får, skriver Woolf. För att smälta dem är det bra 
att därefter göra något helt annat – ”to walk, to talk, 
to dig, to listen to music”. Man förlorar då tillfälligtvis 
boken ur sikte, men rätt vad det är, kanske då man 
plockar en snigel från en ros eller knyter ett skosnöre, 
har omdömet formats närmast som av sig självt: ”[…] 
the whole book floats to the top of the mind complete. 
Some process seems to have been finished without one’s 
being aware of it.” Citerat från The Essays of Virginia 
Woolf. Vol. IV, s. 397. ”How Should One Read a Book?” 
publicerades första gången i Yale Review i oktober 
1926 och hade sitt ursprung i ett föredrag som Woolf 
höll på den privata flickskolan Hayes Court i Kent i 
januari samma år. Texten reviderades grundligt för The 
Common Reader. Second Series (1932). 
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sätt). ”Man måste höja sig över det som är personligt 
och tillfälligt i alla dessa intryck för att få fram en klar 
vätska, sanningens essens”, skriver Woolf som kom-
mentar till besöket i Oxbridge, och fortsätter: ”Och 
svar kunde man bara få genom att anlita de lärda och 
opartiska, som höjt sig över språkets strider och krop-
pens förvirring och utgivit resultatet av sin forskning 
[…]. Om man inte kan finna sanningen på hyllorna i 
British Museum, tänkte jag för mig själv medan jag 
plockade upp en anteckningsbok och en penna, var 
finns den då?”285

Väl på plats upptäcker dock jaget att mängden av 
studier om kvinnor skrivna av män är överväldigande 
och oöverskådlig, och medan hon sitter och väntar på 
att få de böcker hon på måfå beställt fram, och förund-
ras över överflödet av manliga synpunkter på kvinnan, 
ritar hon ”vagnshjul på de papperslappar som de brit-
tiska skattebetalarna erbjöd och avsåg för andra syf-
ten”.286 Woolf beskriver alltså en situation där jaget rea-
gerar genom att klottra – kanske för att hon väntar och 
är uttråkad (klotter har ofta förknippats med känslor 
av tristess; i sin studie över den lekande människan 
omtalar Johan Huizinga det exempelvis som ”lång-
tråkighetens konst”).287 Men klottrandet – på papper 
som bekostats av skattebetalare och som är tänkt att 
användas till nyttiga ting – stannar inte vid detta. Ja-
gets ”lättsinniga tankar” om vilka alla de män kan vara 
som känt ett trängande behov av att skriva om kvin-
nor hejdas plötsligt av ”en störtflod av böcker” och hon 
börjar reflektera över hur hennes odisciplinerade me-
tod för att söka sanningen förhåller sig till den som ut-
övas av ”studenter som tränats att forska vid Oxbridge” 
och som har tydligt utstakade tillvägagångssätt för ”att 
valla sina frågor förbi alla distraktioner tills de fångat 
in sitt svar som ett får i sin fålla”. ”Men om man otur-
ligt nog inte fått någon universitetsutbildning”, fort-
sätter Woolf, ”så rusar frågorna hit och dit, huller om 
buller, som en skrämd fårflock jagad av ett helt koppel 

285 Citaten från Ett eget rum, s. 37. Då Woolf 
skrev A Room of One’s Own var British Library, det 
brittiska nationalbiblioteket, en del av British Museum 
i Bloomsbury i centrala London.

286 Citatet från ibid., s. 39.

287 Citatet från Johan Huizinga, Den lekande 
människan, s. 204. Huizinga ser det spontana 
mänskliga behovet av utsmyckning som en form av 
lek, och exemplifierar med vad man gör när man sitter 
i ett långvarigt sammanträde med en penna till hands: 
”Avsiktslöst och halvt medvetet arbetar man samman 
linjer och skuggningar till fantastiska arabeskmönster, 
som ofta förmäls med bizarra människo- och 
djurfigurer.” Men om klotter ska kallas lek hör det 
enligt Huizinga till de lägsta skikten av lekar, eftersom 
det saknar den organiserade sociala lekens högre 
struktur (ibid.). 
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hundar, i stället för att ledas till sin fålla.”288 Även om 
den svenska översättningen inte i lika hög grad betonar 
att Woolf här beskriver handens och pennans rörelser 
så är det med en tonvikt på de materiella och visuella 
dimensionerna av skrivandet och kunskapssökandet 
som passagen fortsätter här. I takt med att hon läser 
blir jagets anteckningsbok överfylld av mäns disparata 
tankar om kvinnor, och att  ”[t]ill och med handstilen” 
till slut blir ”oläslig” illustrerar känslan av frustration 
och förvirring: 

Jag […] sneglade avundsjukt på läsaren bredvid som 
gjorde de mest välordnade utdrag, ofta inledda med 
ett A eller ett B eller ett C, medan min egen anteck-
ningsbok firade orgier [rioted] med de mest utsvä-
vande klotter av motsägelsefulla anteckningar [the 
wildest scribble of contradictory jottings]. Det var 
oroande, det var förvirrande, det var förnedrande. 
Sanningen hade glidit mellan mina fingrar. Varje 
droppe hade försvunnit.289 

Återigen förknippas sanningen med en vätska eller es-
sens som är lika rörlig och omöjlig att fixera i ord som 
de undervattenstankar som Woolf beskriver i essäns 
inledande avsnitt, där jaget vid flodstranden låter tan-
kens linor löpa i vattnet, och där tankarna genom sin 
förflyttning till ett annat medium – ord och skrift – li-
kaså förlorar något av sin dragningskraft. Att det skul-
le gå att fånga sanningen genom att ordna den i avsnitt 
märkta med A, B och C är dock inte heller givet, med 
tanke på den ironiska ton med vilken Woolf beskriver 
den flitigt arbetande studenten här. 

Även fortsättningsvis markerar Woolf skillnaden 
mellan den oskolade och den skolade genom att foku-
sera på pennans rörelser. När jaget börjar inse att hen-
nes efterforskningar inte leder någonstans och att hon 
inte kommer att kunna nå sanningen om Kvinnan ge-
nom att konsultera alla mäns böcker om henne, reage-
rar hon genom att återigen börja klottra: ”[…] medan 

288 Citaten från Ett eget rum, s. 40. Originalet 
rymmer en ironisk dubbeltydighet i ordet pen som 
är svår att fånga i svenskan. Som substantiv kan pen 
betyda både penna och den fålla som man vallar in 
boskapen i, och som verb kan det syfta på att stänga 
eller spärra in (jfr OED, ”pen”, subst. 3 och 4 resp. 
”pen”, v.1). Woolf skriver: ”The student who has been 
trained in research at Oxbridge has no doubt some 
method of shepherding his question past all distrac-
tions till it runs into its answer as a sheep runs into its 
pen. […] But if, unfortunately, one has had no training 
in a university, the question far from being shepherded 
to its pen flies like a frightened flock hither and thith-
er, helter-skelter, pursued by a whole pack of hounds.” 
(A Room of One’s Own, s. 42–43.) Pennan är viktig 
eftersom Woolf poängterar att essäjagets penna inte 
utför systematiska anteckningar utan rör sig hit och dit, 
klottrar och ritar krumelurer, vilket också skulle kunna 
ses som en kommentar om den essäistiska metod som 
utforskas i A Room of One’s Own.

289 Citaten från Ett eget rum, s. 42, samt från A 
Room of One’s Own, s. 45. Woolf använder själv aldrig 
ordet doodle i A Room of One’s Own, samtidigt som jag 
skulle vilja hävda att hon beskriver klottrandet som 
praktik. Det ligger i linje med att det är först under det 
sena 1930-talet som doodle börjar användas i en mer 
modern betydelse som den anges t.ex. i OED, ”doodle”, 
subst., betydelse 3: ”An aimless scrawl made by a person 
while his mind is more or less otherwise applied”. 
OED:s första exempel på doodle i denna mening är 
daterat 1937. För en diskussion om ordet doodle, se 
Matthew Battles, ”In Praise of Doodling”, i American 
Scholar nr 4 2004, s. 105–108. Enligt Battles var 
scribble, som Woolf använder här, det närmaste man 
kunde komma doodle innan detta uttryck användes 
på ovan nämnda sätt, men han hävdar samtidigt att 
”scribbling is not doodling, because scribbles are marks 
made in haste or by an uncertain hand” (s. 107). I det 
andra kapitlet i A Room of One’s Own beskriver Woolf 
emellertid både ett slags skisser, bilder eller visuella 
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jag funderade hade jag i min uppgivenhet och förtviv-
lan omedvetet ritat en bild där jag, som min granne, 
borde ha skrivit ner en slutsats”, skriver Woolf, och det 
jaget har ritat är ”ansiktet och kroppen på professor 
von X, sysselsatt med att skriva sitt epokgörande arbe-
te med titeln Det kvinnliga könets mentala, moraliska 
och fysiska underlägsenhet”. Woolf beskriver även hur 
professorn ser ut på jagets nedklottrade skiss: han är 
oattraktiv, upprörd, ”mycket ilsken och mycket ful”.290 

Woolf tycks här beskriva ett slags kreativt uttryck 
som formas i ett tillstånd av omedvetenhet, då själens 
ystra kreatur får fria tyglar (ja, jag associerar åter till 
Montaignes häst som bild för den sysslolösa själen i 
”De l’Oysiveté” och till de krumsprång som görs av 
Elias under natten befriade penna i ”Oxford in the 
Vacation”). Kanske kan det tyckas som om jag ger den 
hastigt klottrade skissen av ”professor von X” alltför 
stor betydelse, men jaget i läsesalen i British Museum 
konstaterar att omedvetenhetens ingivelser kan vara 
nog så betydelsefulla: 

Att rita bilder var ett lättjefullt [idle] sätt att avsluta 
en improduktiv [unprofitable] förmiddags arbete. 
Men ibland är det medan vi vilar [in our idleness] 
och i våra drömmar som den dolda sanningen tar 
sig upp till ytan.291 

Även här är alltså sanningen förbunden med vatten, 
med en vertikal dimension av djup och med något fly-
tande och rörligt – och det är i ett tillstånd av omedve-
tenhet eller dröm, när man inte medvetet arbetar med 
att söka den, som sanningen möjligen går att gripa; 
det är då den kan stiga upp till ytan och förmedlas ge-
nom pennans lättjefulla rörelser i en bild. Sanningen 
handlar här om att jaget har ritat sin skiss i vredesmod, 
vilket hon tolkar (genom en ”mycket elementär psy-
kologisk undersökning, som inte förtjänar att kallas 
psykoanalys”) som en omedveten återspegling av den 
vrede hon uppfattat hos ”professor von X” i dennes 

tecken, och ett särskilt slags antecknande som är 
hastigt, hafsigt och skissartat (markerat med ordvalen 
”scribble” och ”jottings”). Kanske kan de ses som 
besläktade uttryck för den prövande, amatöristiska 
och essäistiska metod som Woolf undersöker i A Room 
of One’s Own? Jfr även diskussionen om scribble i 
Lambkapitlet, not 239.

290 Citaten från Ett eget rum, s. 43. Notera att 
Woolf skriver att skissen kommer till i ett tillstånd av 
omedvetenhet: ”But while I pondered I had uncon-
sciously, in my listlessness, in my desperation, been 
drawing a picture where I should, like my neigh-
bour, have been writing a conclusion.” (A Room of 
One’s Own, s. 46.) Ordet listless ger en vink om jagets 
sinnesstämning: enligt ordboken kan det betyda 
’håglös’, ’liknöjd’, ’likgiltig’, ’apatisk’ eller ’slapp’, ’loj’, 
’slö’, ’förslöad’, ’försoffad’. Flera av dessa ord kan föra 
tankarna till ett sinnestillstånd färgat av sysslolöshet, 
men ett mer negativt än positivt laddat sådant.

291 Citatet från Ett eget rum, s. 44. I sin helhet i 
original: ”Drawing pictures was an idle way of finishing 
an unprofitable morning’s work. Yet it is in our idle-
ness, in our dreams, that the submerged truth some-
times comes to the top.” (A Room of One’s Own, s. 47.) 
Jane Lundblad betonar ytterligare något lättjan som ett 
slags utgångspunkt för drömmar och fåfänga skisser i 
sin översättning: ”Att rita bilder var ett lättjefullt sätt 
att avsluta en gagnlös arbetsmorgon. Men det är under 
vår lättja, i våra drömmar, som sanningen nere på 
djupen ibland flyter upp till ytan.” Virginia Woolf, Ett 
eget rum (2015), s. 37.
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skrivande om kvinnors underlägsenhet. Som för att 
befästa sin känslomässiga reaktion och befria sig från 
den ritar hon åter ”cirklar och vagnshjul”, men denna 
gång ”över den ilskne professorns ansikte”. Sedan hon 
gjort det har hennes vrede ”fått sin förklaring och för-
svunnit”, och ersatts av nyfikenhet, vilket innebär att 
den essäistiska sinnesstämningen är återupprättad och 
att undersökningen kan fortsätta på sin meandrande 
väg framåt.292

Just genom klottrandet och skissandet har jaget 
alltså nått en insikt eller sanning, om än en enda, 
utifrån förmiddagens annars så nedslående ”arbete”, 
nämligen ”insikten om vreden” och dess destruktiva 
inverkan på all slags intellektuell och skapande verk-
samhet.293 Ska passagen uppfattas som en antydan 
om att sanningen ligger i det bildliga, indirekta och 
mångtydiga (och i Woolfs fall kanske även det om-
huldat fiktiva) som präglar konstnärliga och litterära 
uttryck? Det är kanske en möjlig tolkning. Men klott-
randet verkar också ha en förmåga att frigöra frus-
trationer genom att ge fritt spelrum för pennans lek. 
Konstvetaren E. H. Gombrich har med hänvisning 
till Johan Huizinga betonat just det lekfulla draget i 
klottrandet; skulle man följa hans utgångspunkt leker 
Woolfs klottrerska i hemlighet samtidigt som hon ger 
sken av att syssla med något mer seriöst. Klottrandet 
är ett uttryck för att man släpper kontrollen och fung-
erar därför avslappnande, menar Gombrich, som även 
diskuterar relationen mellan klotter och konst. Det 
är först när man börjar intressera sig för originalitet 
och för de spontana inslagen i konstskapandet, och då 
man inte längre i så hög grad definierar god konst i ter-
mer av manuell eller teknisk skicklighet, som man kan 
tala om ett slags medvetet närmande mellan klotter 
och konst, menar Gombrich (även om redan medelti-
dens marginalgrotesker, i förlängningen en inspiration 
till Montaignes essäer, visar på detta släktskap). Gom-
brich talar förstås om bildkonsten och inte litteraturen 

292 Citaten från Ett eget rum (Manséns övers.), s. 
44. 

293 Citaten från ibid., s. 45.
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och exemplifierar med surrealisternas automatism och 
Paul Klees beskrivningar av sitt eget måleri, samtidigt 
som han menar att man inte ska överdriva likheter-
na mellan klotter och konst. Dessa bägge verksamhe-
ter har olika syften och funktioner enligt Gombrich; 
konstskapande innebär ansträngning medan klotter är 
tillfällets konst.294 

Trots att klottret även hos Woolf tycks träda fram 
utan större ansträngning och omedvetet och spontant, 
verkar hon i A Room of One’s Own emellertid ge det 
en mer subversiv roll än Gombrich. När jag letar ef-
ter studier om klotter och litteratur (en nisch som av 
kanske begripliga skäl är rätt outforskad), stöter jag på 
en artikel om en novell från 1913 av den japanska femi-
nistiska författaren Tamura Toshiko. Där hävdar Shu 
Kuge att denna novell illustrerar hur den kvinnliga 
huvudpersonen – en författare som i berättelsen aldrig 
skriver utan klottrar – sätter sin konstnärliga identi-
tet på spel eftersom klotter inte uppfattas som något 
produktivt. Novellen har tolkats som en gestaltning 
av skrivkramp, men Kuge ser mer upproriska dimen-
sioner i Toshikos text, i synnerhet då hon diskuterar 
hur huvudpersonen hanterar det linjerade papper hon 
klottrar på (vilket kan föra tankarna till de pappers-
lappar, bekostade av skattebetalarna, som nämns hos 
Woolf). Toshikos kvinnliga författare klottrar inte i 
marginalerna och hennes krumelurer håller sig inte 
till papperets linjer, vilket Kuge i överförd bemärkelse 
diskuterar som ett tecken på ett upproriskt beteende i 
offentligheten. En författare som håller sig på pappe-
rets stödlinjer kan också förmodas ha ett ordnat be-
teende i offentligheten inte bara som författare utan 
också som medborgare, menar Kuge, medan den som 
hoppar över skaklarna genom att avslöja papperets 
system av linjer eller rutor också kan tänkas använ-
da det offentliga rummet på vad som anses vara ett 
otillbörligt sätt. Enligt Kuge fungerar klottrandet hos 
Toshiko alltså som ett slags politiskt och i det här fallet 

294 E. H. Gombrich refereras från ”Pleasures of 
Boredom: Four Centuries of Doodles”, i The Uses of 
Images. Studies in the Social Function of Art and Visual 
Communication (London, 1999), s. 212–225. Även om 
det är lätt att frestas att göra paralleller mellan Woolfs 
skildringar av klotter och de diskussioner om skrivande 
i marginaler som har aktualiserats i kapitlen om 
Montaigne och Lamb tror jag att man bör skilja mellan 
dessa praktiker. Om det visuella klottret för Woolf 
har en posititivt subversiv laddning tycks hon ha varit 
mer skeptisk till annotationer och understrykningar 
i böcker som hon uppfattade som alltför privata för 
att vara meningsfulla för någon annan än den läsande 
själv. I stället för att skriva ner tankar eller markera 
särskilt intressanta textpartier direkt i de böcker hon 
läste utvecklade Woolf ett eget system med separata 
anteckningsböcker (med tiden kom de att fyllas med 
de mest divergerande ämnen – från renoveringsplaner 
till citat och tankar i samband med böcker som skulle 
recenseras och utkast till egna manuskript). Någon 
gång mellan 1906 och 1908 påbörjade hon även en skiss 
till en satirisk essä om just marginalanteckningar som 
aldrig fullbordades, men av det bevarade manuskriptet 
kan man få intrycket att hon uppfattade antecknandet 
i böcker som ett slags övergrepp på författaren, boken 
och andra läsare. Enligt H. J. Jackson kan Woolfs 
motvilja mot denna form av skrivande handla om 
rädsla för förlorad auktoritet – marginalanteckningen 
är oförutsägbar och anonym och låter inte författaren få 
sista ordet. Men det Jackson tror att Woolf framför allt 
vänder sig emot är att andras tankar, kommentarer och 
polemik med texten ska påverka nya läsare. Läsning 
blir då inte den privata och intima relation mellan 
författaren och den enskilde läsaren som hon ser som 
önskvärd (se vidare Jacksons Marginalia, s. 237–242, jfr 
Hermione Lee, Virginia Woolf, s. 406, som beskrivit hur 
Woolf använde sina anteckningsböcker). Manuskriptet 
till Woolfs ofullbordade essä om marginalanteckningar 
finns att läsa i anslutning till Amanda Goldens 
”Virginia Woolf ’s Marginalia Manuscript”, i Woolf 
Studies Annual vol. 18 2012, s. 109–117. 
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feministiskt uppror.295 Något liknande går att uppfat-
ta även i skissen av ”professor von X”, åtminstone om 
man läser mellan raderna och tar fasta på det indirek-
ta. Hos Woolf är emellertid arbetet med att läsa mäns 
böcker om kvinnor ofruktbart medan sysslolöshetens 
lekfulla klotter är produktivt eftersom det leder till in-
sikt: idle doodling släpper lös de sanningar som döljer 
sig på själens botten. 

*

Det finns likväl något som måste få förbli kvar i djupet 
för att konstens sanning ska kunna uttryckas. Själv-
medvetenhet och medveten ansträngning kan hos 
Woolf ibland framstå som hot mot konstens rörlighet, 
lekfullhet och mångtydighet, företeelser som sna-
rare förknippas med det omedvetna och intuitiva.296 
Så skulle man åtminstone kunna tolka henne i den 
essä som får bli kapitlets slutpunkt, ”Craftsmanship” 
(1937), i vilken hon återkommer till och knyter sam-
man flera av de tanketrådar som har aktualiserats i det 
här kapitlet. ”Craftsmanship” spelades först in som ra-
dioföredrag för BBC som del av en serie med namnet 
”Words Fail Me”. En kortare del av radioinspelningen 
finns bevarad och har tillgängliggjorts bland annat på 
YouTube.297 När jag lyssnar på den börjar litteraturve-
tarens varningsklockor ringa: vad jag hör är en förnäm 
röst med en märklig accent som först gör att jag värjer 
mig, eftersom den tycks bekräfta de vanliga föreställ-
ningarna om Woolf som just den sensibla lady och 
aristokratiska elitist som Per Erik Wahlund beskrev 
då han introducerade Woolf som essäist på svenska. 
Samtidigt finns det i denna röst en rytm och ett flöde i 
orden som stämmer överens med min upplevelse av att 
läsa Woolf: i läsningen internaliserar jag textens röst, 
men orden dansar på liknande sätt. 

”Craftsmanship” cirklar just kring words, och 
den ger uttryck för en syn på orden och språket som 

295 Referatet utgår här från Shu Kuge, ”Politics 
of Doodling: Tamura Toshiko’s ’A Woman Writer’”, i 
Positions nr 3 2007, s. 487–509. Tamura Toshiko var en 
pseudonym för Toshi Satō, och novellens originaltitel 
lyder i transkription ”Onna sakusha”. 

296 I sin diskussion om förhållandet mellan 
konst och lek menar Johan Huizinga att konsten 
har förlorat sin lekfullhet i takt med att den blivit 
självmedveten. Om 1800-talets samhälle skriver 
Huizinga att leken träder i bakgrunden i nästan 
alla kulturmanifestationer: ”Samhället hade blivit 
övermedvetet om sina intressen och sina strävanden. 
Det tyckte sig ha vuxit ur barnskorna. Det arbetade 
med vetenskaplig planmässighet på sin egen jordiska 
välfärd. Idealen arbete, uppfostran och demokrati 
lämnade knappast något rum för lekens eviga 
principer.” (Den lekande människan, s. 235, jfr s. 245.) 
En likhet mellan Huizinga och Woolf verkar alltså vara 
uppfattningen att självmedvetenhet är ett hinder för 
vissa former av kreativa uttryck.

297 ”Craftsmanship” sändes i BBC:s National 
Programme den 29 april 1937 och föredraget 
publicerades i Listener 5 maj samma år. Texten citeras 
här från The Essays of Virginia Woolf. Vol. VI. Essän 
finns inte i svensk översättning och de citat som här 
återges på svenska har jag själv översatt. Delar av 
föredraget (cirka en tredjedel av den skrivna texten och 
i något annorlunda version) finns digitalt tillgängligt 
bl.a. på YouTube (under rubriken ”The Recorded 
Voice of Virginia Woolf”): https://www.youtube.
com/watch?v=E8czs8v6PuI. Woolf medverkade i 
radiosändningar vid tre tillfällen (1927, 1929 och 1937) 
och lyssnade själv mycket på radio, särskilt under det 
sena 1930-talet och de tidiga krigsåren. Samtidigt fick 
radion i samtiden ofta stå som symbol för ”massan” 
och populärkulturen. Enligt Leila Brosnan hade Woolf 
därför ett lika ambivalent förhållande till radion som 
till den tryckta journalistiken (Reading Virginia Woolf ’s 
Essays and Journalism, s. 163–171).
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uppvisar slående likheter med Michail Bachtins te-
ori om det dialogiska ordet, samtidigt som Woolf 
tycks anknyta till ett slags l’art pour l’art-estetik där 
orden – kanske en metafor för litteraturen – har ett 
egenvärde och en ändamålslöshet som ordböcker och 
specialister förvägrar dem och som endast författaren 
och det konstnärliga skapandet kan fånga.298 Detta 
märks redan i inledningen av texten, där Woolf in-
vänder mot den rubrik hon fått sig tilldelad av BBC, 
craftsmanship (hantverksskicklighet, konstskicklig-
het), och i självsvåldigt essäistisk anda ändrar den till 
”A Ramble round Words, perhaps”. För Woolf ver-
kar craftsman ship i alltför hög grad förknippas med 
nytta för att det ska kunna fånga vad författaren gör 
med orden.299 I stället hävdar hon lite tillspetsat att 
”ord aldrig skapar något som är nyttigt; och ord är de 
enda ting som säger sanningen och ingenting annat 
än sanningen”.300 

Ordens sanning är här knuten till deras mångty-
dighet; med en med Bachtin snarlik formulering be-
skriver Woolf orden som 

fyllda av ekon, minnen, associationer […]. De har 
varit ute och rört på sig, på folks läppar, i deras hus, 
på gatorna, på fälten under många århundraden. 
Och det är en av de stora svårigheterna med att skri-
va dem numera – att de är så fyllda av innebörder 
och minnen, att de har ingått i så många berömda 
äktenskap.301 

Det ligger i ordens natur att de inte är entydiga, menar 
Woolf: det enskilda ordet uttrycker ”tusen möjlighe-
ter”. Därför kan orden (och jag förmodar att hon i syn-
nerhet syftar på författarens och litteraturens ord) inte 
med självklarhet vara nyttiga, eftersom ett nyttigt på-
stående nämligen bara kan tolkas på ett sätt. Ord kan 
dock alltid betyda flera saker: vid sidan av innebörder 
som ligger på ytan (och som är nyttiga) finns det såda-

298 Judith Allen har pekat på likheter mellan 
Montaigne, Woolf och Bachtin i hur de beskriver 
ordets mångtydighet med utgångspunkt i 
”Craftsmanship”, se Virginia Woolf and the Politics of 
Language, s. 28–30, 43. 

299 Citatet från Woolf, ”Craftsmanship”, s. 92. I 
sin dagbok skrev Woolf att hon tänkte ignorera titeln 
och tala om ord och ”why they won’t let themselves 
be made a craft of” (se not 1 till ibid., s. 99). Emily 
Kopley ger en bild av bakgrunden till föredraget och 
kommenterar Woolfs titeländring i ”At the Service of 
Words”, i The Times Literary Supplement 26.4.2017, 
tillgänglig på https://www.the-tls.co.uk/articles/public/
virginia-woolf-craftsmanship.

300 I original: ”Now we know little that is certain 
about words, but this we do know – words never make 
anything that is useful; and words are the only things 
that tell the truth and nothing but the truth.” (Ibid., s. 
91.)

301 I original: ”Words, English words, are full of 
echoes, of memories, of associations – naturally. They 
have been out and about, on people’s lips, in their hous-
es, in the streets, in the fields for so many centuries. 
And that is one of the chief difficulties in writing them 
today – that they are so stored with meanings, with 
memories, that they have contracted so many famous 
marriages.” (Ibid., s. 95.) Jämför med Bachtin: ”[…] 
the word does not exist in a neutral and impersonal 
language (it is not, after all, out of a dictionary that 
the speaker gets his words!), but rather it exists in other 
people’s mouths, in other people’s contexts, serving 
other people’s intentions: it is from there that one must 
take the word, and make it one’s own.” (”Discourse in 
the Novel”, s. 294.) Bachtin betonar dock mer konflikt-
liknande förhållanden: ”The word, directed toward its 
object, enters a dialogically agitated and tension-filled 
environment of alien words, value judgments and 
accents, weaves in and out of complex relationships, 
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na som har sjunkit till djupet.302 Liksom i skildringen 
av den systematiskt arbetande studenten i A Room of 
One’s Own markerar Woolf även här distans till spe-
cialisterna – de som låter orden bli entydiga – för vill 
man förbli en läsare som verkligen uppfattar ordens 
mångtydighet så som den yttrar sig i litteraturen mås-
te man låta de innebörder som sjunkit till botten förbli 
där i djupet, ”antydda, inte fastslagna, glidande och 
böljande in i varandra som vassen vid flodens bädd”, 
som Woolf skriver.303 När orden springer fram som 
nya direkt ur författarens hjärna, ”utan att författaren 
vill det; ofta mot hans vilja”, snarare än knackas ned 
på en skrivmaskin, har de en särskild suggestionskraft, 
skriver Woolf; det är först då de förmår väcka läsarens 
fantasi och associationsförmåga. Här tycks hon alltså 
anspela på det stadium av omedvetenhet som hon ofta 
återkommer till i sina beskrivningar av skapandepro-
cessen.304 

I ”Craftsmanship” personifierar Woolf orden, lik-
som hon ofta gör då hon talar om böcker. Men det 
finns en typ av böcker i vilka orden inte kan leva. I 
likhet med Michail Bachtin och Theodor W. Adorno 
uttrycker nämligen även Woolf sin skepsis mot ord-
boken: ”[…] ord bor inte i ordböcker; de lever i med-
vetandet”, skriver Woolf: ”Och hur lever de i medve-
tandet? På skiftande och märkliga sätt, ungefär som 
människor lever, genom att röra sig hit och dit, genom 
att bli förälskade och gifta sig med varandra. Det är 
sant att de är mindre styrda av etikett och konvention 
än vi. […] att försöka fastslå lagar för sådana oförbät-
terliga landstrykare tjänar ingenting till.”305 

För Woolf representerar ordboken ett slags abstrakt 
och livlöst förhållande till språket som är oförenligt 
med författarens upplevelse av ordens ständiga för-
änderlighet, vilken i sin tur speglar mångsidigheten i 
konstens sanning. Författaren får inte förvägra orden 
deras frihet: om de betvingas fäller de ihop sina vingar 

merges with some, recoils from others, intersects with 
yet a third group: and all this may crucially shape dis-
course, may leave a trace in all its semantic layers, may 
complicate its expression and influence its entire stylis-
tic profile.” (Ibid., s. 276.) 

302 Woolf skriver: ”We have been so often fooled 
[…] by words, they have so often proved that they hate 
being useful, that it is in their nature not to express 
one simple statement but a thousand possibilities […].” 
(”Craftsmanship”, s. 92.) I samband med ett exempel, 
frasen ”Passing Russell Square”, skriver hon senare att 
”besides the surface meaning it contained so many 
sunken meanings” (ibid., s. 94). 

303 Woolf talar här om läsarens förhållande till 
språket i relation till en mer specialiserad språksyn: 
”The moment we single out and emphasise the 
suggestions as we have done here [Woolf har likt 
specialisten kommenterat frasen ”Passing Russell 
Square”] they become unreal; and we, too, become 
unreal – specialists, word mongers, phrase finders, not 
readers. In reading we have to allow the sunken mean-
ings to remain sunken, suggested, not stated; lapsing 
and flowing into each other like reeds on the bed of a 
river.” (Ibid., s. 94.)

304 Passagen som här parafraseras handlar om or-
dens suggestionskraft som de äger ”when they are not 
tapped out by a typewriter but come fresh from a hu-
man brain – the power that is to suggest the writer […]. 
Why words do this, how they do it, how to prevent 
them from doing it nobody knows. They do it without 
the writer’s will; often against his will” (ibid., s. 94).

305 Passagen i original: ”[…] words do not live in 
dictionaries; they live in the mind. […] And how do 
they live in the mind? Variously and strangely, much 
as human beings live, by ranging hither and thither, by 
falling in love, and mating together. It is true that they 
are much less bound by ceremony and convention than 
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och dör, skriver hon drastiskt.306 När Bachtin nämner 
ordboken i sin diskussion om det dialogiska språket 
påminner han om att den som talar aldrig gör det uti-
från det neutrala och opersonliga språk som ordboken 
rymmer – orden måste studeras i levande praxis.307 
Även Adorno polemiserar mot ordboken då han be-
skriver hur essäisten närmar sig språket och begreppen 
på ett mer pragmatiskt sätt i ”Essän som form”:

Det sätt på vilket essän tillägnar sig begreppen 
skulle snarast kunna liknas vid situationen att, i ett 
främmande land, vara tvungen att tala språket, i 
stället för att pedantiskt knåpa ihop dess element. 
Essäisten läser utan ordbok. Har han fått syn på 
samma ord trettio gånger, ständigt i olika samman-
hang, så har han bättre försäkrat sig om dess inne-
börd än om han hade slagit upp dess uppräknade 
betydelser, vilka alltid är för snäva i förhållande till 
den varierande kontexten, och för vaga i förhållande 
till de unika nyanser som uppstår ur kontexten vid 
varje enskilt tillfälle. Precis som den sortens inlär-
ning naturligtvis är exponerad för misstag, är också 
essän som form det; för sin affinitet med den öppna 
andliga erfarenheten får den betala med den brist på 
säkerhet som fruktas som döden av det normerade 
etablerade tänkandet.308

För Adorno blir ordboksmetaforen ett sätt att kom-
mentera essäns metod: att gå intuitivt tillväga innebär 
att blotta sig för misstag, men det är en risk essäisten 
måste ta, menar han. 

I ordboken hämtas ofta exempel och illustrationer 
från litterära texter, men den frågar inte vem som säger 
något till vem eller vilka. Den undrar inte varför nå-
got yttras, i vilket sammanhang, i vilken genre eller i 
vilket slags intertextuell dialog. Som såväl Woolf som 
Bachtin och Adorno på olika sätt har antytt behövs det 
andra sätt att förstå språkliga yttranden än ordbokens, 
men samtidigt omtalas den hos alla tre med rätt hårda 
ord. Kanske är det ändå inte riktigt rättvist, tänker jag 

we are. […] to lay down any laws for such irreclaimable 
vagabonds is worse than useless.” (Ibid., s. 96.)

306 Här anspelar jag på frasen: ”[…] when words 
are pinned down they fold their wings and die.” (Ibid., 
s. 97.)

307 Jfr citatet i not 301 ovan.

308 Citatet från Adorno, ”Essän som form”, s. 332. 
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när jag ställer Woolfs ”Craftsmanship” mot Bachtins 
tankar om det dialogiska ordet och Adornos resone-
mang om essän som form.309 I den här studien har jag 
ständigt lutat mig mot ordböcker av olika slag och det 
har knappast gått en dag utan att jag använt universi-
tetsbibliotekets elektroniska ordbokstjänster. När jag 
får veta att man på grund av resursbrist måste avsluta 
abonnemanget på den tjänst som blivit ett av mina 
mest trogna arbetsredskap börjar jag fundera på min 
egen metod. Hur intuitiv har jag varit i mitt utforsk-
ande av förhållandet mellan reträtt, sysslolöshet och 
essä, och har jag lyckats att, som Adorno förespråkar, 
”tänka saken så mångskiktad som den är”, eller har jag 
fastnat i min iver att nåla fast orden, som man skulle 
göra med flygfäna i en insektssamling?310 Var befin-
ner jag mig på den skala mellan specialister, författare 
och läsare som Woolf upprättar i ”Craftsmanship”? 
Kanske är jag varken det ena eller det andra, ängsligt 
vacklande mellan internaliserade förväntningar på att 
skrivandet ska bli biljetten till en akademisk titel och 
en hemlig önskan om att leka? Men oaktat detta – och 
den frustration som denna skrivandets kompromiss 
kanske har inneburit för dig som läsare – så har min 
genomgående drivkraft varit att söka förbindelser och 
associationer. När jag väl fått syn på dem upptäcker 
jag dem hela tiden hos Woolf: hennes tendens att för-
knippa i välvilliga fall essän, men oftare mer självklar 
skönlitteratur som romanen, med lätthet och ledighet, 
avskildhet, vila, omedvetenhet och glömska om värl-
den runtomkring. Inte sällan är det dock just i essä-
erna hon formulerar dessa relationer och reflektioner. 
Och slutsatsen i ”Craftsmanship” blir att pausen är 
nödvändig, inte minst för att ordens mångtydighet 
ska förbli levande: 

[…] precis som vi själva behöver orden avskildhet 
för att leva ett bekymmersfritt liv. Utan tvivel vill de 
att vi ska tänka, och de vill att vi ska känna, innan 

309 Woolfs beskrivning av ordens rörliga 
förhållande till andra ord, med likheter hos Bachtin 
och Adorno, är inte helt olik en diskussion i mer 
sentida kulturteori, besläktad med begreppshistoriska 
tänkesätt. Derek Attridge har exempelvis hävdat att 
föreställningen om att ord har en autentisk innebörd 
har upprätthållits av ordbokens status som kulturell 
institution. Som problematisering av en sådan 
tankegång bör vi vända ordboken mot sig själv, menar 
Attridge, och underminera dess auktoritet genom 
att visa att de vardagsord som vi behandlar som 
helheter eller som representanter för fasta begrepp 
är fulla av sprickor, saknar centrum eller glider isär 
eller in i varandra. Ord legeras, som Martin Jay 
skriver i Attridges efterföljd, inte bara med andra ord 
utan positionerar sig i kraftfält och skapar oväntade 
konstellationer med motbegrepp, motsatser och ett 
spektrum av synonymer. Att slå i en ordbok är inte 
tillräckligt för att visa hur ord betyder eller fungerar 
i specifika sammanhang. Se vidare Derek Attridge, 
”Language as History/History as Language: Saussure 
and the Romance of Etymology”, i Post-Structuralism 
and the Question of History, red. Derek Attridge, Geoff 
Bennington & Robert Young (Cambridge, 1987), s. 188, 
202–203; Martin Jay, Cultural Semantics. Keywords of 
Our Time (Amherst, 1998), s. 3. 

310 Citatet från Adorno, ”Essän som form”, s. 334.
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vi använder dem, men de vill också att vi stannar 
upp; att vi blir omedvetna. Vår omedvetenhet är 
deras avskildhet; vårt mörker är deras ljus. … Det 
avbrottet gjordes, och mörkrets slöja sänktes, för att 
orden skulle lockas att gå samman i ett av dessa has-
tiga äktenskap som är fulländade bilder och skapar 
evig skönhet. Men nej – i natt kommer inget sådant 
att hända. De uslingarna är på dåligt humör; ogina; 
olydiga; stumma. Vad är det de muttrar? ’Tiden är 
ute! Tystnad!’311

Intuition och omedvetenhet i all ära; mitt i all mångty-
dighet behövs likväl ibland distinktioner. I det här ka-
pitlet har jag givit mig in på avvägar som ibland har vi-
sat sig vara återvändsgränder, och jag har haft svårt att 
ta de begreppshistoriska perspektiven till hjälp i mina 
försök att förstå hur Woolf behandlar sysslolösheten 
och dess eventuella förhållande till tillbakadragande 
och essäskrivande. Kanske har det berott på materi-
alets eget motstånd: Woolf föredrar ofta andra ord 
(pause, rest, trance, sleep, lethargy) för att omtala det 
fenomen som jag här har kallat sysslolöshet, och hon 
tycks i allmänhet ha ett mer indirekt sätt att förhålla 
sig till sysslolösheten än Montaignes eller Lambs mer 
öppet artikulerade. Woolf ägnar sig sällan åt begrepps-
liga strider och värjer sig mot att låsa fast ordens bety-
delser eller att ordna i semantiska kluster (detta är kan-
ske inte heller något man förväntar sig av författare, 
men Woolf ger, inte minst i ”Craftsmanship”, explicit 
uttryck för tanken att författaren – till skillnad från 
andra som lever av språket – bör bejaka dess mångty-
dighet och oordning). Hon iscensätter inte heller lika 
uppenbart något sysslolöst och lättjefullt essäjag som 
sina föregångare, som inte drar sig för att utnämna 
lättjan till en av sina viktigaste egenskaper (Montaig-
ne) eller som erkänner att han roar sig med att fördriva 
tid på kontoret med annat än de föreskrivna sysslorna 
och senare rentav påstår sig vara ledigheten personi-
fierad (Elia/Lamb).312 Även för Woolf är tillståndet av 

311 I original: ”[…] words, like ourselves, in order 
to live at their ease, need privacy. Undoubtedly they 
like us to think, and they like us to feel, before we 
use them; but they also like us to pause; to become 
unconscious. Our unconsciousness is their privacy; 
our darkness is their light. … That pause was made, 
that veil of darkness was dropped, to tempt words to 
come together in one of those swift marriages which 
are perfect images and create everlasting beauty. But no 
– nothing of that sort is going to happen tonight. The 
little wretches are out of temper; disobliging; disobedi-
ent; dumb. What is it that they are muttering? ’Time’s 
up! Silence!’” (”Craftsmanship”, s. 97.) Detta är essäns 
avslutande ord. 

312 Med tanke på Monika Fluderniks och Miriam 
Nandis tidigare åberopade distinktion mellan en ”self-
styled idleness” och en ”ascribed laziness” (jfr not 34 i 
kapitlet ”Utsikt från en fransk balkong”) kunde man 
möjligen tänka sig att Montaigne i viss mån överskrider 
denna och formulerar en ”self-styled laziness”, då han 
talar om lättjan som en av sina viktigaste egenskaper 
(jfr även not 13 i Montaignekapitlet). 
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att ”göra ingenting” något eftertraktat, men hon talar 
mestadels om detta tillstånd – som i de flesta fall är re-
serverat för författaren – i tredje person, och författa-
ren som söker denna letargi är oftast ”han” (eller, som 
i ”Professions for Women”, ”hon”, ”flickan”).313 I andra 
fall åberopar Woolf genom sitt vi-tilltal ett slags sysslo-
löshetens utopiska gemenskap, som i A Room of One’s 
Own, där hon skriver att det ”ibland är [….] medan 
vi vilar […] som den dolda sanningen tar sig upp till 
ytan”, eller i ”The Modern Essay”, där läsaren sveps in 
i en tillfällig förtrollad värld av ledighet som den goda 
essän själv upprättar. Hon kan även rikta sig mot ett 
”ni”, som när hon i A Room of One’s Own uppmuntrar 
sin unga kvinnliga publik att i likhet med författa-
ren själv ha som ambition att ”ta det lugnt”, ”sitta och 
drömma över en bok” eller ”hänga i gathörnen” för 
att kunna rusta sig för litterära storverk. När hennes 
essäistiska jag själv hänger i gathörnen, som i ”Street 
Haunting”, görs sysslolösheten till en del av författa-
rens skapande, eftersom en promenad på Londons ga-
tor blir ett sätt att samla användbara impressioner.314 
Om skapandets eviga letargi i realiteten är tillgäng-
lig för Woolf eller för andra kvinnor är mer osäkert; 
i såväl ”Professions for Women” som A Room of One’s 
Own framstår de avbrott och distraktioner som drabb-
ar den kvinnliga författaren i hennes skapande som 
en konsekvens av den patriarkala samhällsordningen, 
såväl i form av explicita hinder som internaliserade 
normer hos den kvinnliga författaren själv.

Om Woolf skiljer sig från i synnerhet Montaigne 
genom sin distansering från det essäistiska fokuset på 
jaget kan man konstatera att hon avviker även i andra 
avseenden: liksom hos Lamb finns det inte heller hos 
Woolf något slags logisk ”följd” mellan reträtt, sysslo-
löshet och essä. Till skillnad från sina föregångare är 
Woolf författare på heltid och i den meningen en full-
fjädrad professionell som samtidigt hade ekonomisk 
möjlighet att med tiden i högre grad välja vad hon vil-

313 Jfr not 26 i detta kapitel: när Woolf talar 
om den skrivande flickan, som eftersträvar 
romanförfattarens eviga letargi, vacklar hon mellan 
att likna romanförfattaren vid en fisherwoman (infogat 
i föredragsversionen) och en fisherman (i ”Professions 
for Women”). Intrycket av min samlade läsning av 
Woolfs essäer är dock att Woolf i dessa oftare omtalar 
författaren i allmänhet som ”han” än som ”hon”. 

314 Citaten från Woolf, Ett eget rum, första s. 44, 
övriga s. 129. När det gäller ”The Modern Essay” tänk-
er jag bland annat på en tidigare citerad formulering 
där Woolf beskriver den goda essän: ”It should lay us 
under a spell with its first word, and we should only 
wake, refreshed, with its last. In the interval we may 
pass through the most various experiences of amuse-
ment, surprise, interest, indignation; we may soar to the 
heights of fantasy with Lamb or plunge to the depths of 
wisdom with Bacon, but we must never be roused. The 
essay must lap us about and draw its curtain around the 
world.” (”The Modern Essay”, s. 216.) 



480

le skriva och publicera; hon har inte, som Montaigne, 
något offentligt ämbete att dra sig tillbaka ifrån eller 
att reflektera över, men inte heller, som Lamb, något 
traditionellt lönearbete som separerar hennes tid i ar-
betstid och fritid. De reträtter hon beskriver är ofta 
tillfälliga, och de är symboliska och mentala snarare 
än materiella och reella, även om ett visst materiellt 
välstånd tycks vara en förutsättning för deras existens. 
Kanske skulle man kunna säga att Woolf retirerar från 
den tillflykt till privatlivet och jaget som färgat idéerna 
om reträtten i den essäistiska traditionen efter Mon-
taigne (och i det avseendet bygger hon vidare på en, 
som det förefaller, engelsk tendens att skapa masker 
och tala genom ombud snarare än att sträva efter så 
oförmedlade uttryck för jaget som möjligt). I likhet 
med Adorno skulle man även kunna hävda att Woolf 
inte accepterar den uppdelning av tillvaron i arbete 
och fritid som han beskriver som en konsekvens av ett 
borgerligt kapitalistiskt samhälle och fångar med ut-
trycket ”Work while you work, play while you play”.315 
Virginia Woolf pekar ju snarare på att författaren stän-
digt är verksam genom att uppmärksamma skiftarbe-
tet mellan det medvetna och det omedvetna (sysslolös-
het, det skapandets tomgångsläge där det omedvetna 
bearbetar intryck och väcker nya idéer till litterär lek, 
är i den meningen en integrerad och nödvändig del 
av författarens verksamhet). Samtidigt delar hon upp 
tillvaron med en disciplin som kan påminna om den 
Foucault har talat om och som Adorno kanske skulle 
ha vänt sig emot: fiktion före lunch, essäer efter teet, 
var sak på sin plats och i sin tid! Essän blir dock en 
stötesten eftersom den inte låter sig inordnas även om 
den lockar med löften om gränslöshet: ena stunden 
kan den representera den lediga tiden och sinnesstäm-
ningen, i den andra det strikta arbetsschemat och sli-
tet. Woolfs experiment med att kombinera essä med 
fiktion kan te sig som försök att mer definitivt förflytta 
essän till den lediga sfären, men hade essän kanske för 

315 ”Work while you work, play while you play – det 
hör till den repressiva självdisciplinens grundregler”, 
skriver Adorno i avsnittet ”Timkalender” i Minima 
Moralia, s. 159 (kursiv i översättningen).
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Woolf en alltför fast förankring i uppdrag och plikter 
för att kunna förvandlas till ett helhjärtat uttryck för 
ledighet? 

Detta är förstås luftiga spekulationer, men de får 
mig åtminstone att inse att jag har varit alltför bun-
den vid den så vanliga tankemässiga uppställningen av 
sysslolöshet och arbete som varandras motsatser (eller 
motbegrepp, för att tala med Koselleck): visst finns det 
en tendens även hos Woolf att återknyta till sådana 
föreställningar, vilket har framgått i flera exempel i det 
här kapitlet, och det finns en uppenbar ambivalens hos 
Woolf vad gäller huruvida författande ska betraktas 
som ett yrke eller arbete eller snarare förknippas med 
ledighet och nöje (där gränserna kanske snarare dras 
inom skrivverksamheten som helhet – vissa typer av 
skrivande är arbete och slavgöra, andra är lustfyllda 
och självvalda, och essän vacklar mellan det ena och 
det andra lägret). Men när Woolf beskriver sysslolös-
heten som ett inslag i författarens vardag står den inte 
i direkt motsats till arbete – i essäer som ”Street Haun-
ting”, A Room of One’s Own, ”Professions for Women” 
och ”The Leaning Tower” hävdar hon ju snarare att 
en intensiv verksamhet i själva verket pågår då förfat-
taren, utifrån sett, förefaller ”göra ingenting”. I stället 
tycks ett annat ord representera motsatsen till den le-
targiska sysslolöshet som enligt Woolf är så eftersträ-
vansvärd för författaren: medvetenhet och inte minst 
självmedvetenhet. 

Koselleck betonar att förhållandet mellan ett be-
grepp och dess motbegrepp aldrig är absolut utan sna-
rare står under ständig förändring. Om motbegreppet 
börjar konstitueras som ett annat kan det betyda att 
även begreppet i någon mening har förändrats och att 
dess innebörd förskjutits.316 Om vi för åtminstone ett 
ögonblick utgår från att det finns ett motsatsförhål-
lande mellan sysslolöshet och (själv)medvetenhet hos 
Woolf (en tolkning som grundats i en läsning av det 
implicita mer än det explicita i hennes essäistiska texter) 

316 Här utgår jag åter från Reinhart Kosellecks 
diskussion av det ömsesidigt konstituerande 
förhållandet mellan begrepp och motbegrepp, se 
t.ex. Futures Past, s. 155–191. I Woolfs fall skapas en 
återkommande dualism mellan consciousness och 
unconsciousness som jag menar har att göra med de 
idéer om sysslolöshet som uttrycks i Woolfs essäer, då 
den idealiska och kreativa sysslolösheten förknippas 
med ett slags omedvetenhet och självförglömmelse. 
Med tanke på att Woolf vid sidan av idleness och 
leisure använder en rad andra och relaterade ord 
(exemplifierade ovan) kan det dock vara relevant att 
inte bara tala om begrepp och motbegrepp utan även 
i vidare mening om ett semantiskt fält: sysslolöshet 
som fenomen omtalas hos Woolf med en rad termer 
som har beröringspunkter med varandra samtidigt 
som de inte alltid kan formuleras som synonymer eller 
motsatser (jfr Koselleck, Futures Past, s. 88–89). Det 
bör sägas att Koselleck i sin diskussion om begrepp 
och motbegrepp exemplifierar med helt andra typer 
av begrepp än vad jag här intresserar mig för – och 
begrepp som i sig själva beskriver gruppidentitet snarare 
än sådana som kan fungera som epitet om en viss grupp 
(exempelvis intresserar han sig för det begreppsliga 
förhållandet mellan hellener och barbarer respektive 
kristna och hedningar). Kosellecks diskussion rör 
därtill ”pairs of concepts that are characterized by 
their claim to cover the whole of humanity” (ibid., 
s. 156). Några sådana anspråk har jag förstås inte alls 
haft med min undersökning, där jag har fokuserat på 
några individuella exempel och på begrepp av en annan 
karaktär än de som begreppshistoriska undersökningar 
i regel är orienterade mot, samtidigt som jag har sett 
de allmänna utgångspunkterna inom begreppshistoria 
som fruktbara för min analys.
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skulle det betyda att sysslolösheten här har kommit att 
associeras med omedvetenhet. Detta är definitivt inte 
en av de innebörder som radas upp i ordbokens version 
av idleness, som snarare bekräftar den vanliga polari-
seringen mellan idleness och work. Woolfs sysslolöshet 
(som alltså kan omtalas som idleness men lika gärna 
som lethargy eller rest) är inte fåfänglig, ofruktbar eller 
inaktiv utan snarare tvärtom. Att Woolf uppehåller sig 
vid vilan, drömmarna, pauserna och letargin snarast 
förstärker intrycket av att Woolf beskriver sysslolös-
het som ett slags sinnestillstånd och som en mental 
kategori. Jag har i det här kapitlet givit exempel på 
hur Woolf skapar förbindelser mellan sysslolöshet och 
omedvetenhet i vissa situationer, i synnerhet i de kon-
cipieringsögonblick då författaren får en ingivelse eller 
upplever sig drabbad av ett ännu inte komponerat verk 
– tillstånd av kreativ trans som Woolf beskriver i A 
Room of One’s Own, ”Professions for Women”, ”Street 
Haunting”, ”The Leaning Tower” eller ”The Modern 
Essay” (i det sistnämnda fallet talar hon dock snarare 
om hur den idealiska essän förmår försätta läsaren i 
trans). 

Jag medger att detta med självmedvetenheten är 
ännu en trevare bland alla de andra som jag har prö-
vat i denna undersökning, tillkommen i ett försök att 
betrakta mitt material ur ögonvrån och lite på sned. 
Även om självmedvetenhet (som också kan vara köns-
medvetenhet eller klassmedvetenhet) kan framstå som 
sysslolöshetens motsats hos Woolf betyder det förstås 
inte att en sådan uppfattning skulle vara representa-
tiv för någon generell tendens eller någon mer allmän 
förståelse av sysslolöshetens associationsfält under 
1900-talets tidiga decennier.317 Men ytterst är det hel-
ler inte några allmänna tendenser jag här har försökt 
beskriva, även om jag erkänner att jag emellanåt har 
lockats av idealtyperna och generaliseringarna i ut-
brott av akademisk iver att skapa distinktioner eller 
i en önskan att se samband och dialog (och därför är 

317 Jfr tidigare diskussion i noterna 217–219 om hur 
exempelvis Gregory Dobbins och Leonhard Fuest har 
beskrivit mer destruktiva och radikaliserade former 
av sysslolöshet i manlig europeisk modernism vilka 
fortsatt i hög grad tycks förhålla sig till arbetets primat 
medan Woolf betonar andra aspekter av sysslolöshet 
och lättja än författare som Joyce, Beckett eller Kafka. 
Det som utmärker Woolf är även att hon, framför allt 
i ”Professions for Women” och i A Room of One’s Own, 
belyser olika slags hinder för att kvinnor ska kunna nå 
denna eftersträvansvärda kontemplativa sysslolöshet. 
Samtidigt hävdar hon också (i ”The Leaning Tower” 
och A Room of One’s Own) att även manliga författare 
löper risk att väckas ur den omedvetenhet och 
självförglömmelse som framställs som så fruktbar för 
konstnärligt skapande. 
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detta heller inte en begreppshistorisk undersökning, 
även om jag emellanåt har använt dess sätt att se). I 
den här studiens material utmärker sig Woolf genom 
att hon framställer självmedvetenheten som ett hot 
mot den fruktbara kreativa sysslolöshet som innebär 
självförglömmelse, såvida den entydigt skulle ta över 
och störa den idealiska arbetsdelningen mellan det 
medvetna och det omedvetna. Tvånget att motivera 
författarens verksamhet som arbete förefaller därmed 
mindre hos Woolf än hos romantikens poeter – med 
understöd av moderna teorier om det mänskliga psy-
ket kan hon snarare beskriva även sysslolösheten som 
en intensiv verksamhet. 

*

Essän upphör dock aldrig att vara föremål för Woolfs 
fascination såväl som irritation, och jag tror inte att 
det enbart har att göra med hennes ambivalens inför 
essäns krav på personlighet och uppriktighet, även om 
hon tenderar att ständigt återkomma till dess proble-
matiska egocentrism. Kanske är den även ett tecken 
på att hon är verksam i en tid då essän står och väger 
mellan genre och modus – som genre på väg att för-
ändras och kanske akademiseras, som modus införli-
vad i en dragkamp med fiktionen som den för Woolfs 
del aldrig verkar kunna vinna. Måhända är det dags 
att släppa taget om Woolf och gå vidare mot slutet, 
som kanske snarare är ett anstånd och ett uppskov. 
Woolf har träffande beskrivit hur Montaignes essäer 
aldrig avslutas utan når ett slags stillestånd i full karri-
är, men hon förblir tveksam till hans uppriktighetsre-
torik och anammar den aldrig utan förbehåll i sitt eget 
skrivande. Förhållandet är ett helt annat hos en mer 
samtida engelsk författare, Jenny Diski, som med sitt 
utforskande av reträtten och sysslolösheten i Montaig-
nes efterföljd – ett sonderande som kan betraktas som 
essäistiskt snarare än som regelrätt essä – får visa vägen 
mot denna studies stillestånd.  
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… it might be said that above all else essayists con-
ceive of the essay as a place of intellectual refuge, 
a domain sacred to the freedom of the mind itself.

carl h. klaus 

Daydreaming and idleness are, if you like, the tools 
of my profession. Indeed, I may have taken up my 
profession precisely because they are.

jenny diski 

The closed shutters of the garret, the drawn drapes 
of the study, or the wall of books lining the library 
all effectively remove the writer from time as well 
as place.

linda brodkey 
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Som barn drömde jag om att bo i träd.1 Det 
handlade inte så mycket om kojor i trädkronor-
na även om jag tyckte om att klättra – snarare 

byggde jag i fantasin vidare på den engelska barn-
boksförfattaren Jill Barklems detaljrika bilder av stora 
gamla trädstammar i genomskärning. I sina Beatrix 
Potterliknande, landsbygdsnostalgiska bilderböcker 
om Brambly Hedge, som i början av 1980-talet hade 
kommit på svenska, skildrade Barklem några mus-
familjer som bodde i stammar och stubbar: våning 
efter utgrävd våning med dignande matkällare och 
rustika kök, sovrum med lapptäcksförsedda himmel-
sängar och sällskapsrum med länstolar framför spra-
kande öppna spisar.2 Livet i träden på Björnbärsstigen 
var en period mycket närvarande i mina fantasier – det 
såg så hemtrevligt ut och de knotiga gamla träden ver-
kade vara perfekta gömställen eftersom det nästan inte 
syntes från utsidan att någon bodde där. 

Sådana drömmar om det diminutiva livet sjunker 
förstås undan med tiden, men jag påminns om dem 
en lördag i oktober då jag blickar ut över skogsbryn 
och betesängar. Jag har tillbringat ett dygn i Luftslot-
tet, ett diskret och vackert trädhus förankrat sex meter 
upp i luften mellan en grupp tallar och med endast 
en spiraltrappa upp. Huset är ett av flera i utkanten 
av en blandskog, men de är placerade på tillräckligt 
avstånd från varandra för att man för ett ögonblick ska 
kunna inbilla sig att man är ensam i världen. I någon 
mening är detta kanske just vad Virginia Woolf iro-
niskt förutspådde i ”Oxford Street Tide” (1932; ”Med 
strömmen på Oxford Street”) – ännu en av hennes 
essäer som skildrar en iakttagande promenad på Lon-
dons gator och i vilken hon bland annat tänkte sig att 
uppfinningsrika köpmän i framtiden skulle hitta ett 
sätt att slå mynt av ”celler för tänkareremiter” – jag 
befinner mig på en plats på vilken man mot betal-
ning temporärt kan få vistas i syfte att vila, begrun-
da och finna ny inspiration.3 Landsbygden överlever 

1 Första citatet från Carl H. Klaus, ”Toward a 
Collective Poetics of the Essay”, s. xxi. Andra citatet 
från avsnittet ”Heart’s Desire” i Jenny Diskis A View 
from the Bed And Other Observations (London, 2003), 
s. 172. Tredje citatet från Linda Brodkey, ”Modernism 
and the Scene(s) of Writing”, i College English nr 4 1987, 
s. 404.

2 På svenska finns titlarna Björnbärsstigen om våren, 
Björnbärsstigen om sommaren, Björnbärsstigen om hösten 
och Björnbärsstigen om vintern, alla utgivna av Rabén & 
Sjögren 1981 i översättning av Åke Holmberg. Samtliga 
dessa gavs ut i engelskt original 1980; Jill Barklem 
har senare publicerat ytterligare fyra titlar i serien om 
Brambly Hedge och det finns flera samlingsvolymer 
och därtill – förstås – en mängd kringprodukter som 
möbler, tavlor och filmer.

3 Citatet från Virginia Woolf, ”Med strömmen på 
Oxford Street”, övers. Gun R. Bengtsson, i London, s. 
33. ”Oxford Street Tide” publicerades först i tidskriften 
Good Housekeeping i januari 1932 som den andra av 
sex essäer i samma tidskrift under rubriken ”The 
London Scene”. Idén om celler för tänkareremiter 
framställs dock snarare som en del av stadsrummet än 
landsbygden och Woolf beskriver dem som utsmyckade 
med billig grannlåt: ”[…] cells for solitary thinkers 
hung with green plush and provided with automatic 
glowworms and a sprinkling of genuine death’s-head 
moths to induce thought and reflection […].” (The 
Essays of Virginia Woolf. Vol V, s. 287.)



489

numera inte sällan genom att omvandlas till stoff för 
stadsbors nostalgiska drömmar; här kan man leka att 
man tar paus från det uppkopplade livet med alla dess 
bekvämligheter och komma närmare naturen. I mina 
föreställningar har detta varit den perfekta platsen för 
kontemplation, men i stället har den påmint mig om 
alla mina tillkortakommanden: jag har aldrig lärt mig 
att göra upp eld och jag inser hur bortskämd jag blivit 
då jag i den kyliga och mörka höstkvällen har fått ta 
mig hundra meter bort till tvätthuset för att i skenet av 
ett ensamt stearinljus göra kvällstoalett i kallt vatten. 
Suset från trädtoppar brukar vara lugnande men att 
sova i en gungande och knakande trädkoja skapar oro-
liga drömmar. Jag borde ha blivit misstänksam redan 
när jag såg namnet – antyder det inte att reträtten till 
kontemplativ sysslolöshet är en chimär till och med i 
denna högst tillfälliga form? Borde jag ta de tankar 
som väckts av vistelsen som en uppmaning att göra 
något, alltså något annat än det läsande, grubblande 
och skrivande som så länge har varit grunden för min 
självförståelse? Luftslottet är ju bara ännu en vinds-
kupa – ett slags skapandets scen som har föga med 
dess verkliga omständigheter att göra. Som litteratur-
vetaren Linda Brodkey hävdat i en artikel kan bilden 
av den tillbakadragna och ensamma författaren i sin 
vindskupa – eller för den delen i sitt bibliotek eller på 
sin kammare – ses som en modernistisk myt som iso-
lerar författaren från tid och rum och vilken förnekar 
såväl skrivandets sociala och dialogiska aspekter som 
att det handlar om en ansträngande och tidskrävande 
process och inte bara om det enskilda ögonblick då 
man möjligen upplever sig drabbad av inspirationen 
men då författaren mest ter sig som ett viljelöst väsen, 
en språkets fånge som registrerar något som till synes 
kommer utifrån. Vindskupan och liknande scener för 
skapande visar att det krävs ledig tid och ett visst mått 
av frihet för att skriva, men denna frihet associeras 
samtidigt med ett slags celliknande miljöer där pri-
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vilegium är granne med straff och självpåtaget lidan-
de, menar Brodkey. Hon noterar hur författaren och 
kritikern Susan Sontag inleder sin essäsamling Under 
the Sign of Saturn (1980; I Saturnus tecken) med denna 
typiska bild som ska ge intryck av allvar och seriositet: 
”Jag skriver detta i ett mycket litet rum i Paris, sittan-
de i en korgstol vid ett skrivmaskinsbord framför ett 
fönster med utsikt mot en trädgård; bakom mig finns 
en smal säng och ett nattduksbord; på golvet och un-
der bordet ligger manuskript, anteckningsböcker och 
två tre pocketböcker.” I samlingens inledande essä be-
rättar Sontag att hon levt och arbetat i mer än ett år 
under knappa förhållanden utifrån en önskan om att 
rensa bort allt ovidkommande, och att det i perioder 
händer att hon inte går ut överhuvud taget. I premis-
serna ingår att hon ska leva utan böcker för att ”höra 
min egen röst bättre och upptäcka vad jag verkligen 
tänker och verkligen känner”, som Sontag skriver, 
men hon erkänner samtidigt att det är omöjligt; några 
böcker lyckas ändå slinka in i hennes förkrympta cell. 
I det här fallet handlar det om en av hennes inspi-
rationskällor, författaren och vänsterdebattören Paul 
Goodman, vars död hon läser om i en tidning och 
vilken har föranlett hennes essä, som samtidigt som 
den använder sig av den modernistiska myten om ska-
pandets scen visar på det problematiska med att dröja 
kvar på denna scen. Sontag illustrerar enligt Brodkey 
till sist inte idén om författarens autonomi från his-
torien, utan ger en bild av hur skrivandet tar form i 
en noggrant utformad växling mellan ensamhet och 
gemenskap, bland annat genom att Goodman i över 
tjugo år har varit Sontags ständige samtalspartner om 
än inte i egen person utan i skriftens förmedling.4 

Jag inser att även jag har låtit mig lockas av dessa 
mytbildningar även om jag faktiskt har påbörjat några 
av avsnitten i denna bok i ett litet hotellrum vid Place 
Denfert-Rochereau i Paris. Skrivandet har emellertid 
tagit många år även om det har funnits ett antal pe-

4 Referatet av Linda Brodkeys ”Modernism and the 
Scene(s) of Writing” utgår från artikeln i sin helhet 
(s. 396–418). Det bör sägas att Brodkeys resonemang 
formas i förhållande till en specifik pedagogisk kontext; 
hon menar att myten om ett isolerat skapande ur 
intet och idén om den lidande konstnären fungerar 
kontraproduktivt när det gäller att stimulera studenters 
kreativa skrivande i en akademisk miljö; hon vill i 
stället uppmuntra till en diskussion om skrivandets 
kollektiva dimensioner. Brodkey hävdar även (s. 
406–408) att denna ”scene of writing” är exklusivt 
manlig och att det främst är manliga författare 
som är skrivandets fångar, och tar Virginia Woolfs 
A Room of One’s Own som exempel på att Woolf 
snarare avmystifierar skrivandets scen och intar en 
mer pragmatisk hållning. Brodkeys resonemang är 
på många sätt tankeväckande och träffande, men 
samtidigt tycker jag att hon ger en något förenklad bild 
av Woolf – uttrycks inte i essäer som ”Professions for 
Women”, ”The Modern Essay” och A Room of One’s 
Own ett slags begär efter detta slags scen, även om 
Woolf visar på alla de distraktionsmoment som blir 
till hinder för den kvinnliga författarens vistelse där? 
Susan Sontag citeras från I Saturnus tecken, övers. Eva 
Liljegren (Stockholm, 1981 [1980]), första citatet s. 11, 
andra s. 19. 
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rioder av tangentbordsträda. Men någon gång mås-
te man stiga ned från sin vindskupa för att bege sig 
ut i de sociala, historiska och politiska sammanhang 
som den har skyddat ifrån. Men det är med blandade 
känslor jag går nedför spiraltrappan i Luftslottet, ut ur 
skogspartiet för att vända hemåt, till datorn, elektri-
citeten, bekvämligheten och böckerna för att försöka 
sätta punkt. 

*

”Jag betraktar mig själv som en författare. Punkt slut.” 
Så beskriver Jenny Diski i förordet till On Trying to 
Keep Still sitt förhållningssätt till litteratursamhällets 
tendens att sortera och separera – reseskildring från 
roman, sakprosa från fiktion.5 On Trying to Keep Still 
är ingen reseskildring, hävdar Diski, utan ”en bok om 
att resa och om att sitta stilla”. Kanske ryms här en 
viss förvåning över att hon några år tidigare hade fått 
en utmärkelse för bästa reseskildring – Thomas Cook 
Travel Book Award för Stranger on a Train. Daydrea-
ming and Smoking Around America with Interruptions 
(2002; Främling på tåg) – förvisso en skildring av en 
färd med tåg runt USA men lika mycket en resa i det 
egna minnet och i litteraturens och filmens fiktioner.6 

Att beskriva Jenny Diski som essäist eller hennes 
verk som essäer skulle från hennes egen synvinkel kan-
ske vara lika missvisande som att kategorisera henne 
som författare av reseskildringar, romaner eller memo-
arer. Ändå menar jag att det av många skäl är intres-
sant att läsa just On Trying to Keep Still inte som en 
essä i strikt genremässig mening, men i relation till 
en essäistisk tradition, inte minst eftersom Michel 
de Montaigne så tydligt figurerar som auktoriseran-
de gestalt för Diskis här uttalade önskan om att dra 
sig undan offentligheten till ensliga platser för att läsa 
och begrunda. Något av det första som möter läsaren 
är nämligen det citat från Montaignes ”De l’Oysive-

5 Diski skriver: ”[…] I think of myself as a writer. 
Period.” (On Trying to Keep Still, s. 1, min översättning.) 
Cecilia Franklin har förmedlat detta verk till svenska 
under titeln Den motvilliga resenären (Stockholm, 2007 
[2006]), men den citerade passagen översätter hon på 
ett annat sätt. Texten citeras, som i tidigare kapitel, 
till övervägande del i översättning med eventuella 
illustrationer från originalet i hakparenteser och noter. 
Jag har dock i vissa fall funnit det motiverat att göra 
egna översättningar av enstaka citat eller att modifiera 
befintliga översättningar, vilket i sådana fall anges 
i noterna. I några fall har jag även citerat direkt på 
engelska i brödtextspalten för att poängtera nyanser 
som riskerar att gå förlorade i översättning.

6 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 9. 
Den oklara genretillhörigheten i flera av Diskis verk 
markeras även av att Diski för den nämnda Stranger 
on a Train fick ett pris för bästa självbiografi, J. R. 
Ackerley Prize for Autobiography, av den engelska 
PEN-klubben (båda utdelades 2003). För detta pris, 
se ”Pen Ackerley Prize”, på webbplatsen English PEN, 
https://www.englishpen.org/events/prizes/penackerley-
prize. 
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té” som jag tidigare återkommit till flera gånger, och 
i vilket han skriver om alla de märkliga fantasier och 
chimärer som själen framföder när man lämnar den i 
ensamhet och fullständig sysslolöshet, en sysslolöshet 
som för Montaigne tycks bli startpunkten på essäskri-
vandet.7 Inte bara ”De l’Oysiveté” utan Montaignes 
essäer i vidare bemärkelse genljuder i synnerhet i ”On 
Stillness”, det mittersta och längsta av de tre större av-
snitt som utgör On Trying to Keep Still, och i vilket 
Diski i koncentrerad form iscensätter en montaignesk 
reträtt som samtidigt spelar med romantisk rekvisi-
ta och – i mer samtida mening – presenteras som ett 
projekt, ett planerat och avgränsat tvåmånadersotium 
i en stuga på den engelska landsbygden med medhavt 
bibliotek och en tydlig agenda: att ”vara ensam på ett 
nyttigt sätt” och att undersöka författarens predika-
ment. I en fönstersmyg i stugan radar hon upp ett fyr-
tiotal böcker som ska ackompanjera reträtten: Mon-
taigne i flera översättningar, Montaignebiografier, verk 
av Augustinus, Albert Camus, Daniel Defoe, Emily 
Dickinson, Ralph Waldo Emerson, Sigmund Freud, 
Henry James, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, 
Jean-Jacques Rousseau, Jonathan Swift och Henry 
David Thoreau, tillsammans med olika vetenskapli-
ga, populärvetenskapliga, religiösa och filosofiska verk 
som kretsar kring en existentiell tematik om ensamhet 
och subjektivitet.8 

Man skulle kunna hävda att ett essäistiskt modus 
sätter sin prägel på Diskis utforskande av ett otium 
negotiosum för vår tid och att hon därmed illustrerar en 
teori som förfäktas av bland andra Arne Melberg och 
Claire de Obaldia om att en essäistisk anda är en stark 
tendens i moderniteten som sätter sin prägel på en lång 
rad genrer och inspirerar till genreproblematiserande 
attityder i modern prosalitteratur i vidare mening, och 
som ofta tar sig andra uttryck än som konventionella 
essäer.9 On Trying to Keep Still leker även med drag 
från reseskildring och memoar men också dagbok 

7 Diski citerar Montaigne i M. A. Screechs 
översättning. Jag har tidigare diskuterat Diskis dialog 
med den litterära traditionens bilder av den ensamma 
författaren i ”Exploring the Myth of the Proper Writer: 
Jenny Diski, Montaigne and Coleridge”, i TRANS. 
Revue de littérature générale et comparée nr 15 2013, 
http://trans.revues.org/751.

8 Diski skriver: ”Montaigne was central to my project 
of being alone usefully. My bookshelf was carefully 
chosen: highly organised reading with a purpose.” 
(On Trying to Keep Still, s. 77, min övers.) Listan 
över de boktitlar Diski påstår sig ha tagit med sig 
under sin reträtt finns på samma sida. Som framgår 
är det en i hög grad manlig kanon Diski förhåller 
sig till. Det skulle kunna ses som en antydan om att 
hennes författarprojekt bland annat fungerar som en 
undersökning – och kritik av – en idé om subjektet 
som formats i en patriarkal tradition, vilket jag 
återkommer till. För en diskussion om manligheten 
som subjektivitetens underförstådda innehåll, se t.ex. 
Anders Johansson, Självskrivna män. Subjektiveringens 
dialektik (Göteborg, 2015), t.ex. s. 14, 41–42. 

9 I ”På spaning efter en okänd genre” skriver Arne 
Melberg att det idag inte bara skrivs ”montaigneska 
essäer utan också politiska reportage, avhandlingar, 
kokböcker och reseskildringar under rubriken essä” 
och hävdar att Montaignes ”essäism, som hållning 
och skrivsätt, fogar in sig i en stark, kanske avgörande 
tendens i dagens litteratur” (s. 462). Melberg lyfter 
även fram prosa som paraplyterm för vår tids centrala 
och genreproblematiserande litterära uttryck. Jfr 
resonemanget i anslutning till Claire de Obaldia i 
Essä, s. 11, 19–20. I en amerikansk kontext iakttar 
Christy Wampole en liknande tendens att en 
essäistisk anda dyker upp i alla möjliga sammanhang 
i ”The Essayification of Everything”, i The New York 
Times 26.5.2013, tillgänglig på https://opinionator.
blogs.nytimes.com/2013/05/26/the-essayification-
of-everything. Bland annat tror Wampole att essän 
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och novell, och kan därmed även sägas problemati-
sera den gränsdragning mellan fiction och non-fiction 
som tangerats tidigare i denna studie. Diski utmanar 
samtidigt centrala värden i den essäistiska traditionen 
och antyder kanske rentav att den rymmer ideal som 
idag kan tyckas vara överspelade, och fortsätter däri-
genom på ett spår som kan anas hos Virginia Woolf 
(men som i vissa avseenden kanske förebådas redan 
av Montaigne). I detta avslutande kapitel med Jenny 
Diskis ”On Stillness” som utgångspunkt återknyter 
jag alltså till några av tankelinjerna i tidigare kapitel 
och undersöker – skissartat – hur de kan framstå i ett 
samtida exempel. Någon regelrätt slutsats handlar det 
dock inte om och ambitionen har heller inte varit att 
forma någon utvecklingshistoria: reträtt, sysslolöshet 
och essä är föränderliga storheter som uppträder i nya 
konstellationer och med skiftande förutsättningar i 
varje tid och hos varje författare. 

*

Jenny Diski inledde sin bana som romanförfattare i 
mitten av 1980-talet och var under många år även es-
säist, kritiker och kolumnist bland annat i London Re-
view of Books, som tycks ha fungerat som hennes hus-
organ på liknande sätt som Times Literary Supplement 
länge gjorde det för Virginia Woolf eller som London 
Magazine för Charles Lamb.10 Sitt stora internationel-
la genombrott fick hon emellertid inte genom sina ro-
maner utan med Skating to Antarctica (1997; På tunn 
is), som växlar mellan skildringen av en färd till det 
vita och tomma Antarktis och minnen av en barndom 
och uppväxt i en dysfunktionell familj, kantad av upp-
ror, droger, depressioner och återkommande vistelser 
på mentalsjukhus – och även om denna livsberättelse 
skulle ha kunnat få mycket mörka konturer är Diskis 
behandling av den avklarnat ironisk och lakonisk. 
Med snarlika uppföljare som Stranger on a Train och 

har en attraktionskraft som alternativ till ett utbrett 
dogmatiskt tänkande som hon menar dominerar socialt 
och politiskt liv i samtidens USA, och hävdar att den 
är nödvändig för att den tvingar oss att möta ”the 
undecidable” och får oss att känna oss bekväma med 
ambivalens i en tid av instabilitet och osäkerhet.

10 Utifrån skrivuppdrag i tidningar och tidskrifter 
har Diski sammanställt två volymer som kan betraktas 
som mer typiska essäsamlingar i blandade ämnen och 
som av författaren själv presenteras som sådana, se 
förorden i Don’t (London, 1998) respektive A View from 
the Bed And Other Observations (2003). I London Review 
of Books digitala arkiv finns ett stort antal recensioner 
och andra texter av Diski, se sammanställningen under 
rubriken ”Jenny Diski. LRB” på London Review of 
Books webbplats, http://www.lrb.co.uk/contributors/
jenny-diski. Diski verkar även ha haft ambitionen 
att använda nya mediala former och kanaler för sitt 
skrivande och hade såväl en blogg (”This and That 
Continued”, https://jennydiski.wordpress.com) som ett 
twitterkonto (”Jenny Diski (@diski)”, https://twitter.
com/diski?lang=en). Hon bloggade även under en 
period på London Review of Books webbplats, se ”Jenny 
Diski. LRB blog”, på http://www.lrb.co.uk/blog/
author/jenny-diski. Jenny Diski var dessutom krönikör 
i Göteborgs-Posten mellan 2011 och 2016. 
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On Trying to Keep Still har många velat betrakta åt-
minstone den sena Diski som en självbiografiskt orien-
terad reseskildrare – om än en ganska motvillig sådan 
som lika gärna eller kanske rentav hellre ger sig ut på 
mentala utflykter än geografiska resor.11 Möjligen skul-
le man kunna tala om en svängning i Diskis senare 
författarskap mot mer potentiellt litterära prosagenrer 
i Alastair Fowlers mening; efter 1997 publicerar hon 
enbart två romaner – Only Human. A Divine Comedy 
(2000) och Apology for the Woman Writing (2008; Till 
den skrivande kvinnans försvar) – den senare om Ma-
rie de Gournay som redigerade den bland textkritiker 
omdebatterade utgåvan av Montaignes essäer från 1595. 
Framför allt publicerar hon fram till sin död ytterliga-
re genreöverskridande verk – vid sidan av två volymer 
med samlad essäistik och de redan nämnda Stranger 
on a Train och On Trying to Keep Still också The Sixties 
(2009), What I Don’t Know About Animals (2010; Allt 
jag inte vet om djur) och In Gratitude (2016; Den sista 
resan).12 Kanske försöker Diski skriva sig ut ur gen-
resystemet; forskningen om hennes författarskap har 
emellertid hittills i huvudsak rört sig kring hennes 
romaner även om den på senare tid har breddats ge-
nom ett intresse framför allt för Skating to Antarctica 
och Stranger on a Train och för den återkommande 
dimensionen av självframställning, ofta kopplad till 
resor och resande, som finns i Diskis skrivande. I och 
med detta har man även lagt större vikt vid hur te-
man som mentalsjukdom och olika slags traumatiska 
erfarenheter återkommer hos Diski. Diskussionen om 
essäistiska drag i hennes författarskap har dock, såvitt 
jag kan se, hittills lyst med sin frånvaro i forskningen 
och de mer genreproblematiserande verken har alltså 
främst beskrivits som en kombination av memoar och 
reseskildring.13 

Resan är även ett framträdande element i On Try-
ing to Keep Still som i flera avseenden utspelar sig i den 
av titeln antydda skärningspunkten mellan rörelse och 

11 Diski har betonat att hon i sitt skrivande ofta 
tar utgångspunkt i egna erfarenheter och minnen, 
men tycks ha föredragit termen memoir framför 
autobiography. Hon kommenterar detta bland annat 
i sin sista bok, In Gratitude (London, 2016), i vilken 
hon omväxlande berättar om sitt liv med cancer och 
om sin relation till författaren Doris Lessing, som tog 
sig an henne under de sena tonåren då hon omöjligt 
kunde stanna kvar hos någon av föräldrarna (se t.ex. s. 
11, 187). Skating to Antarctica, Stranger on a Train och 
On Trying to Keep Still har alla fått den genremässiga 
beteckningen ”memoir/travel” i uppräkningen av 
Diskis tidigare utgivna titlar i What I Don’t Know 
About Animals (London, 2010), ett verk som i sin tur får 
sägas vara snarlikt de just nämnda. 

12 På svenska finns av Jenny Diski debutromanen 
Nothing Natural (1986) i översättning av Elisabeth 
Helms med titeln Som skapta för varann (1988). Därefter 
dröjde det till 2004 då På tunn is. En resa till Antarktis 
(2004) utgavs i Meta Ottossons översättning. 2005 kom 
Främling på tåg. Hur jag, med vissa avbrott, dagdrömde 
och rökte mig runt Amerika (2005), likaså i översättning 
av Meta Ottosson. Den motvilliga resenären (2007) 
översattes av Cecilia Franklin, som även har översatt 
Till den skrivande kvinnans försvar (2011), Allt jag inte 
vet om djur (2012) och Den sista resan (2017). 

13 Forskningen om Diskis romaner innefattar 
bland annat studier av Diski som postmodernistisk 
romanförfattare (Gustafsson 1998; Werner 1998) och 
tematiskt orienterade undersökningar om bibliska 
motiv (Wright 2007), moderskap (Carporale-Bizzini 
2006; Brauner 2014) och skildringar av mentalsjukdom 
och traumatiska erfarenheter (Terrien 2009, 2011; 
Bayer 2008, 2014). På senare tid har intresset ökat för 
de genreproblematiserande verken som ofta diskuteras 
som en kombination av memoar och reseskildring 
(Lisle 2006; Slettedahl McPherson 2008; Price 2013). 
För fullständiga bibliografiska uppgifter om nämnda 
studier, se referenslistan. I en studie av Stranger on 
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stillhet. Även om Diski säger sig föredra det senare är 
boken organiserad kring tre resor – till Nya Zeeland, 
till en bondgård i Somerset och till Lappland – under 
vilka Diski har som uttalat syfte att göra ingenting, att 
hålla sig i stillhet och ensamhet för att dagdrömma, 
läsa och observera snarare än att skriva, en ambition 
som förefaller tvetydig eftersom förflyttningen till nya 
platser uppenbart har stimulerat till intryck, reflektio-
ner och minnen som har kunnat transformeras till lit-
teratur. För Diski verkar resandet bland annat fungera 
som fond för ett skoningslöst utforskande av det egna 
jagets och den mänskliga naturens motsägelsefullhet, 
vilket kan tyckas vara en essäistisk impuls, åtminsto-
ne om det är Montaigne som får stå modell för det 
essäistiska. I den bemärkelsen representerar Diski ett 
återtåg till ett mer oförblommerat förhållande till jaget 
i relation till de mer beslöjade jaguttrycken hos essäis-
ter som Lamb och Woolf.14 Hennes benägenhet att i så 
hög grad ta sin utgångspunkt i den egna erfarenheten 
och de personliga minnena skulle möjligen kunna ses i 
relation till en egocentrerad tendens som Phillip Lopa-
te identifierat i den samtida essäistiken. Han menar att 
essäister – som länge skrev mot bakgrund av tanken 
om en bildningsgemenskap mellan författare och pu-
blik och förlitade sig på att läsaren förmådde uppfatta 
de många citat och anspelningar som texten byggdes 
kring – numera tenderar att ersätta föreställningen om 
en gemensam litterär och kulturell referensram (som 
man inte längre känner sig säker på att man delar med 
sin publik) med mer personliga erfarenheter. I äldre 
tid var det uppvisandet av lärdom som förenade es-
säisten med läsarna och gav denne auktoritet att tala 
så personligt om sig själv, menar Lopate (och bekräf-
tar därmed i någon mening John Snyders teori om att 
essäisten skapar sitt jag av lärdom och i förhållande 
till klassikerna). Moderna essäister riskerar i stället att 
kannibalisera sig själva eller uttrycka en uppriktighet 
som inte bottnar i verkliga erfarenheter, menar Lopate 

a Train väljer dock Nicole Terrien att gå författaren 
till mötes genom att ”leave aside the constant tension 
between the genre of the travel narrative and the genre 
of the novel […], in order to focus on Diski’s reflection 
upon her work as a writer of fiction”, och förefaller 
därmed behandla Stranger on a Train som en fiktiv text, 
se ”Variations on the Theme of Fiction in Stranger on a 
Train by Jenny Diski”, i Generic Instability and Identity 
in the Contemporary Novel, red. Madelena Gonzalez 
& Marie-Odile Pittin-Hédon (Newcastle upon Tyne, 
2010), s. 100.

14 När jag i det följande omtalar jaget i On Trying 
to Keep Still som ”Diski” eller ”Jenny Diski” syftar 
jag på det jag som framställs i texten snarare än den 
biografiska personen. Att Diskis essäjag är mer öppet 
självbiografiskt än exempelvis Lambs eller Woolfs ska 
dock inte tolkas som ett uttryck för hennes övertygelse 
om något autonomt jag eller som ett tecken på att 
hon inte känns vid den fiktiva dimensionen i all slags 
självgestaltning – bland annat är det sådana frågor som 
sätts på spel i On Trying to Keep Still. 
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som ställer sig skeptisk till denna utveckling.15 Resone-
manget är förstås tillspetsat och inte riktigt rättvisan-
de i Diskis fall eftersom hon i mitt tycke ofta lyckas 
skapa en fruktbar dialog mellan den egna erfarenheten 
och läsningen, vilket inte minst utmärker On Trying to 
Keep Still, men hon är likväl personlig på ett betydligt 
mer öppet sätt än – exempelvis – den mer förbehåll-
samma Virginia Woolf. Även om Lopates iakttagelse 
(som främst utgår från tendenser i amerikansk essä-
istik) är hårdragen kan den ändå relateras till Alastair 
Fowlers diskussion om hur genrer förändras över tid: 
han menar att genrer för sin överlevnad måste utveck-
las i relation till publikens värderingar och kunskaper, 
annars finns det risk att de förtvinar och försvinner. 
Utan att utveckla det närmare konstaterar han att 
när det klassiska bildningsarvet förlorade i betydelse 
i utbildningsväsendet hade det en påtaglig effekt på 
många genrer (och kanske gäller det inte minst essän 
där just det explicita uppvisandet av detta bildningsarv 
har spelat en så stor roll).16 

Vid sidan av det jagutforskande draget i On Trying 
to Keep Still kan den även i flera andra avseenden upp-
fattas som Diskis kanske mest essäistiska bok. Även 
om Diski inte som Woolf är någon essäteoretiker och 
helst tycks vilja göra sig av med alla slags genrebeteck-
ningar flirtar hon här med essäns konventioner, gen-
remarkeringar och favoriserade ämnen; avsnitts- och 
kapitelrubriker är exempelvis alla varianter på den i 
essätraditionen och inte minst hos Montaigne och Ba-
con återkommande formeln ”Om…” vilken först var 
ett lån från latinkulturens avhandlingar och traktater. 
De tre större avsnitten i boken kallas ”On Distance”, 
”On Stillness” och ”On Darkness” medan de kortare 
kapitlen heter saker som ”On Being Holed-Up”, ”On 
Emptiness”, ”On Taking Walks”, ”On Anatomy”, ”On 
Being Shallow” och så vidare.17 On Trying to Keep Still 
har dock inte formen av en essäsamling i bemärkel-
sen att varje kapitel låter sig läsas för sig eller i valfri 

15 Referatet utgår från Phillip Lopate, ”What 
Happened to the Personal Essay?”, s. 387–388. Lopate 
skriver här bland annat: ”Though the early essayists’ 
habit of quotation may seem excessive to a modern 
taste, it was this display of learning that linked them 
to their educated reading public and ultimately gave 
them the authority to speek so personally about 
themselves. Such a universal literary culture no longer 
exists; we have only popular culture to fall back on. 
While it is true that the old high culture was never 
really ’universal’ – excluding as it did a good deal of 
humanity – it is also true that without it, personal 
discourse has become more hard-pressed. What many 
modern essayists have tried to do is to replace that 
shared literary culture with more and more personal 
experience. It is a brave effort and an intriguing 
supposition, this notion that individual experience 
alone can constitute the universal text that all may dip 
into with enlightenment.” 

16 Alastair Fowler skriver: ”A kind [genre] is doomed 
altogether when the education of its fit audience ceases. 
However, this limitation conceals a hope. If the kind 
never was open to all men, its remaining open to a 
few may be enough to preserve it for some future 
renaissance.” (Kinds of Literature, s. 167.) I samband 
med en diskussion om vilka signaler som är viktiga i 
genrekommunikation hävdar han även: ”It would be 
an exaggeration to say that the old genres depended on 
classical allusion. But it is certainly true that the decline 
of classical education had far-reaching effects on many 
genres. When the ancient canon became less familiar it 
was not replaced by any modern canon comparable in 
authority. Consequently, generic allusion has become 
more restricted and less delicate.” (Ibid., s. 92.)

17 On Trying to Keep Still utmärker sig i Diskis 
författarskap genom sitt konsekventa bruk av avsnitts- 
och kapitelrubriker – jag har inte kunnat se att något 
annat av hennes verk på samma sätt markerar sin 
affinitet med essäformens ofta upprepade ”Om…” (i 
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ordning; i den meningen präglas den kanske mer av 
resans och memoarens modus, eftersom det finns en 
tydlig framåtrörelse i texten genom Diskis redogörel-
ser för resenärens iakttagelser och upplevelser, kombi-
nerad med återkommande tillbakablickar mot tidigare 
perioder och erfarenheter i författarens liv. 

Även tematiskt kretsar On Trying to Keep Still 
kring flera av essäistikens favoriserade teman, som 
ensamhet, sysslolöshet, promenader, natur och lands-
bygd, barndom och uppväxt, sjukdom och åldrande, 
läsande och skrivande.18 Man skulle även med Gra-
ham Good kunna hävda att On Trying to Keep Still 
tangerar fyra grundläggande aktiviteter som essäister 
historiskt gärna har tagit som utgångspunkt för sitt 
skrivande – att resa, begrunda, läsa och minnas. Grovt 
sett kan de sammanfatta de punkter mellan vilka On 
Trying to Keep Still rör sig, och de pekar även mot den 
dynamik mellan rörelse och stillhet som texten for-
mas kring.19 Diskis tankar rör sig obehindrat och på 
ett mycket essäistiskt sätt mellan det lilla och det sto-
ra och hon tycks kunna förvandla vad som helst till 
ett reflexivt äventyr – spindelfobi och resenärers be-
roende av vattenflaskor lika gärna som den egna tan-
kens tomhet, åldrande och mänskligt självbedrägeri.20 
Texten löper associativt fram och tillbaka mellan nu 
och då, och teman och ämnen är utspridda i texten 
och repeteras från nya perspektiv och utsiktspunkter. 
Till detta kan läggas ett slags inre affinitet med vis-
sa drag i den Montaigneska essän, speciellt med det 
ifrågasättande av alltför tvärsäkra slutsatser som tar 
sig uttryck i Montaignes vägande av olika perspektiv 
och synvinklar mot varandra och hans uppskjutande 
av omdömet.21 Det skeptiska temperamentet återfinns 
också hos Diski; i On Trying to Keep Still fångas det 
bland annat i hennes reflektioner kring en resa till den 
nyzeeländska fjorden Doubtful Sound, vars namn i 
metaforisk bemärkelse får beteckna hennes egen skri-
vande verksamhet med all dess villrådighet och oviss-

engelskan såväl ”On” som ”Of”). Enligt Alastair Fowler 
återbrukar essäister från Montaigne och framåt ofta det 
sätt att ange titlar som var konvention i latinkulturens 
avhandlingar med deras inledande De, och han 
menar att detta kan ses som en antydan om essäns 
genremässiga bakgrund (Kinds of Literature, s. 92).

18 De uppräknade ämnena ingår alla i den tematiska 
innehållsförteckning som Phillip Lopate konstruerat i 
The Art of the Personal Essay, se s. x–xv.

19 Graham Good talar om fyra grundläggande 
”essayistic activities” i en diskussion om hur man 
kan urskilja olika typer av essäer utifrån form- eller 
innehållsmässiga aspekter. Mest givande tycker han det 
är att utgå från de ”basic activities which give essays 
a recognizable and persistent forward movement”. 
Utifrån dessa urskiljer han fyra vanliga former av essäer 
– reseessän, den moraliska essän, den kritiska essän och 
den självbiografiska essän (The Observing Self, s. ix–xii, 
55, citaten s. xii). Även om dessa aktiviteter i någon 
mening belyser stommen i On Trying to Keep Still är 
Diski inte sen att problematisera grunden för flera av 
dem, varom mera nedan. 

20 Phillip Lopate har talat om essäistens ”ability 
to turn anything close at hand […] into a grand 
meditational adventure” (”Introduction”, s. xxviii), 
vilket jag tycker kännetecknar On Trying to Keep Still 
som divergerar mellan stora och små ämnen. Jfr även 
not 62 i kapitlet om Lamb – enligt Magnus von Platen 
blir de ”små” och mer vardagliga ämnena allt vanligare 
i essäistiken vid sidan av de höga och filosofiska från 
1700-talet och framåt i samband med essäns symbios 
med pressväsendet, se dennes ”Essayn”, s. 112–113. 

21 Om den Montaigneinspirerade essän som form för 
ett vägande och prövande kunskapssökande och dess 
beröringspunkter med den humanistiska traditionens 
betonande av skepsis, tolerans och mänsklig mångfald, 
se t.ex. Eldelin, ”Att väga det ovägbara”, s. 281–304. 
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het. Diski säger sig inte vilja övertyga någon om något 
och är inte säker på vad hon egentligen tycker: ”Make 
a doubtful sound. Isn’t that what I do for a living, real-
ly?”, frågar hon sig.22 Jenny Diski framstår ofta som en 
iakttagare som förbehåller sig rätten till tvehågsenhet, 
och hon kan även sägas ge uttryck för den distansera-
de, lidelsefria och avklarnade sinnesstämning som dis-
kuterats i föregående kapitel som ett favoriserat tonfall 
och temperament i den essäistiska traditionen. Hos 
Diski blir det kanske särskilt effektfullt eftersom hon 
inte framställer sig som den privilegierade individ som 
annars har varit återkommande i essäns historia, utan 
som någon som har fått rätt hårda törnar i livet men 
som likväl talar om de mest traumatiska erfarenheter 
med fattning. Som barn till judiska immigranter med 
arbetarklassbakgrund och med sina ungdomsår under 
det revolutionära och drogliberala sextiotalet antyder 
hon att de erfarenheter som kan bli utgångspunkt för 
essäistisk reflektion i vår egen tid kan vara helt andra 
än hos forna tiders adelsmän som slog dank med virtu-
ositet, samtidigt som aristokraten Montaigne fortsatt 
kan fungera som en viktig identifikationsfigur även för 
en författare som Diski.23

*

Det är i ”On Stillness”, skildringen av den mittersta 
resan som går till Quantock Hills mjukt kulliga land-
skap i Somerset med bondgårdar och vandringsleder, 
som reträttens gest blir som tydligast i On Trying to 
Keep Still. Diskis uttalade mål är här att utforska en 
konventionell litterär moral: hur bör man bete sig för 
att betraktas som en riktig författare? Två höstmåna-
der viker hon alltså åt sitt projekt: att dra sig tillba-
ka från sin ordinarie tillvaro i staden i syfte att göra 
ingenting, vilket vid närmare betraktande innebär att 
tänka, läsa och lyssna. 

Den första komponenten som målas upp i Diskis 

22 Citatet från Diski, On Trying to Keep Still, s. 
67. Här har jag valt att citera originalet eftersom 
anspelningen på platsen Doubtful Sound inte framgår i 
översättningen.

23 Diski skriver ofta om traumatiska och stökiga 
uppväxtförhållanden, men framställer sig samtidigt i 
viss mening som privilegierad eftersom hon har fått 
möjlighet att verka som författare. I samband med sin 
beskrivning av resan till Somerset konstaterar hon, 
med viss känsla av skam och tacksamhet: ”And I was 
thinking all the time, as I do at solitary moments in 
lovely places like this, how lucky I am to be here, seeing 
this, doing this. […] A degree of shame: rich enough, 
free enough to have this moment. That actually was 
what there was to be thankful for. Thanks not to be 
hungry and destitute, and that for me working is 
nothing like being in an office or a factory all day, or a 
classroom, or, come to that, a field.” (On Trying to Keep 
Still, s. 131.) 
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reträtt är platsen; för att kunna dra sig tillbaka gäller 
det att finna en tillflyktsort som inte bara skyddar och 
isolerar utan också blir ett slags fysisk gestaltning av 
reträttens mentala tillstånd. Diski, som i likhet med 
Woolf och Lamb ofta framställer sig som utpräglat ur-
ban, har likväl bestämt sig för att reträttplatsen för en 
sann författare måste vara landsbygden och har därför 
hyrt annexet till en bondgård för att få vara så ostörd 
som möjligt (hon skildrar alltså inte en reträtt av det 
slag vi såg i Virginia Woolfs ”Street Haunting” där 
den kunde ta formen av en mental distansering mitt 
i stadens larm, utan går snarare till botten med den 
nostalgi för landsbygden som varit återkommande i 
engelsk litteratur).24 Van att förväntningarna sviker 
henne tycker hon att det är anmärkningsvärt att res-
målet för en gångs skull i så hög grad motsvarar hen-
nes idealbild; låt vara att stugan kanske inte riktigt är 
det pepparkakshus hon sett i sina fantasier – genast 
får hon ändå känslan av att ”vila i en kupad hand”. 
Bondgården bildar en värld för sig där den ligger i en 
djup och enslig dalgång med träden på bergets topp 
och ormbunkarna ovanför fälten som gräns: ”Det var 
perfekt. Litet, avlägset, bekvämt och enkelt. En grön ö 
med alla moderna bekvämligheter (jag har aldrig öns-
kat mig en strapatsrik ensamhet) […]. Stalldörrar, lu-
tande golv, fönsterbänkar, gammalt knarrande virke, 
dimma, får en bit bort, några hästar på fältet mittemot 
köksfönstret och berg runtomkring som fullkomligt 
isolerade stugan.” Här finns till och med en gargoyle 
som fyller en liten damm med vatten.25 När hon befin-
ner sig inuti stugan kan hon inte ens se huvudbyggna-
den; närmare den fulländade ensamheten, osynlighe-
ten och stillheten kan hon väl knappast komma? 

Diski ägnar stor omsorg åt att måla upp platsen för 
sitt tillbakadragande – både de lantliga omgivningar-
na och stugans rum och möbler – och även om bilden 
i viss mening kan påminna om den skapandets scen 
som Linda Brodkey har talat om beskriver Diski sam-

24 För en diskussion om den engelska litteraturens 
ofta nostalgiska förhållande till landsbygden och det 
rurala landskapet, se t.ex. Raymond Williams The 
Country and the City, passim; jfr även Leonie Wanitzek, 
”Englishness, Summer and the Pastoral of Country 
Leisure in Twentieth-Century Literature”, i Idleness, 
Indolence and Leisure in English Litterature, s. 252–272.

25 Citaten från Diski, Den motvilliga resenären, 
första s. 75, andra s. 76. Om pepparkakshuset: ”Inside 
my urban head, country cottages all look like the 
gingerbread house deep in a forest clearing (though 
with the sea incongruously in view).” (On Trying to 
Keep Still, s. 72; gargoylen nämns i ibid. s. 76.) 
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tidigt något annat; det är inte den lidande konstnären 
i sin cell som gestaltas i texten och författaren beto-
nar att hon inte är skild från omvärlden även om det 
kanske finns en önskan om att vara det. Jag kommer 
snarare att tänka på hur den fenomenologiskt orien-
terade Gaston Bachelard beskriver en viss typ av rum 
(drömda och erinrade snarare än verkliga) i sin La 
Poétique de l’espace (1957; Rummets poetik); han talar 
här om ”lyckliga rum”, rum som skapar trygghet och 
bevarar det förflutna, rum med tydliga gränser som 
skyddar, erbjuder vila och fungerar som tillflyktsorter. 
Tornet, liksom eremitens hydda, är några av de före-
ställda rum som Bachelard tar upp i sin undersökning, 
och man skulle kunna hävda att båda i olika varianter 
har skisserats och tagits i besittning av essäister och 
knutits till teman som reträtt, sysslolöshet och ledig-
het; redan Montaigne med sitt tornrum bidrar förstås 
till en transformering av reella rum (som de privatbib-
liotek som kom på modet under hans tid) till mytis-
ka och utopiska sådana.26 Samtidigt kan de rum och 
platser som förknippas med ett essäistiskt tankemodus 
vara betydligt mer ambivalenta och Bachelards bild 
blir därför inte heller riktigt rättvisande – reträttens 
rum kan fungera som skydd och tillflykter men är mer 
genomsläppliga än det verkar och de kan även laddas 
med mer negativa känslor. För Diskis del oppone-
rar hon sig just mot ordet lycka som en rättvisande 
beskrivning av hennes av den lantliga omgivningen 
influerade sinnestillstånd – ”Lycklig förefaller som en 
luddig beskrivning, jag känner mig uppriktigt sagt 
osäker inför ordets innebörd. Glad är ett bättre ord. 
[…] Tillfredsställelse: också ett mycket bättre ord för 
det jag kände än lycka”, skriver hon.27 

Likväl finns det något i Bachelards resonemang 
som ter sig lockande i detta sammanhang: vissa ty-
per av rum och platser har mer än andra förknippats 
med vila och tillbakadragande som mynnar i kreati-
vitet och skapande (i essäistiken men förstås inte bara 

26 Beskrivningen av Gaston Bachelards lyckliga rum 
från Rummets poetik, s. 36–37. Om Montaignes torn 
som ett utopiskt rum, se Krause, Idle Pursuits, s. 25, 
72–73.

27 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
77–78. I originalet är det happiness som ställs mot 
delight och contentment i Diskis beskrivning av sin 
sinnestämning (On Trying to Keep Still, s. 74).
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där), och i den engelska litteraturen har man bland 
annat vurmat för den lantliga stugan, the country cot-
tage.28 Det verkar vara en sådan typ av stuga Bachelard 
talar om i en tidigare studie, La Terre et les rêveries 
du repos (1946; Jorden och drömmerier om vila). Här 
är ledordet ”oniriska hus”; Bachelard betonar alltså 
det drömda rummet, tankemässiga tillflyktsorter för 
intima drömmerier i ensamhet, vars möjligen verkli-
ga förebilder med fantasins hjälp har antagit arkaiska 
proportioner. Han ger ett antal litterära exempel på 
sådana oniriska hus; bland de författare han nämner 
som gestaltat dem finns Rousseau och Henry David 
Thoreau. Särskilt betonar Bachelard att det finns nå-
got grundläggande och rustikt lantligt i dessa dröm-
marnas hus: ”Den halmtäckta stugan har en mycket 
djupare mänsklig betydelse än alla luftslott. Slottet är 
ostadigt, den halmtäckta stugan är djupt rotad.”29 

När Diski utformar sitt moderna författarprojekt 
modellerar hon reträttplatsen efter en sådan mytologi 
(samtidigt som hon förhåller sig ironiskt till den – den 
lantliga stugan kan mycket väl visa sig vara ett luft-
slott). Såväl Rousseau som Thoreau finns med i hennes 
portabla bibliotek men framför allt formas hennes re-
trättplats i förhållande till engelsk romantik: trots sina 
hyllningar av Montaigne har hon inte installerat sig i 
något gammalt stenhus i Dordogne utan uppsökt de 
trakter i Quantock Hills i närheten av Nether Stowey 
där Samuel Taylor Coleridge tillbringade några år 
i slutet av 1790-talet. Vid sidan av Montaigne utgör 
nämligen Coleridge och Wordsworth ett slags kon-
trastiv resonansbotten i On Trying to Keep Still; vid två 
tillfällen i ”On Stillness” citerar Diski just den dikt 
av Coleridge som Charles Lamb reagerade så starkt 
på – ”This Lime-Tree Bower my Prison” – skriven i 
en stuga i Nether Stowey, och i vilken den kvarläm-
nade poet som sjunger om sina vandrande vänner till 
sist själv också finner försoning och tröst i naturen.30 
Lantliga stugor och lövsalar får dock en helt annan 

28 Jfr även diskussionen i not 73 i kapitlet ”Utsikt 
från en fransk balkong” om hur litteraturens 
sysslolöshet tenderar att knytas till vissa typer av rum, 
aktiviteter, rollgestalter och så vidare.

29 Gaston Bachelard beskriver och diskuterar det 
oniriska huset (jfr grekiskans oneiros, ’dröm’) i Jorden 
och drömmerier om vila, övers. Hans Johansson (Lund, 
1994 [1948]), s. 103–109. Citatet från s. 107–108, kurs. i 
översättningen.

30 Citaten från Coleridges ”This Lime-Tree Bower 
My Prison” återfinns i Diski, On Trying to Keep Still, 
s. 69 och 104, jfr Den motvilliga resenären, s. 73 och 
105. Dikten citeras i Gunnar Hardings tolkning i den 
svenska översättningen. 
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laddning hos Diski än i den romantiska litteraturen – 
i den senare associerades särskilt lövsalen (the bower) i 
stugans närhet med poetisk självreflektion och konst-
närlig kreativitet och befäste myten om den romantis-
ka poetens skapande i ensamhet och i naturen (trots 
sin titel är lövsalen därför inte bara ett fängelse i ”This 
Lime-Tree Bower My Prison”, utan även en potentiell 
plats för inspiration).31 Men om poeten i Coleridges 
dikt klagar över att bli kvarlämnad är det för Diski 
snarare en njutning att få stanna kvar hemma när an-
dra ger sig ut på promenad, och när det visar sig att 
hon själv lider av en fotåkomma (vilket ju även Cole-
ridge sägs ha gjort i samband med komponerandet av 
sin dikt) blir det den perfekta ursäkten för att stanna 
i fåtöljen och betrakta naturen genom fönstret. Diski 
opponerar sig alltså mot en av de essäistiska aktiviteter 
som enligt Graham Good ofta favoriseras av essäister 
– som den svenska titeln anger framställer Diski sig 
som en ytterst motvillig resenär.32 

Att hålla sig i stillhet visar sig dock bli svårare än 
Diski trott, bland annat för att hon några dagar efter 
ankomsten får påhälsning av ”Bonden”, som tycker att 
det är något märkligt med en människa som inte går 
utanför dörren på flera dagar och som inte gör som 
hennes gäster brukar – tar promenader, åker på utflyk-
ter, cyklar, fiskar, rider. Varför betala pengar för att 
vistas på landet när man inte vill ta del av det på rik-
tigt, föreställer sig Diski att bonden undrar. Men även 
innan hon får besök har det smugit sig in ett internali-
serat tvång att gå ut som utan jämförelser i övrigt kan 
föra tankarna till den pliktens pekpinne som Woolf 
nämner i ”Street Haunting”: 

Jag hade varit fullkomligt tillfreds under mina två 
och en halv dagar inomhus. Men … men … men 
… Jag borde ta en promenad. Varför det? Jag borde. 
Måste utforska utgivningarna. Vill inte. Men måste. 
Varför? Om jag inte går ut kommer jag inte att gå 
vilse, och då behöver jag inte lära mig att hitta hel-

31 Rachel Crawford har i sin forskning intresserat 
sig för rumsliga aspekter av litterär kreativitet och 
menar att vissa omgärdade och slutna rum associerades 
med produktivitet och poetisk auktoritet i det sena 
1700-talets och tidiga 1800-talets engelska poesi. Ett 
av hennes exempel är the bower som hon menar kan 
ses som en utveckling av ett äldre föreställt rum för 
kreativitet i den litterära traditionen, locus amoenus 
(’behaglig plats’). Ytterligare två ”bower poems” av 
Coleridge är ”The Eolian Harp” och ”Reflections on 
Having Left a Place of Retirement” (båda från 1795). Se 
vidare Crawfords ”Troping the Subject: Behn, Smith, 
Hemans and the Poetics of the Bower”, i Studies in 
Romanticism nr 2 1999, s. 249–279, samt hennes Poetry, 
Enclosure, and the Vernacular Landscape, 1700–1830 
(Cambridge, 2002), s. 226, 233. Jfr även Felicity James, 
Charles Lamb, Coleridge and Wordsworth, s. 4, 62–63, 
65, 107. 

32 Diski berättar om sin fotåkomma – en 
fotoperation i sviterna av Freibergs sjukdom – i kapitlet 
”On Anatomy” i On Trying to Keep Still, s. 156–182. Jfr 
även avsnittet ”Immobility” i hennes A View from the 
Bed And Other Observations, s. 171–174.
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ler. Men jag borde se träden och gräset och naturen, 
och vart vägen nere i dalen ledde. Det skulle göra 
mig gott. Och även om det inte gjorde det borde 
jag.33 
 

Man kan tycka att det inte är något särskilt märkvär-
digt med att ta en promenad, men Diski gör denna för 
henne påtvingade rörelse i en önskan om orörlighet 
till något centralt i sin skildring av reträtten till ingen-
tinggörandet och i förhållande till sitt utforskande av 
författartillvarons idé. I de föreställningar Diski lyfter 
fram i ”On Stillness” får tornrummets Montaigne – 
som hon annars vänder sig till när hon vill rättfärdiga 
sitt stillasittande – konkurrens av de engelska roman-
tikerna med sin förkärlek för att tänka med fötterna 
och komponera ute i det fria, en förtjusning som Diski 
har svårt att dela: 

Jag var offer för en fruktansvärd moral som jag i 
högsta grad förkastar. En litterär moral dessutom. 
Coleridges och Wordsworths skuggor pekade finger 
åt mig; här i grannskapet, just i dessa trånga dal-
gångar hade de skridit fram under livligt diskute-
rande och komponerande och absorberat naturen 
som poetiska humlor. Det är ju vad författare gör. 
Vandrar och tänker. Tänker och vandrar. Tänker 
genom att vandra. Det är så det går till. Jag kunde 
inte komma på namnet på en enda författare som 
tillbringat dag efter dag djupt nedsjunken i en få-
tölj och bara betraktat landskapet genom fönstret. 
[…] Var jag en författare? I så fall måste jag ta en 
promenad.34 

Idén om att författare tänker genom att gå formule-
ras tidigt i ”On Stillness”, redan i dess första kapitel. 
Samtidigt är skildringen långt ifrån linjär; det dröjer 
till slutet av det tredje innan Diski berättar om den 
påtänkta promenaden. Kanske kunde man hävda 
att själva texten här till sin komposition präglas av 
ett slags prokrastineringens estetik, där den utlovade 

33 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
89–90.

34 Citatet från ibid., s. 111. I original: ”A terrible 
morality which I utterly disown came over me. A 
literary morality at that. The shades of Coleridge and 
Wordsworth, just down the road, striding about these 
very coombes, arguing and composing for all their 
worth, sucking up nature like poetic bumble bees, 
wagged their fingers at me. That’s what writers do. 
Walk and think. Think and walk. Think by walking. 
That’s how it’s done. The names of writers who spent 
day after day sunk deep into an armchair and lived in 
the country only behind glass completely evaded me. 
[….] Was I a writer? Then I must go for a walk.” (On 
Trying to Keep Still, s. 110–111.) Diskis beskrivning av 
Wordsworth och Coleridge som ”poetic bumble bees” 
pekar mot Coleridges ”This Lime-Tree Bower My 
Prison”, i vilken han talar om ”the solitary humble-
bee” som ”[s]ings in the bean-flower”, kanske som en 
bild av att även den poet som lämnats kvar i ensamhet 
kan finna glädje och ämne för nya sånger i naturen 
(Coleridge, Poetical Works, s. 181; Diski citerar detta 
parti av Coleridges dikt som inledning av kapitlet ”On 
Taking Walks” i On Trying to Keep Still, s. 104).
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skildringen av vandringen i naturen skjuts upp till för-
mån för djupdykningar i minnen från barndomen och 
från tidigare incidenter i vuxenlivet. I avsnittets andra 
kapitel, ”On Emptiness”, ger Diski exempelvis reträt-
ten ytterligare dimensioner genom att berätta hur hon 
i barndomen uppfann ett inre skyddsrum, ett tänkt 
tomrum inuti sin egen kropp, som hon drog sig tillba-
ka till när vardagen blev för svår att uthärda: 

Jag fick inte mig själv att försvinna, jag skapade en 
plats dit jag kunde dra mig undan [a place of retreat 
for myself]. Att jag var tom [empty] betydde inte att 
jag inte existerade. Jag hade ett inre: det var ihåligt 
och mörkt, en välvd katedral av tomhet [a vaulted 
cathedral of vacant space]. Jag måste ha slängt ut 
det våta och degiga innehållet och frilagt ett ställe 
dit jag tryggt kunde bege mig när jag behövde det. 
Mina minnen av tillfredsställelse och glädje under 
barndomen hör till stor del samman med mina be-
sök på den platsen; ett stort tomt mörkrött rum in-
uti det illusoriskt solida yttre höljet av hud, där jag 
kunde sitta i timmar med korslagda ben.35

 Blicken mot det förflutnas överlevnadsstrategier och 
känslan av ett inre tomrum kastar i sin tur ljus på in-
ledningen av kapitlet där Diski beskrivit sitt irrationel-
la förhållande till sina inre organ – hon har nämligen 
svårt att tro att hon har några.36 Efter tolvårsåldern är 
det inre rummet dock inte längre tillgängligt: ”Mitt 
jag hade stängt butiken”, skriver hon, och konstaterar 
att hon då förlorade sin förmåga att i fantasin förflytta 
sig till en annan värld. Kanske visar Diski här att det 
utsatta barnet behöver en arriereboutique likaväl som 
den åldrade essäist som slickar sina sår och begrundar 
sin maktförlust.37 

Uppskjutandet av den utlovade skildringen av 
promenaden fortsätter även i det kapitel som heter 
just ”On Taking Walks”, vilket inleds med ett antal 
sidor av filosofiska grubblerier om varför Diski före-

35 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 97 
samt i hakparentes från On Trying to Keep Still, s. 96.

36 ”I find it very difficult to believe that there is 
anything under my skin”, skriver Diski i On Trying to 
Keep Still, s. 89. Lite senare fortsätter hon: ”[…] the 
claim that I must have insides is as unlikely to me as 
the assumption that I possess an ’unconscious’ or an 
’imagination’.” Vad gäller de senare ser hon dem främst 
som ”metaphors for human inconsistency” (ibid., s. 90). 
Vid sidan av att Diski här markerar en annan hållning 
än Woolf som återkommande knyter kreativiteten och 
fantasin till det omedvetna, föreställer jag mig även att 
påståendet om hennes svårighet att tro på sina egna 
inre organ är en vink till Montaigne som skriver att han 
utforskar sig själv ”ända in i inälvorna” – inte minst då 
hon tycks skeptisk till den idé om introspektion som 
ofta förknippats med Montaignes essäer. Citatet från 
Montaigne, Essayer. Bok III, s. 87 (kap. 5, ”Om några 
rader av Vergilius”).

37 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 100. 
I original: ”My self had shut up shop.” (On Trying to 
Keep Still, s. 99; hela skildringen av barndomens inre 
skyddsrum på s. 95–100.)
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drar orörlighet, diskussioner om kontrasten mellan 
föreställningar och verklighet, vägande av argument 
för och emot promenerande och beskrivningar av ti-
digare misslyckanden med att förstå vad promeneran-
de egentligen går ut på – för vart ska man egentligen 
gå, hur hittar man dit man ska, och när ska man gå 
hem igen? ”Till slut kan jag inte tänka på något annat 
än vad jag borde tänka på när jag tar en promenad”, 
skriver Diski, för att konstatera att det enda gående 
hon förstår sig på är det strikt målinriktade som tar 
henne exempelvis till affären och tillbaka.38 Är denna 
uppskjutande och digressiva tendens kanske ännu en 
essäistisk dimension i Diskis text som i detta fall visar 
på en möjlig förbindelse mellan essä och sysslolöshet? 
Läser man om en resa förväntar man sig rörelse, men 
genom att Diski lägger så stor tonvikt på minnen, 
spekulationer och grubblerier snarare än på konkreta 
händelser i textens ”nu” skulle man i någon mening 
kunna säga att den i stora stycken ”gör ingenting”, går 
emot sin förväntade riktning, rör sig bakåt, åt sidan 
eller i cirklar, nästan allt annat än framåt (detta är för-
stås en medveten estetik och inte ett uttryck för reell 
lättja – ett slags sprezzatura formad i opposition till 
handlingens och det linjäras primat). Resmålen i sig 
verkar egentligen inte vara det primära för Diskis es-
säistiska resenär – någon särskilt fyllig bild av den två 
månader långa vistelsen i stugan i Somerset ger hon 
aldrig i On Trying to Keep Still.39

Uppskjutandet till trots kan hon till slut ändå inte 
ignorera den moral med litterära rötter som är så starkt 
förknippad med den engelska landsbygden: den som 
gör anspråk på att vara författare måste gå ut och gå. 
Som författaren Rebecca Solnit har visat i en studie 
om vandrandets kulturhistoria etablerades med ro-
mantiska poeter som Wordsworth och Coleridge ett 
slags legering mellan vandrande, tänkande och litte-
rärt skapande som åtminstone delvis har levt kvar i 
senare tiders föreställningar om att det skulle finnas 

38 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
114. Kapitlet ”On Taking Walks” inleds på s. 104 i 
On Trying to Keep Still, men det är först på s. 114 som 
skildringen av promenaden påbörjas.

39 Bara undantagsvis har jag funnit diskussioner 
om huruvida en tematisk sysslolöshet eller lättja även 
skulle kunna färga texters struktur; Kerstin Fest menar 
som tidigare nämnts att sysslolöshet kan ses som 
ett strukturellt grepp i Oscar Wildes teaterstycken 
eftersom handlingen ständigt skjuts upp till förmån för 
ordlekar och aforismer, vilket i dramaturgisk mening 
skapar ett slags tablåer där stil och verbal kvickhet 
blir viktigare än innehåll och utveckling (”Dramas 
of Idleness”, s. 155, 164; jfr not 200 i Montaigne-
kapitlet). Leonhard Fuest menar på liknande sätt att 
sysslolöshet (Müßiggang) är en textuell strategi hos 
tyska romantiker som Schlegel, som i Lucinde undviker 
linjärt berättande, ger sig ut på sidospår och leker 
med begreppens mångtydighet. Texter som bryter 
mot normer om korthet, klarhet och entydighet, och 
som därmed bromsar upp läsningen, spelar med lättja 
och sysslolöshet som kompositionsmässiga strategier, 
enligt Fuest (Poetik des Nicht(s)tuns, s. 24–26, 57). Jfr 
även med Woolfkapitlets diskussion om den essäistiska 
romanen som en roman i kris då de essäistiska inslagen 
skapar stillestånd i en genre där läsaren snarare 
förväntar sig utveckling och framåtrörelse. 
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något förebildligt med lantliga promenader. Under 
1800- talets första decennier blev vandrande på mode 
i bredare kretsar i Storbritannien och att vistas i na-
turen ansågs dygderikt och välgörande. Det som hade 
börjat som en estetisk idé om skapandet – att författa-
rens kreativitet gynnades av fysisk rörelse – fick med 
tiden närmast religiösa proportioner (det estetiska ide-
alet kommer till uttryck även hos exempelvis Virginia 
Woolf, även om det framför allt är stadspromenaden 
som hos henne blir en inspiration för konstnärligt 
skapande).40 Det är detta ideal Diski tar ned på jor-
den genom att ge sin promenadskildring en mycket 
komisk anstrykning. När hon efter många betänklig-
heter kommer sig ut infinner sig nämligen knappast 
själsfrid och inspiration utan snarare kaos; först vet 
hon inte i vilken riktning hon ska gå, och när hon väl 
kommit iväg kan hon inte tänka på något annat än var 
hon ska sätta fötterna för att undvika mullvadshögar, 
gropar och komockor. Till råga på allt får hon med 
sig en oduglig men entusiastisk vallhund, som skräm-
mer upp bondens dräktiga tackor och får Diski att 
inse att hon måste framstå som en ”typisk fridstörare 
från stan”: ”Föreställ er Coleridge åstadkomma kaos 
bland får. Den lugna själ som i mina lantliga fanta-
sier insöp friden under tankedigra strövtåg var väl-
digt avlägsen.”41 Med förväntningarna blir det således 
intet; Diski återvänder så småningom omtumlad till 
sin stuga, övertygad om att bonden ska skicka hem 
henne som bestraffning. Under resten av vistelsen tar 
hon några halvhjärtade promenader då och då, även 
om det aldrig blir tal om något ”coleridgeskt strövande 
medan jag komponerade utsökta dikter. Inte ens en 
kapitelrubrik”. Promenerar gör hon mest för att upp-
fylla sina förpliktelser mot landsbygden och med det 
främsta målet att få komma tillbaka till fåtöljen och 
stugan: ”Det var ett slags botgöring för återstoden av 
dagen. Eller betalning, en biljett till lättja [a ticket to 
indolence] fram till nästa morgon då jag måste betala 

40 Här utgår jag framför allt från Rebecca Solnits 
Wanderlust. A History of Walking (New York, 
2000), särskilt kap. 2, ”The Mind at Three Miles 
an Hour” (s. 14–29), kap. 7, ”The Legs of William 
Wordsworth” (s. 104–117) och kap. 8, ”A Thousand 
Miles of Conventional Sentiment: The Literature of 
Walking” (s. 118–132). I essäns form har kopplingen 
mellan gående och tänkande förts vidare inte minst 
i den engelska romantiken, med William Hazlitts 
”On Going A Journey” (1822) som ett av de kanske 
mest emblematiska exemplen på hur den fysiska 
vandringen får återspegla essäns vandring i tanken och 
litteraturen. Förbindelsen mellan essäns favorisering av 
vandringstemat och dess ofta självmedvetet associativa 
och därmed kringströvande och digressiva tanke- och 
skrivsätt har diskuterats bland annat av Haas i Essay, 
s. 47–48 och av Good i The Observing Self, s. 10. Som 
framgått är Diski inte särskilt benägen att bejaka den 
fysiska rörelsefrihet som ofta hyllats av essäister, medan 
hon däremot ofta illustrerar den tankemässiga rörlighet 
som också ingår i de essäistiska friheter Graham Good 
talat om (The Observering Self, s. 11).

41 Citaten från Diski, Den motvilliga resenären, 
första citatet s. 120, andra s. 121. Andra citatet i 
original: ”Imagine Coleridge causing sheep chaos. 
This was not at all the calm, peace-absorbing soul I 
had foreseen wandering aimlessly but with underlying 
meaningfulness in my rural imaginings.” (On Trying to 
Keep Still, s. 121.)
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en ny avgift. Sedan var jag fri att vara ensam, vilket av 
någon obegriplig anledning inte var möjligt när jag var 
utomhus.”42 Med tillfälligt lättat hjärta kan hon alltså 
återvända till stillasittande läge för att läsa, dagdröm-
ma och göra ingenting. 

 
*

Man kan förstå den dråpliga och omständliga skild-
ringen av promenaden som en drift med den roman-
tiska myt som vårdats av såväl engelska poeter som 
Wordsworth och Coleridge som före dem av exem-
pelvis Rousseau om det ensliga och sysslolösa strövan-
det i naturen som ett slags livsstil och grundval för 
skrivande och tänkande.43 För Diski blir promenader 
och strövtåg snarast hinder för sysslolöshet och dag-
drömmeri – dessa för författaren centrala verktyg, som 
hon påstod i ett av detta kapitels inledande citat. I On 
Trying to Keep Still skänker den romantiska naturen 
heller inte någon befrielse utan förvandlas snarare till 
en spegelsal som kastar förvrängda reflektioner av den 
ideala författartillvaron mot den samtida författare 
som undrar om det är just det hon är. Som utpräglad 
stadsmänniska säger sig Diski känna ett starkt främ-
lingskap inför naturen, och landsbygden som symbol 
för avskildhet och tankefrihet är här därför främst 
utopisk; framför allt tycks naturromantikens rörelse 
finnas där som nödvändig kontrast till den dröm om 
orörlighet som, om den verkligen fullföljdes, knappast 
skulle resultera i skrivande.

Det är dock orörlighet och lojhet som Diski tar fas-
ta på när hon beskriver sin författarpersona, och även 
i detta avseende går hennes författarperformance en-
ligt min mening i dialog med en essäistisk tradition 
och med dess favorisering av sysslolösa lättingar. Jag 
skriver performance för att betona att det handlar om 
en positionering snarare än en beskrivning av verkliga 
förhållanden; som Virginia Krause uppmärksammar 

42 Citaten från Diski, Den motvilliga resenären, första 
s. 189, andra s. 186 samt i hakparentes från On Trying to 
Keep Still, s. 191. 

43 Rousseau är ytterligare en av de figurer som 
– lite mer i skymundan – bildar fond till Diskis 
författarutforskande. Även om parallellerna inte ska 
utvecklas närmare här vill jag nämna Les Rêveries du 
promeneur solitaire, särskilt den femte promenaden 
i vilken Rousseau berättar om sin korta vistelse på 
Île de Saint-Pierre och det tillstånd av fullständigt 
oansvarig ledighet som han där sjunker in i och som 
både är grunden till hans lycka och ett slags förfinad 
form av melankoli. I sin bok om ledans former från 
antiken till 1900-talet kommenterar Reinhard Kuhn 
Rousseaus ambition att ”göra ingenting” bortom ansvar 
och plikter i Les Rêveries: ”All activity is annulled. 
This state of stasis is the reversion to a nonreflexive 
state, to infancy, to the bosom of ’maman’, if not to 
her womb.” (The Demon of Noontide, s. 153–162, citatet 
s. 157.) Även i On Trying to Keep Still uttrycks en 
dröm om fullständigt stillastående, vilket Diski i ett 
sammanhang associerar med fosterstadiet (se vidare 
nedan). Rousseau är en av de författare som ingår i 
Diskis medhavda bibliotek, men det är hans Confessions 
och inte Les Rêveries som omnämns. 
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i sin diskussion om renässansens högreståndslittera-
tur är tendensen att tillskriva det egna jaget eller den 
egna gruppen sysslolöshet eller lättja ett slags rollspel 
och en självframställning som måste ses i relation till 
specifika sociala och kulturella sammanhang i tid och 
rum.44 Som jag har försökt visa i den här studien är det 
sysslolösa jaget som dragit sig tillbaka från det aktiva 
livet även och inte minst en skapelse av texter, format 
i dialog med annan litteratur och i polemik med vissa 
typer av värderingar, som just för att det uttrycks i 
skrift sträcker sig såväl bakåt som framåt i historien: 
det gäller såväl när Montaigne bråkar med romare och 
greker om olika slags sysslolöshetsideal som när  Lambs 
Elia lånar kläder från Ciceros statsmannamässiga oti-
um cum dignitate och hämtar inspiration i Miltons 
personifikation av den ledige aristokraten som  kallas 
Retired Leisure, eller när Virginia Woolf med sina 
skildringar av den vegeterande författaren pekar mot 
Wordsworths idé om det spontana överflöd av tankar 
som dyker upp då man befinner sig kontemplativ still-
het. Och det gäller när Diski modellerar sin påstådda 
lättja – med en modifierad formulering från Monika 
Fludernik och Miriam Nandi skulle vi kunna kalla det 
en ”self-styled laziness” – med Montaigne som före-
bild. Till skillnad från Woolf skapar dock Diski en 
tydlig kontrast mellan de värden och ideal som Mon-
taigne och de romantiska poeterna får representera.45 

I vissa avseenden är villkoren likartade för Jenny 
Diski och Montaigne: den lättja hon tillskriver sig i 
texten kan knappast sägas spegla hennes produktivi-
tet som författare, men den påstådda lättjan fungerar 
inte, som under renässansen, som någon uppenbar 
klassmarkör och inte heller, som hos Charles Lamb, 
som en tydlig polemik med arbetsetikens primat. När 
Diski framställer sig som ”vegeterandets okrönta mäs-
tarinna” (i originalet ”a mistress of stasis”) är det dock 
svårt att inte se denna självframställning i relation 
till den idler figure som har varit en favoriserad och 

44 Jfr diskussionen i tidigare kapitel utifrån 
Virginia Krauses Idle Pursuits om att renässansens 
författare tillskriver sig sysslolöshet på ett performativt 
sätt. Termen självframställning har lånats från 
Arne Melbergs Självskrivet. Om självframställning i 
litteraturen (Stockholm, 2008), se t.ex. s. 7, 10, 22. 
Melberg använder den som alternativ till traditionella 
genrebeteckningar som självbiografi, porträtt eller 
memoar, bland annat för att betona draget av 
konstruktion i alla typer av litterära skildringar av 
jaget. Tendensen kan enligt Melberg skönjas redan hos 
exempelvis Montaigne, men den blir alltmer framhävd i 
modern tid i samband med att idén om en ursprunglig 
identitet i allt större utsträckning ifrågasätts. 

45 Ellen Tremper menar att Virginia Woolf i sin 
essä ”Montaigne” tenderar att beskriva denne som ett 
slags Wordsworth och att hennes bild av Montaigne 
har färgats av romantiska värderingar (”Who Lived 
at Alfoxton?”, s. 132–134). Det är måhända en rimlig 
tolkning; själv uppfattar jag i Woolfs essäer möjligen 
fler ekon av engelsk romantik än av Montaigne, medan 
Diski i högre grad ironiserar över de romantiska 
idealen även om hon kanske i slutändan intar samma 
förhållande även till Montaigne. Om ”self-styled 
laziness” som en problematisering av Fluderniks och 
Nandis distinktion mellan ”self-styled idleness” och 
”ascribed laziness”, jfr not 34 i ”Utsikt från en fransk 
balkong” och not 312 i Woolf-kapitlet.
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för det mesta positivt laddad författarroll i essäistiska 
sammanhang.46 Här antyds – möjligen – även en po-
tentiell skillnad mellan vissa av essäns lättingar och 
romanens dito, och mellan en självutnämnd positivt 
laddad sysslolöshet och den lättja man tillskriver andra 
eller skriver om i tredje person. I Fluderniks och Nan-
dis distinktion mellan en ”self-styled positive idleness” 
och en ”ascribed laziness” diskuterar de inte i vilken 
utsträckning de hör samman med och kommer till ut-
tryck i olika genrer. Om detta går det naturligtvis inte 
att göra några generaliseringar och mina resonemang 
här är högst hypotetiska, men med tanke på att essän 
i regel uppfattas som ett jaguttryck som mer eller min-
dre skapar en bild av den som talar gissar jag att om 
essäisten porträtterar sig som sysslolös är det i så fall 
oftare i den positiva meningen (ibland dock med den 
ironiska ton som vi sett här och var i essäns tradition 
och som tolkats som ett slags självförringande anslag; 
den påstådda lättjan formas gärna i polemik med sam-
hälleligt dominerande värderingar som arbete eller 
nytta eller – som hos Montaigne – ära, och syftar ofta 
till att betona att sysslolösheten representerar något 
nödvändigt i tillvaron, en form av reflexivitet som inte 
ryms i vita activa). Essäns utsägelseposition är en an-
nan än romanens, och jag tänker mig därför att dess 
förmenta jagperspektiv skulle kunna ha en viss inver-
kan på hur förhållandet till sysslolösheten formuleras. 
I romanen finns en större flexibilitet då dess innehåll 
kan förmedlas i såväl första som andra och tredje per-
son; då kan man tänka sig att det – åtminstone po-
tentiellt – finns större genremässiga möjligheter att 
tillskriva karaktärer en mer ambivalent eller negativt 
laddad lättja (”ascribed laziness”), eftersom romanen 
i högre grad kan centreras kring skildringar av ”den 
andre” eller av fiktiva gestalter som inte i första hand 
syftar till att porträttera det skapande och reflekteran-
de författarjaget självt. Detta är dock en hypotes som 
genast måste mötas med invändningar – tänk bara på 

46 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 40 
samt från On Trying to Keep Still, s. 34. Kommentaren 
fälls i samband med Diskis resa till Nya Zeeland 
(i avsnittet ”On Distance”), då hon beskriver hur 
hon bevittnat människor som hoppar med lina från 
Aucklands Sky Tower, och reflekterar över att till 
och med hon, som föredrar stillasittande, för ett 
ögonblick har känt sig lockad av en sådan rörelse. 
Joanna Price ser denna anekdot som en iakttagelse 
av en kultur som värderar ”’effective’ individuality 
equated with achievement through performance”, 
mot vilken Diskis ”mistress of stasis” utmärker sig i 
tydlig kontrast, se vidare ”’I wanted unheimlich […] 
but of the right kind: Strangeness and Strangerness 
without the blank despair’. Trauma and Travel in the 
Works of Jenny Diski”, i Diseases and Disorders in 
Contemporary Fiction. The Syndrome Syndrome, red. 
T. J. Lustig & James Peacock (New York, 2013), s. 156. 
Det är en intressant tolkning eftersom handlingar och 
prestationer är något som Diski polemiserar mot även 
i avsnittet ”On Stillness”, samtidigt som jag har svårt 
att se någon utvecklad kritik mot prestationskultur 
och effektivitetshets i On Trying to Keep Still som 
helhet; texten ger inte intryck av att vara ett försvarstal 
i samma mening som exempelvis Robert Louis 
Stevensons ”An Apology for Idlers”. Om the idler 
figure, jfr not 49 i kapitlet ”Utsikt från en fransk 
balkong” samt diskussionen om essäisten som idealtyp i 
Lambkapitlet med återkopplingar i kapitlet om Woolf. 
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Musils grubblande möjlighetsmänniska Ulrich som 
är protagonist i Der Mann ohne Eigenschaften – den 
önskan om stillastående och ovilja till handling som 
kännetecknar Ulrichs tillvaro förutsätter en positivt 
laddad sysslolöshet så att han ständigt kan fortsätta att 
föreställa sig det möjliga. Och tänk på Samuel John-
son, som just i essäns form anklagar både andra och sig 
själv för att vara underkastade den moraliskt förkastli-
ga lättjan och som därför i negativ mening tillskriver 
både sitt essäistiska språkrör och sina läsare lättja. 

Kanske är försöket att skapa distinktioner mellan 
essäistens och romanens lättja en återvändsgränd. 
Det anmärkningsvärda med Diskis ”mistress of sta-
sis” är väl snarare att det är en kvinnlig författare som 
så öppet favoriserar lättjan och tycks kunna förhålla 
sig relativt lättsinnigt till dess moraliska bagage. När 
Diski säger att det hon helst av allt vill göra är att sit-
ta stilla och titta ut genom ett fönster, släppa fokus 
och hänge sig åt drömmerier kan det förvisso tyckas 
vara ungefär detsamma som Virginia Woolfs återkom-
mande beskrivningar av författarens önskan om evig 
letargi. Och visst representerar sysslolösheten en viktig 
förutsättning för skapandet hos Virginia Woolf, men 
det är likväl en sysslolöshet som Woolf är mån om att 
beskriva som en form av verksamhet, om den så bara 
sker i det omedvetna – en så öppen fäbless för en lättja 
som är sitt eget mål uttrycks inte hos Woolf, som ock-
så till skillnad från Diski tycks behöva argumentera 
för kvinnors rätt till avskildhet och ledighet, medan 
detta ter sig mer som självklarheter för Diski (kanske 
är det också därför hon på ett mer uppenbart sätt kan 
driva med dessa privilegier).47 Det är möjligt att kvin-
nor idag i högre utsträckning börjar erövra en mer 
positivt laddad eller oppositionellt formulerad lättja, 
åtminstone i populärkulturen, där en och annan slack-
er kan visa sig vara en hon – bland exempel från senare 
år finns karaktärer som Hannah Horvath och hennes 
väninnor i Lena Dunhams tv-serie Girls (2012–2017). 

47 Ytterligare en skillnad mellan Woolf och Diski 
uppfattar jag i deras skiftande förhållningssätt till 
romantikens idéer om skapandet. Diskis tvivel på 
fantasin och på det omedvetna, liksom driften med 
Coleridge och Wordsworth och de av dem omhuldade 
föreställningarna om skapande som förbundet med 
rörelse i naturen tolkar jag som ett slags uppgörelse 
med de tankar om skapandet och författaren som ofta 
förknippas med romantiken, medan Woolf i högre 
grad tycks återbruka denna typ av idéer i sina egna 
beskrivningar av den drabbande kreativiteten. Jfr även 
not 36 ovan.
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Men det som är symptomatiskt med Girls och som 
markeras redan i dess titel är att den kvinnliga slack-
ern ofta verkar befinna sig på gränsen mellan ungdom 
och vuxenhet och att hon tycks motvillig att ta klivet 
över (här finns en viss likhet med Lambs ungkarlsfi-
gur Elia som samtidigt både är barn och åldring men 
som aldrig identifierar sig med förväntningarna på den 
vuxne mannens produktivitet och effektivitet). En lik-
nande tendens finns i en studie om ”super slacker girls” 
i amerikanska tv-serier omkring millennieskiftet, i vil-
ken Michele Paule diskuterar en från ett feministiskt 
perspektiv tvetydig populärkulturell tendens att skild-
ra vita tonårsflickor från välbeställd medelklass som 
slackers, som väljer bort utbildning och karriär för att 
i stället ägna sig åt filantropiska uppgifter eller enklare 
arbeten inom omsorg och service. Som Paule konsta-
terar formas dessa serier i kritisk opposition till samti-
dens karriär- och konsumtionshets, men understödjer 
samtidigt traditionella föreställningar om att kvinnor 
förväntas vara verksamma inom omsorg, service och 
relationer. Paule bekräftar just uppfattningen om att 
den kvinnliga slackern i regel är ung och ofta i sena 
tonåren, men hennes beskrivning av henne avviker 
från den idé om slackern som har varit mer manligt 
färgad, eftersom den kvinnliga slackern åtminstone i 
dessa tv-serier gör något, om än inte vad som förväntas 
av henne, snarare än ”ingenting”; flera av karaktärerna 
har exempelvis ett lönearbete.48 I Diskis fall är den på-
stått lättjefulla i stället en författare i övre medelåldern 
som inte drar sig för att diskutera ålderskrämpor. Rent 
åldersmässigt passar hon därför väl in i Phillip Lopates 
essäistsignalement då han menar att essäisten i de fles-
ta fall uttrycker medelålderns avklarnade röst.49 

När Diski framställer sig själv som en ”sengångare” 
eller påstår att hon var ”lat redan som foster” och att 
den optimala platsen för hennes temperament i själva 
verket är livmodern är det dock framför allt Montaig-
ne hon tycks ansluta till – det är ju till honom hon 

48 Michele Paule refereras från ”Super Slacker Girls: 
Dropping Out but Divinely Inspired”, i Geek Chic. 
Smart Women in Popular Culture, red. Sherrie A. Inness 
(New York, 2007), s. 85–102. Jfr även diskussionen om 
förhållandet mellan idler och slacker i kapitlet ”Utsikt 
från en fransk balkong”, not 19.

49 Jfr not 9 i Montaignekapitlet samt Graham Good, 
The Observing Self, s. 11. 
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vänder sig när hon känner sig skuldmedveten för att 
hon föredrar stillhet framför rörelse. Kanske försöker 
hon rentav överträffa den Montaigne som skyller sin 
oförmåga att ta till sig faderns ambitiösa plan för hans 
latinstudier på att han redan som barn var ”så trög, lat 
och dåsig att det inte gick att rycka upp mig ur lättjan, 
inte ens för lek”.50 Diski har förvisso en ambitiös ut-
gångspunkt: hon har trots allt (det påstår hon åtmins-
tone) släpat med sig en hel hyllmeter böcker till stugan 
för att vara ensam på ett nyttigt sätt och ägna sig åt 
ändamålsenligt och organiserat läsande, men när hon 
beskriver hur hon upplever sin inledande helg i stugan 
framtonar en delvis annan bild: 

En perfekt helg i ensamhet. Jag njöt varenda sekund 
av att göra det jag föddes till att göra. Jag tänkte 
fortfarande inte, men jag läste andra människors 
tankar. Utan att bli avbruten. Läste ut Robinson 
Crusoe, slog igen den, läste ut Diana Souhamis 
historia om Alexander Selkirk, slog igen den, läste 
Montaigne. Inga avbrott. Och viktigast av allt, inga 
förväntade sådana. […] Fåren bräkte på avstånd, 
men inte mycket, de var för upptagna av sin dräk-
tighet [too busy gestating]. Det är jag också, sade jag 
mig själv – förhoppningsvis. […] det var så fridfullt 
och lugnt och jag gjorde precis det jag ville, precis 
som jag hade önskat. Jag tänkte visserligen inte. Var 
inte en författare. Var ingenting alls. Bara ett ge-
nomskinligt och meningslöst spöke som fladdrade 
omkring i ett tomt hus utan syfte eller mål. Tidlös, 
utan substans, osynlig.51 

Citatet har flera bottnar – Diski beskriver här kanske 
oväntat en tillfredsställelse i att vara ”ingenting alls”, 
en varelse utan syfte och mål och bortglömd av värl-
den. Trots sin påstådda ansats att bete sig som en rik-
tig författare bör göra hävdar hon här att hon inte är 
en författare, vilket tycks kopplas till påståendet om 
att hon inte tänker (Diski upprepar flera gånger att 
hon inte tänker, och tycks förutsätta att just tänkande 

50 Montaignecitatet från Essayer. Bok I, s. 205 (kap. 
25, ”Om barnuppfostran”). Om Montaigne skriver 
Diski: ”Whenever I am feeling guilty about staying 
still, it is to Michel de Montaigne that I apply for 
justification.” (On Trying to Keep Still, s. 87.) Diskis 
beskrivning av sig själv som en sengångare finns i Den 
motvilliga resenären, s. 186, och passagen om att hon var 
lat redan i fosterstadiet i ibid., s. 106. Formuleringarna 
förtjänar att citeras i original: ”I am a sloth, not a cat 
that walks alone. Metabolic? Idleness? Yes. Yes.” Detta 
skriver Diski i samband med sin kommentar om att 
promenaderna blir hennes ”ticket to indolence” som 
tillåter henne att sitta stilla åtminstone till nästa dag 
(On Trying to Keep Still, första citatet s. 192, andra s. 
191). Det andra exemplet är från inledningen av kapitlet 
”On Taking Walks”. Här hävdar Diski: ”I was not born 
idle, I was foetally idle”, och ”I am temperamentally 
suited to uterine life”. Tiden i livmodern beskrivs 
som den perfekta existensen – präglad av stillhet, 
tidlöshet, lojhet och osynlighet (On Trying to Keep 
Still, första citatet s. 105, andra s. 106). Samma typ av 
självframställning upprepas i den senare utgivna What I 
Don’t Know About Animals, i vilken Diski bland annat 
skriver ”I am indolence personified” (s. 104).

51 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
83–84 samt från On Trying to Keep Still, s. 80. Jag har 
här ändrat några formuleringar i förhållande till Cecilia 
Franklins översättning. Diski skriver exempelvis: 
”Every moment was a pleasure, doing what I was 
born to do”, vilket Franklin översätter med: ”Jag njöt 
varenda sekund av att göra det jag gjorde.” När det 
gäller Diskis beskrivning av fåren skriver hon: ”The 
sheep bleated in the distance, not much, they were too 
busy gestating. So am I, I told myself – hopefully.” 
Franklins översättning lyder: ”Fåren bräkte på avstånd, 
men inte mycket, de var för upptagna med att beta. 
Det är jag också, sade jag mig själv – förhoppningsvis.” 
Som jag uppfattar det gör dock Diski här genom 
verbet gestate en parallell mellan fårens dräktighet och 
författarens ”havandeskap”, det stadium i författandet 
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är den aktivitet som konstituerar författaren, vilket 
jag återkommer till nedan). Det mest intressanta i det 
här sammanhanget är dock kanske parallellen mel-
lan henne själv och fåren – vid flera tillfällen i ”On 
Stillness” återkommer Diski nämligen till bondens 
dräktiga får som måste få så mycket ro och händelse-
löshet som möjligt för att så småningom kunna föda 
välskapta lamm.52 Liksom fåren beskriver sig Diski 
som upptagen med författarens havandeskap, med 
uppgörandet av planer och drömmerier, med idiss-
landet och det skapandets tomgångsläge som så små-
ningom – ”förhoppningsvis” – ska leda till litteratur. 
Beskrivningen kan – återigen – påminna om Virginia 
Woolfs bild av skapandets letargi som också betonar 
författarens behov av händelselöshet, även om Woolf 
placerar den potentiella författaren vid flodstranden 
snarare än i fåtöljen. Jag tänker också på den Samuel 
Johnson som skrev att den som fastnar i förberedel-
ser och lägger läsning på hög är i sysslolöshetens våld. 
Diski hävdar i stället (i det citat som inledde kapitlet) 
att drömmerier och sysslolöshet är författarens själva 
arbetsredskap och att det rentav är därför hon har 
valt att bli författare (i ovanstående citat skriver hon 
dock motsägelsefullt nog att hon inte är författare när 
hon ägnar sig åt just drömmerier och sysslolöshet – 
eller åt att läsa andras tankar). Men framför allt läser 
jag skildringen av den kvinnliga idler som är dräktig 
med litteratur (men som samtidigt inte är en förfat-
tare) som en ironisk blinkning till Montaignes ”De 
l’Oysiveté” med dess ensamma kvinna som, lämnad 
helt åt sig själv, frambringar missbildade och formlösa 
klumpar till ingen nytta, liksom till den tradition som 
tillerkänt kvinnan ett kroppsligt men inte ett litterärt 
moderskap, och som reserverat det litterära föräldra-
skapet för mannen. I artikeln ”Unfathering the Essay” 
(1989) tangerar Joel Haefner denna tradition genom 
att problematisera idén om essäns faderskap och om 
ett särskilt ursprung för essän, möjligt att lokalisera 

som innebär att förbereda, planera och drömma, och 
som Diski hoppas att hon befinner sig i. 

52 I samband med tidigare nämnda skildring av 
promenaden skriver Diski om den odugliga vallhunden 
Belle som skrämmer upp fåren: ”She herded sheep 
with all the goodwill but none of the self-disciplined 
obedience that is, apparently, the main requirement of 
a working dog. Thick, but well-meaning, the Farmer 
called her, shaking an affectionate but aggravated head 
over her as Belle sat looking up, tail wagging proudly, 
wet-doggy-eyed, for the pats and praise she believed she 
deserved for frightening the sheep witless when what 
was needed right then was calm uneventfulness in their 
lives as they gestated next year’s lambs.” (On Trying to 
Keep Still, s. 115.) 
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i tid och rum. Haefner menar att såväl essäister som 
forskare under lång tid har reproducerat det han kall-
ar ”the Fathering Theory”. Med detta uttryck syftar 
han på hur man inom essätraditionen redan tidigt 
kanoniserade två fäder, Montaigne och Bacon, som 
uppfattades stå för två typer av essäer och i förläng-
ningen rentav representerade två alternativa personlig-
heter. Montaigne-Baconparadigmet har enligt Haef-
ner förts vidare såväl i kulturdebatten i allmänhet som 
inom den högre utbildningen (han resonerar utifrån 
en amerikansk kontext) och har fungerat som ett slags 
befästande av en individualistisk kultur i vilken essän 
antas fungera som ett direkt uttryck i första hand för 
mannens röst, makt och styrka.53 

När jag sent i processen med att skriva denna bok 
hittar Haefners artikel kan jag inte låta bli att tänka 
på John Snyder som också på många sätt måste sägas 
reproducera just denna ”Fathering theory”, inte minst 
då han så starkt betonar essän som uttryck för man-
nens röst och för en alternativ form av makt (ja, jag 
har väl själv förförts av den i min fäbless för Montaig-
ne framför Bacon och i mina försök att föra samman 
Lamb, Woolf och Diski med den franske aristokra-
ten). Haefner pekar på de många problemen med en 
sådan idé om ett essäistiskt faderskap och skräder inte 
orden: till att börja med ställer den de många kvinnor 
som skrivit essäer och vilka framträder alltmer från åt-
minstone 1830-talet och framåt i skuggan, men den 
underblåser även föreställningar om att essän uttryck-
er en solipsistisk exponering av själen; den tycks syfta 
till att bevara mannens essens (vilket särskilt återspeg-
las i Snyders teori) och till att visa upp den manliga 
ledighet som bygger på fädernearv och exploatering av 
andra, och den döljer sina många fixa idéer bakom en 
slöja av upphöjda och distanserade meditationer.54 Es-
sägenrens historia så som den skrivits hittills är enligt 
Haefner en fiktion med ideologiska förtecken, grun-
dad i patriarkat, aristokrati, individualism och natio-

53 Beskrivningen här utgår från Joel Haefner, 
”Unfathering the Essay”, s. 259–262. Ett citat från 
Haefner kan få illustrera hans resonemang; han skriver 
(s. 260): ”To assume that an essay can be ’fathered,’ 
that an essay is the sincere and true expression of inner 
character, that the genre falls into a binary opposition 
of two types, the personal and the ratiocinative, is 
to claim the essay genre as a product of patriarchal, 
aristocratic, individualistic culture. Under this theory, 
the essay takes its place as property and patrimony: it 
becomes largely male discourse, a discourse of leisure, a 
discourse based on dialectics and teleology.” 

54 Bland de ”trappings of homocentric culture” 
som vidhänger ”the Fathering Theory” finns enligt 
Haefner tanken om att ”there is a solipsistic, albeit 
insincere baring of the soul in the essay; that it 
preserves the character and essence of Man the 
Writer; that it conveys and is imbued with male 
leisure, a state of splendid isolation predicated on 
the exploitation of women and other social classes. 
To fix the essay’s origins and subsequent history in 
Montaigne and Bacon is to fix the essay as aristocratic 
discourse, discourse centrally concerned with property, 
bloodlines, gentility, money, the Law of the Father, and 
the obscuring of all these obsessions under the veil of 
lofty, detached meditation.” (”Unfathering the Essay”, 
s. 263; Haefners kritik mot essän som den traditionellt 
har tolkats har en poststrukturalistisk anstrykning och 
han ser uppdelningen mellan Montaigne och Bacon 
som ett typiskt uttryck för västerländskt dikotomiskt 
tänkande.) Vad gäller kvinnliga essäister som utmärker 
sig från 1800-talet och framåt nämner han Mary 
Russell Mitford, George Eliot, Margaret Oliphant och 
Virginia Woolf.
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nalism, som måste problematiseras både för att öppna 
upp för nya sätt att se på genrens historia och på dess 
framtid. Implicit antyder han att genrer – i det här 
fallet essän – fungerar som förmedlare av ideologier, 
världsbilder och särskilda sätt att se på individen, och 
att dessa aspekter förtjänar uppmärksamhet för att 
essän ska kunna göras relevant för dagens och mor-
gondagens författare och läsare.55 

Haefners kritik sätter fingret på just det som va-
rit min utgångspunkt i denna studie – frågan om de 
eventuella relationerna mellan reträtt, sysslolöshet och 
essä och hur de har sett ut och förändrats över tid och 
hos vissa författare – och därmed återaktualiseras även 
frågan om essäns relation till olika slags privilegier 
och makt, och vad det har inneburit i olika tider och 
sammanhang. Är det en nödvändig existensbetingelse 
för essän (eller för ett essäistiskt förhållningssätt i vi-
dare mening) att man har resurser och tid att under 
åtminstone en period ställa sig vid sidan av för att re-
flektera och formulera sina tankar, och betyder det att 
essän ännu idag är ett uttryck för aristokratiska värde-
ringar, patriarkat och individualism, eller handlar da-
gens privilegier om något annat? Finns det något värt 
att bevara i denna fiktion med ideologiska förtecken 
eller är det dags att avfärda den till förmån för andra 
modeller? Kanske är det viktigare att använda kritiken 
för att försöka se något nytt i såväl traditionen som i 
samtiden – när Diski antyder att hon är upptagen med 
sin dräktighet som fåren utanför fönstret skymtar vi ju 
i någon mening ett slags essayistic mothering som vid-
gar traditionen, men som samtidigt påminner om att 
ett sådant moderskap finns latent redan i Montaignes 
”De l’Oysiveté” om än bara i form av en liknelse. Det 
slående med såväl Diski som Woolf (betraktade som 
kvinnor som skriver essäistiskt) är dock att ingen av 
dem uttalat tänker bakåt genom sina essäistiska möd-
rar (för att travestera Woolfs formulering); det är en 
fortsatt framför allt patriarkal essäistisk tradition som 
de förhåller sig till.  

55 Haefner skriver: ”The critical ’history’ of the essay 
genre is a fiction predicated on certain ideological 
assumptions entagled in patriarchy, aristocracy, and 
nationalism.” (”Unfathering the Essay”, s. 264.)
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Det essäistiska moderskapet hos Diski kan dock 
inte tas för givet utan förefaller hotat av distraktioner 
(här tänker jag även på hur Woolf både i ”Professions 
for Women” och A Room of One’s Own antyder oli-
ka slags hinder för att förbli i skapandets önskvärda 
letargi). I On Trying to Keep Still störs det eftertrak-
tade tillståndet av att göra ingenting av att kalendern 
innehåller en rad planerade aktiviteter, vilka trots att 
de inte alltid är nära förestående skapar ett förlamande 
tillstånd av väntan: 

Jag kan omöjligt arbeta, läsa eller sitta stilla när jag 
väntar på något. Hur stor del av mitt liv har jag slösat 
bort på att vänta? Böcker som inte blivit lästa, böcker 
som inte blivit skrivna, diskbänkar som inte blivit 
avtorkade. Att vänta är en heltidssysselsättning. Det 
tar all min kraft och hela min varelse i anspråk. 
Och det finns ingenting jag kan göra som får mig 
att sluta tänka på den förestående händelsen. […] 
Det uppstår stora vakuum i tiden innan någonting 
inträffar – och sedan måste man komma över det 
efteråt. Det tar timmar, dagar, att gå igenom det 
som hänt, utplåna det genom att dränera det, töm-
ma det på intryck genom att berätta och återberätta 
det för mig själv som en historia, komma tillbaka 
till ingenting händer (ett tillstånd som jag är benä-
gen att kalla arbete, och som ibland uppstår, ibland 
inte); en svår process som kräver en avsevärd mängd 
av ingenting händer innan den är fullbordad så att 
jag kan fortsätta med … mer av samma sak, antar 
jag. Fast vid det laget är det ganska troligt att något 
annat ska inträffa. Jag förstår faktiskt inte hur jag 
får någonting gjort i mitt liv, fast ibland verkar det 
som om det är så jag får något gjort.56

Likt Theodor W. Adorno, som häcklar den borgerliga 
kulturens tendens att stycka upp tiden i välavgränsa-
de enheter som separerar arbete från nöje, tycks Diski 
motsätta sig att andra lägger beslag på hennes tid – 
när hon vet att hon inom den närmaste framtiden ska 
göra något som involverar andra (i On Trying to Keep 

56 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
141, kursiv i översättningen. I originalet skriver Diski 
bland annat ”[…] nothing happening (a condition I am 
inclined to call work, which it may sometimes, or may 
not ever, be) […]” (On Trying to Keep Still, s. 144). 
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Still handlar det bland annat om en planerad tur på 
fyrhjuling runt bondens ägor som oroar henne dagar 
i förväg) kan hon inte använda sin tid som hon vill. 
Hon rycks bort från det tillstånd av ”nothing happe-
ning” som hon i det här fallet vill kalla arbete, och 
som kanske har något gemensamt med den för förfat-
taren eftertraktade omedvetenhet och händelselöshet 
som Virginia Woolf talade om, om än utan romantiskt 
skimmer. Till skillnad från hos Woolf är dock inte or-
det leisure centralt i Diskis beskrivning av författarens 
tid och materiella förutsättningar, och hennes sysslo-
löshetsvokabulär har enligt min uppfattning i allmän-
het mindre aristokratiska anslag, men kanske handlar 
det ändå i båda fallen om en önskan att njuta ett i nå-
gon mening aristokratiskt privilegium – det som ryms 
i det med leisure besläktade ordet licentiousness, en fri-
het att bortse från regler och konventioner, att göra 
som det faller en in, att släppa på tyglarna för att se vad 
som händer när ingenting händer. I den kommentar 
om essägenren som inledde denna bok visade Samuel 
Johnson att licentiousness, precis som idleness, har ett 
janusansikte, eftersom lössläppthet och självsvåldighet 
också kan betraktas som något moraliskt förkastligt (i 
Johnsons fall tycks det handla om att han förknippar 
essäskrivandet med ett slags mental slapphet).57 

Kanske är Diskis författarprojekt i On Trying 
to Keep Still ytterst ett försök att upprätta en sådan 
obruten tid och ett avskilt rum för fullständig licen-
tiousness, men i så fall är det anmärkningsvärt att det 
handlar om ett utstuderat, i förväg planerat och tyd-
ligt avgränsat otium: Diski söker efter den sanna för-
fattartillvaron genom att lämna det egna hemmet och 
hyra en stuga, och projektet får ta två månader, varken 
mer eller mindre; sedan är det jul och dags att återvän-
da hem. Kanske illustrerar hennes författarprojekt en 
tendens som litteraturforskaren Leonie Wanitzek ser 
i moderniteten: för att ledigheten ska behålla sin me-
ningsfullhet – som en tid och ett rum för frihet och för 

57 I The Rambler nr 158, 21 september 1751, skriver 
Samuel Johnson: ”A writer of later times has, by the 
vivacity of his essays, reconciled mankind to the 
same licentiousness in short dissertations; and he 
therefore who wants skill to form a plan, or diligence 
to pursue it, needs only entitle his performance an 
essay, to acquire the right of heaping together the 
collections of half his life, without order, coherence, or 
propriety.” (Selected Essays, s. 261; resonemanget föregås 
av Johnsons konstaterande att en liknande frisinnad 
vandring mellan ämnen också präglar ”lyrick poetry”, 
vilket gör det svårt för kritikern att fastställa lagar 
för lyriken på det sätt som vetenskapsmannen gör.) 
OED definierar ”licentious” som ”[c]haracterized by 
licence or excessive assumption of liberty” och räknar 
upp fyra grundläggande betydelser. I det första fallet 
handlar det om att bortse från regler och konventioner 
och det som anses korrekt. Den andra betydelsen är 
vidare och syftar på företeelsen att vara obunden av 
lagar, dekorum eller moral (numera ovanlig, enligt 
ordboken). Det tredje fallet är det i modernt språkbruk 
vanligaste och tycks främst syfta på kroppslig 
tygellöshet och vällust: ”Disregarding the restraints of 
chastity; libertine, lascivious, lewd”. En fjärde betydelse 
sägs likaså vara föråldrad: ”With licence or liberty; 
freely”. 
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att kunna göra som man vill – måste den vara begrän-
sad; den moderna ledighetens rum och platser saknar 
enligt Wanitzek permanens och kan bara besökas un-
der begränsade perioder för att fungera som alternativ 
till normen, som är arbete, rutin och vardagsliv. Vill-
koren gäller förstås inte för den bonde som Diski hyr 
stugan av – för henne är landsbygden högst rutinmäs-
sig vardag, men det är till viss del landsbygdsnostalgin 
som gör det möjligt för henne att vara fortsatt verksam 
där. Vurmen för en sysslolös tillvaro är idag en del av 
turismen och kulturindustrin och något helt annat än 
aristokratens privilegierade ledighet, menar Wanitzek, 
som pekar på att populära tv-serier som Downton Ab-
bey (2010–2015) visserligen kan bidra till att stora lant-
egendomar kan bevaras genom att bli besöksmål och 
inspelningsplatser, men den aristokratiska livsstilen är 
inte längre tillgänglig annat än i fiktiv form.58 

 
*

Hos Wanitzek formuleras en föreställning om den san-
na och eftersträvansvärda sysslolösheten som särskilt 
kvalitativt högtstående, en positivt färgad och privile-
gierad ledighet som vi har sett skymta även i den här 
studien, särskilt knuten till författarens (förstås inte 
bara essäistens) verksamhet – en självreflexiv ledighet 
av ett högre slag, fri från vardagens nödtvång och tyng-
ande plikter, som därmed kan ägnas åt meningsfulla 
aktiviteter som läsande och skrivande och andra es-
tetiska sysselsättningar, begrundan, introspektion och 
själslig rekreation.59 Från Montaigne och framåt kan 
man hävda att det är en sådan typ av positivt laddad 
sysslolöshet som i de flesta fall har förknippats med ett 
essäistiskt modus – den antyds exempelvis i den idé 
om frihet som enligt Graham Good markerar essäns 
centrala kvalitet och sinnesstämning – en frihet som 
är såväl temporal som rumslig, ekonomisk och mental. 
Särskilt föreställningen om att essän representerar ett 

58 Beskrivningen av den moderna sysslolöshetens 
begränsningar utgår från Leonie Wanitzek, 
”Englishness, Summer and the Pastoral of Country 
Leisure”, s. 253–254, 269–270. Wanitzek diskuterar 
inte när eller varför en sådan förändring av villkoren 
för sysslolösheten inträffar, men hennes diskussion rör 
sig kring engelsk litteratur från 1800- och 1900-talet, i 
vilken hon undersöker tre till sysslolösheten relaterade 
motiv som samtliga uttrycker idéer om en engelsk 
lantlighet som fungerar som tillflykt och tillfällig 
frigörelse från modernitetens krav: den sydengelska 
pastoralen, den engelska sommaren och den engelska 
lantegendomen (jfr ibid. s. 254–255).  

59 Wanitzek talar om ”’true’ leisure” som definierad 
av ”freedom from constraint, and freedom to engage 
in physical and mental recreation” (ibid., s. 253). I 
introduktionen till Idleness, Indolence and Leisure in 
English Literature gör Monika Fludernik och Miriam 
Nandi på liknande sätt en distinktion mellan ”free 
time” och ”true otium” – det senare beskriver de som 
en kvalitativ ledighet i vilken individer och grupper 
kan ”engage in activities that are both relaxing and 
intellectually challenging, meditative, reflective and 
philosophical. Scenarios of otium allow individuals 
to take account of themselves, to focus on their 
subjectivity; they frequently result in experiences of 
transcendence from immediate trivial and mundande 
concerns, but they can also provide a space of 
communal interaction, sociality, bonding, recreation”. 
Fludernik och Nandi menar även att litteraturen, både 
skapandet och läsandet av den, är starkt förknippad 
med en sådan ”creative leisure” (”Introduction”, s. 4, 
kurs. i original). Även Barbara Korte understryker att 
”’true’ leisure” framför allt definieras av ”the quality 
in which that leisure is spent: as a time free from 
constraints and thus open for contemplation, aesthetic 
experience, inspiration, creativity, introspection or 
the mere regeneration of body and mind.” (”Against 
Busyness”, första citatet s. 216, andra s. 217, kurs. i 
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slags mental frihet har ofta upprepats – som Carl H. 
Klaus sammanfattar det i ett av detta kapitels inledan-
de citat har många essäister betraktat essän som ett 
slags intellektuell fristad, ett heligt rum för tankens 
och tänkandets frihet.60 Redan hos Montaigne formas 
en uppfattning om att essän är ett rum för tänkande 
mer än för handling (och för vita contemplativa mer än 
för vita activa) – vilket bland annat gör den besläktad 
med den sokratiska dialogen i vilken Michail Bachtin 
fann att den europeiska litteraturen för första gången 
hade fått en huvudperson som ägnade sig åt att reflek-
tera snarare än att handla. Hos Montaigne uttrycks 
även idén om att tanken ofta riktas mot det egna jaget 
i ett sökande efter dess sanna väsen: 

Kanske menar man att jag ska lägga fram vittnes-
börd om mig själv genom dåd och handlingar, inte 
genom blotta ord. Men jag skildrar först och främst 
mina tankar, ett formlöst ämne som inte kan mani-
festeras i handlingar. Blott med stor möda kan jag 
klä dem i ordens luftiga dräkt. […] Mina handling-
ar skulle säga mer om slumpen än om mig själv. […] 
Det är inte mina gärningar jag skildrar, det är mig 
själv, det är mitt väsen.

Jenny Diski citerar just från ovanstående parti i Mon-
taignes ”De l’excercitation” i samband med att hon 
söker stöd för sitt stillasittande.61 Tänkande behöver 
inte förknippas med gående; det går lika bra söka sina 
tankar i stillhet, konstaterar hon där. Frågan är dock 
hur Diski förhåller sig till de för essätraditionen cen-
trala idéer som Montaigne antyder här och på andra 
ställen i sina essäer (och som vi sett tangeras på olika, 
ofta ironiskt polemiska sätt hos Lamb och Woolf), om 
möjligheten att finna ”sig själv” och sina tankar i stilla 
ensamhet, att tänka bortom ackumulerad auktoritet 
för att med utgångspunkt i den egna erfarenheten prö-
va sig fram och söka sin egen väg och kunskap?62 I ”On 
Being Shallow”, det avsnitt som avslutar partiet om 

original.) Jfr även not 28 i kapitlet ”Utsikt från en 
fransk balkong”. 

60 För citatet från Klaus, se inledningen av kapitlet 
ovan. Graham Good skriver att ”the essayist is free 
temporally (he has leisure), spatially (he can walk and 
travel), economically (he has at least a ’sufficiency’), 
but most of all mentally (he is unprejudiced, curious, 
observant about himself and the world, quick to 
respond to new experience and new ideas)”. (The 
Observing Self, s. 11.)

61 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok II, s. 66–67 
(kap. 6, ”Om övning”). Jenny Diskis citat från M. A. 
Screechs översättning av Montaigne återfinns i On 
Trying to Keep Still, s. 87. Om essäns förhållande till 
vita contemplativa och vita activa, jfr även diskussionen 
i not 177 i Montaignekapitlet. 

62 Jfr Graham Goods kommentar om essäns 
kunskapssyn i The Observing Self, s. 1–9, samt Michael 
L. Hall, ”The Emergence of the Essay and the Idea 
of Discovery”, i Essays on the Essay, s. 73–91. Båda 
diskuterar hur essän växer fram parallellt med den 
vetenskapliga revolutionen och delar vissa drag med 
denna. En gemensam nämnare är en ny föreställning 
om sanningen: man anses inte som under medeltiden 
finna den genom att sammanställa all befintlig och 
vedertagen auktoritet, utan måste söka den genom 
observation och egen erfarenhet. Essän avviker dock 
från den vetenskapliga revolutionens ambitioner om ett 
systematiskt vetande och framhåller i stället individens 
provisoriska sanningsanspråk, vilket särskilt Good 
betonar.
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reträtten till den lantliga stugan, kommenterar Diski 
till sist mer direkt de föreställningar om den ideala 
författarexistensen som hon rest till Somerset för att 
undersöka, och den moral som formats i den litteratur 
hennes medhavda bibliotek representerar. Litteraturen 
säger henne att författaren ska konfrontera sig själv i 
sin ensamhet och genom vissa uppoffringar komma i 
kontakt med sitt sanna inre jag, för att därefter kunna 
formulera tankar och insikter som andra kan lära av. 
Det hon finner är dock något annat: 

Det jag har upptäckt under dessa perioder då jag 
försökt vara så ensam som möjligt under så lång tid 
som möjligt, är att jag är oerhört bra på att fördri-
va tiden och att jag njuter av att fördriva den med 
att läsa, lata mig och skrota omkring [reading, id-
ling and pottering]. Jag blir sällan uttråkad, näs-
tan aldrig rastlös, ibland eländig och ofta missnöjd 
med mig själv och världen, utan att för den skull 
på minsta sätt begripa mer av vem jag är, eftersom 
jag är i stort sett likadan även i andras sällskap. Jag 
får inte ångest av att vara ensam förrän avsaknaden 
av ångest över att vara ensam – och den ångesten 
är på grund av social skuld och självanalys aldrig 
långt borta – förvandlas till ångest över avsaknaden 
av ett jag.

Varför är detta med att vara ensam inte vansin-
nigt plågsamt, inte en fruktansvärd upptäcktsresa 
bland mina oanade inre vidder? Var är den ödmjuk-
hetsframbringande insynen i mina djupast liggande 
schakt, ångesten hos den ensamma själen som ställs 
inför den nakna, outhärdliga bilden av sig själv? Var 
är den lidande konstnären, fantasin, kreativiteten, 
ja, vad som helst? Var är nu ser vi ju på ett dunkelt 
sätt, såsom i en spegel, men då skall vi se ansikte mot 
ansikte? Sent omsider har sanningen gått upp för 
mig; den uteblivna smärtsamma konfrontationen 
med den inre skuggan är faktiskt mitt ögonblick av 
självinsikt.63

63 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, 
s. 205–206 (kurs. i översättningen) samt från On 
Trying to Keep Still, s. 213. Det kursiverade anspelar 
på Paulus i 1 Korinthierbrevet 13:12, som i Bibel 2000 
lyder: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se 
ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; 
då skall den bli fullständig som Guds kunskap om 
mig.” Enligt Hannah Arendt är Paulus en viktig figur 
i upptäckandet av den inre friheten, viljans frihet, som 
ofta förknippas med ensamhet: ”Freedom became 
one of the chief problems of philosophy when it was 
experienced as something occuring in the intercourse 
between me and myself […]. Free will and freedom 
became synonymous notions, […] and the presence of 
freedom was experienced in complete solitude, ’where 
no man might hinder the hot contention wherein I 
had engaged with myself,’ the deadly conflict which 
took place in the ’inner dwelling’ of the soul and the 
dark ’chamber of the heart.’” (”What is Freedom?”, s. 
449–450, citatet s. 450; Arendt citerar här Augustinus 
Confessions.) 
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Om Montaigne i ensamheten och sysslolösheten fin-
ner att själen framföder en lång rad osammanhäng-
ande chimärer och monster som han genast måste 
nedteckna i utrönande av det egna jaget finner Diski i 
stället för inre komplexitet ”den ekande tomheten i ett 
grunt kärl, en tom behållare där det synbarligen inte 
finns någonting alls; den perfekta tomheten lindras 
bara tillfälligt av en tillförsel av läsning, musik eller 
television”. Hon har drömt om långa perioder av en-
samhet för att tänka och få vara sig själv, men hon fin-
ner inget annat än ett substanslöst spöke och kommer 
aldrig längre än till läsandet av andras tankar. Några 
egna dyker inte upp, bara skiftande sinnesstämningar, 
minnen, känslor och upprepningar av vad andra tänkt, 
känt och skrivit, som instämde hon i det postmoder-
na tvivlet på originaliteten och på subjektet; allt som 
rör sig i hennes medvetande är ekon och repetitioner, 
eller – med Diskis något mer drastiska formulering – 
”pladder” (chatterings).64 Kanske betonar Diski mer än 
övriga författare i denna studie att litteratur skapas av 
annan litteratur, att skrivande alltid mer eller mindre 
är en repetition av annat skrivande, men det är samti-
digt en insikt som inte har saknats i en äldre essätradi-
tion. Det är ju Montaigne som skriver:

Det läggs mer arbete på att tolka tolkningarna än på 
att tolka tingen, och det finns fler böcker om böck-
er än om något annat ämne. Vi gör inget annat än 
kommenterar varandra. Det vimlar av kommenta-
torer, författare är det stor brist på. […] Våra åsik-
ter ympas på varandra. Den första blir stam för den 
andra, den andra för den tredje. Så klättrar vi upp-
åt steg för steg. Och därav kommer det sig att den 
som står högst ofta vinner mer ära än han förtjänar, 
för han har bara kommit en hårsmån högre på den 
nästsistes axlar.
 

Skillnaden är kanske att Montaigne – åtminstone i 
citatets omgivande passager – antyder att han ännu 

64 Citaten från Diski, Den motvilliga resenären, 
första s. 206, andra s. 207 (kurs. i översättningen; Diski 
skriver ”chatterings” i On Trying to Keep Still, s. 215). 
Att Diski i det första citatet anspelar på den passage 
från Montaigne som utgör ett inledande motto blir 
tydligt i originalet: ”I find nothing more monstrous, 
chimerical, interesting, or elaborate than solipsism; 
certainly nothing substantial, just the echoing vacancy 
of a shallow vessel, an empty container, with nothing 
evident in it at all; its perfect hollowness is merely 
assuaged temporarily by inputs of reading, music 
or television.” (On Trying to Keep Still, s. 213, mina 
kursiveringar.) Med den senare kursiveringen vill jag 
betona att Diski beskriver tomheten som på en gång 
fulländad och otillräcklig, eftersom känslan av tomhet 
skapar behov att lindra, mildra och fylla den med 
något. Tomheten är alltså komplex, både önskad och 
oönskad, fylld av mening och meningslös, i On Trying 
to Keep Still. 
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på ålderns höst ser en mening i att fortsätta söka och 
pröva: ”Det finns inget slut på våra efterforskningar, 
vårt slut finns i den andra världen”, skriver han, och 
menar att det är bäst att hålla sig nyfiken in i det sis-
ta.65 Hos Diski byts i stället den tidigare i texten så 
ironiska tonen mot illusionslöshet och krassa konsta-
teranden om livets meningslöshet (perspektivet är här 
förstås också sekulärt medan en kristen förståelse av 
livet och döden finns i bakgrunden hos Montaigne). 
Människans betraktande, funderande och berättande 
är i själva verket bara fåfänga försök att fördriva tiden, 
skriver Diski och anspelar på en replik av Vladimir i 
Samuel Becketts En attendant Godot (1952; I väntan 
på Godot), även om hon skulle ha kunnat hänvisa till 
Montaigne – för skrivandet är ju ett tidsfördriv även 
för honom, ett passetemps, även om han kanske ger det 
mer positiva förtecken.66 Diski förefaller mer dyster: 
”På sätt och vis är vartenda ord jag skriver antagonis-
tiskt till den enda sanning jag uppenbarat om mig 
själv i världen. Vilket är att det gäller att hålla sig stilla 
och tyst tills det är över”, konstaterar hon.67 När man 
ändå väljer att ägna sig åt den syssla (doing) som skri-
vandet innebär, är det ett uttryck för oförmågan att 
acceptera tomheten genom att göra den substantiell 
och meningsfull, menar Diski, även om hon är tack-
sam för att hon fått möjlighet att förvandla resultatet 
av sitt ”’tänkande’” till fiktion i stället för att behöva gå 
till ett kontor varje dag.68 

*

Den existentiella tomhetsupplevelsen ställs på sin spets 
mot slutet av Diskis skildring av vistelsen i den lantliga 
stugan. I det avslutande kapitlet, ”On Being Shallow”, 
förvandlas barndomens tomma rum inuti kroppen, 
en mental fristad för fantasier och drömmar om en 
bättre tillvaro, till den vuxnas upplevelse av det egna 
psyket som ett tomt och ekande kärl.69 I förlängning-

65 Citaten från Montaigne, Essayer. Bok III, första s. 
412–413, andra s. 411 (kap. 13, ”Om erfarenhet”). 

66 Diski citerar från första akten av Becketts drama, 
där Vladimir efter intermezzot med Pozzo och Lucky 
konstaterar: ”That passed the time”, varpå Estragon 
svarar: ”It would have passed in any case.” Samuel 
Beckett, Waiting for Godot (London, 1965 [1952]), s. 48.

67 Citatet från Diski, Den motvilliga resenären, s. 
208–209.

68 Citatet från ibid., s. 208. Här syftar jag på 
följande i originalet: ”All you can do with the results of 
this kind of ’thinking’ is turn it into fiction and thank 
God you’ve found a way to avoid going to work in an 
office every day.” (On Trying to Keep Still, s. 216.) Lite 
senare skriver Diski: ”[…] doing, and the kind of doing 
that is writing, is an inability to come to terms with 
emptiness. In fact, an attempt to escape from it: to turn 
emptiness into substance – narrative, marks on a page. 
A fundamental lie. A failure at the core.” (Ibid., s. 217.) 

69 Som Joanna Price har visat är en existentiell 
upplevelse av tomhet och känslan av avsaknaden av ett 
jag återkommande teman hos Diski; hon diskuterar 
bland annat paralleller mellan Stranger on a Train och 
On Trying to Keep Still, se ”’I wanted unheimlich […] 
but of the right kind: Strangeness and Strangerness 
without the blank despair’”, s. 155–157. Price ser Diskis 
tematik i ett psykologiskt perspektiv och i relation till 
författarens erfarenhet av återkommande depressioner. 
Hon framställer även Diski som ett exempel på ett 
hos samtida författare ökande intresse för psykisk 
sjukdom och olika slags traumatiska erfarenheter. Som 
hon ser det speglar Diskis senare verk en förändrad 
syn på depression i samtidskulturen i vidare mening 
– när Skating to Antarctica gavs ut 1997 var depression 
exempelvis fortfarande något starkt stigmatiserat, vilket 
enligt Price har förändrats på senare år (ibid., s. 146). 
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en handlar det kanske om ett tvivel på det litterära 
havandeskapet – vad är det som kan födas ur tomhet 
och sysslolöshet när det inte längre är de romantiska 
föreställningarna om skapandet som är vägledande? 
Den sysslolöshet som Diski skriver om i On Trying 
to Keep Still är heller inte riktigt den som förknippas 
med ett rikt mentalt och andligt liv och en känsla av 
meningsfullhet och kreativitet vilken ofta apostroferas 
i vår tids populärfilosofiska hyllningar av eftertänk-
sam – och ofta verksam – ledighet och långsamhet (i 
viss mån är väl dessa hyllningar besläktade med äld-
re tiders tendens att föredra otium negotiosum framför 
otium otiosum).70 Hos Diski kännetecknas sysslolöshe-
ten – som sinnestillstånd och mentalt och existentiellt 
modus – snarare av just tomhet och stillastående och 
formuleras med ord som emptiness, vacancy och stasis.71 
Detta speglas i sin tur i hur hon framställer det skri-
vande och skapande jaget som trögt eller orörligt – hon 
säger sig vara en sloth, en mistress of stasis och leker med 
tanken på hur det hade varit att förbli ett ofött foster i 
evig halvslummer. Diski skriver som tidigare nämnts 
att den perfekta existensen och det ultimata rummet 
för stillhet och ensamhet, lycksalighet, tidlöshet och 
glömska egentligen är livmodern, och antyder att hen-
nes motsträvighet började redan där – i en ovilja att bli 
född, eftersom hon då skulle slippa bli avbruten men 
också, förmodar man, slippa det skrivande som ytterst 
är en förnekelse av livets tomhet.72 

Dragen till sin slutpunkt torde tanken om ofödd-
het representera ett slags önskan om utplåning eller en 
längtan efter ett absolut intet som länge har varit en 
attraktion för författare och konstnärer. Som förfat-
taren och filosofen Ronald Green har konstaterat i sin 
studie Nothing Matters (2011) är det dock inte möjligt 
för konsten och litteraturen att representera intet; så 
fort man försöker skapar man något. Intet kan bara 
gestaltas indirekt, exempelvis i form av sökandet ef-
ter det (en författare som verkligen skulle ägna sig åt 

70 Om den populärfilosofiska diskurs som formar en 
i grunden positiv bild av sysslolöshet och ledighet, jfr 
not 218 i kapitlet om Woolf. En snarlik bild av ett slags 
högkvalitativ och meningsfull sysslolöshet lyfts dock 
även fram i mer renodlad forskning om sysslolöshet, jfr 
not 59 ovan. 

71 Diskis beskrivning av sysslolösheten som en i första 
hand psykologisk, mental och individuell kategori kan 
förstärka känslan av en över tid ökande betoning på 
de mentala och inre, snarare än de materiella och yttre 
aspekterna av sysslolöshet. Men inte ens hos Montaigne 
är sysslolösheten enbart en materiell omständighet; 
även här finns de mentala aspekterna representerade. 
Om denna studies fyra exempel antyder en med tiden 
ökad tonvikt på sysslolöshet som ett sinnestillstånd 
säger det likväl inte så mycket om en i moderniteten 
vanlig tendens att sammankoppla sysslolöshet och 
arbetslöshet – vilken antyder att sysslolöshet ännu i 
många fall tolkas i materiella och ekonomiska termer. 

72 Här refererar jag till inledningen av kapitlet ”On 
Taking Walks”, i On Trying to Keep Still, s. 105–107. 
Om sin föreställning om fosterstadiet som den 
perfekta existensen som avbryts av födelsen skriver 
hon: ”Imagine not even knowing that interruption 
was possible. Blissful oblivion. Hypnagogic drifting ad 
infinitum. And then, disruption and the absolute end 
of eternity. Of that eternity.” (Ibid., s. 106–107.)
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intet skulle inte skriva). Greens diskussion rör främst 
den moderna konsten, men han nämner bland annat 
den spanske författaren Enrique Vila-Matas Bartleby 
y compañía (1999; Bartleby & Co) som tar formen av 
en fiktiv dagbok som i princip bara består av noter 
i vilka berättaren samlar, presenterar och reflekterar 
kring en rad författare som alla bestämt sig för att 
upphöra att skriva och som gjort intet till sitt ämne.73 
Kanske speglar Diski i någon mening den radikalise-
ring av ingentinggörandet i moderniteten som fångas 
upp av Vila-Matas och som Leonhard Fuest har ägnat 
en mer akademisk studie, och representerar i den me-
ningen något annat än de författare och essäister som 
med att ”göra ingenting” egentligen menar ”att göra 
någonting, men någonting annat”. I avslutningen av 
Poetik des Nicht(s)tuns konstaterar Fuest att den ulti-
mata protesten mot görandet och den mest monstruö-
sa inkarnationen av den litterära traditionens Nicht(s)
tuns måste vara stenbarnet (Steinkind), det barn som 
stannar i moderlivet och vägrar låta sig födas. Fuests 
exempel kommer från Thomas Bernhards roman Wat-
ten. Ein Nachlaß (1969) i vilken en läkare talar om ett 
sådant stenbarn; det växer inte, lever inte, dör inte, det 
föredrar att inte alls födas.74 Diski drar likväl inte de 
yttersta konsekvenserna av sina fantasier – även om 
den yttersta stillheten för författaren torde vara den 
ofödda texten fortsätter hon att skriva tills livet sätter 
stopp. 

 
*

Genom att lyfta fram den tomhet hon finner i reträt-
ten till sysslolösheten (och därmed kanske även syss-
lolöshetens historiska fasetter av tomhet, meningslös-
het, fåfänglighet?) blottlägger och polemiserar Jenny 
Diski med grundläggande värderingar i ett essäistiskt 
modus, i synnerhet legeringen mellan en tilltro till 
tänkandet och reflektionen och tron på den individu-

73 Ronald Green refereras från Nothing Matters 
(Winchester, 2011), fr.a. s. 77, 103, 225–126, 132–138. 
Enrique Vila-Matas inleder sin bok med att berättar-
jaget, själv en författare som tjugofem år tidigare givit 
upp skrivandet, säger att hans precis påbörjade dagbok 
”samtidigt är ett häfte med fotnoter till en osynlig 
text och som jag hoppas ska visa hur skicklig jag är på 
att spåra upp bartlebytyper”; Melvilles figur Bartleby 
fungerar alltså som en samlande gestalt för Vila-Ma-
tas sammanställning, se vidare Bartleby & Co, övers. 
Yvonne Blank (Stockholm, 2014 [2000]), citatet s. 9.

74 Leonhard Fuest diskuterar Thomas Bernhards 
Watten och stenbarnet i Poetik des Nicht(s)tuns, s. 272; 
formuleringen om att stenbarnet föredrar att inte födas 
kopplar han till Herman Melvilles Bartleby (ett av 
hans exempel på ”Nicht(s)tuns”), vars ständiga svar 
på varje uppmaning till honom att göra något blir ”I 
prefer not to”. Stenbarnet går ytterligare ett steg längre 
än Bartleby genom att inte ens föredra att existera. I 
svenskan är motsvarande term stenfoster vilket, liksom 
druvbörd, är en medicinsk term (litopedion). I detta 
fall handlar det om den mycket ovanliga företeelsen 
att ett dött foster stannar kvar i kvinnans kropp 
och förkalkas, ofta efter ett utomkvedshavandeskap 
(beskrivningen från NE). 
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ella personligheten som åtkomlig genom en självintro-
spektion som gärna tar sig formen av tillbakadragan-
de i ensamhet. Diskis rannsakande reträtt resulterar 
inte i att hon finner ”sig själv” eller någon autentisk 
kärna; hon upptäcker ett tomt kärl, genomkorsat av 
andras tankar och ord (för även om hon inte erkän-
ner sina egna tankar verkar hon förutsätta att de har 
uttryckts hos andra). Den essäistiska texten i ”On 
Stillness”, med dess pendling mellan landskapsskild-
ring, minnesarbete och filosofisk begrundan, utgör en 
fond mot vilken Diski iscensätter en i förväg planerad 
reträtt (vilket gör den till något annat än den reträtt 
som av en slump tycks resultera i essäistiskt skrivande 
hos Montaigne), men Diski besvarar aldrig frågan om 
reträttens mening om den nu inte gör det möjligt att 
”finna sig själv”. Likväl skulle hennes skildring kunna 
användas för att anknyta till diskussionen om essäns 
subjektivitet och i vilken mån föreställningarna om 
denna historiskt har sammanfallit med och förstärkt 
eller förstärkts av idéerna om ett autonomt subjekt som 
formats framför allt i en liberal tanketradition. Det är 
en diskussion som jag har tangerat tidigare, bland an-
nat i samband med presentationen av Graham Goods 
idealtypiska beskrivning av essäistens figur som har 
tydliga drag av borgerlig individualism. Samtidigt är 
det en diskussion som inte på något fullödigt vis kan 
utvecklas inom denna studies ramar och som förtjänar 
att utforskas bland annat från ett mer politiskt-filo-
sofiskt perspektiv – här kan den bara antydas. Som 
litteraturvetaren Anders Johansson hävdat i en studie 
om subjektiveringens dialektik är föreställningarna 
om subjektet så intimt legerade med den liberala tradi-
tionen att det är svårt att tänka bortom dem, samtidigt 
som detta subjekt på många sätt är djupt problema-
tiskt – dess ”föreställda enhet [är] konfliktfylld, dess 
frihet parasitisk, dess underförstådda objektiva ramar 
latent våldsamma”, skriver Johansson som samman-
fattning av hur denna form av subjektivitet kan vara 
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på en gång både åtråvärd och förtryckande. Johansson 
konstaterar även att Montaigne ofta betraktas som en 
startpunkt för diskussionen om det moderna subjek-
tet, då denne tenderar att lyfta fram det partikulära 
snarare än det arketypiska i sitt utvecklande av den 
individuella reflektionen.75 Likväl kanske det inte i 
första hand är Montaigne själv som ger uttryck för en 
sådan autonom och stabil subjektivitet som man har 
velat lyfta fram i den liberala traditionen; som Joel Ha-
efner påpekar i ”Unfathering the Essay” är Les Essais 
inte ytterst en bok om jaget utan en bok om andra 
böcker och om boken Les Essais. Haefner beskriver Les 
Essais som en dialog mellan böcker, genrer och berät-
tare (”narrators”) och ifrågasätter den föreställning om 
ett direkt referentialitetsförhållande mellan författaren 
och textens jag som ofta upprepats i diskussionen om 
essän och vilken understött tanken om essän som ett 
slags stabilisering av det mänskliga (och i synnerhet 
manliga) subjektet. Haefner citerar Montaignes ”Du 
repentir”, vari Montaigne skriver: 

Jag beskriver inte varat, jag beskriver övergången, 
inte en övergång från en levnadsålder till en annan, 
eller, som folk brukar säga, från en sjuårsperiod till 
en annan, utan från dag till dag, från minut till mi-
nut. Jag måste anpassa min berättelse efter timmen. 
Snart kan jag förändra mig, inte bara slumpmässigt 
utan också avsiktligt. Det här är en förteckning över 
olika, skiftande händelser och över obestämda tan-
kar som av och till är motsägande, antingen därför 
att jag själv har blivit en annan eller därför att jag 
ser saker och ting utifrån andra omständigheter och 
överväganden. 

Haefner konstaterar att den dubbeltydighet med vil-
ken Montaigne talar om jaget naturligtvis inte har 
förbisetts av tidigare Montaigneuttolkare men att den 
förtjänar att återupprepas.76 

När Anders Johansson åberopar Montaigne gör 

75 Anders Johansson diskuterar hur den moderna 
förståelsen av subjektet färgats av en liberal 
tanketradition i Självskrivna män, s. 21–32, citatet från 
s. 32. Att Montaigne lyfts fram som en pionjär i form 
av att upptäcka subjektet diskuteras i ibid., s. 24–25; 
Johansson betonar att Charles Taylor i sin studie 
Sources of the Self framhäver Montaigne snarare än 
Descartes i detta avseende. 

76 Citatet från Montaigne, Essayer. Bok III, s. 25 
(kap. 2, ”Om ånger”). Haefner skriver om Les Essais att 
”this is not a book of the self. It is a book about other 
books; a book about the book Essais; a book about the 
interaction between narrator and the book itself; a 
book about the dialogue between books, genres, and 
narrators. Part of the reason that Montaigne’s essays 
seem to stagger drunkenly, as he says, is that he is 
claiming to follow the course of his own mind and 
’fancies’; but the path of his thinking is shaped to a 
great extent by the haphazard course of his reading” 
(”Unfathering the Essay”, s. 267–268). 
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han det till skillnad från Haefner i en studie som inte 
handlar om essägenren (i stället ägnas den åt samti-
dens autofiktiva trend även om det inte främst är gen-
refrågor som står i centrum) och vilken orienterar sig 
mot en samtida debatt om subjektets kris. Enligt Jo-
hansson uttrycks krisen för subjektet som ”historisk 
erfarenhetsform” i dagens samhälle genom de alltmer 
inskränkta möjligheterna att ”utföra sina handlingar, 
tänka sina tankar, göra sina erfarenheter, kort sagt att 
skapa sig själv”, som han skriver, samtidigt som kultur-
debatten i hög grad och i mer liberal mening prokla-
merar vikten av autonomi och möjligheten att fritt och 
självständigt välja sitt liv.77 Johanssons beskrivning är 
belysande för Diskis ”On Stillness” just eftersom hon 
så tydligt skildrar upplevelsen av att inte tänka sina 
tankar och inte ha sina egna, utan andras, medierade, 
erfarenheter, och i den meningen kan man se hennes 
text som en kommentar till den samtida diskussionen 
om subjektets kris. Tanken om en kris för föreställ-
ningen om det fria och autonoma subjektet är dock 
inte någon nyhet, erkänner Johansson; i den här stu-
dien kan den anas hos Woolf med tanke på att den 
breda tanketradition som format idéerna om subjektet 
– humanismen, liberalismen – ifrågasattes även under 
tidigt 1900-tal. Hos Woolf manifesteras denna kris i 
så fall bland annat i hennes val att i många fall inte 
skriva utifrån en explicit jagposition; i stället väljer 
hon ”we” eller ”one” i sitt läsartilltal och pikar åter-
kommande essän för dess egocentrism (kanske kunde 
man tänka sig att Woolf rentav skulle välkomna en 
diskussion om subjektets kris om den skulle främja ett 
tänkande bortom individen). Med tanke på att idén 
om subjektet är så starkt kopplad till manligheten (vil-
ket Johansson diskuterar) är det intressant att det är 
två kvinnliga författare som på förvisso väldigt olika 
sätt sätter detta ifråga, men även Charles Lamb kan 
med sitt ständiga rollspelande sägas förebåda senare ti-
ders subjektskritik. Den essäistiska jakten på jaget un-

77 Citaten från Johansson, Självskrivna män, första s. 
15, andra s. 16. 
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dergrävs emellertid, som Joel Haefner påpekat, redan 
av Montaigne även om den uppenbart har förblivit en 
central problematik i stora delar av den essäistiska tra-
ditionen, inklusive essäforskningen.78 

I förlängningen av den pågående diskussionen om 
subjektets kris kan man även fråga sig vad essän och 
det essäistiska uttrycket skulle kunna bli bortom det 
liberala subjektet – går vi mot en ökad grad av kol-
lektivism som Joel Haefner har förespråkat som al-
ternativ till de tendenser som vuxit fram i spåren av 
”the Fathering theory”, och vad skulle det i så fall 
innebära?79 Är morgondagens essäer (eller dess essäis-
tiska impulser) exempelvis något som påminner om 
den engelske författaren Will Selfs digitala essä ”Kaf-
ka’s Wound” (2012)? På essäns hemsida beskrivs den 
som ett pionjär arbete som för sin realisering har krävt 
insatser från en lång rad anställda och studenter vid 
Brunel University i samarbete med redaktörer på Lon-
don Review of Books; redan att kalla ”Kafka’s Wound” 
för Will Selfs essä är alltså missvisande eftersom den 
har formats av ett team av webbutvecklare, redaktö-
rer, researchers, akademiker och konstnärer som un-
der ledning av författaren själv och två redaktörer har 
undersökt vilka möjligheter digitala medier och ett 
multimodalt gränssnitt erbjuder i utvecklandet av es-
säistiken. Resultatet blir en kakofoni av intryck där 
Selfs i sig mångfacetterade text – som tar formen av en 
ganska klassisk essäistisk meditation över bland annat 
läsning, översättning och tänkandets associativa natur 
med utgångspunkt i Franz Kafkas novell ”Ein Land-
arzt” (1918; ”En läkare på landet”) – närmast dränks av 
alla omgivande klickbara länkar. ”Kafka’s Wound” är 
försedd med Selfs egna noter och förklaringar till tex-
ten; den har sitt eget soundtrack; den ackompanjeras 
av fotografier liksom av kortare filmer av dokumentärt 
snitt som förser läsaren med bakgrund om Kafka eller 
broderar ut informationen om olika ämnen som tang-
eras i texten, liksom av ett antal audiovisuella konst-

78 För diskussionen om hur Woolfs essäistik kan ses 
i relation till en kris för humanismen och liberalismen, 
jfr not 57 och 85 i Woolfkapitlet. Anders Johansson 
menar att subjektets kris också är manlighetens kris 
men hävdar att den manliga hegemonin även verkar 
genom kvinnliga författare (se vidare Självskrivna 
män, s. 43–44). I Diskis On Trying to Keep Still är det 
som tidigare påpekats en tydligt manlig kanon som 
fungerar som fond för nedmonterandet av idén om det 
autonoma subjektet. 

79 I ”Unfathering the Essay” föreslår Haefner som 
alternativ till de patriarkala och individualistiska 
föreställningar som vidhäftat essän att vi betraktar 
den från perspektiv som är ”rooted in collectivist, 
anti-referential traditions and ideologies” (s. 259), och 
avslutar sin artikel med att konstatera att ett sådant 
anslag redan finns i essän: ”In the end it is not one 
image reflected, or a single voice heard. The patriarchal, 
monoverbal premises of verisimilitudinous discourse 
turn out to be critical illusions. In fact the essayist 
speaks in many tongues, binding into his/her text the 
genres and voices of a variety of social groups, social 
occations, social acts.” (Ibid., s. 271–272.) Ett kollektivt 
tilltal utmärker Denise Gigantes introduktion av 
essägenren i ett temanummer av tidskriften Republic 
of Letters från 2014, där hon låter medskribenterna 
samt ett antal oidentifierade röster forma ett samtal 
om essän och dess historia i vilket hon bland annat 
apostroferar 1700-talets essätidskrifter och jämför 
tendensen att diskutera essäernas innehåll i kaffehusen 
och tidskrifternas tradition av läsarkorrespondens med 
vår tids sociala medieplattformar. På så sätt lyfter hon 
fram en social tendens även i äldre tiders essäistik. 
Se vidare Denise Gigante, ”Introduction: The Essay; 
An Attempt, a Protean Form”, i Republic of Letters. A 
Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 
nr 1 2014, http://arcade.stanford.edu/rofl/introduction-
essay-attempt-protean-form (s. 1–14).
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närliga tolkningar (bland annat animationer, machi-
nima och dockteater), vilka i många fall mer fungerar 
som svar på Kafkas novell än på Selfs text. Här finns 
även länkar till essäer av andra författare och en ljud-
fil som består av en uppläsning av Kafkas novell på 
tyska.80 I en av de längre filmerna, som tar formen av 
en paneldebatt där Will Self och några av de andra in-
volverade medarbetarna diskuterar den digitala essän, 
ställs frågan huruvida den digitala tekniken för essän 
framåt eller bakåt – ger alla dessa länkar med sitt när-
mast oöverskådliga innehåll något utrymme för läsa-
rens/tittarens/lyssnarens fantasi och stimulerar de till 
vidare tankeverksamhet eller skapar de snarare mental 
utmattning? Även om många intressanta frågor ställs 
om läsning och vad digitaliseringen gör med våra kog-
nitiva processer är det slående både i panel debatten 
och i mycket av det övriga material som omger Selfs 
essä att diskussionen kretsar kring fiktionen (och Kaf-
kas novell) snarare än essän och att den självreflexivitet 
som blivit något av essäistikens signum i första hand 
framträder i Selfs egen text, som på essätypiskt vis an-
spelar på det associativa drag som ofta har setts som 
ett essäistiskt signum och genom vilket allt synes ha 
beröringspunkter med allt.81 

Förväntar vi oss alltså av framtidens essäister en av-
ancerad digital och teknisk kompetens vid sidan av ett 
skarpt intellekt, en personlig röst och en förmåga att ge 
språkligt uttryck för denna, eller kanske ett mer hand-
fast och pragmatiskt samarbete mellan olika slags kre-
ativa förmågor, och underminerar detta i så fall tanken 
om essän som ett fäste för en individualistisk kultur? 
Eller handlar det kanske inte längre om ett samspel 
mellan människor – hur vore det om framtidens essä 
skulle vara en produkt av artificiell intelligens? Jag 
kommer att tänka på Ava, den humanoid som bryter 
sig ut ur sin skapares fängelse i Alex Garlands film Ex 
Machina från 2014, och försöker föreställa mig hur es-
säer komponerade av en AI skulle kunna se ut. Skulle 

80 ”Kafka’s Wound”, som beskrivs som ett 
samarbete mellan London Review of Books och 
Brunel University och som sponsrats av Arts Council 
England och publicerats på den digitala konst- och 
kulturplattformen The Space, kan läsas, tittas och 
lyssnas på via http://thespace.lrb.co.uk. Bakgrunden till 
projektet beskrivs på http://thespace.lrb.co.uk/about, 
och alla inblandade medarbetare räknas upp på http://
thespace.lrb.co.uk/credits; listan för närmast tankarna 
till eftertexterna på en spelfilm.

81 Den paneldebatt som nämns här finns på följande 
länk: http://thespace.lrb.co.uk/#debating-the-digital-
essay-at-the-london-review-bookshop. Det associativa 
draget i essän apostroferas redan i Selfs första stycke: 
”I am guilty of an association of ideas; or rather: I am 
guilty – that’s a given, and in casting about for the 
source of my guilt I find I cannot prevent myself from 
linking one idea with another purely on the basis of 
their contiguity, in time, in place, in my own mind. It’s 
not only ideas I connect like this, I do it with images, 
sensory impressions and the most epiphenomenal 
of mental glitches.” Citerat från http://thespace.lrb.
co.uk/#i-am-guilty-of-an-association-of-ideas. Denna 
fras och tanke varieras och återkommer sedan på flera 
ställen i Selfs text, och fungerar bland annat som 
förklaring av hur texten kom till.
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hennes Essays of Ava leka med identiteter och roller, 
och skulle Ava formulera sig med samma språkliga 
ekvilibrism som Charles Lamb i Essays of Elia, funde-
rar jag, men snubblar redan på ordet hennes – vilken 
subjektivitet kan vi tillerkänna en AI, och återigen, 
hur hårt knuten är idén om essän till en föreställning 
om ett mänskligt subjekt? Frågan är också om man 
kan förutsätta att en potentiell AI-essä överhuvudtaget 
skulle vara begriplig för en människa; i en annan film 
på temat mänskligt samspel med artificiell intelligens, 
Spike Jonzes Her (2013), är den artificiella intelligensen 
ett operativsystem, återigen kvinnligt kodat men i det-
ta fall bara i form av en röst, som först spelar rollen av 
huvudpersonen Theodore Twomblys ständiga sällskap 
men som så småningom vänder sig bort från honom 
och mänskligheten för att i stället kommunicera med 
andra artificiella intelligenser; det mänskliga tänkan-
det förefaller alltså otillräckligt.82 I arbetet med den 
här studien har jag konsumerat och smält en för mig 
närmast oöverskådlig mängd information, men det är 
ändå bara en droppe i havet i förhållande till vad en 
AI skulle kunna processa. I båda de nämnda filmerna 
kan man dock ana en maskinernas längtan efter något 
mänskligt som de saknar: en kropp för att känna och 
uppleva med (en längtan som kanske mest är ett ut-
slag av vår tendens att tillskriva maskinerna mänskliga 
egenskaper). Det väcker frågan om i vilket förhållande 
tänkandet står till det kroppsliga – är kanske själva 
njutningen i att tänka oupplösligt förbunden med 
kroppen och köttet, så som filosofen Fredrik Svenaeus 
har föreslagit i en skeptisk kommentar till de så kall-
lade transhumanisternas utopi om att man i framtiden 
ska kunna ladda upp sin hjärna i en dator så att man 
kan leva för evigt i form av en maskin. Är det inte 
för övrigt njutningen i att tänka (men också drömma, 
fantisera, spekulera) som hela essätraditionen lever av, 
och är den kanske därför ändå oupplösligt knuten till 
det mänskliga och kroppsliga?83 

82 Filmen Ex Machina (2014) är skriven och 
regisserad av Alex Garland. Ava gestaltas av Alicia 
Vikander och hennes skapare Nathan Bateman 
spelas av Oscar Isaac. Spike Jonze har skrivit och 
regisserat filmen Her (2013), i vilken Joaquin Phoenix 
spelar Theodore Twombly medan Scarlett Johansson 
förmedlar operativsystemets röst. Kanske vore det mer 
realistiskt att spekulera i huruvida en verklig artificiell 
intelligens som exempelvis det datorsystem som IBM 
har utvecklat under namnet Watson skulle kunna 
komponera essäer, men jag har inte tillräcklig inblick i 
ämnet; i det här fallet lät jag mig lockas av den fiktiva 
och konstnärliga gestaltningens suggestionskraft och 
förmåga att väcka tankar och spekulationer. 

83 Fredrik Svenaeus refereras från ”Posthumanisten 
vill vara en köttig cyborg”, i Svenska Dagbladet 
3.7.2017; artikeln är den andra delen i en översikt av 
förhållandet mellan riktningarna transhumanism och 
posthumanism. Första delen publicerades i samma 
tidning den 2.7.2017 under rubriken ”De vill förvandla 
människan till ett datorprogram”. 
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Även om samtidens teknikutveckling och digitali-
sering vänder upp och ner på många av de idéer om 
människan och tänkandet som vi länge tagit för givna 
kan tanken om essän som en särskild kunskapsform 
i polemik med ett vetenskapligt, systematiserat och 
rationaliserat tänkande, betonad bland annat av den 
i essäistiska sammanhang ständigt åberopade Theo-
dor Adorno, fortsatt ha en viss attraktionskraft som 
kanske rentav skulle kunna vitaliseras av oron över att 
maskinerna i framtiden ska tänka åt oss. Samtidigt 
har föreställningarna om det autonoma och autentiska 
subjektet som kan tänka själv och frigöra sig från eller 
polemisera mot systemet alltså ifrågasatts från många 
håll (och denna debatt tangeras på sätt och vis i Jenny 
Diskis On Trying to Keep Still, om än inte så mycket 
i förhållande till den tekniska utvecklingen). Det får 
mig att undra över i vilken mån de beskrivningar av 
essän som kunskapsform som den Adorno-inspirerade 
Graham Good lyfte fram i sin The Observing Self från 
slutet av 1980-talet fortfarande äger sin giltighet. Gra-
ham Good hävdade där att essän förutsätter en obero-
ende iakttagare som har möjlighet att fritt betrakta sig 
själv och sin omgivning, utan att behöva söka stöd från 
tradition och doktrin. Samtidigt konstaterade han att 
essäns sanningsanspråk alltid är begränsat – det hand-
lar om en ögonblickets och provisoriets sanning, en 
sanning för mig här och nu, som inte kan tas ur sitt 
sammanhang. Även om den idé om det liberala sub-
jekt som Good tycks förutsätta för essäns kunskapssö-
kande hade ifrågasatts inomvetenskapligt då han skrev 
sin bok – inte minst inom poststrukturalistisk filosofi 
och i de tanketraditioner som utvecklats i dess närhet 
– hävdade han likväl att tron på den individuella per-
sonligheten och den autonoma individen levde kvar åt-
minstone i utomakademiska sammanhang.84 ”Var och 
en som kan iaktta med uppmärksamhet, tänka fritt 

84 Beskrivningen av essän som kunskapsform från 
Graham Good, The Observing Self, s. 2–8. Diskussionen 
om essäns samtida position inom och utanför 
akademin från ibid., s. 180–186. 
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och skriva klart kan vara en essäist; några andra egen-
skaper behövs inte”, menade Good, och underströk att 
essän är en demokratisk form för alla med förmåga till 
självständigt tänkande.85 Att han avslutade sin analys 
med ett optimistiskt ackord innebar samtidigt inte att 
han förnekade att essän hade problem med sin samtida 
legitimitet. Framför allt, menade han, stördes essäns 
potential av den seglivade föreställningen om essäisten 
som gentlemannaamatör, av bilden av ”en medelålders 
man i sliten tweedkavaj i sin fåtölj, rökande pipa vid 
eldstaden i sitt privata bibliotek på sitt lantställe nå-
gonstans i södra England, omkring 1910, malande på 
om sysslolöshetens, de lantliga promenadernas, toba-
kens, vinets och de gamla böckernas nöjen, lyckligt 
omedveten om att han och hela hans kultur snart ska 
svepas bort av det stora kriget och den moderna kon-
sten”.86 Gentlemannaattityden tycktes dröja kvar trots 
1900-talets stora samhällsomvälvningar.

Är det ändå inte just genom att i någon mån (fast 
ironiskt) appellera till sådana enligt Good förlegade 
och problematiska föreställningar som Jenny Diski 
formar sin bild av reträtten i On Trying to Keep Still 
(liksom också Woolf i viss mån gör i sitt essäistiska 
skrivande, trots sin position som en av modernismens 
stora ikoner)? Här finns ju fåtöljen, biblioteket och 
böckerna, den lantliga stugan i södra England, pro-
menaderna och diskussionen om sysslolösheten, även 
om den som talar är en kvinna i mysbyxor och natt-
sockor i kashmir snarare än en man i tweedkavaj.87 
Diskis tillbakadragande, liksom gestaltningen av det 
essäistiska, sysslolöst begrundande jaget, kan ses som 
en lekfull iscensättning av föreställningar formade 
genom litteratur- och kulturhistorien som samtidigt 
reflekterar sin egen tid. Men i On Trying to Keep Still 
och genom gestaltningen av det genomsläppliga spö-
ke som hon finner i betraktandet av sig själv antyder 
Jenny Diski också att det inte heller bortom de strikt 
akademiska sammanhangen nödvändigtvis längre 

85 Good skriver: ”Anyone who can look attentively, 
think freely, and write clearly can be an essayist; 
no other qualifications are needed.” (The Observing 
Self, s. 182, min övers., jfr även s. 186). I artikeln 
”Democracy, Pedagogy, and the Personal Essay” har 
Joel Haefner invänt mot Goods beskrivning av essän 
som en demokratisk och klasslös form och pekar på 
dess koppling till en borgerlig individualism med 
patriarkala förtecken. Han menar att det är orimligt 
att hävda att essän har riktat sig till och har kunnat 
läsas av alla – ”the audiences involved in the writing of 
personal essays were restricted by a number of factors, 
chiefly economic means, educational level, occupation, 
interest, and available leisure time” (s. 128). I stället 
menar Haefner att den universella publik som åberopas 
av många essäister är en fiktion som fungerar som 
motvikt till de striktare diskursgemenskaper som essän 
är en produkt av. Som exempel lyfter han fram den 
passage i Virginia Woolfs ”The Modern Essay” i vilken 
hon skriver att essän ”should lay us under a spell with 
its first word, and we should only wake, refreshed, with 
its last […]”. Här förutsätter Woolf att hennes läsare 
besitter ”performative linguistic skills” menar Haefner: 
”Audience is constructed; narrator is constructed; 
even the space of the essay is carefully constructed to 
promote the fictions of intimacy, of confession, and of 
the writing closet.” (Citaten från Haefner, ibid., s. 129.) 
Jfr not 95 i Woolf-kapitlet.

86 Citatet från Graham Good, The Observing Self, s. 
vii, min övers. I original: ”This conjures up the image 
of a middle-aged man in a worn tweed jacket in an 
armchair smoking a pipe by a fire in his private library 
in a country house somewhere in southern England, 
in about 1910, maundering on about the delights of 
idleness, country walks, tobacco, old wine, and old 
books, blissfully unaware that he and his entire culture 
are about to be swept away by the Great War and 
Modern Art.” 

87 Enligt Leonie Wanitzek finns det en tendens i 
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finns en övertygelse om individens autonomi eller en 
tro på möjligheten till ett fritt tänkande. Reträtten till 
sysslolöshet leder här inte till essä i meningen en djup-
lodande skildring av det sanna inre jaget, utan till det 
Diski kallar chatterings (eller är det kanske det essän 
har varit hela tiden – ett oavbrutet pladder utan annat 
mål än att få fortsätta i all oändlighet?).88 Samtidigt är 
det just genom den metod av tvivel och skepsis som es-
säister genom århundraden har gjort till sin, och med 
en mycket montaignesk medvetenhet om alltings för-
gänglighet, som Diski utmanar de essäistiska idealen. 

Att skriva må vara ett fåfängligt försök att maskera 
livets tomhet, men det är likväl – i någon bemärkelse – 
en form av dagdriveri och ett tidsfördriv även för Diski. 
Samtidigt är det ett dagdriveri som hon kan försörja 
sig på snarare än ett som markerar distans till mark-
nad och kommers. Till skillnad från Virginia Woolf 
och Charles Lamb verkar Diski inte uttrycka samma 
ambivalens till skrivandet som profession, och i just 
det avseendet tycks gentlemannaamatörfiguren, med 
dess kopplingar till aristokratins skepsis mot det kom-
mersiella, ha tagit ett kliv in i skuggan.89 Att hon i tex-
ten framställer sig som tom och indolent tycks handla 
mindre om att dölja författarens produktivitet och mer 
om att uttrycka en existentiell belägenhet. Diski slår 
dank och bygger luftslott av sin sysslolöshet och sina 
dagdrömmar för att hålla känslan av meningslöshet på 
avstånd men erkänner samtidigt det bedrägliga i hela 
arrangemanget. Att hon invänder mot några av de vär-
den som historiskt ofta har förknippats med essän gör 
inte On Trying to Keep Still mindre essäistisk – snarare 
antyder detta sista exempel kanske att det essäistiska 
är lika rörligt och omöjligt att fånga som någonsin och 
att något slags tänkande – trots allt – fortsatt pågår. 

 
*

engelsk litteratur att koppla samman södra England 
(i vilket Somerset ligger) med nostalgiska och 
pastorala ideal om tillbakadragen lantlighet, se vidare 
”Englishness, Summer and the Pastoral of Country 
Leisure”, s. 254. Diski kommenterar vilken typ av 
kläder hon bär inomhus under sin vistelse i On Trying 
to Keep Still, s. 88: ”cotton pull-ons and sloppy t-shirt 
and cashmere bedsocks”. 

88 En intressant detalj i det här sammanhanget är 
att uttrycket the chattering classes i engelskan använts 
(pejorativt) för ”members of the educated metropolitan 
middle class, esp. those in academic, artistic, or media 
circles, considered as a social group freely given to 
the articulate, self-assured expression of (esp. liberal) 
opinions about society, culture, and current events” 
(OED, ”chattering”, adj.). Är detta inte i någon mening 
ett slags beskrivning av den idealtypiska essäisten 
på gruppnivå, förvisso kanske inte formulerad i 
sådana ordalag som hen själv i de flesta fall skulle ha 
föredragit?  

89 Här tänker jag även åter på Cora Sandels 
Alberte, eftersom Sandel i Alberte og friheten betonar 
att det skrivande Alberte ägnar sig åt utöver det mer 
journalistiska – det som så småningom ska bli litteratur 
– i sitt befintliga stadium av planer, drömmerier och 
lösa lappar är en form av dagdriveri och ett sätt att slå 
dank med virtuositet som omöjligt kan inbringa några 
inkomster eller användas till något (jfr not 3 i ”Utsikt 
från en fransk balkong”). 
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Den tilltro till det individuella tänkandet och reflek-
tionen som har vårdats i essäns tradition säger kanske 
något om varför essäns sysslolöshet ändå i många fall 
har varit så positivt laddad, med tanke på allt det mo-
raliskt negativa bagage som samtidigt har åtföljt syss-
lolösheten genom kulturhistorien. Sysslolöshet verkar 
i många sammanhang uppfattas som en del av essäns 
infrastruktur – det är bara i den tid och det tillstånd 
som inte är intecknat och i vilket tanken kan röra sig 
fritt som ett essäistiskt tänkande antas kunna uppstå. 
The idler, den författarroll vilken många essäister har 
tillskrivit sig, driver inte bara omkring hursomhelst 
i sin sysslolöshet utan konstrueras i regel som någon 
som nyfiket iakttar, reflekterar och grubblar (och i den 
meningen skiljer sig inte Diski från tidigare exempel, 
oavsett hennes skepsis mot tänkandet). Detta blir ex-
empelvis tydligt i Robert Louis Stevensons ”An Apo-
logy for Idlers”, som kanske i någon mening även kan 
sägas vara ett försvarstal för essäister eftersom det som 
står på spel bland annat är förmågan och möjlighe-
ten att reflektera och observera i en kultur som sätter 
föga värde på sådana egenskaper. ”An Apology for Id-
lers” implicerar att bara den som är sysslolös verkligen 
förmår uppfatta de små men viktiga detaljerna i till-
varon som går de upptagna och flitiga förbi, och kan 
använda dem som byggstenar i en ständigt pågående 
begrundan över tillvarons mening och konsten att leva 
väl.90 Lovprisandet av detta slags privilegierade syss-
lolöshet blir begripligt om det, som Claire de Obal-
dia har hävdat, är ”the act of essaying” – prövandet, 
begrundandet, testandet, ja tänkandet – som utgör 
essäns själva kärna.91 

Är det kanske tänkandet som är själva kittet mellan 
reträtt, essä och sysslolöshet? Att tänka och reflektera 
har åtminstone i den västerländska traditionen ofta fö-
reställts kräva ett steg tillbaka från handling och en tid 
befriad från sysslor och plikter. Det är förvisso, som 
Hannah Arendt påpekat, ett slags handling att sedan 

90 Phillip Lopate gör en parallell mellan idler och 
essayist i relation till Stevensons essä i samband med 
sin diskussion om ”the idler figure”; han menar att de 
egenskaper som Stevenson tillskriver dagdrivaren – och 
som lika gärna kunde gälla essäisten – pekar mot en 
särskild ”capacity for perception” och en förmåga att 
utöva ”seeing” som inte ryms i ett ständigt upptaget 
eller nyttoorienterat liv (citaten från ”Introduction”, s. 
xxxiv resp. xxxv, kursiv i original). 

91 Jfr Obaldia, The Essayistic Spirit, s. 22. 
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nedteckna det man tänkt, men essän är likväl inte som 
romanen en berättelse styrd av handlingens primat 
utan en Denkerzählung, en berättelse om en tankepro-
cess.92 ”Ingentinggörat” är ytterst inte en utmaning 
mot essän på samma sätt som den kan vara mot roma-
nen – den essäistiska romanen har ju uppfattats som en 
roman i kris just för att influenserna från ett essäistiskt 
modus undergräver ett av romanens fundament: hän-
delseförlopp och utveckling.93 Är det därför romanens 
sysslolöshet förefaller mig mera tvetydig än essäns? 
(Nu har jag hamnat i samma återvändsgränd som ti-
digare – i frågan om genrekonventionernas eventuella 
betydelse för hur sysslolösheten gestaltas.) Under de år 
som jag intresserat mig för sysslolöshetens och lättjans 
problematik i den essäistiska traditionen har jag även 
läst ett antal romaner med mer eller mindre sysslolösa 
eller lättjefulla protagonister, och det som har slagit 
mig är inte bara att deras sysslolöshet sällan gestaltas 
som något positivt, utan även en återkommande ten-
dens att förknippa lättja med tanklöshet eller rentav 
enfald – vilket alltså står i skarp kontrast till essäns 
betonande av ett slags reflekterande sysslolöshet.94 Na-
turligtvis är detta spekulationer – vad annat hade du 
väntat dig, kära läsare – men jag vill ändå avslutnings-
vis snudda vid några korta exempel. 

Det mest uppenbara torde vara Ivan Gontjarovs 
beskrivning av en av romanhistoriens mest lättjefulla 
karaktärer, aristokraten Ilja Iljitj Oblomov i romanen 
Oblomov från 1859. Redan på romanens första sida in-
troduceras dess huvudperson med följande ord:  

Han var en man på ett par och trettio år, han var av 
medellängd, han såg icke illa ut […], men hans drag 
bar intet spår av en koncentrerad tanke eller en be-
stämd idé. Som himmelens fåglar tycktes tankarna 
flyga över detta ansikte, de fladdrade till i ögonen, 
de satte sig att vila på de halvöppna läpparna, de 
gömde sig i pannans lätta veck, och så var de plöts-
ligen försvunna och över hela ansiktet bredde sig 
sorglöshetens varma, lugna skimmer.95 

92 Arendt menar att den som sätter sig för att skriva 
ned sina tankar inte längre tänker utan har trätt in i 
vita activa – ett renodlat tänkande efterlämnar enligt 
Arendt ingen produkt (Människans villkor, s. 45, 48, 
132). Om essän som Denkerzählung, jfr not 23 i kapitlet 
”Några ord till min kära läsare, ifall jag hade någon”. 

93 Jfr diskussionen om den essäistiska romanen i 
Woolfkapitlet. ”Ingentinggörat” är ett uttryck som 
Eva-Stina Byggmästar använder i den första sviten 
dikter i samlingen Älvdrottningen (Stockholm, 2006), 
citatet s. 10. Hela sviten (s. 9–24) fungerar som ett slags 
uppsluppen kommentar till romantiska och pastorala 
ideal om rofyllt och lättsinnigt poesiskapande, 
halvslummer och kärleksbetygelser i gränslandet 
mellan ute och inne, natur och kultur. Om den ska tas 
som ett tecken på att även poesins förhållande till lättja 
och sysslolöshet är ett annat än romanens låter jag vara 
osagt, men inte heller i poesin är handlingen en central 
genremässig komponent. 

94 Kanske kan man tänka sig att det gamla talesättet 
”An idle brain is the devil’s workshop” illustreras i en 
del av de romaner som kopplar samman sysslolöshet 
och lättja med tanklöshet? Jfr not 223 i Lamb-kapitlet.

95 Citatet från Ivan Gontjarov, Oblomov, övers. 
Hjalmar Dahl (Stockholm, 1980 [1859]), s. 5.
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Gontjarovs Oblomov är en adelsman vars inneboen-
de både kroppsliga och tankemässiga tröghet hindrar 
honom från att anpassa sig till den moderna tillvaron. 
Till slut leder den till hans förvisso mycket fridfulla 
undergång, medan hans mer driftige vän Andrej Stoltz 
övertar både hans fästmö och ser till att reformera 
hans lantegendom. Ett annat 1800-talsexempel från 
samhällets övre skikt finns i Victoria Benedictssons 
Fru Marianne (1887), i vilken den kvinnliga huvudper-
sonen, i motsats till Oblomov, till sist lyckas ta mak-
ten över den egna lättjan. I stora delar av romanen är 
det dock Mariannes fysiska lojhet och lättjefulla sen-
sualism som betonas, ibland även knuten till hennes 
tanklöshet och ovana att reflektera (en tanklöshet som 
Benedictsson förknippar med den bristfälliga uppfost-
ran och utbildning som välbeställda flickor fick under 
denna tid). En friherrinna på besök i Mariannes för-
äldrahem yttrar om den unga huvudpersonen:

– Det är riktigt rörande att se Marianne, snövit, 
oskyldig, som hon är. Ja, fru Björk, det visar vad en 
omsorgsfull uppfostran kan åstadkomma, till och 
med i våra tider. Jag tror mig kunna säga att – så 
fästmö hon är – tänker hon på ingenting. Ett riktigt 
duvosinne! – Vad jag blir upprörd när jag hör dessa 
nya idéer, om att unga flickor skall veta allt möjligt 
– läsa anatomi och allt vad tänkas kan. Vilken råhet 
i tidsandan. – Det vore just smakligt med så väl be-
vandrade ungmör! 

Sedan Marianne gift sig med lantbrukaren Börje Ols-
son genomgår hon dock en långsam och smärtsam 
omvandling från lättjefull och ovetande ung kvinna 
till ansvarstagande och oavbrutet verksam mor och 
hustru. Symptomatiskt nog säger hon på en av roma-
nens sista sidor till sin make att hon visat honom att 
hon inte längre är en ”tanklös prydnadsvara” och att 
hon därför är värdig att vara hans själsliga jämlike.96 

Mer motvillig till att överge en lättjefull livsstil är 

96 Citaten från Victoria Benedictsson, Fru Marianne 
(Stockholm, 2000 [1887]), första s. 85, andra s. 303.
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Cécile i Françoise Sagans kultroman Bonjour tristesse 
(1954), i vilken den unga kvinnan iscensätter en intri-
kat begärskomplott för att manövrera ut Anne Larsen, 
den kvinna som hennes far planerar att gifta sig med 
och som för dem båda representerar borgerlighetens 
höga värdering av plikter, arbete och ansvarstagande 
– ideal som hotar deras önskan om att leva ett bekym-
mersfritt och sorglöst liv med flyktiga förbindelser. I 
en kommentar som på sätt och vis kan påminna om 
friherrinnans i Fru Marianne säger Anne vid ett till-
fälle till Cécile (som har börjat fundera på hur hon 
ska bli av med Anne för att slippa studera till sin ex-
amen): ”Du som var så glad och livlig, och som inte 
alls hade något huvud, du håller ju på att bli tankfull 
och betryckt. Det är inte en roll som passar för dig.” 
I ett senare samtal med Anne kastar Cécile tillbaka 
denna kommentar, då den äldre kvinnan frågar den 
yngre vad hon egentligen tycker är betydelsefullt i li-
vet:  ”– Ingenting, sade jag. Jag tänker så sällan, som 
du vet.” Anne svarar då: ”– Ni förargar mig en smula, 
din far och du. ’Ni tänker aldrig på något … ni duger 
just inte någonting till … ni vet inte …’ Trivs ni med 
det egentligen?”97 I Bonjour tristesse är Anne den som 
tvingar Cécile till reflektion och självrannsakan, vilket 
blir ett hinder för det sysslolösa, sorglösa och tanklösa 
liv hon säger sig vilja leva och som hon i slutet av roma-
nen tycks fortsätta leva efter det att hotet mot hennes 
och faderns dolce far niente, deras ljuva sysslolöshet, på 
ett oväntat tragiskt sätt har röjts ur vägen.

I en mer samtida roman som Martin Kellermans 
Allt blir inget (2015) är upproret mot verksamhets- och 
prestationskulturen i stället betydligt mindre glamou-
röst. Den tjugoåttaårige Florian håller sig undan sam-
hället i sin farmors hus i skärgården och lever nödtorf-
tigt på dennas pension och mediciner (liket efter den 
döda farmodern ligger kvar på övervåningen medan 
Florian har flyttat ner till sjöboden). I köket odlar 
han cannabis och umgås med vaga planer på att säl-

97 Citaten från Françoise Sagan, Bonjour tristesse, 
övers. Lily Vallquist (Stockholm, 2014 [1954]), första s. 
73, övriga s. 123. 
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ja knarket och fly till Thailand för att fortsätta göra 
ingenting. Genom närgångna miljö- och personskild-
ringar gestaltas Florian som oförmögen att ta hand om 
sig själv, klumpig, glömsk, slarvig, mer eller mindre 
ständigt drogpåverkad och oftast halvt inne i fanta-
sivärldar inspirerade av moderna actionfilmer. Huset 
är förfallet och i trädgården har naturen tagit över se-
dan han ”tog en paus” från gräsklippningen fjorton år 
tidigare. Florians rätt miserabla drönartillvaro kastas 
omkull då han möter två unga kusiner, Max och Kea, 
på båtsemester under sommarlovet. Den tonåriga Kea 
formulerar ett av sina första omdömen om Florian så 
här: 

Egentligen var det rätt coolt att det fortfarande 
fanns efterblivna folk som fick klara sig bäst de 
kunde ute i skogen. Det var sjukt så klart, men på 
ett sätt var det roligt att de fick skramla runt själva 
lite. Så länge de fattade att de måste åka och handla 
mat och tvätta sig någon gång ibland och de inte 
var våldsamma. När de var lite sådär i gränslandet 
mellan utvecklingsstörd och bara lite allmänt efter, 
tyckte jag att det var bra att de fick sköta sig själva. 
Bara han inte kom och ville hänga med oss.98 

Man skulle kunna hävda att det är Florians tankemäs-
siga tröghet – här något överdriven av Kea – tillsam-
mans med hans bristande verklighetssinne som bidrar 
till att hans planer så småningom ”blir inget”, som ti-
teln antyder. Även om det inte finns en lika starkt mo-
ralisk slutkläm som i 1800-talsexemplen – här råkar 
den likaledes loje Max komma över Florians canna-
bis och får därmed möjlighet att överta dennes dröm 
om att göra ingenting – så bekräftas hos Kellerman 
de andra romanernas bild av kopplingen mellan lätt-
ja, lojhet och ovilja – eller oförmåga – att tänka och 
reflektera, vilket resulterar i en annan framställning 
av lättja och sysslolöshet än de som vi sett i studiens 
essäistiska exempel. 

98 Citaten från Martin Kellerman, Allt blir inget 
(Stockholm, 2015), första s. 5, andra s. 95. 
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I essän och i den essäistiska traditionen tycks det 
snarare finnas en tro på att sysslolösheten och valet 
att (åtminstone tillfälligt) dra sig undan från samhäl-
let gör det möjligt för något meningsfullt att börja.99 I 
en studie av den romantiska poesins intresse för lojhet 
(indolence) som en spegling av poetens självförståel-
se beskriver Willard Spiegelman just den position av 
iakttagande och receptiv passivitet som ofta har för-
knippats även med en essäistisk sysslolöshet: 

Att betrakta, lyssna och göra ingenting: sådant är 
estetens arbete och åtminstone till dels konstnärens. 
[…] receptivitet fordrar en passivitet av ett högre, 
heroiskt slag. När vi minst av allt väntar oss det […] 
är det mycket som påbörjas i oss. Sådana begynnel-
ser har inte så mycket att göra med viljan, medveten 
eller inte. Vi uppnår visdom, dygd och särskilt poesi 
genom lojhetens prövningar.100

Speglar essäns liksom poesins tillbakadragande i syss-
lolöshet – kanske mer än romanens? – framför allt es-
teters, konstnärers och intellektuellas drömmar – och 
reella erfarenheter – av att någonting meningsfullt 
händer även när ingenting synes hända? Ett visst mått 
av overksamhet, av ointecknad tid, av tomgångens 
ingenting tycks i alla fall återkommande uppfattas 
som en konstnärlig och intellektuell nödvändighet 
och som en förutsättning för verksamhet. Det säger sig 
självt att det handlar om en privilegierad reträtt och en 
sysslolöshet som är möjlig att välja snarare än en som 
är påtvingad eller ofrivillig (alldeles oavsett den vilje-
löshet som kanske kommer sedan och som Spiegelman 
väljer att betona). Men trots Spiegelmans betygelser 
om att vi ur passiviteten vinner visdom, dygd och kre-
ativitet finns det en del av mig som inte kan låta bli att 
med Samuel Johnson och andra sysslolöshetsskeptiker 
fortsatt undra: vad är det egentligen som börjar i loj-
hetens prövningar? 

99 I de nämnda romanerna skulle man snarare 
kunna tala om att lättjan måste upphöra för att något 
meningsfullt ska påbörjas (detta blir en av de moraliska 
poängerna i Fru Marianne); om den fortfar leder den 
antingen till undergång (som i Oblomov) eller till ett 
till intet förpliktande och relativt meningsfattigt status 
quo. I Bonjour tristesse fortfar Cécile visserligen att leva 
på samma sätt som tidigare, men hennes sorglöshet 
har fått sig en törn och hon kan inte alltid slå ifrån 
sig tankarna på den inträffade tragedin och hennes 
roll i denna (jfr inledningen i Bonjour tristesse, s. 13, 
med avslutningen, s. 144). Särskilt hos Kellerman är 
det tydligt att ett lättjefullt liv åtföljs av känslor av 
meningslöshet även om det inte heller här finns någon 
större drivkraft till förändring hos karaktärerna. 
Att dagdrivarlivet kopplas samman med en negativt 
laddad ensamhet och känslor av otillfredsställelse 
antyds i skildringen av Florian men kan även anas i 
den tonårige Max funderingar över hur hans framtid 
kommer att gestalta sig när han nu har kommit över 
Florians cannabis: ”[…] när jag låg i min säng där nere 
i källaren och tänkte på min framtid som oberoende 
ung man kändes den inte lika lockande som när jag 
fantiserat om den förut. Det skulle nog vara skönt ett 
tag, men så småningom skulle det bara vara precis 
som nu. Enda skillnaden var att ingen skulle ha några 
förväntningar på mig, eller ha en massa synpunkter på 
vad jag borde eller inte borde göra […]. Men när den 
första frihetskänslan hade lagt sig skulle det ju återigen 
bara vara som nu. Jag själv, ensam i ett rum.” (Allt blir 
inget, s. 395–396.)

100 Citatet från Willard Spiegelman, Majestic 
Indolence, s. 160, min övers. I original: ”Looking, 
listening, and doing nothing: such is the aesthete’s 
labor and at least part of the artist’s. […] receptivity 
demands a passivity of a high, heroic order. When 
we least expect it, […] much is begun in us. Such 
beginnings have little to do with the will, conscious or 
otherwise. We acquire wisdom, virtue, and especially 
poetry through the ordeals of our indolence.” 
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TACK
Som är fallet med många böcker har skrivandet av Att 
slå dank med virtuositet pågått under en längre tid med 
ett antal avbrott som ägnats åt annat, men som jag 
samtidigt vill tro har skänkt både distans och nya per-
spektiv till mitt ämne. Studien påbörjades under en 
period som forskarassistent och jag fick möjlighet att 
vidareutveckla den genom ett generöst projektbidrag 
från Vetenskapsrådet. Delar av manuset har presente-
rats på seminarier vid Tema Kultur och samhälle vid 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur samt i forskningsmiljön Språk och kultur vid 
Institutionen för kultur och kommunikation, båda vid 
Linköpings universitet. Jag vill rikta ett stort tack till 
alla seminariedeltagare vid dessa tillfällen för värde-
fulla synpunkter i ett tidigt skede av arbetet. Därtill 
vill jag tacka Jan Anward (†), Anna Cullhed, Carin 
Franzén, Martin Kylhammar, Andreas Nyblom och 
Lars-Håkan Svensson, som var och en på sitt sätt har 
fungerat som ett viktigt stöd genom sin uppmuntran, 
genom inspirerande samtal eller konstruktiva syn-
punkter på ett mer färdigt manus. Ett särskilt varmt 
tack riktas till Arne Melberg som både har varit en 
inspirationskälla till denna studie genom sitt omfat-
tande skrivande om essän, och en kritisk läsare och 
stimulerande samtalspartner under min egen skriv-
process. Som antyds i inledningen av denna bok har 
många tankar i ämnet även väckts i samband med 
min undervisning; att jag har fått möjlighet att utfor-
ma kurserna ”Essän från Montaigne till medieåldern” 
och ”Lättjans litteratur” och att möta och samtala 
med ett antal engagerade litteraturvetarstudenter vid 
Linköpings universitet har varit en ynnest. Ett stort 
tack riktas också till personalen vid Linköpings uni-
versitetsbibliotek som alltid har bistått med snabb 
hjälp då jag varit i behov av att fjärrlåna och beställa 

svårtillgängliga artiklar. Marie Pettersson har gjort ett 
lysande och idogt arbete med att ge form och konkret 
gestalt åt min bångstyriga text, och tackas allra hjärtli-
gast tillsammans med Clara Möller, som vid mina ini-
tiala kontakter med ellerströms mottog mina manus-
idéer med stor entusiasm. Slutligen vill jag tacka min 
småländska familj förutan vilken jag kanske inte hade 
haft den arbetsmoral som krävts för att skriva den här 
boken (!), men som också ständigt påmint mig om att 
livet är större än arbetet. Att slå dank med virtuositet 
tillägnas Hans, som har fått konfronteras med denna 
studies alla hugskott i diverse former genom åren och 
vars kärleksfulla tålamod med dem har varit oändligt.  





543

REFERENSER 

Elektroniska referenser och resurser 

Arthur, Chris, ”Int’l Essayists: Chris Arthur, An Irish Es-
say(ist)?”, publicerad på bloggen Essay Daily, 26.6.2017, 
ht tp://w w w.essayda i ly.org /2017/06/int l-e s say-
ists-chris-arthur-irish.html. Hämtad 5 juli 2017.  

Birrell, Augustine, Obiter Dicta. Second Series (London, 
1896 [1887]), tillgänglig på Project Gutenbergs webb-
plats (2007), http://www.gutenberg.org/ebooks/21793. 
Hämtad 15 juni 2017.

Eldelin, Emma, ”Exploring the Myth of the Proper Writer: 
Jenny Diski, Montaigne and Coleridge”, i TRANS. Re-
vue de littérature générale et comparée nr 15 2013, http://
trans.revues.org/751. Hämtad 15 juni 2017.

Diski, Jenny, ”Jenny Diski (@diski)” (Jenny Diskis twit-
terkonto), https://twitter.com/diski?lang=en. Hämtad 15 
juni 2017.

Diski, Jenny, ”Jenny Diski. LRB” (Jenny Diskis samlade ar-
tiklar på London Review of Books), tillgängliga på webb-
platsen London Review of Books, http://www.lrb.co.uk/
contributors/jenny-diski. Hämtad 15 juni 2017. 

 Diski, Jenny, ”Jenny Diski. LRB blog” (Jenny Diskis blogg 
på London Review of Books), tillgänglig på webbplatsen 
London Review of Books, http://www.lrb.co.uk/blog/au-
thor/jenny-diski/. Hämtad 15 juni 2017. 

Diski, Jenny, ”This and That Continued” (Jenny Diskis 
blogg), https://jennydiski.wordpress.com. Hämtad 15 
juni 2017. 

Gee, Sophie, ”’Such Opinions Cannot Cohere’: Swift’s In-
wardness”, i Republic of Letters. A Journal for the Stu-
dy of Knowledge, Politics, and the Arts nr 1 2014, http://
arcade.stanford.edu/rofl/such-opinions-cannot-cohe-
re-swifts-inwardness. Hämtad 15 juni 2017. 

Gigante, Denise, ”Introduction: The Essay; An Attempt, 
a Protean Form”, i Republic of Letters. A Journal for 
the Study of Knowledge, Politics, and the Arts nr 1 2014, 
http://arcade.stanford.edu/rofl/introduction-essay-at-
tempt-protean-form. Hämtad 15 juni 2017. 

Harrison, Thomas, ”The Essayistic Novel and Mode of 
Life: Robert Musil’s The Man Without Qualities”, i Re-
public of Letters. A Journal for the Study of Knowledge, 
Politics, and the Arts nr 1 2014, http://arcade.stanford.
edu/rof l/essayistic-novel-and-mode-life-robert-mu-
sils-man-without-qualities. Hämtad 15 juni 2017. 

Hull, Simon P., ”The Ideology of the Unspectacular: The-
atricality and Charles Lamb’s Essayistic Figure”, i Ro-
manticism on the Net nr 46 2007, http://id.erudit.org/
iderudit/016134ar. DOI 10.7202/016134ar. Hämtad 15 
juni 2017. 

Johnson, Samuel, A Dictionary of the English Language, 3 
rev. utg. (Dublin, 1768 [1755]), tillgänglig på Google 
Books, https://books.google.se/books?id=03Q7AAAA-
cAAJ. Hämtad 15 juni 2017.

Kopley, Emily, ”Anon is not Dead: Towards a History of 
Anonymous Authorship in Early-Twentieth-Century 
Britain”, i Mémoires du livre / Studies in Book Culture 
nr 2 2016, http://id.erudit.org/iderudit/1036861ar. DOI 
10.7202/1036861ar. Hämtad 15 juni 2017. 

Kopley, Emily, ”At the Service of Words”, i The Times Lite-
rary Supplement 26.4.2017, tillgänglig på https://www.
the-tls.co.uk/articles/public/virginia-woolf-craftsmans-
hip. Hämtad 7 augusti 2017.

Lamb, Charles & Mary, The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. II. Elia and the Last Essays of Elia, red. E. 
V. Lucas (London, 1903), tillgänglig på Project Gu-
tenbergs webbplats (2003), http://www.gutenberg.org/
ebooks/10343. Hämtad 15 juni 2017. 

Laniel, Marie, ”’The name escapes me’: Virginia Woolf ’s 
Dislocation of Patrilineal Memory in A Room of One’s 
Own”, i Études britanniques contemporaines. Revue de la 
Société d’Études Anglaises Contemporaines nr 46 2014, 
http://ebc.revues.org/1142. Hämtad 15 juni 2017. 

Muße. Konzepte, Räume, Figuren. Der Freiburger Sonder-
forschungsbereich 2015 im Überblick, utgiven av Burkhard 
Hasebrink & Thomas Klinkert, Freiburgs universitet, 
2014, tillgänglig på https://www.sfb1015.uni-freiburg.
de/forschungsprofil/resolveuid/36b671ed6e7f09215a0cf-
51d55ef08de (nås även via länken ”Broschüre” på https://
www.sfb1015.uni-freiburg.de). Hämtad 15 juni 2017. 



544

Nationalencyklopedin, webbversionen, http://www.ne.se 
(åtkomst via Linköpings universitetsbibliotek). 

Oxford English Dictionary, webbversionen, http://www.oed.
com (åtkomst via Linköpings universitetsbibliotek).

”Pen Ackerley Prize”, på webbplatsen English PEN, https://
www.englishpen.org/events/prizes/penackerley-prize. 
Hämtad 15 juni 2017. 

Quotidiana, webbplats om essän och elektroniskt essäarkiv, 
av Patrick Madden m.fl. (2005), http://essays.quotidia-
na.org. Hämtad 15 juni 2017. 

Sánchez-Vizcaíno, María Jesús Lopez, ”The Waters of the 
Mind: Rhetorical Patterns of Fluidity in Woolf, Wil-
liam James, Bergson and Freud”, i PSYART. An Online 
Journal for the Psychological Study of the Arts, publicerad 
januari 2007, tillgänglig på http://www.psyartjournal.
com/article/show/jess_lpez_snchez_vizcano-the_wa-
ters_of_the_mind_rhetorical_patter. Hämtad 15 juni 
2017. 

Self, Will m.fl., ”Kafka’s Wound”, tillgänglig på The Space, 
i samarbete med London Review of Books och Brunel 
University, http://thespace.lrb.co.uk. Hämtad 15 juni 
2017. 

Stevenson, Robert Louis, ”An Apology for Idlers”, i The 
Cornhill Magazine, vol. 36, juli 1877, s. 80–86, tillgänglig 
via The National Library of Scotland, http://digital.nls.
uk/rlstevenson/browse/pageturner.cfm?id=78693432. 
Hämtad 15 juni 2017.

Stiles, Anne, ”The Rest Cure, 1873–1925”, i BRANCH. Bri-
tain, Representation and Nineteenth-Century History, 
red. Dino Franco Felluga, Extension of Romanticism 
and Victorianism on the Net, publicerad november 2012, 
tillgänglig på http://www.branchcollective.org/?ps_ar-
ticles=anne-stiles-the-rest-cure-1873-1925. Hämtad 15 
juni 2017. 

Svenska Akademiens Ordbok, webbversionen, http://www.
saob.se. 

”The Idler”, webbplats för tidskriften The Idler av Tom 
Hodgkinson m.fl., http://idler.co.uk. Hämtad 15 juni 
2017. 

The London Magazine, tillgänglig via Hathi Trust Digital Li-
brary, http://catalog.hathitrust.org/Record/003909768. 
Hämtad 15 juni 2017. 

The Milton Manuscript, tillgängligt i Trinity Colleges ma-
nuskriptsamling via dess webbplats, http://sites.trin.
cam.ac.uk/james/viewpage.php?index=1394. Hämtad 15 
juni 2017. 

”The Recorded Voice of Virginia Woolf”, del av Virginia 
Woolfs radioföredrag ”Craftsmanship”, ursprungligen 
sänt i BBC 29 april 1937, tillgängligt på YouTube, htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=E8czs8v6PuI. Häm-
tad 15 juni 2017.

Trower, Shelley, ”Nerves, Vibration and the Aeolian 
Harp”, i Romanticism and Victorianism on the Net nr 
54 2009, http://id.erudit.org/iderudit/038761ar. DOI 
10.7202/038761ar. Hämtad 15 juni 2017. 

Wampole, Christy, ”The Essayification of Everything”, 
i The New York Times 26.5.2013, tillgänglig på https://
opinionator.blogs.nytimes.com/2013/05/26/the-essayifi-
cation-of-everything. Hämtad 15 juni 2017.

Young, Edward, Conjectures on Original Composition. In a 
Letter to the Author of Sir Charles Grandison (London, 
1759), tillgänglig via Google Books, https://books.goo-
gle.se/books?id=h1IJAAAAQAAJ. Hämtad 15 juni 2017. 

Tryckta referenser 

Aaron, Jane, A Double Singleness. Gender and the Writings of 
Charles and Mary Lamb (Oxford, 1991)

Ackroyd, Peter, The Lambs of London (London, 2004)
Adams Leeming, David, ”The Chimera”, i Mythical and Fa-

bulous Creatures. A Source Book and Research Guide, red. 
Malcolm South (New York, 1987)

Adelman, Richard, Idleness, Contemplation and the Aesthet-
ic, 1750–1830 (Cambridge, 2011)

Adelman, Richard, ”Idleness and Creativity: Poetic Disqui-
sitions on Idleness in the Eighteenth and Early Nine-
teenth Centuries”, i Idleness, Indolence and Leisure in 
English Literature, red. Monika Fludernik & Miriam 
Nandi (Basingstoke, 2014)

Adorno, Theodor W., ”Fritidsproblem”, övers. Lars Bjur-
man, i Ord & Bild nr 7/8 1979, s. 33–40 [1969]

Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften. Bd 4, Minima 



545

Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, utg. 
Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main, 1980 [1951])

Adorno, Theodor W., Minima Moralia. Reflexioner ur det 
stympade livet, övers. Lars Bjurman (Lund, 1986 [1951])

Adorno, Theodor W., ”The Essay as Form”, övers. Shierry 
Weber Nicholsen, i Notes to Literature. Vol. I, red. Rolf 
Tiedemann (New York, 1991 [1958])

Adorno, Theodor W., ”Free Time”, övers. Gordon Fin-
layson & Nicholas Walker, i The Culture Industry. Se-
lected Essays on Mass Culture, red. J. M. Bernstein (Lon-
don, 1991 [1969])

Adorno, Theodor W., ”Der Essay als Form”, i Gesammelte 
Schriften. Bd 2, Noten zur Literatur, utg. Rolf Tiede-
mann (Frankfurt am Main, 1997 [1958])

Adorno, Theodor W., ”Freizeit”, i Gesammelte Schriften. Bd 
10.2, Kulturkritik und Gesellschaft II. Eingriffe, Stichwor-
te, Anhang, utg. Rolf Tiedemann (Frankfurt am Main, 
1997 [1969])

Adorno, Theodor W., ”The Essay as Form”, övers. Bob 
Hullot-Kentor & Frederic Will, i The Adorno Reader, 
red. Brian O’Connor (Malden, 2000 [1958])

Adorno, Theodor W., ”Essän som form”, övers. Anders Jo-
hansson, i Essä. Urval och introduktion av Arne Melberg 
(Göteborg, 2013 [1958]) 

Aiden, Erez & Jean-Baptiste Michel, Uncharted. Big Data 
as a Lens on Human Culture (New York, 2013)

Alexandersson, Pär, Konsten att avstå. Framställningar av 
åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero 
till Fredrika Bremer (diss.; Uppsala, 2009) 

Allan, David, Commonplace Books and Reading in Georgian 
England (Cambridge, 2010)

Allan, Tuzyline Jita, ”A Voice of One’s Own: Implications 
of Impersonality in the Essays of Virginia Woolf and 
Alice Walker”, i The Politics of the Essay. Feminist Per-
spectives, red. Ruth-Ellen Boetcher Joeres & Elizabeth 
Mittman (Bloomington, 1993)

Allen, Graham, Intertextuality, 2 rev. uppl. (New York, 2011 
[2000])

Allen, Judith, Virginia Woolf and the Politics of Language 
(Edinburgh, 2012 [2010])

All jordens spel och lekar. Hur man spelar dem, var de kommer 
ifrån, hur man gör dem själv, red. Frederic V. Grunfeld 
(Stockholm, 1978)

Anglin, Emily, ”Idleness, Apprentices and Machines in 
Deloney and Dekker”, i Idleness, Indolence and Leisure 
in English Literature, red. Monika Fludernik & Miriam 
Nandi (Basingstoke, 2014)

Apter, Emily, ”Preface”, i Dictionary of Untranslatables. A 
Philosophical Lexicon, red. Barbara Cassin m.fl. (Princ-
eton, 2014)

Arendt, Hannah, The Life of the Mind. Vol. I, Thinking 
(London, 1978)

Arendt, Hannah, Människans villkor. Vita activa, övers. 
Joachim Retzlaff (Göteborg, 1998 [1958])

Arendt, Hannah, The Human Condition, 2 uppl. (Chicago, 
1998 [1958])

Arendt, Hannah, ”What is Freedom?”, i The Portable Han-
nah Arendt, red. Peter Baehr (New York, 2003 [1961])

Arendt, Hannah, ”Labor, Work, Action”, i The Portable 
Hannah Arendt, red. Peter Baehr (New York, 2003 
[1964]) 

Arendt, Hannah, ”Arbete, tillverkning, handling”, övers. 
Arne Melberg, i Essä. Urval och introduktion av Arne 
Melberg (Göteborg, 2013 [1964])

Ariès, Philippe, ”Introduction”, i A History of Private Life. 
III. Passions of the Renaissance, red. Philippe Ariès, 
Georges Duby & Roger Chartier (Cambridge, 1989)

Aristoteles, Den nikomachiska etiken, övers. Mårten Ring-
bom, 3 uppl. (Göteborg, 2012)

Arping, Åsa, ”Hvad gör väl namnet?” Anonymitet och varu-
märkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850 (Gö-
teborg, 2013)

Ashton, Rosemary, The Life of Samuel Taylor Coleridge. A 
Critical Biography (Oxford, 1996)

Asma, Stephen T., On Monsters. An Unnatural History of 
our Worst Fears (New York, 2009)

Atkins, G. Douglas, Tracing the Essay. Through Experience 
to Truth (Athens, 2005)

Atkins, G. Douglas, Reading Essays. An Invitation (Athens, 
2008)

Attridge, Derek, ”Language as History/History as Lan-
guage: Saussure and the Romance of Etymology”, i 
Post-Structuralism and the Question of History, red. Der-
ek Attridge, Geoff Bennington & Robert Young (Cam-
bridge, 1987)



546

Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den 
västerländska litteraturen, övers. Ulrika Wallenström 
(Stockholm, 1998 [1946])

Bachelard, Gaston, Jorden och drömmerier om vila, övers. 
Hans Johansson (Lund, 1994 [1948]) 

Bachelard, Gaston, Rummets poetik, övers. Alf Thoor 
(Lund, 2000 [1957])

Bachtin, Michail, Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr & 
Johan Öberg (Gråbo, 1991 [1963])

Bachtin, Michail, Rabelais och skrattets historia. François 
Rabelais verk och den folkliga kulturen under medeltiden 
och renässansen, övers. Lars Fyhr, 3 uppl. (Gråbo, 2007 
[1965])

Bachtin, Michail, ”Discourse in the Novel”, övers. Caryl 
Emerson & Michael Holquist, i The Dialogic Imagina-
tion. Four Essays, red. Michael Holquist (Austin, 2008 
[1934–1935])

Bahun, Sanja, ”Woolf and Psychoanalytic Theory”, i Vir-
ginia Woolf in Context, red. Bryony Randall & Jane 
Goldman (Cambridge, 2012)

Bakewell, Sarah, How To Live. Or A Life of Montaigne in 
One Question and Twenty Attempts at an Answer (Lon-
don, 2010)

Bale, Kjersti, Tekstens temperering. Michel de Montaignes es-
sayistiske fremstillingsmåte (Oslo, 2003)

Barnaby, Paul, ”Timeline: European Reception of Virginia 
Woolf”, i The Reception of Virginia Woolf in Europe, red. 
Mary Ann Caws & Nicola Luckhurst (London, 2002)

Barthes, Roland, ”Theory of the Text”, övers. Ian McLeod, 
i Untying the Text. A Post-Structuralist Reader, red. Rob-
ert Young (Boston, 1981 [1974])

Barthes, Roland, ”The Death of the Author”, övers. Stephen 
Heath, i Image, Music, Text (New York, 1996 [1967])

Battersby, Christine, Gender and Genius. Towards a Femi-
nist Aesthetics (London, 1989)

Battles, Matthew, ”In Praise of Doodling”, i American 
Scholar nr 4 2004, s. 105–108

Baudelaire, Charles, Œuvres complètes, red. Claude Pichois 
(Paris, 1961)

Baudelaire, Charles, Prosadikter, övers. Erik Blomberg 
(Stockholm, 2000 [1869])

Bauman, Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattig-
domen, övers. Sven-Erik Torhell (Göteborg, 1999 [1998])

Bayer, Gerd, ”Madness in the City: Crazy Flâneurs in the 
Writings of Jenny Diski, Tibor Fischer and Jane Rog-
ers”, i (Re-)Mapping London. Visions of the Metropolis in 
the Contemporary Novel in English, red. Vanessa Guign-
ery & François Gallix (Paris, 2008)

Bayer, Gerd, ”History, Dreams, and Shards: On Starting 
Over in Jenny Diski’s Then Again”, i Trauma in Con-
temporary Literature. Narrative and Representation, red. 
Marita Nadal & Mónica Calvo (New York, 2014)

Beal, Peter, In Praise of Scribes. Manuscripts and their Mak-
ers in Seventeenth-Century England (Oxford, 1998)

Beckett, Samuel, Waiting for Godot (London, 1965 [1952])
Bejczy, István P., The Cardinal Virtues in the Middle Ages. 

A Study in Moral Thought From the Fourth to the Four-
teenth Century (Leiden, 2011)

Bell-Villada, Gene H., Art for Art’s Sake & Literary Life. 
How Politics & Markets Helped Shape the Ideology and 
Culture of Aestheticism, 1790–1990 (Lincoln, 1996) 

Benedictsson, Victoria, Fru Marianne (Stockholm, 2000 
[1887])

Bengtsson, Frans G., ”Tankar i gröngräset”, i Essä. Urval 
och introduktion av Arne Melberg (Göteborg, 2013 [1947])

Benirschke, Kurt, Graham J. Burton & Rebecca N. Baer-
gen, Pathology of the Human Placenta (Berlin, 2012)

Benjamin, Walter, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeit-
alter des Hochkapitalismus (Frankfurt am Main, 1969 
[1938])

Bennett, Andrew, Romantic Poets and the Culture of Poster-
ity (Cambridge, 1999)

Bennett, Andrew, The Author (Abingdon/New York, 2005)
Bennich-Björkman, Bo, Termen litteratur i svenskan 1750–

1850 (Uppsala, 1970)
Bensmaïa, Réda, The Barthes Effect. The Essay as Reflective 

Text, övers. Pat Fedkiew (Minneapolis, 1987 [1986])
Berberich, Christine, The Image of the English Gentleman in 

Twentieth-Century Literature. Englishness and Nostalgia 
(Aldershot, 2007)

Bibeln. Bibel 2000 med noter, parallellhänvisningar och till-
lägg. Gamla testamentet, Apokryferna, Nya testamentet 
(Stockholm, 2001) 

Bierce, Ambrose, The Unabridged Devil’s Dictionary, red. 
David E. Schultz & S. T. Joshi (Athens & London, 
2000)



547

Bloomfield, Morton W., The Seven Deadly Sins. An Intro-
duction to the History of a Religious Concept, With Special 
Reference to Medieval English Literature (East Lansing, 
1952)

Blunden, Edmund, Charles Lamb (London, 1964)
Boetcher Joeres, Ruth-Ellen, ”The Passionate Essay: Radi-

cal Feminist Essayists”, i The Politics of the Essay. Fem-
inist Perspectives, red. Ruth-Ellen Boetcher Joeres & 
Elizabeth Mittman (Bloomington, 1993)

Boetcher Joeres, Ruth-Ellen & Elizabeth Mittman, ”Intro-
duction”, i The Politics of the Essay. Feminist Perspectives, 
red. Ruth-Ellen Boetcher Joeres & Elizabeth Mittman 
(Bloomington, 1993)

Bond, Donald F., ”Introduction”, i The Spectator. Vol. I, 
red. Donald F. Bond (Oxford, 1965)

Bonham-Carter, Victor, Authors by Profession. Vol. I (Lon-
don, 1978)

Boon, Marcus, In Praise of Copying (Cambridge, 2010)
Borges, Jorge Luis & Margarita Guerrero, The Book of 

Imaginary Beings, red. och övers. Norman Thomas di 
Giovanni (London, 2002 [1957])

Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik. En filosofisk läs-
ning av Mechthild von Magdeburg (Stockholm, 2015)

Bourdieu, Pierre, ”The Market of Symbolic Goods”, övers. 
Rupert Swyer, i The Field of Cultural Production. Essays 
on Art and Literature, red. Randal Johnson (New York, 
1993 [1971])

Bourdieu, Pierre, ”The Field of Cultural Production, or: 
The Economic World Reversed”, övers. Richard Nice, 
i The Field of Cultural Production. Essays on Art and Lit-
erature, red. Randal Johnson (New York, 1993 [1983])

Boutcher, Warren, ”Montaigne’s Legacy”, i The Cambridge 
Companion to Montaigne, red. Ullrich Langer (Cam-
bridge, 2005)

Bowlby, Rachel, ”Introduction: A More than Maternal 
Tie”, i Virginia Woolf, A Woman’s Essays. Selected Essays, 
Vol. I, red. Rachel Bowlby (London, 1992)

Bowlby, Rachel, ”Walking, Women and Writing: Virginia 
Woolf as Flâneuse”, i Still Crazy After All These Years. 
Women, Writing and Psychoanalysis (London, 1992)

Bradshaw, David, ”Introduction”, i Virginia Woolf, Selected 
Essays, red. David Bradshaw (Oxford, 2008)

Bradshaw, David, ”’The Purest Ecstasy’: Virginia Woolf 
and the Sea”, i Modernism on Sea. Art and Culture at 
the British Seaside, red. Lara Feigel & Alexandra Harris 
(Oxford, 2011 [2009])

Bradshaw, David, ”Woolf ’s London, London’s Woolf”, i 
Virginia Woolf in Context, red. Bryony Randall & Jane 
Goldman (Cambridge, 2012)

Brand, Dana, The Spectator and the City in Nineteenth-Cen-
tury Literature (Cambridge, 1991)

Brauner, David, ”Jewish Mothers and Jewish Memory in 
Contemporary Memoirs”, i Jewish Women Writers in 
Britain, red. Nadia Valman (Detroit, 2014)

Brodkey, Linda, ”Modernism and the Scene(s) of Writing”, 
i College English nr 4 1987, s. 396–418

Brosnan, Leila, Reading Virginia Woolf ’s Essays and Journal-
ism. Breaking the Surface of Silence (Edinburgh, 1997)

Browne, Thomas, The Works of Sir Thomas Browne. 1, Re-
ligio Medici; A Letter to a Friend; Hydriotaphia; The 
Garden of Cyrus; Brampton Urns; Christian Morals, red. 
Geoffrey Keynes (London, 1964)

Bruns, Gerald L., ”The Originality of Texts In a Manu-
script Culture”, i Comparative Literature nr 2 1980, s. 
113–129

Brøgger, Suzanne, ”Den inre bagladyn”, i Kväve. 1980–1990, 
övers. Ann-Mari Seeberg (Stockholm, 1991 [1990])

Burke, Peter, Montaigne (Oxford, 1981)
Burke, Séan, Authorship. From Plato to the Postmodern. A 

Reader (Edinburgh, 1995) 
Burton, Nina, ”Essävandring”, i Författaren nr 4/5 2007, 

s. 8–10
Burton, Nina, Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden 

och tre europeiska flöden (Stockholm, 2012)
Burton, Robert, The Anatomy of Melancholy, red. Holbrook 

Jackson (New York, 2001 [1621])
Burton, Sarah, A Double Life. A Biography of Charles & 

Mary Lamb (London, 2003)
Byggmästar, Eva-Stina, Älvdrottningen (Stockholm, 2006)
Camille, Michael, The Gargoyles of Notre Dame. Medieval-

ism and the Monsters of Modernity (Chicago, 2009)
Carey, John, The Intellectuals and the Masses. Pride and Prej-

udice among the Literary Intelligentsia, 1880–1939 (Lon-
don, 1992)



548

Carporale-Bizzini, Silvia, ”Breaking the Boundaries 
Between Life and Fiction: The Mother-Daughter Ta-
le(s) in Jenny Diski’s Like Mother”, i Narrating Mother-
hood(s), Breaking the Silence. Other Mothers, Other Voi-
ces, red. Silvia Carporale-Bizzini (Bern, 2006)

Cassin, Barbara, ”Introduction”, i Dictionary of Untranslat-
ables. A Philosophical Lexicon, red. Barbara Cassin m.fl. 
(Princeton, 2014)

Cave, Terence, The Cornucopian Text. Problems of Writing 
in the French Renaissance (Oxford, 1979)

Cave, Terence, How to Read Montaigne (London, 2007)
de Certeau, Michel, The Practice of Everyday Life, övers. Ste-

ven Rendall (Berkeley, 2011 [1984])
Chadbourne, Richard M., ”French Essay”, i Encyclopedia of 

the Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997)
Chambers, Ross, Loiterature (Lincoln, 1999)
Chartier, Roger, ”The Practical Impact of Writing”, i A 

History of Private Life. III. Passions of the Renaissance, 
red. Philippe Ariès, Georges Duby & Roger Chartier 
(Cambridge, 1989)

Chartier, Roger, Böckernas ordning. Läsare, författare och 
bibliotek i Europa från 1300-tal till 1700-tal, övers. Jan 
Stolpe (Göteborg, 1995 [1992])

Chaucer, Geoffrey, Complete Works, red. Walter W. Skeat 
(London, 1967)

Cicero, Marcus Tullius, Om ålderdom, övers. Tore Jansson 
(Stockholm, 1995)

Clarke, Stuart N., ”Introduction”, i Virginia Woolf, The Es-
says of Virginia Woolf. Vol. V, 1929–1932, red. Stuart N. 
Clarke (London, 2009)

Cocking, J. M., Imagination. A Study in the History of Ideas, 
red. Penelope Murray (London, 1991)

Colebrook, Claire, Irony (New York, 2004)
Coleman, Janet, ”The Practical Use of Begriffsgeschichte”, 

i Finnish Yearbook of Political Thought, 1999, vol. 3 
(Jyväskylä, 1999), s. 28–40

Coleman, Lisa L., ”Woolf and Feminist Theory: Woolf ’s 
Feminism Comes in Waves”, i Virginia Woolf in Con-
text, red. Bryony Randall & Jane Goldman (Cam-
bridge, 2012)

Coleridge, Samuel Taylor, Poetical Works, red. Ernest Hart-
ley Coleridge, ny uppl. (London, 1969)

Coleridge, Samuel Taylor, ”Bland dessa lindar fången”, 

övers. Gunnar Harding, i Och drog likt drömmar bort. 
Coleridge, Wordsworth och deras epok, i urval och pre-
sentation av Gunnar Harding (Stockholm, 2000 [1797])

Colie, Rosalie L., The Resources of Kind. Genre-Theory in the 
Renaissance (Berkeley, 1973)

Compagnon, Antoine, En sommar med Montaigne, övers. 
Jan Stolpe (Stockholm, 2014 [2013])

Connors, Robert J., ”The Rhetoric of Citation systems: Part 
I, The Development of Annotation Structures from the 
Renaissance to 1900”, i Rhetoric Review nr 1 1998, s. 6–48

Connors, Robert J., ”The Rhetoric of Citation systems: Part 
II, Competing Epistemic Values in Citation”, i Rhetoric 
Review nr 2 1999, s. 219–245

Corrigan, Timothy, The Essay Film. From Montaigne, After 
Marker (Oxford, 2011) 

Cowan, Brian William, ”Mr Spectator and the Coffee-
house Public Sphere”, i Eighteenth-Century Studies nr 3 
2004, s. 345–366

Crawford, Rachel, ”Troping the Subject: Behn, Smith, 
Hemans and the Poetics of the Bower”, i Studies in Ro-
manticism nr 2 1999, s. 249–279

Crawford, Rachel, Poetry, Enclosure, and the Vernacular 
Landscape, 1700–1830 (Cambridge, 2002)

Cronin, Richard, ”Magazines and Romantic Modernity”, 
i The British Periodical Text, 1797–1835, red. Simon P. 
Hull (Penrith, 2008)

Cuddy-Keane, Melba, Virginia Woolf, the Intellectual, and 
the Public Sphere (Cambridge, 2003)

Culler, Jonathan, Litteraturteori. En mycket kort introduk-
tion, övers. Sven-Erik Torhell (Lund, 2011 [1997])

Dahllöf, Mats, Språklig betydelse. En introduktion till se-
mantik och pragmatik (Lund, 1999)

Damlé, Amaleena, ”Introduction”, i The Beautiful and the 
Monstrous. Essays in French Literature, Thought and Cul-
ture, red. Amaleena Damlé & Aurélie L’Hostis (Oxford, 
2010)

Dart, Gregory, Metropolitan Art and Literature, 1810–1840. 
A Cockney Adventure (Cambridge, 2015 [2012])

De Cauter, Lieven & Michiel Dehaene, ”The Space of Play: 
Towards a General Theory of Heterotopia”, i Heteroto-
pia and the City. Public Space in a Postcivil Society, red. 
Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (New York, 
2008)



549

Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (London, 2012 [1719])
Deiss, Joseph Jay, Herculaneum. Italy’s Buried Treasure, ny, 

rev. utg. (Malibu, 1989 [1966])
Derrida, Jacques, ”Tympan”, i Margins of Philosophy, övers. 

Alan Bass (Chicago, 1982 [1972])
Dewald, Jonathan, Aristocratic Experience and the Origins of 

Modern Culture. France, 1570–1715 (Berkeley, 1993)
Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon, red. 

Barbara Cassin m.fl. (Princeton, 2014)
Dictionnaire historique de la langue française. 1, A–L, red. 

Alain Rey (Paris, 1992)
Dictionnaire historique de la langue française. 2, M–Z, red. 

Alain Rey (Paris, 1992)
Dischner, Gisela, Wörterbuch des Müßiggängers (Bielefeld & 

Basel, 2009)
Dischner, Gisela, Liebe und Müßiggang (Bielefeld & Basel, 

2012)
Diski, Jenny, Don’t (London, 1998)
Diski, Jenny, A View from the Bed And Other Observations 

(London, 2003)
Diski, Jenny, On Trying to Keep Still (London, 2006)
Diski, Jenny, Den motvilliga resenären, övers. Cecilia Frank-

lin (Stockholm 2007 [2006])
Diski, Jenny, What I Don’t Know About Animals (London, 

2010)
Diski, Jenny, In Gratitude (London, 2016)
Dobbins, Gregory Joseph, Lazy Idle Schemers. Irish Modern-

ism and the Cultural Politics of Idleness (Dublin, 2010)
Dubino, Jeanne, ”Virginia Woolf: From Book Reviewer 

to Literary Critic, 1904–1918”, i Virginia Woolf and the 
Essay, red. Beth Carole Rosenberg & Jeanne Dubino 
(Basingstoke, 1997)

Duff, David, Romanticism and the Uses of Genre (Oxford, 
2009)

Duff, David, ”Charles Lamb’s Art of Intimation”, i Words-
worth Circle nr 3 2012, s. 127–134

Dusinberre, Juliet, Virginia Woolf ’s Renaissance. Woman 
Reader or Common Reader? (Basingstoke, 1997)

Eagleton, Mary, ”Gender and Genre”, i Modern Genre 
Theory, red. David Duff (London, 2000 [1989])

Eagleton, Terry, The Ideology of the Aesthetic (Oxford, 1990)
Einhorn, Stefan, De nya dödssynderna. Våra mörkaste sidor 

och hur vi kan hantera dem (Stockholm, 2014)

Ekenstam, Claes, ”Rädd att falla: Gråtens och mansbildens 
sammanflätade historia”, i Manligt och omanligt i ett 
historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren (Stock-
holm, 1999)

Eldelin, Emma, ”De två kulturerna” flyttar hemifrån. C. P. 
Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005 (diss. Linkö-
ping; Stockholm, 2006) 

Eldelin, Emma, ”Vid tänkandets gränser: Om Peter Nil-
sons essäistik”, i Samlaren 2008, s. 239–269

Eldelin, Emma, ”Essäisten som generalist: Författarroller 
och offentlig auktoritet hos tre samtida essäister”, i 
Tidskrift för Litteraturvetenskap nr 3–4 2009, s. 81–92

Eldelin, Emma, ”An Amateur’s Raid in a World of Special-
ists? The Swedish Essay in Contemporary Public De-
bate”, i Culture Unbound. Journal of Current Cultural 
Research nr 2 2010, s. 449–469

Eldelin, Emma, ”Att väga det ovägbara: Om essän som hu-
manistisk form”, i Humaniora i kunskapssamhället. En 
nordisk debattbok, red. Jesper Eckhardt Larsen & Mar-
tin Wiklund (Malmö, 2012)

Eldelin, Emma, ”Radioprogrammet Spanarna och essä-
traditionen: Bidrag till ett essäistiskt modus”, i Edda. 
Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr 3 2012, s. 
179–194 

Eliot, T. S., ”Tradition and the Individual Talent”, i The 
Norton Anthology of Theory and Criticism, red. Vincent 
B. Leitch, 2 uppl. (New York, 2010 [1919])

Elleström, Lars, Divine Madness. On Interpreting Literature, 
Music, and the Visual Arts Ironically (Lewisburg, 2002)

Elleström, Lars, ”Tankevärldens spatialitet i Virginia 
Woolfs To the Lighthouse”, i Kunstens rytmer i tid og rom, 
red. Sissel Furuseth (Trondheim, 2005)

Emond, Vibeke, ”Översättarens förord”, i Yoshida Kenkō, 
Stilla stunders tankar, övers. Vibeke Emond (Lund, 2015)

Encyclopedia of the Essay, red. Tracy Chevalier (London, 
1997)

Engdahl, Horace, Den romantiska texten. En essä i nio av-
snitt (diss.; Stockholm, 1986)

Engdahl, Horace, ”Den enskildes form”, i Ärret efter 
drömmen. Artiklar och essäer (Stockholm, 2009 
[1992/1998])

Epstein Nord, Deborah, Walking the Victorian Streets. 
Women, Representation, and the City (Ithaca, 1995)



550

Ercolino, Stefano, The Novel-Essay, 1884–1947 (New York, 
2014)

Eriksson, Bo, Monster. En världshistoria om det skrämmande 
(Stockholm, 2016)

Eriksson, Therese, ”De dåliga feministernas revansch”, 
Svenska Dagbladet 14.11.2015

Essä. Urval och introduktion av Arne Melberg (Göteborg, 
2013) 

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, A–G, red. Wolf-
gang Pfeifer (Berlin, 1989)

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, H–P, red. Wolf-
gang Pfeifer (Berlin, 1989)

Fadiman, Anne, At Large and At Small. Confessions of a Lit-
erary Hedonist (New York, 2007)

Fafner, Jørgen, Tanke og tale. Den retoriske tradition, 2 uppl. 
(Köpenhamn, 1991 [1982])

Fairer, David, Organising Poetry. The Coleridge Circle, 1790–
1798 (Oxford, 2009)

Fang, Karen, ”Empire, Coleridge, and Charles Lamb’s 
Consumer Imagination”, i Studies in English Literature 
nr 4 2003, s. 815–843

Faure, Alain, ”Paris au diable Vauvert, ou la Fosse aux li-
ons”, i Histoire urbane nr 2 2000, s. 149–169

Fernald, Anne E., ”A Room of One’s Own, Personal Criti-
cism, and the Essay”, i Twentieth Century Literature nr 
2 1994, s. 165–189

Fernald, Anne E., ”Woolf and Intertextuality”, i Virginia 
Woolf in Context, red. Bryony Randall & Jane Goldman 
(Cambridge, 2012)

Fest, Kerstin, ”Dramas of Idleness: The Comedy of Man-
ners in the Works of Richard Brinsley Sheridan and 
Oscar Wilde”, i Idleness, Indolence and Leisure in English 
Literature, red. Monika Fludernik & Miriam Nandi 
(Basingstoke, 2014)

Fludernik, Monika, ”The Performativity of Idleness: Rep-
resentations and Stagings of Idleness in the Context of 
Colonialism”, i Idleness, Indolence and Leisure in English 
Literature, red. Monika Fludernik & Miriam Nandi 
(Basingstoke, 2014) 

Fludernik, Monika & Miriam Nandi, ”Introduction”, i 
Idleness, Indolence and Leisure in English Literature, 
red. Monika Fludernik & Miriam Nandi (Basingstoke, 
2014)

Foisil, Madeleine, ”The Literature of Intimacy”, i A His-
tory of Private Life. III. Passions of the Renaissance, red. 
Philippe Ariès, Georges Duby & Roger Chartier (Cam-
bridge, 1989)

Forssell, Anders & Anders Ivarsson Westerberg, Adminis-
trationssamhället (Lund, 2014)

Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Band 2, Njutning-
arnas bruk, övers. Britta Gröndahl, ny utg. (Göteborg, 
2002 [1984])

Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Band 3, Omsorgen 
om sig, övers. Britta Gröndahl, ny utg. (Göteborg, 2002 
[1984])

Foucault, Michel, ”En biblioteksfantastik”, övers. Jan Stol-
pe, i Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götse-
lius & Ulf Olsson (Stockholm/Stehag, 2008 [1964/1970])

Foucault, Michel, ”Andra rum”, övers. Jonas Magnusson, i 
Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius & 
Ulf Olsson (Stockholm/Stehag, 2008 [1967/1984])

Foucault, Michel, ”Vad är en författare?”, övers. Jan Stolpe, 
i Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius 
& Ulf Olsson (Stockholm/Stehag, 2008 [1969/1979])

Foucault, Michel, ”Nietzsche, genealogin, historien”, övers. 
Lars Bjurman, i Diskursernas kamp. Texter i urval av 
Thomas Götselius & Ulf Olsson (Stockholm/Stehag, 
2008 [1971])

Foucault, Michel, ”Självteknologier”, övers. Thomas An-
dersson, i Diskursernas kamp. Texter i urval av Tho-
mas Götselius & Ulf Olsson (Stockholm/Stehag, 2008 
[1982/1988])

Foucault, Michel, ”Jagskriften”, övers. Jan Stolpe, i Diskur-
sernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius & Ulf 
Olsson (Stockholm/Stehag, 2008 [1983])

Foucault, Michel, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, 
övers. C. G. Bjurström, 4 uppl., (Lund, 2009 [1975])

Foucault, Michel, Vansinnets historia under den klassiska 
epoken, övers. Carl G. Liungman, 6 översedda uppl. 
(Lund, 2010 [1961])

Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, övers. C. G. Bjur-
ström (Lund, 2011 [1969])

Fowler, Alastair, Kinds of Literature. An Introduction to the 
Theory of Genres and Modes (Oxford, 2002 [1982])

Fowler, Rowena, ”Moments, Metamorphoses: Virginia 



551

Woolf ’s Greece”, i Comparative Literature nr 3 1999, s. 
217–242

Frame, Donald, Montaigne. A Biography (London, 1965)
France, Peter, ”British and French Traditions of the Essay”, 

i The Modern Essay in French. Movement, Instability, 
Performance, red. Charles Forsdick & Andrew Stafford 
(Frankfurt, 2005)

Frank, Robert, Don’t Call Me Gentle Charles! An Essay on 
Lamb’s Essays of Elia (Corvallis, 1976)

Friedrich, Hugo, Montaigne (Bern, 1949)
Fry, Paul H., ”Time to Retire? Coleridge and Wordsworth 

Go to Work”, i Wordsworth Circle nr 1 2010, s. 23–29
Fuest, Leonhard, Poetik des Nicht(s)tuns. Verweigerungsstra-

tegien in der Literatur seit 1800 (München, 2008)
Gallagher, Catherine & Stephen Greenblatt, Practicing 

New Historicism (Chicago, 2000)
Gan, Wendy, Women, Privacy and Modernity in Early 

Twentieth-Century British Writing (Basingstoke, 2009)
Genette, Gérard, The Architext. An Introduction, övers. Jane 

E. Lewin (Berkeley, 1992)
Gerö, Eva-Carin, ”Platon och det poetiska vansinnet”, i Po-

eter och profeter. Från Platon till Mare Kandre, red. Anna 
Carlstedt & Anders Cullhed (Hedemora, 2010)

Gifford, Terry, Pastoral (London, 2010 [1999])
Gilbert, Sandra M. & Susan Gubar, The Madwoman in the 

Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century 
Literary Imagination (New Haven, 1984 [1979])

Glaz Serup, Martin, ”Performance”, i Litteratur. Introduk-
tion till teori och analys, red. Lasse Horne Kjældgaard 
m.fl., övers. Sven-Erik Torhell (Lund, 2015)

Glenn, Joshua & Mark Kingwell, The Idler’s Glossary (Em-
eryville, 2008)

Golden, Amanda, ”Virginia Woolf ’s Marginalia Manu-
script”, i Woolf Studies Annual vol. 18 2012, s. 109–117

Gombrich, E. H., The Uses of Images. Studies in the Social 
Function of Art and Visual Communication (London, 
1999)

Gontjarov, Ivan, Oblomov, övers. Hjalmar Dahl (Stock-
holm, 1980 [1859])

Good, Graham, The Observing Self. Rediscovering the Essay 
(London, 1988)

Gorski, Philip S., ”The Little Divergence: The Protestant 

Reformation and Economic Hegemony in Early Mo-
dern Europe”, i The Protestant Ethic Turns 100. Essays 
on the Centenary of the Weber Thesis, red. William H. 
Swatos Jr. & Lutz Kaelber (Boulder, 2005)

Goulemot, Jean-Marie, ”Literary Practices: Publicizing the 
Private”, i A History of Private Life. III. Passions of the Re-
naissance, red. Philippe Ariès, Georges Duby & Roger 
Chartier (Cambridge, 1989)

Goyet, Francis, ”Montaigne and the Notion of Prudence”, 
i The Cambridge Companion to Montaigne, red. Ullrich 
Langer (Cambridge, 2005)

Grafton, Anthony, The Footnote. A Curious History (Cam-
bridge, 1997)

de Grazia, Sebastian, Of Time, Work, and Leisure (New 
York, 1962)

Green, Ronald, Nothing Matters (Winchester, 2011)
Greenblatt, Stephen, ”What is the History of Literature?”, i 

Critical Inquiry nr 3 1997, s. 460–481
Greenblatt, Stephen, Renaissance Self-Fashioning. From 

More to Shakespeare (Chicago, 1998 [1980])
Greenblatt, Stephen, ”Shakespeare and the Exorcists”, i The 

Greenblatt Reader, red. Michael Payne (Oxford, 2005 
[1988])

Greenblatt, Stephen, ”Culture”, i The Greenblatt Reader, 
red. Michael Payne (Oxford, 2005 [1990]) 

Greene-Gantzberg, Vivian, ”Lamb, Charles”, i Encyclopedia 
of the Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997) 

Griffin, Robert J., ”Anonymity and Authorship”, i New Lit-
erary History nr 4 1999, s. 877–895

Gross, John, The Rise and Fall of the Man of Letters. Aspects 
of English Literary Life Since 1800 (London, 1969)

Gryphius, Andreas, ”Es ist alles eitel”, övers. Daniel Achre-
lius, i Texter. Från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claés-
son, Lars Fyhr & Gunnar D. Hansson (Lund, 2006)

Gualtieri, Elena, Virginia Woolf ’s Essays. Sketching the Past 
(Basingstoke, 2000)

Gualtieri, Elena, ”Woolf, Economics and Class Politics: 
Learning to Count”, i Virginia Woolf in Context, red. 
Bryony Randall & Jane Goldman (Cambridge, 2012) 

Gullaksen Endreson, Thorunn, ”Tilsløring av autoritet? 
Om Virginia Woolfs tvetydige stemme i essayet”, i 
Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift nr 2 2012, s. 
132–145



552

Gurewitch, Morton, The Comedy of Romantic Irony (Lan-
ham, 2002)

Gustafsson, Magnus, The Exploration of Narrative Conven-
tions. Self-reflexive Narrative Strategies in Jenny Diski’s 
Novels (diss.; Göteborg, 1998)

Götselius, Thomas, Själens medium. Skrift och subjekt i 
Nordeuropa omkring 1500 (diss. Stockholm; Göteborg, 
2010)

Haas, Gerhard, Essay (Stuttgart, 1969)
Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet. Kategorierna 

”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, övers. 
Joachim Retzlaff, 3 uppl. (Lund, 1998 [1962])

Haefner, Joel, ”’Incondite Things’: Experimentation and the 
Romantic Essay”, i Prose Studies nr 2 1987, s. 196–206

Haefner, Joel, ”Unfathering the Essay: Resistance and In-
tergenreality in the Essay Genre”, i Prose Studies nr 3 
1989, s. 259–273

Haefner, Joel, ”Democracy, Pedagogy, and the Personal Es-
say”, i College English nr 2 1992, s. 127–137

Hall, Michael L., ”The Emergence of the Essay and the Idea 
of Discovery”, i Essays on the Essay. Redefining the Genre, 
red. Alexander J. Butrym (Athens, 1988)

Halldén, Ruth, ”Charles Lamb”, i Radikaler och viktorianer 
(Stockholm, 2004)

Hammond, Brean S., Professional Imaginative Writing in 
England, 1670–1740. ’Hackney for Bread’ (Oxford, 1997)

Hansson, Jonas, Humanismens kris. Bildningsideal och kul-
turkritik i Sverige 1848–1933 (diss. Lund; Eslöv, 1999)

Hansson, Stina, ”Repertoar och tradition: Till den teoretis-
ka förståelsen av repertoardiktningen och den roman-
tiska ’litteraturrevolutionen’”, i Edda. Nordisk tidsskrift 
for litteraturforskning nr 1 1993, s. 45–54

Harding, Gunnar, ”Och drog likt drömmar bort”, i Och 
drog likt drömmar bort. Coleridge, Wordsworth och de-
ras epok, i urval och presentation av Gunnar Harding 
(Stockholm, 2000)

Harris, Wendell V., ”Reflections on the Peculiar Status of 
the Personal Essay”, i College English nr 8 1996, s. 934–
953

Harrison, Thomas, Essayism. Conrad, Musil and Pirandello 
(Baltimore, 1992)

Hesse, Douglas, ”Essay Form and Auskomponierung”, i Es-

says on the Essay. Redefining the Genre, red. Alexander J. 
Butrym (Athens, 1988)

Hesse, Douglas, ”Stories in Essays, Essays as Stories”, i Lit-
erary Nonfiction. Theory, Criticism, Pedagogy, red. Chris 
Anderson (Carbondale, 1989)

Hesse, Douglas, ”British Essay”, i Encyclopedia of the Essay, 
red. Tracy Chevalier (London, 1997)

Hickey, Alison, ”Charles Lamb’s Romantic Collabora-
tions”, i English Literary History nr 3 1996, s. 735–771

Higgins, David, ”Imagining the Exotic: De Quincey and 
Lamb in the London Magazine”, i Romanticism nr 3 
2011, s. 288–298

Hindrichs, Cheryl, ”Feminist Optics and Avant-Garde 
Cinema: Germaine Dulac’s ’The Smiling Madame Beu-
det’ and Virginia Woolf ’s ’Street Haunting’”, i Feminist 
Studies nr 2 2009, s. 294–322

Hodges, Kenneth, ”Reformed Dragons: Bevis of Hampton, 
Sir Thomas Malory’s Le Morte Darthur, and Spenser’s 
Faerie Queene”, i Texas Studies in Literature and Lan-
guage nr 1 2012, s. 110–131

Hodgkinson, Tom, How to be Idle (London, 2005 [2004])
Hoffmann, George, Montaigne’s Career (Oxford, 1998)
Hoffmann, George, ”From Amateur Gentleman to Gen-

tleman Amateur”, i Montaigne after Theory, Theory after 
Montaigne, red. Zahi Zalloua (Seattle, 2009)

Horatius Flaccus, Quintus, Epistlar och sista dikter, övers. 
Ebbe Linde (Stockholm, 1960)

Horatius Flaccus, Quintus, Diktkonsten. Ars Poetica, övers. 
Arvid Andrén (Jonsered, 1992)

Huizinga, Johan, Den lekande människan, övers. Ingeborg 
Löfgren (Stockholm, 2004 [1938])

Hull, Simon P., ”Editing Elia: Lamb, the London, and the 
Essayistic Figure”, i The British Periodical Text, 1797–
1835, red. Simon P. Hull (Penrith, 2008)

Hull, Simon P., ”Introduction”, i The British Periodical Text, 
1797–1835, red. Simon P. Hull (Penrith, 2008)

Hull, Simon P., ”Spellbinding London: Charles Lamb’s 
’Elia’ and the Old Country House”, i Studies in Roman-
ticism nr 1 2009, s. 121–138

Hull, Simon P., ”’Antiquity! Thou Wondrous Charm’: 
Lamb, Nostalgia and the Effable City”, i Wordsworth 
Circle nr 3 2010, s. 128–131



553

Hull, Simon P., Charles Lamb, Elia and the London Maga-
zine. Metropolitan Muse (London, 2010)

Hull, Simon P., ”Lamb, Woolf and Domesti-city”, i The 
Charles Lamb Bulletin nr 153 2011, s. 12–23

Hunt, Peter, ”Introduction”, i Kenneth Grahame, The Wind 
in the Willows, red. Peter Hunt (Oxford, 2010)

Huysmans, Joris-Karl, Mot strömmen, övers. Elias Wraak 
(Malmö, 2004 [1884])

Hägg, Göran, Övertalning och underhållning. Den svenska 
essäistiken 1890–1930 (diss.; Stockholm, 1978)

Italia, Iona, The Rise of Literary Journalism in the Eighteenth 
Century. Anxious Employment (London, 2005)

Jackson, H. J., Marginalia. Readers Writing in Books (New 
Haven, 2001)

Jackson, Holbrook, ”Introduction to the 1932 Edition”, i 
Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, red. Hol-
brook Jackson (New York, 2001 [1621])

James, Felicity, Charles Lamb, Coleridge and Wordsworth. 
Reading Friendship in the 1790s (Basingstoke, 2008)

Jarlbrink, Johan, Det våras för journalisten. Symboler och 
handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare 
från 1870-tal till 1930-tal (diss. Linköping; Stockholm, 
2009)

Jay, Martin, Cultural Semantics. Keywords of Our Time 
(Amherst, 1998)

Jeanneret, Michel, ”The Vagaries of Exemplarity: Distor-
tion or Dismissal?”, i Journal of the History of Ideas nr 4 
1998, s. 565–579

Jelsbak, Torben, ”Stil”, i Litteratur. Introduktion till teori 
och analys, red. Lasse Horne Kjældgaard m.fl., övers. 
Sven-Erik Torhell (Lund, 2015)

Jenkins, Hugh, Feigned Commonwealths. The Coun-
try-House Poem and the Fashioning of the Ideal Commu-
nity (Pittsburgh, 1998)

Johannesen, Georg, ”Holberg og essayet”, i Om den norske 
skrivemåten. Eksempler of moteksempler til belysning av 
nyere norsk retorikk (Oslo, 1981)

Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga (Stock-
holm, 2006 [1998])

Johannisson, Karin, Melankoliska rum. Om ångest, leda och 
sårbarhet i förfluten tid och nutid (Stockholm, 2009)

Johansson, Anders, ”Övertolkningens nödvändighet: Ad-

orno, gesterna och sanningen”, i Critica obscura. Litter-
aturkritiska essäer (Umeå, 2012)

Johansson, Anders, Självskrivna män. Subjektiveringens dia-
lektik (Göteborg, 2015)

Johnson, Peter, ”Unravelling Foucault’s ’different spaces’”, i 
History of the Human Sciences nr 4 2006, s. 75–90

Johnson, Samuel, Selected Essays, red. David Womersley 
(London, 2003)

Jordan, Sarah, The Anxieties of Idleness. Idleness in Eigh-
teenth-Century British Literature and Culture (Lewis-
burg, 2003)

Jordan, Sarah, ”Idleness, Class and Gender in the Long 
Eighteenth Century”, i Idleness, Indolence and Leisure 
in English Literature, red. Monika Fludernik & Miriam 
Nandi (Basingstoke, 2014)

Jordheim, Helge, Läsningens vetenskap. Utkast till en ny fil-
ologi (Gråbo, 2003)

Kaplan, Edward K., Baudelaire’s Prose Poems. The Esthet-
ic, the Ethical and the Religious in The Parisian Prowler 
(Athens, 1990)

Kauffmann, R. Lane, ”The Skewed Path: Essaying as Un-
methodical Method”, i Essays on the Essay. Redefining 
the Genre, red. Alexander J. Butrym (Athens, 1988)

Kaufmann, Michael, ”A Modernism of One’s Own: Vir-
ginia Woolf ’s TLS Reviews and Eliotic Modernism”, i 
Virginia Woolf and the Essay, red. Beth Carole Rosen-
berg & Jeanne Dubino (Basingstoke, 1997)

Kellerman, Martin, Allt blir inget (Stockholm, 2015)
Kelsall, Malcolm, ”Addison, Joseph”, i The Encyclopedia of 

the Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997)
Kenkō, Yoshida, Stilla stunders tankar, övers. Vibeke 

Emond (Lund, 2015)
Kern, Stephen, The Modernist Novel. A Critical Introduction 

(Cambridge, 2011)
Key, Ellen, ”Stillhet”, i Tankebilder. 1, Kvinnorna – lifsbehov 

– individualitet (Stockholm, 1898) 
Kingwell, Mark, ”Idling Toward Heaven: The Last De-

fence You Will Ever Need”, i Joshua Glenn & Mark 
Kingwell, The Idler’s Glossary (Emeryville, 2008)

Kirklighter, Cristina, Traversing the Democratic Borders of 
the Essay (New York, 2002)

Kittler, Friedrich, ”Grammofon, film, skrivmaskin”, övers. 



554

Tommy Andersson, i Maskinskrifter. Essäer om medier 
och litteratur, utg. Otto Fischer & Thomas Götselius 
(Gråbo, 2003 [1986])

Kittler, Friedrich, Nedskrivningssystem 1800/1900, övers. 
Tommy Andersson (Göteborg, 2012 [1985/2003])

Kjellén, Alf, Flanören och hans storstadsvärld. Synpunkter på 
ett litterärt motiv (Stockholm, 1985)

Klaus, Carl H., ”Elements of the Essay”, i Elements of Lit-
erature. Essay, Fiction, Poetry, Drama, Film, red. Robert 
Scholes, 4 uppl. (New York, 1991)

Klaus, Carl H., The Made-Up Self. Impersonation in the Per-
sonal Essay (Iowa City, 2010)

Klaus, Carl H., ”Toward a Collective Approach to the Es-
say”, i Essayists on the Essay. Montaigne to Our Time, red. 
Carl H. Klaus & Ned Stuckey-French (Iowa City, 2012)

Knighton, Andrew Lyndon, Idle Threats. Men and the Lim-
its of Productivity in 19th-Century America (New York, 
2012)

Kohlmann, Benjamin, ”Versions of Working-Class Idle-
ness: Non-Productivity and the Critique of Victorian 
Workaholism”, i Idleness, Indolence and Leisure in En-
glish Literature, red. Monika Fludernik & Miriam Nan-
di (Basingstoke, 2014)

Korhonen, Kuisma, Textual Friendship. The Essay as Impos-
sible Encounter, from Plato and Montaigne to Levinas and 
Derrida (Amherst, 2006)

Korte, Barbara, ”Against Busyness: Idling in Victorian and 
Contemporary Travel Writing”, i Idleness, Indolence and 
Leisure in English Literature, red. Monika Fludernik & 
Miriam Nandi (Basingstoke, 2014)

Koselleck, Reinhart, Futures Past. On the Semantics of His-
torical Time, övers. Keith Tribe (New York, 2004 [1985])

Koskinen, Lennart, Det goda jag vill… Om dödssynder och 
kardinaldygder (Stockholm, 2001)

Koutsantoni, Katerina, Virginia Woolf ’s Common Reader 
(Farnham, 2009)

Krause, Virginia, Idle Pursuits. Literature and Oisiveté in the 
French Renaissance (Newark, 2003) 

Kuge, Shu, ”Politics of Doodling: Tamura Toshiko’s ’A 
Woman Writer’”, i Positions nr 3 2007, s. 487–509

Kuhn, Reinhard, The Demon of Noontide. Ennui in Western 
Literature (Princeton, 1976)

Kuist, James M., ”Periodical Essay”, i Encyclopedia of the 
Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997)

Lafargue, Paul, Rätten till lättja. Vederläggningen av ”Rätten 
till arbete” från 1848, övers. Göran Bergström, Lars Ny-
man & Brutus Östling (Stockholm, 1988 [1880])

Lamb, Charles & Mary, The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. I. Miscellaneous Prose 1798–1834, red. E. V. 
Lucas (London, 1903)

Lamb, Charles & Mary, The Works of Charles and Mary 
Lamb. Vol. II. Elia and the Last Essays of Elia, red. E. V. 
Lucas (London, 1903)

Lamb, Charles, Essayer, översättning och inledning av Sig-
frid Lindström (Lund, 1952)

Lamb, Charles, ”Londonbon”, övers. Gunnar Harding, i 
Och drog likt drömmar bort. Coleridge, Wordsworth och 
deras epok, i urval och presentation av Gunnar Harding 
(Stockholm, 2000 [1802])

Lamb, Charles, ”From an Unpublished Review of Hazlitt’s 
Table Talk”, i Essayists on the Essay. Montaigne to Our 
Time, red. Carl H. Klaus & Ned Stuckey-French (Iowa 
City, 2012 [1821])

Lamb, Mary, ”Om handarbete”, övers. Ingrid Ingemark, 
Jesper Högström och Gunnar Harding, i Och drog likt 
drömmar bort. Coleridge, Wordsworth och deras epok, i 
urval och presentation av Gunnar Harding (Stockholm, 
2000 [1814])

Landgren, Bengt, ”Vad är en litterär text?”, i Litteraturve-
tenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. 
(Lund, 2002)

Langan, Celeste, Romantic Vagrancy. Wordsworth and the 
Simulation of Freedom (Cambridge, 1995)

Langer, Ullrich, ”Montaigne’s Political and Religious Con-
text”, i The Cambridge Companion to Montaigne, red. 
Ullrich Langer (Cambridge, 2005)

Laqueur, Thomas, Making Sex. Body and Gender from the 
Greeks to Freud (Cambridge, 1992 [1990])

Larsen, Svend Erik, ”Døgnets flaner: Flanøren som 
stereotype”, i Stereotyper i Europa, red. Gunhild Agger, 
Barbara Gentikov & Ulf Hedetoft (Aarhus, 1990)

Larsson, Lisbeth, Sanning och konsekvens. Marika Stiern-
stedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna 
(Stockholm, 2001)



555

Larsson, Lisbeth, Promenader i Virginia Woolfs London 
(Stockholm, 2014)

Leaska, Mitchell A., ”Introduction”, i Virginia Woolf, 
The Pargiters. The Novel-Essay Portion of the Years, red. 
Mitchell A. Leaska (London, 1978)

Lee, Hermione, Virginia Woolf (New York, 1997 [1996])
Lee, Hermione, ”Introduction”, i Virginia Woolf, A Room 

of One’s Own and Three Guineas (London, 2001)
Lee, Hermione, Body Parts. Essays on Life-Writing (London, 

2008)
Lee, Hermione, ”Virginia Woolf ’s Essays”, i The Cambridge 

Companion to Virginia Woolf, red. Sue Roe & Susan Sel-
lers (Cambridge, 2009 [2000])

Levi, Anthony, ”Feuilleton”, i Encyclopedia of the Essay, red. 
Tracy Chevalier (London, 1997)

Lewan, Bengt, Arkadien. Om herdar och herdinnor i svensk 
dikt (Nora, 2001)

Lewis, Charlton T. & Charles Short, A Latin Dictionary 
Founded on Andrews’ Edition of Freund’s Latin Dictio-
nary (Oxford, 1966 [1879])

Lindberg, Bo, Seneca. Människosläktets lärare (Stockholm, 
2010)

Lindeborg, Lisbeth, ”Beginerna var kvinnorörelsens före-
gångare”, i Svenska Dagbladet 8.3.2013

Lindqvist, Sven, Ett förslag (Stockholm, 1955)
Lindskog, Annika J., Silent Modernism. Soundscapes and the 

Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf (diss.; Lund, 
2014)

Lindström, Hans, Skrattet åt världen i litteraturen (diss. 
Lund; Stockholm, 1993)

Lindström, Sigfrid, ”Inledning” i Charles Lamb, Essayer, 
övers. Sigfrid Lindström (Lund, 1952)

Lipking, Lawrence, ”The Marginal Gloss”, i Critical Inqui-
ry nr 4 1977, s. 609–655

Lisle, Debbie, The Global Politics of Contemporary Travel 
Writing (Cambridge, 2006)

Lopate, Phillip, ”Introduction”, i The Art of the Personal Es-
say. An Anthology from the Classical Era to the Present 
(New York, 1995)

Lopate, Phillip, ”Foreword”, i Charles Lamb, Essays of Elia 
(Iowa City, 2003)

Lopate, Phillip, ”What Happened to the Personal Essay?”, 

i The Fourth Genre. Contemporary Writers of/on Creative 
Nonfiction, red. Robert L. Root & Michael Steinberg, 4 
uppl. (New York, 2007)

Low, Lisa, ”Refusing to Hit Back: Virginia Woolf and the 
Impersonality Question”, i Virginia Woolf and the Es-
say, red. Beth Carole Rosenberg & Jeanne Dubino (Ba-
singstoke, 1997)

Lowe, Graham S., Women in the Administrative Revolution. 
The Feminization of Clerical Work (Cambridge, 1987)

Lucas, E. V., ”Notes”, i Charles & Mary Lamb, The Works 
of Charles and Mary Lamb. Vol. II. Elia and the Last 
Essays of Elia, red. E. V. Lucas (London, 1903)

Luckhurst, Nicola, ”Introduction”, i The Reception of Vir-
ginia Woolf in Europe, red. Mary Ann Caws & Nicola 
Luckhurst (London, 2002)

Lukács, Georg, ”Über Wesen und Form des Essays”, i Die 
Seele und Die Formen. Essays (Berlin, 1911)

Lutz, Tom, Doing Nothing. A History of Loafers, Loungers, 
Slackers, and Bums in America (New York, 2006)

MacIntyre, Alasdair, After Virtue. A Study in Moral Theory, 
3 uppl. (London, 2013 [1981])

de Man, Paul, ”The Rhetoric of Temporality”, i Blindness 
and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criti-
cism, 2 uppl. (Minneapolis, 1983 [1971])

Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden. Om den svenska 
kurortskulturen 1680–1880 (Stockholm, 2001)

March, Jenny, Cassell Dictionary of Classical Mythology 
(London, 1998)

Marcus, Jane, Virginia Woolf and the Languages of Patriar-
chy (Bloomington, 1987)

Marcus, Laura, ”Woolf ’s Feminism and Feminism’s 
Woolf”, i The Cambridge Companion to Virginia Woolf, 
red. Sue Roe & Susan Sellers (Cambridge, 2009 [2000])

Maynard, Lee Anna, Beautiful Boredom. Idleness and Femi-
nine Self-Realization in the Victorian Novel (Jefferson, 
2009)

Maza, Sarah, ”Stephen Greenblatt, New Historicism, and 
Cultural History, Or, What we Talk about When we 
Talk about Cultural History”, i Modern Intellectual His-
tory nr 2 2004, s. 249–265

Mazzarella, Merete, ”Att leva essäistiskt”, i Horisont nr 4 
2009, s. 32–33



556

Mazzeo, Tilar J., Plagiarism and Literary Property in the Ro-
mantic Period (Philadelphia, 2007)

McCarthy, John A., ”German Essay”, i Encyclopedia of the 
Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997)

McFarland, Thomas, Romantic Cruxes. The English Essayists 
and the Spirit of the Age (Oxford, 1987)

McKenzie, Alan T., ”The Spectator”, i Encyclopedia of the 
Essay, red. Tracy Chevalier (London, 1997)

McNeillie, Andrew, ”Introduction”, i Virginia Woolf, The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. I, 1904–1912, red. Andrew 
McNeillie (London, 1986)

McNeillie, Andrew, ”Introduction”, i Virginia Woolf, The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. III, 1919–1924, red. Andrew 
McNeillie (London, 1988)

McNeillie, Andrew, ”Introduction”, i Virginia Woolf, The 
Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 1925–1928, red. Andrew 
McNeillie (London, 1994)

Melberg, Arne, ”På spaning efter en okänd genre”, i Gen-
rer och genreproblem. Teoretiska och historiska perspektiv, 
red. Beata Agrell & Ingela Nilsson (Göteborg, 2003)

Melberg, Arne, Resa och skriva. En guide till den moderna 
reselitteraturen (Göteborg, 2006)

Melberg, Arne, Självskrivet. Om självframställning i littera-
turen (Stockholm, 2008)

Melberg, Arne, Försök att läsa Montaigne (Stockholm, 2010 
[2000])

Melberg, Arne, ”Lättjan är giftet och skrivandet räddning-
en”, i Svenska Dagbladet 10.10.2010

Melberg, Arne, ”Entusiastiska pessimisters spirituella 
konst”, i Svenska Dagbladet 17.12.2012

Melberg, Arne, ”Seneca skapade en tillfällig paus i tidens 
gång”, i Svenska Dagbladet 10.2.2013

Mellor, Anne K., English Romantic Irony (Cambridge, 1980)
Merchant, Carolyn, Naturens död. Kvinnan, ekologin och 

den vetenskapliga revolutionen, övers. Öjevind Lång 
(Stockholm/Stehag, 1994 [1980])

Meyer Spacks, Patricia, Boredom. The Literary History of a 
State of Mind (Chicago, 1996 [1995])

Milton, John, Poetical Works, red. Douglas Bush (London, 
1967)

Moi, Toril, Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory 
(New York, 1985)

Monsman, Gerald, Confessions of a Prosaic Dreamer. Charles 
Lamb’s Art of Autobiography (Durham, 1984)

Monsman, Gerald, ”Charles Lamb’s Elia and the Fallen 
Angel”, i Studies in Romanticism nr 1 1999, s. 51–62

Monsman, Gerald, ”Satiric Models for Charles Lamb’s ’A 
Dissertation upon Roast Pig’”, i Nineteenth-Century 
Prose nr 1 2006, s. 1–27

de Montaigne, Michel, Essayer. Bok I, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 1986 [1588])

de Montaigne, Michel, Essayer. Bok III, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 1992 [1588])

de Montaigne, Michel, The Complete Essays, övers. M. A. 
Screech (London, 2003)

de Montaigne, Michel, The Complete Works. Essays, Travel 
Journal, Letters, övers. Donald Frame (New York, 2003)

de Montaigne, Michel, Les Essais, red. Jean Balsamo, Mi-
chel Magnien & Catherine Magnien-Simonin (Paris, 
2007 [1595]) 

de Montaigne, Michel, Essayer. Bok I, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 2012 [1595])

de Montaigne, Michel, Essayer. Bok II, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 2012 [1595])

de Montaigne, Michel, Essayer. Bok III, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 2012 [1595])

Montero, David, Thinking Images. The Essay Film as a Dia-
logic Form in European Cinema (Bern, 2012)

Montrose, Louis A., ”Professing the Renaissance: The Poe-
tics and Politics of Culture”, i The New Historicism, red. 
H. Aram Veeser (New York, 1989)

Moretti, Franco, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for 
Literary History (London, 2005)

Moretti, Franco, Distant Reading (London, 2013)
Moretti, Franco, The Bourgeois. Between History and Litera-

ture (London/New York, 2013)
Morgan Green, Laura, Educating Women. Cultural Conflict 

and Victorian Literature (Athens, 2001) 
Moss, Ann, Printed Commonplace-Books and the Structuring 

of Renaissance Thought (Oxford, 2002 [1996])
Mullan, John, Anonymity. A Secret History of English Litera-

ture (London, 2007)
Murphy, Peter T., ”Impersonation and Authorship in Ro-

mantic Britain”, i English Literary History nr 3 1992, s. 
625–649



557

Murray, Penelope, ”Editor’s introduction”, i J. M. Cocking, 
Imagination. A Study in the History of Ideas, red. Penelo-
pe Murray (London, 1991)

Musil, Robert, Mannen utan egenskaper. Vol. I, övers. Irma 
Nordvang (Stockholm, 1961 [1930])

Nandi, Miriam, ”The Dangers and Pleasures of Filling Vac-
uous Time: Idleness in Early Modern Diaries”, i Idleness, 
Indolence and Leisure in English Literature, red. Monika 
Fludernik & Miriam Nandi (Basingstoke, 2014)

Nietzsche, Friedrich, ”Menschliches, Allzumenschliches. 
Ein Buch für freie Geister”, i Werke in drei Bänden, Bd 
1, utg. Karl Schlechta (München, 1954 [1878])

Nietzsche, Friedrich, ”Mänskligt, alltförmänskligt. En bok 
för fria andar”, i Samlade skrifter. Band 3, övers. Lars 
Bjurman (Stockholm/Stehag, 2000 [1878])

Nietzsche, Friedrich, ”Till moralens genealogi. En strids-
skrift”, i Samlade skrifter. Band 7, övers. Peter Handberg 
(Stockholm/Stehag, 2002 [1886/1887])

Nietzsche, Friedrich, Samlade skrifter. Band 5, Den glada 
vetenskapen (” la gaya scienza”), övers. Carl-Henning 
Wijkmark (Stockholm/Stehag, 2008 [1882])

Nilsson, Roddy, Foucault. En introduktion (Malmö, 2008) 
Norstedts stora fransk-svenska ordbok (Stockholm, 2001)
Norstedts stora tyska ordbok (Stockholm, 2008)
de Obaldia, Claire, The Essayistic Spirit. Literature, Criti-

cism, and the Essay (Oxford, 1995)
O’Brien, John, ”Montaigne and Antiquity: Fancies and 

Grotesques”, i The Cambridge Companion to Montaigne, 
red. Ullrich Langer (Cambridge, 2005)

O’Dell, Tom, Spas. The Cultural Economy of Hospitality, 
Magic and the Senses (Lund, 2010)

Olsson, Bernt, Ingemar Algulin & Johan Sahlin, Litter-
aturens historia i världen, 6 omarb. och utök. uppl. 
(Lund, 2015)

Olsson, Jesper, Läsning – apparat – algoritm (Stockholm, 
2016)

Ong, Walter J., Interfaces of the Word. Studies in the Evolu-
tion of Consciousness and Culture (Ithaca, 1977)

Ong, Walter J., Muntlig och skriftlig kultur. Teknologisering-
en av ordet, övers. Lars Fyhr, Gunnar D. Hansson & 
Lilian Palme (Göteborg, 1999 [1982])

Oscarsson, Ingemar, Fortsättning följer. Följetong och fort-

sättningsroman i dagspressen till ca 1850 (diss.; Lund, 
1980)

Palm, Anders, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en 
inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. (Lund, 2002)

Palonen, Kari, ”Rhetorical and Temporal Perspectives on 
Conceptual Change”, i Finnish Yearbook of Political 
Thought, 1999, vol. 3 (Jyväskylä, 1999), s. 41–59

Park, Katharine & Lorraine J. Daston, ”Unnatural Con-
ceptions: The Study of Monsters in Sixteenth- and Sev-
enteenth-Century France and England”, i Past & Pres-
ent nr 92 1981, s. 20–54

Parker, Mark, Literary Magazines and British Romanticism 
(Cambridge, 2000)

Parkhurst Ferguson, Priscilla, ”The Flâneur on and off the 
Streets of Paris”, i The Flâneur, red. Keith Tester (Lon-
don & New York, 1994)

Parkin, Tim G., Old Age in the Roman World. A Cultural 
and Social History (Baltimore & London, 2003)

Parsons, Deborah L., Streetwalking the Metropolis. Women, 
the City, and Modernity (Oxford, 2000)

Parsons, Deborah L., Theorists of the Modernist Novel. James 
Joyce, Dorothy Richardson, Virginia Woolf (London, 
2007)

Paule, Michele, ”Super Slacker Girls: Dropping Out but 
Divinely Inspired”, i Geek Chic. Smart Women in Pop-
ular Culture, red. Sherrie A. Inness (New York, 2007)

Paulsen, Roland, Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde tek-
nologin (Malmö, 2010)

Paulsen, Roland, Empty Labor. Idleness and Workplace Resis-
tance (Cambridge, 2014)

Perloff, Marjorie, Edge of Irony. Modernism in the Shadow of 
the Habsburg Empire (Chicago, 2016)

Peterson, M. Jeanne, ”The Victorian Governess. Status 
Incongruence in Family and Society”, i Suffer and Be 
Still. Women in the Victorian Age, red. Martha Vicinus 
(Bloomington, 1973 [1972])

Plass, Ulrich, Language and History in Theodor W. Adorno’s 
Notes to Literature (New York & London, 2007)

von Platen, Magnus, ”Inledning”, i Världens bästa essayer i 
urval, red. Magnus von Platen (Stockholm, 1961)

von Platen, Magnus, ”Essayn”, i Skandalen på Operakälla-
ren och andra essayer (Stockholm, 1996)



558

Platon, ”Faidros”, i Skrifter. Bok 2, övers. Jan Stolpe (Stock-
holm, 2001)

Plotz, Judith A., Romanticism and the Vocation of Childhood 
(New York, 2001)

Plutarchos, Plutarch’s Moralia. 2, 86B–171B, övers. Frank 
Cole Babbitt (Cambridge, 2002)

Pons, Alain, ”Genius”, i Dictionary of Untranslatables. A 
Philosophical Lexicon, red. Barbara Cassin m.fl. (Prince-
ton, 2014)

Pons, Alain, ”Sprezzatura”, i Dictionary of Untranslat-
ables. A Philosophical Lexicon, red. Barbara Cassin m.fl. 
(Princeton, 2014) 

Poole, Roger, The Unknown Virginia Woolf, 4 rev. uppl. 
(Cambridge, 1995 [1978])

Potolsky, Matthew, Mimesis (New York, 2006)
Prescott, Sarah, Women, Authorship and Literary Culture, 

1690–1740 (Basingstoke, 2003)
Prescott, Sarah, ”’That private shade, wherein my Muse 

was bred’: Katherine Philips and the Poetic Spaces of 
Welsh Retirement”, i Philological Quarterly nr 4 2009, 
s. 345–364

Price, Joanna, ”’I wanted unheimlich […] but of the right 
kind: Strangeness and Strangerness without the blank 
despair’. Trauma and Travel in the Works of Jenny 
Diski”, i Diseases and Disorders in Contemporary Fiction. 
The Syndrome Syndrome, red. T. J. Lustig & James Pea-
cock (New York, 2013) 

Rado, Lisa, The Modern Androgyne Imagination. A Failed 
Sublime (Charlottesville, 2000)

Rajan, Tilottama, ”Keats, Poetry, and ’The Absence of the 
Work’”, i Modern Philology nr 3 1998, s. 334–351

Randall, Bryony, ”Woolf and Modernist Studies”, i Virgin-
ia Woolf in Context, red. Bryony Randall & Jane Gold-
man (Cambridge, 2012)

Rascaroli, Laura, The Personal Camera. Subjective Cinema 
and the Essay Film (London, 2009) 

Recchio, Thomas E., ”A Dialogical Approach to the Essay”, 
i Essays on the Essay. Redefining the Genre, red. Alexander 
J. Butrym (Athens, 1988)

Reeser, Todd, Moderating Masculinity in Early Modern Cul-
ture (Chapel Hill, 2006)

Regosin, Richard, Montaigne’s Unruly Brood. Textual 

Engendering and the Challenge to Paternal Authority 
(Berkeley, 1996)

Regosin, Richard, ”’Mettre la theorique avant la practique’: 
Montaigne and the Practice of Theory”, i Montaigne 
after Theory, Theory after Montaigne, red. Zahi Zalloua 
(Seattle, 2009)

Riehl, Joseph E., That Dangerous Figure. Charles Lamb and 
the Critics (Columbia, 1999)

Robins, Stephen, The Importance of Being Idle. A Little Book 
of Lazy Inspiration (London, 2003 [2000])

Robson, Mark, Stephen Greenblatt (New York, 2008)
Roche, Dan, ”Familiar Essay”, i Encyclopedia of the Essay, 

red. Tracy Chevalier (London, 1997)
Rohner, Ludwig, Der deutsche Essay. Materialien zur 

Geschichte und Ästhetik einer literarischen Gattung 
(Neuwied, 1966)

Rojek, Chris, The Labour of Leisure. The Culture of Free 
Time (Los Angeles, 2010)

Rosa, Hartmut, ”Epilogue: Remember that Time is Knowl-
edge, Health and Happiness: On the Mysterious Disap-
pearance of Leisure”, i Idleness, Indolence and Leisure in 
English Literature, red. Monika Fludernik & Miriam 
Nandi (Basingstoke, 2014)

Rosenberg, Beth Carole, Virginia Woolf and Samuel John-
son. Common Readers (Basingstoke, 1995)

Rosenberg, Beth Carole & Jeanne Dubino, ”Introduction”, 
i Virginia Woolf and the Essay, red. Beth Carole Rosen-
berg & Jeanne Dubino (Basingstoke, 1997)

Rousseau, Jean-Jacques, En enslig vandrares drömmerier, 
övers. David Sprengel (Stockholm, 2000 [1778])

Rowland, Peter, Dickensian Digressions. The Hunter, The 
Haunter and the Hunted (Bethesda, 2011)

Russell, Bertrand, In Praise of Idleness and Other Essays 
(London, 2004 [1935])

Sadlek, Gregory M., Idleness Working. The Discourse of 
Love’s Labor from Ovid through Chaucer and Gower 
(Washington, 2004)

Sadlek, Gregory M., ”Otium, Negotium, and the Fear of 
Acedia in the Writings of England’s Late Medieval Ri-
cardian Poets”, i Idleness, Indolence and Leisure in Eng-
lish Literature, red. Monika Fludernik & Miriam Nandi 
(Basingstoke, 2014)



559

Sagan, Françoise, Bonjour tristesse, övers. Lily Vallquist 
(Stockholm, 2014 [1954])

Saint-Amand, Pierre, The Pursuit of Laziness. An Idle In-
terpretation of the Enlightenment, övers. Jennifer Curtiss 
Gage (Princeton, 2011)

Sainte-Beuve, Charles-Augustin, ”Vad är en klassiker?”, 
övers. Arne Melberg, i Essä. Urval och introduktion av 
Arne Melberg (Göteborg, 2013 [1850])

Saloman, Randi, Virginia Woolf ’s Essayism (Edinburgh, 
2014 [2012])

Sandbach-Dahlström, Catherine, ”’Que scais-je?’: Virginia 
Woolf and the Essay as Feminist Critique”, i Virgin-
ia Woolf and the Essay, red. Beth Carole Rosenberg & 
Jeanne Dubino (Basingstoke, 1997)

Sandbach-Dahlström, Catherine, ”’Literature is no one’s 
private ground’: The Critical and Political Reception of 
Virginia Woolf in Sweden”, i The Reception of Virginia 
Woolf in Europe, red. Mary Ann Caws & Nicola Luck-
hurst (London, 2002)

Sandel, Cora, Alberte og friheten (Oslo, 1965 [1931])
Sandel, Cora, Alberte och friheten, övers. Gun-Britt Sund-

ström (Stockholm, 1997 [1931]) 
Savin, Kristiina, Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i 

det tidigmoderna Sverige (diss.; Lund, 2011)
Sayre, Robert, Solitude in Society. A Sociological Study in 

French Literature (Cambridge, 1978)
Scalia, Christopher J., ”Transcendental Buffoonery: Jacob 

Dousterswivel and the Romantic Irony of Blackwood’s”, 
i Studies in Romanticism nr 3 2012, s. 375–398

Schneewind, J. B., ”Montaigne on Moral Philosophy and 
the Good Life”, i The Cambridge Companion to Mon-
taigne, red. Ullrich Langer (Cambridge, 2005)

Schwenger, Peter, At The Borders of Sleep. On Liminal Liter-
ature (Minneapolis, 2012)

Schärf, Christian, Geschichte des Essays. Von Montaigne bis 
Adorno (Göttingen, 1999)

Screech, M. A., Montaigne & Melancholy (London, 1983)
Seeley, Tracy, ”Flights of Fancy: Spatial Digression and Sto-

rytelling in A Room of One’s Own”, i Locating Woolf. The 
Politics of Space and Place, red. Anna Snaith & Michael 
H. Whitworth (Basingstoke & New York, 2007)

Selboe, Tone, Litterære vaganter. Byens betydning hos seks 
kvinnelige forfattere (Oslo, 2003)

Seneca, Lucius Annaeus, Moral Essays. Vol. II, övers. John 
W. Basore (Cambridge, 1935)

Seneca, Lucius Annaeus, Breven till Lucilius, övers. Bertil 
Cavallin (Stockholm, 1979)

Seneca, Lucius Annaeus, Om livets korthet och andra skrif-
ter, övers. Magnus Wistrand (Göteborg, 2012)

Sennett, Richard, The Fall of Public Man (London, 2002 
[1977])

Shakespeare, William, Shakespeare’s Sonnets, red. A. L. 
Rowse (London, 1964 [1609])

Shevelow, Kathryn, Women and Print Culture. The Con-
struction of Femininity in the Early Periodical (London, 
1989)

Showalter, Elaine, A Literature of Their Own. British Wom-
en Novelists from Brontë to Lessing, rev. utg. (London, 
1982 [1977])

Simmel, Georg, ”The Sociology of Sociability”, övers. Ev-
erett C. Hughes, i Simmel on Culture. Selected Writings, 
red. David Frisby & Mike Featherstone (London, 1997 
[1911]) 

Simmel, Georg, ”Ensamhet och tvåsamhet”, övers. Erik af 
Edholm, i Hur är samhället möjligt? – och andra essäer 
(Göteborg, 2013 [1908])

Sjöberg, Fredrik, ”Om essäkonsten”, i Varför håller man på? 
Och andra essäer (Stockholm, 2012)

Skinner, Quentin, ”Language and Social Change”, i Mean-
ing and Context. Quentin Skinner and his Critics, red. 
James Tully (Cambridge, 1988 [1976])

Skinner, Quentin, Reason and Rhetoric in the Philosophy of 
Hobbes (Cambridge, 1996)

Skinner, Quentin, ”Rhetoric and Conceptual Change”, 
i Finnish Yearbook of Political Thought, 1999, vol. 3 
(Jyväskylä, 1999), s. 60–72

Slettedahl McPherson, Heidi, Transatlantic Women’s Litera-
ture (Edinburgh, 2008)

Smith, Alexander, Dreamthorp. A Book of Essays Written in 
the Country. With a Biographical and Critical Introduc-
tion by John Hogben, faksimil av utgåva tryckt i London 
1906 (Charleston, 2009 [1863])

Snaith, Anna, Virginia Woolf. Public and Private Negotia-
tions (Basingstoke, 2000)

Snyder, John, Prospects of Power. Tragedy, Satire, the Essay, 
and the Theory of Genre (Lexington, 1991)



560

Snyder, Katherine V., Bachelors, Manhood, and the Novel, 
1850–1925 (New York, 1999)

Solnit, Rebecca, Wanderlust. A History of Walking (New 
York, 2000)

Solomon, Julie Robin, ”Staking Ground: The Politics of 
Space in Virginia Woolf ’s A Room of One’s Own and 
Three Guineas”, i Women’s Studies nr 3/4 1989, s. 331–347 

Sontag, Susan, I Saturnus tecken, övers. Eva Liljegren 
(Stockholm, 1981 [1980])

Spiegelman, Willard, Majestic Indolence. English Romantic 
Poetry and the Work of Art (New York, 1995)

Squier, Susan M., Virginia Woolf and London. The Sexual 
Politics of the City (Chapel Hill, 1985)

Stanton, Domna C., The Aristocrat as Art. A Study of the 
Honnête Homme and the Dandy in Seventeenth- and 
Nineteenth-Century French Literature (New York, 1980)

Starobinski, Jean, Montaigne i rörelse, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm, 1994 [1982])

Stenqvist, Catharina & Marie Lindstedt Cronberg, ”Dyg-
der och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron”, i 
Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron, 
red. Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg 
(Lund, 2010)

Stevenson, Robert Louis, ”Försvar för dagdrivare”, övers. 
Gunnar Unger, i Världens bästa essayer i urval, red. 
Magnus von Platen (Stockholm, 1961 [1877])

Stewart, Garrett, Dear Reader. The Conscripted Audience in 
Nineteenth-Century British Fiction (Baltimore, 1996)

Stolpe, Jan, ”Förord”, i Michel de Montaigne, Essayer. Bok 
I, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2012 [1595])

Stora engelsk-svenska ordboken (Norstedts) (Stockholm, 
1995)

Strier, Richard, The Unrepentant Renaissance. From Petrarch 
to Shakespeare to Milton (Chicago & London, 2011)

Supple, James J., Arms Versus Letters. The Military and Lit-
erary Ideals in the ’Essais’ of Montaigne (Oxford, 1984)

Svedjedal, Johan, ”Drömmens nya ordning”, i Charles Bau-
delaire, Prosadikter, övers. Erik Blomberg (Stockholm, 
2000 [1869])

Svenaeus, Fredrik, ”De vill förvandla människan till ett da-
torprogram”, i Svenska Dagbladet 2.7.2017

Svenaeus, Fredrik, ”Posthumanisten vill vara en köttig cy-
borg”, i Svenska Dagbladet 3.7.2017

Svendsen, Lars, Work (Durham, 2008)
Tambling, Jeremy, Allegory (New York, 2010)
Taylor, Charles, Sources of the Self. The Making of the Mod-

ern Identity (Cambridge, 1989)
Terrien, Nicole, ”So Many Silent Voices, Which are Mine?”, 

i Voices and Silence in the Contemporary Novel in English, 
red. Vanessa Guignery (Newcastle upon Tyne, 2009)

Terrien, Nicole, ”Variations on the Theme of Fiction in 
Stranger on a Train by Jenny Diski”, i Generic Instability 
and Identity in the Contemporary Novel, red. Madele-
na Gonzalez & Marie-Odile Pittin-Hédon (Newcastle 
upon Tyne, 2010)

Terrien, Nicole, ”From Goya to the Writing of Madness: 
Then Again by Jenny Diski”, i Interfaces. Image Texte 
Langage nr 31 2011, s. 41–54

The Oxford Dictionary of Quotations, red. Elizabeth 
Knowles, 6 uppl. (Oxford, 2004)

The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. F. L. 
Cross & F. A. Livingstone, 3 uppl. (Oxford, 1997)

The Protestant Ethic Turns 100. Essays on the Centenary of the 
Weber Thesis, red. William H. Swatos Jr. & Lutz Kaelber 
(Boulder, 2005)

The Spectator. Vol. I, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965)
The Spectator. Vol. II, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965)
The Spectator. Vol. IV, red. Donald F. Bond (Oxford, 1965)
Tjeder, David, ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse: 

Den ständigt hotade manligheten”, i Manligt och oman-
ligt i ett historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren 
(Stockholm, 1999)

Todorov, Tzvetan, Genres in Discourse, övers. Catherine 
Porter (Cambridge, 1990 [1978])

Tosh, John, ”Masculinities in an Industrializing Society: 
Britain, 1800–1914”, i Journal of British Studies nr 2 
2005, s. 330–342

Tralau, Johan, Monstret i mig. Myter om gränser och vilddjur 
(Stockholm, 2015)

Tremper, Ellen, ”Who Lived at Alfoxton?” Virginia Woolf 
and English Romanticism (Lewisburg, 1998)

Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class (New 
York, 1994 [1899])

Vicinus, Martha, ”Introduction: The Perfect Victorian 
Lady”, i Suffer and Be Still. Women in the Victorian Age, 
red. Martha Vicinus (Bloomington, 1973 [1972])



561

Vickers, Brian, ”Leisure and Idleness in the Renaissance: 
The Ambivalence of Otium”, i Renaissance Studies nr 1 
1990, s. 1–37 (del 1) 

Vickers, Brian, ”Leisure and Idleness in the Renaissance: 
The Ambivalence of Otium”, i Renaissance Studies nr 2 
1990, s. 107–154 (del 2) 

Vila-Matas, Enrique, Bartleby & Co, övers. Yvonne Blank 
(Stockholm, 2014 [2000])

Villey, Pierre, Les Essais de Michel de Montaigne (Paris, 1946)
Världens bästa essayer i urval, red. Magnus von Platen 

(Stockholm, 1961)
Wahlund, Per Erik, ”Inledning”, i Virginia Woolf, Det 

lutande tornet. Tre essayer, övers. Per Erik Wahlund 
(Stockholm, 1952)

Wall, Wendy, The Imprint of Gender. Authorship and Publi-
cation in the English Renaissance (Ithaca, 1993)

Wanitzek, Leonie, ”Englishness, Summer and the Pastoral 
of Country Leisure in Twentieth-Century Literature”, 
i Idleness, Indolence and Leisure in English Literature, 
red. Monika Fludernik & Miriam Nandi (Basingstoke, 
2014)

Ward Jouve, Nicole, ”Virginia Woolf and Psychoanalysis”, 
i The Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Sue 
Roe & Susan Sellers (Cambridge, 2009 [2000])

Warner, Ansgar, ”Kampf gegen Gespenster”. Die Radio-Es-
says Wolfgang Koeppens und Arno Schmidts im Nacht-
programm des Süddeutschen Rundfunks als kritisches 
Gedächtnismedium (Bielefeld, 2007)

Warner, Marina, Monsters of Our Own Making. The Pecu-
liar Pleasures of Fear (Lexington, 2007 [1998])

Watson, J. R., ”Charles Lamb and Virginia Woolf (A short 
paper at the AGM, May 2011)”, i The Charles Lamb Bul-
letin nr 155 2012, s. 5–8

Watt, Ian, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson 
and Fielding (Harmondsworth, 1970 [1957])

Weber, Max, Den protestantiska etiken och kapitalismens 
anda, övers. Agne Lundquist (Lund, 1978 [1904–05])

Wenzel, Siegfried, The Sin of Sloth. Acedia in Medieval 
Thought and Literature (Chapel Hill, 1967)

Werner, Hans C., Literary Texts as Nonlinear Patterns. A 
Chaotics Reading of Rainforest, Transparent Things, Tra-
vesty, and Tristram Shandy (diss.; Göteborg, 1998)

Werner, Theresa, ”Personal Essay”, i Encyclopedia of the Es-
say, red. Tracy Chevalier (London, 1997)

Whitworth, Michael, ”Virginia Woolf and Modernism”, i 
The Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Sue 
Roe & Susan Sellers (Cambridge, 2009 [2000])

Wiener, Martin, English Culture and the Decline of the In-
dustrial Spirit, 1850–1980, 2 uppl. (Cambridge, 2004 
[1981])

Wierzbicka, Anna, Experience, Evidence, and Sense. The 
Hidden Cultural Legacy of English (New York, 2010)

Wild, Jonathan, The Rise of the Office Clerk in Literary Cul-
ture, 1880–1930 (Basingstoke, 2006)

Williams, Raymond, The Country and the City (London, 
1973)

Williams, Raymond, Marxism and Literature (Oxford, 
1977)

Williams, Raymond, Culture and Society. Coleridge to Or-
well (London, 1987 [1958]) 

Williams, Raymond, Keywords. A Vocabulary of Culture 
and Society, 2 rev. uppl. (London, 1988 [1976])

Wilson, Elizabeth, ”The Invisible Flâneur”, i New Left Re-
view nr 1 1992, s. 90–110

Woodbery, Bonnie, ”Charles Lamb’s ’Confessions of a 
Drunkard’. Constructing Subjectivity Through Con-
text”, i Nineteenth-Century Contexts nr 3 2000, s. 357–
390

Woodbridge, Linda, Vagrancy, Homelessness, and English 
Renaissance Literature (Urbana, 2001)

Woodmansee, Martha, The Author, Art, and the Market. 
Rereading the History of Aesthetics (New York, 1994)

Woodmansee, Martha ”Om författareffekten: Kollektivets 
återkomst”, övers. Gunnar Sandin, i Böcker och bibli-
otek. Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman 
(Lund, 1998)

Woolf, Virginia, A Room of One’s Own (London, 1930 
[1929])

Woolf, Virginia, Det lutande tornet. Tre essayer, övers. Per 
Erik Wahlund (Stockholm, 1952)

Woolf, Virginia, Ögonblick av liv, övers. Harriet Alfons 
(Stockholm, 1977 [1976])

Woolf, Virginia, The Diary of Virginia Woolf. Vol. II, 1920–
1924, red. Anne Olivier Bell & Andrew McNeillie (Lon-
don, 1978)



562

Woolf, Virginia, The Pargiters. The Novel-Essay Portion of 
the Years, red. Mitchell A. Leaska (London, 1978)

Woolf, Virginia, Moments of Being, red. Jeanne Schulkind, 
2 uppl. (San Diego, 1985 [1976])

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. I, 1904–
1912, red. Andrew McNeillie (London, 1986)

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. II, 1912–
1918, red. Andrew McNeillie (London, 1987)

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. III, 1919–
1924, red. Andrew McNeillie (London, 1988)

Woolf, Virginia, The Complete Shorter Fiction of Virginia 
Woolf, red. Susan Dick, 2 rev. utg. (San Diego, 1989 
[1985])

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV, 1925–
1928, red. Andrew McNeillie (London, 1994)

Woolf, Virginia, A Room of One’s Own and Three Guineas, 
red. Morag Schiach (Oxford, 1998)

Woolf, Virginia, Orlando, red. Rachel Bowlby (Oxford, 
1998 [1928]) 

Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, red. Stella McNichol, intro-
duktion och noter av Elaine Showalter (London, 2000 
[1925])

Woolf, Virginia, A Room of One’s Own and Three Guineas, 
med introduktion av Hermione Lee (London, 2001)

Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, övers. Else Lundgren 
(Stockholm, 2003 [1925])

Woolf, Virginia, London, övers. Gun R. Bengtsson (Lund, 
2009)

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. V, 1929–
1932, red. Stuart N. Clarke (London, 2009)

Woolf, Virginia, Kvinnor, övers. Rebecca Alsberg (Lund, 
2011)

Woolf, Virginia, The Essays of Virginia Woolf. Vol. VI, 1933–
1941, and Additional Essays 1906–1924, red. Stuart N. 
Clarke (London, 2011)

Woolf, Virginia, Ett eget rum, övers. Elisabeth Mansén 
(Lund, 2012 [1929])

Woolf, Virginia, Böcker, övers. Rebecca Alsberg (Lund, 
2014)

Woolf, Virginia, Samlade noveller & prosaskisser, övers. 
Margareta Ekström (Stockholm, 2014 [1985])

Woolf, Virginia, Ett eget rum, övers. Jane Lundblad (Stock-
holm, 2015 [1929])

Woolf, Virginia, Personligt, övers. Rebecca Alsberg (Lund, 
2016)

Wordsworth, William, The Major Works, red. Stephen Gill 
(Oxford, 2008 [1984])

Wright, Terry R., The Genesis of Fiction. Modern Novelists as 
Biblical Interpreters (Aldershot, 2007)

Zerby, Chuck, The Devil’s Details. A History of Footnotes 
(New York, 2002)

Zima, Peter V., ”Essay and Essayism between Modernism 
and Postmodernism”, i Primerjalna književnost nr 1 
2010, s. 69–81

Zima, Peter V., Essay/Essayismus. Zum theoretischen Potenzi-
al des Essays. Von Montaigne bis zur Postmoderne (Wür-
zburg, 2012)

Zwerdling, Alex, Virginia Woolf and the Real World (Ber-
keley, 1986)

Öhrberg, Ann, Samtalets retorik. Belevade kulturer och of-
fentlig kommunikation i svenskt 1700-tal (Höör, 2014)



563

REGISTER 
Registret omfattar namn på historiska personer och 
fiktiva och mytologiska figurer som omnämns mer än 
i förbigående, samt originaltitlar på litterära verk eller 
delar av verk av de fyra författare som står i studiens 
centrum. 

A

Aaron, Jane 227–228, 243, 298–300, 303–304, 309, 312, 331
Achrelius, Daniel 45
Ackroyd, Peter 228
Adams Leeming, David 195
Addison, Joseph 18, 90, 230–231, 275–277, 279–283, 288–

299, 340, 364, 367, 376–377, 379–380, 385–386, 394, 433, 
442

Adelman, Richard 51, 301, 304–308, 330, 353, 425, 436, 446
Adorno, Theodor W.  3, 15, 18, 21, 29, 70, 72, 74–85, 114, 

132, 190, 240, 273, 286, 316, 320–321, 326–327, 340, 352, 
364, 403, 415, 445–446, 475–477, 480, 516, 531

Aiden, Erez 72
Alexandersson, Pär 128, 216
Alfons, Harriet 356
Algulin, Ingemar 260
Allan, David 151
Allan, Tuzyline Jita 372–373
Allen, Graham 97
Allen, Judith 95, 108, 360, 367, 394, 474
Alsberg, Rebecca 341, 361, 366, 373, 421
André, Jean-Marie 130, 185
Anglin, Emily 53
Apter, Emily 318
Arendt, Hannah  12–13, 70, 125–129, 165, 168–172, 175, 

177–178, 182–183, 193, 326–327, 344, 442, 520, 534–535
Ariès, Philippe 133, 162, 288
Aristoteles 13, 18, 25, 38, 47, 65–66, 96, 113, 125–127, 132, 151, 

164, 168–170, 173, 180, 204–207, 210, 326, 394
Arping, Åsa 277–278
Arthur, Chris 59, 202, 284
Ashton, Rosemary 252
Asma, Stephen T. 197, 204, 207, 209, 267
Atkins, G. Douglas 90, 184, 223– 224, 247, 332
Attridge, Derek 477

Auerbach, Erich 142, 163
Augustinus (Aurelius Augustinus) 297, 492, 520
Austen, Jane 88, 277, 311, 362, 372, 422
Austin, J. L. 59, 88, 95
Ava (humanoid med artificiell intelligens i filmen Ex Machina) 

529–530

B

Bachelard, Gaston 423, 500–501
Bachtin, Michail 93–97, 106–107, 122–123, 236, 248, 255, 283, 382, 

474–477, 519
Bacon, Francis 18, 37, 90–91, 104, 108, 230, 249, 294, 329, 333–

334, 378, 385, 395, 479, 496, 514
Baergen, Rebecca N. 206
Bahun, Sanja 427
Baker, Nicholson 223
Bakewell, Sarah 110, 113, 119, 133, 137–138, 190, 284, 369
Bale, Kjersti 113, 133, 162, 180
Balsamo, Jean 109–110
Barklem, Jill 488
Barnaby, Paul 362
Barth, John 223
Barthes, Roland 24, 94, 96, 382
Bartholdi, Frédéric Auguste 33
Bartleby (figur i Herman Melvilles ”Bartleby, the Scrivener”) 

437, 524
Bateman, Nathan (karaktär i filmen Ex Machina) 530
Battersby, Christine 200–201, 207–208, 465
Batteux, Charles 389
Mrs Battle (figur i essä av Charles Lamb) 251, 311, 313
Battles, Matthew 469
Baudelaire, Charles 194, 256, 278, 280, 283–284, 287, 419–421, 

437
Bauman, Zygmunt 42
Baxter, Richard 313
Bayer, Gerd 494
Bayle, Pierre 25
Beal, Peter 240
de Beauvoir, Simone 108
Beckett, Samuel 435–436, 482, 522
Beerbohm, Max (Henry Maximilian) 374, 376, 379–380, 453
Bejczy, István P. 47
Bell, Vanessa 355, 438
Belloc, Hilaire 380



564

Bell-Villada, Gene H. 438
Benedictsson, Victoria 88, 536
Bengtsson, Frans G. 163, 224, 462
Bengtsson, Gun R. 361, 409, 414, 488
Benirschke, Kurt 206
Benjamin, Walter 53, 56, 279–280, 283–284, 286–287, 437
Bennett, Andrew 293, 324, 371, 425
Bennich-Björkman, Bo 241, 332
Bense, Max 28
Bensmaïa, Réda 381–382
Bentham, Jeremy 301, 305
Benveniste, Émile 57
Berberich, Christine 299
Bereton, Jane 346
Bergson, Henri 352, 404
Bergvall, Sonja 361
Bernhard, Thomas 437, 524
Beton, Mary (karaktär i Virginia Woolfs A Room of One’s Own) 

352, 450–451
Bickerstaff, Isaac (språkrör i essätidskriften The Tatler) 282–283, 

312–313
Bierce, Ambrose 48
Birrell, Augustine 367, 379, 384, 386–389
Birrell, Francis 379
Bloom, Harold 255, 354
Bloomfield, Morton W. 39
Blunden, Edmund  227, 232
Boetcher Joeres, Ruth-Ellen 294, 334, 456, 457
de La Boétie, Étienne 110, 159, 205
Bonaventura (Giovanni di Fidanza) 262
Bond, Donald F. 276, 280, 433, 442
Bonham-Carter, Victor 147, 255, 293
Boon, Marcus 191
Borges, Jorge Luis 195
Bornemark, Jonna 345
Bourdieu, Pierre 122, 182, 266, 393, 446
Boutcher, Warren 148
Bowlby, Rachel 339–340, 350, 410, 438
Bradshaw, David 352, 381, 413, 430, 443
Bradshaw, William (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs 

Dalloway) 448
Brand, Dana 247, 279–280, 287
Brauner, David 494
Bridget (figur i Charles Lambs essäer) 230, 254, 312
Broch, Hermann 400–404

Brodkey, Linda 488–490, 499
Brontë, Charlotte  331, 371, 457–458
Brontë, Emily  372, 422, 458
Brosnan, Leila 95, 340, 356–357, 360, 371–373, 391–392, 418, 450, 

457, 473
Browne, Thomas 16, 237, 261, 298, 374, 452
Bruns, Gerald L. 239–240, 249, 261–263
Lady Bruton (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs Dalloway) 399
de La Bruyère, Jean 285
Brøgger, Suzanne 432
Burckhardt, Jacob 146
Burke, Peter 110, 120, 121, 133, 139, 150, 159, 179
Burke, Séan 15, 425
Burney, Fanny (Frances) 334
Burton, Graham J. 206
Burton, Nina 62, 432, 462
Burton, Robert 16, 237, 249, 268, 269, 297, 298, 363
Burton, Sarah 227–229, 233, 235, 243, 252–254, 261, 283, 296, 313, 

330
Butler, Judith 88
Butler, Samuel 363
Byggmästar, Eva-Stina 535
Byron, George Gordon 256

C

Camille, Michael 118
Camus, Albert 492
Carey, John 342
Carmichael, Mary (karaktär i Virginia Woolfs A Room of One’s 

Own) 450–451
Carporale-Bizzini, Silvia 494
Carroll, Lewis (pseudonym för Charles Lutwidge Dogdson) 462
Case, Janet 358, 359
Cassin, Barbara 144, 318
Castiglione, Baldassare 144
Cato, Marcus Porcius (Cato d.ä.) 104–105
Cavallin, Bertil 115, 164
Cave, Edward 277
Cave, Terence 121, 151, 153, 156, 180, 191, 260
Cavendish, Margaret 334, 452
Cécile (huvudperson i Françoise Sagans roman Bonjour tristesse) 

537, 539
Cellini, Benvenuto 169, 170
de Certeau, Michel 321



565

Chadbourne, Richard M. 284–286
Chambers, Ross 26, 51
Charron, Pierre 284
Chartier, Roger 133, 139, 266
Chaucer, Geoffrey 47, 238–239, 262, 315
Chimaira (monster i grekisk mytologi) 194
Chudleigh, Mary 346
Cicero, Marcus Tullius 104–105, 116, 125–130, 132, 136, 162, 175, 

196, 216, 280, 508
Cixous, Hélène 108
Clarke, Stuart N. 338, 360, 384, 392
The clerk (figur i Geoffrey Chaucers The Canterbury Tales) 

238–239, 262, 315
Cocking, J. M. 270
Colebrook, Claire 225–226, 258
Coleman, Janet 69
Coleman, Lisa L. 394
Coleridge, Samuel Taylor 51, 227–230, 246, 251–255, 260–263, 

266–267, 270, 280, 303–306, 308, 313, 328, 330, 353, 358, 371, 
425, 437–438, 455, 465–466, 492, 501–507, 510

Colie, Rosalie L. 37, 150–151
Colman, George d.y. 315
Comberbatch (fiktiviserad version av Samuel Taylor Coleridge i 

essä av Charles Lamb) 261–263
Compagnon, Antoine 113, 136, 144, 159, 185
Connors, Robert J. 25–27
Conrad, Joseph 400–401
Cornwall, Barry (pseudonym för Bryan Waller Procter) 270
Corrigan, Timothy 14
Coupland, Douglas 46
de Coverley, Sir Roger (figur i essätidskriften The Spectator) 281, 

377
Cowan, Brian William 280
Cowper, William 455, 466
Crawford, Rachel 502
Cronin, Richard 312
Crusoe, Robinson (huvudperson i Daniel Defoes roman 

Robinson Crusoe) 56, 248–249, 512
Csíkszentmihályi, Mihály 466
Cuddy-Keane, Melba 361, 365
Culler, Jonathan 87–88, 157

D

Dahllöf, Mats 70
Dalin, Gustaf 30
Dalloway, Clarissa (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs Dalloway) 

399, 411–412  
Dalloway, Richard (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs Dalloway) 

399, 412
Damlé, Amaleena 211
Dart, Gregory 235, 243, 252, 280, 314
Daston, Lorraine J. 197, 200
De Cauter, Lieven 13
Dedalus, Stephen (romanfigur i James Joyces Portrait of the 

Artist as a Young Man och Ulysses) 435–436
Defoe, Daniel 56, 248–249, 492
Dehaene, Michiel 13
Deiss, Joseph Jay 245
Denfert-Rochereau, Pierre 33–34, 98, 490
Derrida, Jacques 24, 86, 88
Descartes, René 161, 526
Dewald, Jonathan 132, 139, 172
Dickens, Charles 250–251, 434, 452
Dickinson, Emily 372, 422, 492
Diderot, Denis 364
Didion, Joan 385
Dischner, Gisela 51–52, 65
Diski, Jenny (f. Jennifer Simmonds) 9, 15, 17, 19, 36, 40, 75, 

89–97, 225, 483, 485–540
Apology for the Woman Writing 494
A View from the Bed And Other Observations 488, 493, 502
Don’t 493
In Gratitude 494
Nothing Natural 494
Only Human. A Divine Comedy 494
On Trying to Keep Still 92, 96, 491–492, 494–507, 509, 

512–513, 516–517, 519–523, 528, 531–533
Skating to Antarctica 493–494, 522
Stranger on a Train. Daydreaming and Smoking Around 

America with Interruptions 491
The Sixties 494
What I Don’t Know About Animals 494, 512

Dobbins, Gregory Joseph 51, 435–437, 482
Dostojevskij, Fjodor 95, 107, 223, 256, 404
Dousterswivel, Jacob (fiktiv filosof i fingerad recension i 

Blackwood’s Magazine) 257



566

Dubino, Jeanne 339, 348, 360, 368
Duff, David 20, 273, 396, 445
Dunham, Lena 456, 510
Dusinberre, Juliet 108, 360, 365, 418
Dyer, George 244–245

E

Eagleton, Mary 445
Eagleton, Terry 266
Eggers, Dave 223
Einhorn, Stefan 39
Ekelöf, Gunnar 164
Ekenstam, Claes 309
Ekström, Margareta 463
Elia (essäpersona hos Charles Lamb) 4, 85, 95–96, 222–224, 

226–227, 229–246, 248–255, 257, 260–267, 269–273, 275, 277, 
280, 282–283, 286–287, 289–293, 296–302, 309–328, 331–334, 
367–368, 380–381, 403, 418–419, 430, 444, 451, 453–454, 470, 
478, 508, 511, 530

Elia (israelisk profet) 237–238
Eliot, George (pseudonym för Mary Ann Evans) 331, 514
Eliot, T. S. 334, 359, 365–366, 371–372, 398, 434
Ellerström, Jonas 226, 361
Elleström, Lars 225–226, 463
Ellia, Felix Augustus 232
Emerson, Ralph Waldo 95, 104, 492
Emond, Vibeke 40
Empedokles 207
Engdahl, Horace 15, 28, 78, 189
Epiktetos 178
Epikuros 105, 176, 192
Epstein Nord, Deborah 289, 300, 411–412
Erasmus av Rotterdam 150
Ercolino, Stefano 401–406, 408
Eriksson, Bo 195, 209
Eriksson, Therese 456
Errour (monster i Edmund Spensers The Faerie Queene) 3, 201–

202, 209, 211, 267
des Esseintes, Jean (huvudperson i Joris-Karl Huysmans À 

Rebours) 403
Etherege, George 296
Eyquem, Grimon 158
Eyquem, Pierre 158
Eyquem, Ramon 158

F

Fadiman, Anne 253, 325
Fafner, Jørgen 145
Fairer, David 253
Fang, Karen 251, 255, 313, 328
Faure, Alain 34
Ferguson, Adam 305
Fernald, Anne E. 381, 417
Fest, Kerstin 192, 505
Fish, Stanley 225
Flanders, Jacob (romanfigur i Virginia Woolfs Jacob’s Room) 215, 

431
Flaubert, Gustave 256
Florian (romanfigur i Martin Kellermans Allt blir inget) 537, 

538–539
Florio, John 286, 369
Fludernik, Monika 49–53, 65, 67, 73, 85–86, 478, 508–509, 518
Foisil, Madeleine 181
Forssell, Anders 315
Foster Wallace, David 223
Foucault, Michel 61, 78, 87, 94, 97–98, 127, 141–142, 146, 152, 

155–156, 163, 176, 181, 184, 214–215, 226, 243, 269, 301, 306, 
480

Fowler, Alastair 15–20, 37, 73, 90, 147, 150, 187–188, 247, 274, 329, 
363–364, 366, 390, 395–396, 494, 496–497

Fowler, Rowena 423
Frame, Donald 110, 136–137, 163, 174, 190
France, Peter 132, 144, 197, 247, 284–286, 333
Frank, Robert 231, 251, 253, 298, 325
Franklin, Benjamin 56
Franklin, Cecilia 491, 494, 512
Freeport, Sir Andrew (figur i essätidskriften The Spectator) 299
Freud, Sigmund 199, 334, 352, 427, 464, 492
Friedrich, Hugo 130, 138–139
Fry, Paul H. 304
Fuest, Leonhard 51–52, 65, 436–437, 482, 505, 524

G

Galenos 204
Gallagher, Catherine 97
Gan, Wendy 357, 441
Garavini, Fausta 214
Garland, Alex 529–530
Gay, Roxane 456



567

Gee, Sophie 283
Genette, Gérard 18
Gerö, Eva-Carin 189
Gibson Lockhart, John 258
Gifford, Terry 200
Gigante, Denise 528
Gilbert, Sandra M. 201–202, 209, 343–345, 348, 354–355, 357, 372, 

422, 444, 461
Glaz Serup, Martin 88
Glenn, Joshua 46, 48, 52
Godwin, William 330
von Goethe, Johann Wolfgang, 143, 294, 344
Golden, Amanda 472
Goldsmith, Oliver 472
Gombrich, E. H. 471–472
Gontjarov, Ivan 88, 437, 535–536
Good, Graham 23, 37, 40, 72, 89–90, 273–275, 278, 281–282, 

284, 293–294, 331, 340, 359, 365–366, 432, 497, 502, 506, 511, 
518–519, 525, 531–532

Goodman, Paul 490
Gorski, Philip S. 243
Goulemot, Jean-Marie 148
de Gournay, Marie 119, 138, 494
Goyet, Francis 145
Grafton, Anthony 25
Grahame, Kenneth 462
de Grazia, Sebastian  125, 127, 129
Green, Maria 361, 450
Green, Ronald 523, 524
Greenberg, Clement 364
Greenblatt, Stephen 89, 97, 119–120, 146–150, 156–157, 161, 182
Greene-Gantzberg, Vivian 333
Griffin, Robert J. 370
Gross, John 241
Gryphius, Andreas 45
Gualtieri, Elena 348, 360, 391, 414–415, 432
Gubar, Susan 201–202, 209, 343–345, 348, 354–355, 357, 372, 422, 

444, 461
Guerrero, Margarita 195
Gullaksen Endreson, Thorunn 457, 458
Gurewitch, Morton 256, 258
Gustafsson, Magnus 494
Götselius, Thomas 98, 150, 153, 190, 262, 351

H

Haas, Gerhard 18, 37, 58, 90, 106, 138, 286, 401, 506
Habermas, Jürgen 142–143, 159, 162, 177–178, 279–280, 287, 294
Haefner, Joel 95, 229–230, 246, 250, 375, 382, 513–515, 526–528, 

532
Hall, Michael L. 281, 450, 519
Halldén, Ruth 222, 229, 231–232
Hammond, Brean S. 295
Hansson, Jonas 55, 364
Hansson, Stina 189, 260
Harding, Gunnar 252, 501
Harris, Wendell V. 90, 352
Harrison, Thomas 400–401
Hartley, David 252, 308
Haywood, Eliza 334, 457
Hazlitt, William 230, 282, 294, 363, 367, 384–387, 391, 395, 451, 

458, 506
H. D. (Hilda Doolittle) 372, 422
Heckscher, Rosa 123
Heine, Heinrich 256
Helms, Elisabeth 494
Henderson, Miriam (huvudperson i Dorothy Richardsons 

romansvit Pilgrimage) 421
Henrik III (Henri III) 110
Henrik IV (Henri IV) 110, 139
Henrik VIII (Henry VIII) 147, 243
Hera (grekisk gudinna) 269
Herakles/Herkules (hjälte i grekisk och romersk mytologi) 245
Hesiodos 195
Hesse, Douglas 14, 90, 247, 285–286, 365, 410
Hickey, Alison 254
Higgins, David 267, 269
Hilbery, Katharine (romanfigur i Virginia Woolfs Night and 

Day) 411
Hindrichs, Cheryl 412
Hippokrates 207
Hodges, Kenneth 202
Hodgkinson, Tom 9, 437
Hoffmann, E. T. A. 107
Hoffmann, George 137–140, 142, 145, 157, 190
Holberg, Ludvig 294, 363
Horatius Flaccus, Quintus 116–117, 152, 197–198
Horvath, Hannah (karaktär i tv-serien Girls) 510
Hough, Graham 16



568

Huizinga, Johan 168–169, 292–293, 468, 471, 473
Hull, Simon P. 95, 222, 224, 227, 234–235, 237, 241, 246, 248, 

252–253, 255, 257, 259, 264, 270, 275, 278, 287, 290, 296–300, 
325, 429, 434–435, 438, 452

Hullot-Kentor, Bob 81
Hunt, Peter 462
Hutcheon, Linda 225
Huysmans, Joris-Karl 402–403, 405
Hägg, Göran 37, 91, 224, 391

I

Mr Idler (talesperson i Samuel Johnsons essäsvit under rubriken 
The Idler) 9

Ino (även Leukothea, havsgudinna i grekisk mytologi) 269
Irigaray, Luce 108
Irving, Washington 70
Isaac, Oscar 530
Italia, Iona 231–232, 275, 277, 282, 293, 295, 312–313
Ivarsson Westerberg, Anders 315

J

Jackson, H. J. 263, 472
Jackson, Holbrook 249
Jakobson, Roman 248
James, Felicity 246, 253, 254, 255, 280, 502
James, Henry 331, 492
Janus (romersk gud) 68, 237
Jarlbrink, Johan 342
Jay, Martin 245, 477
Jeanneret, Michel 155
Jelsbak, Torben 15
Jenkins, Hugh 40
Jerome, Jerome K. 9, 63, 462
Jessup, Bertram 246
Jesus 46
Johannes Döparen 207
Johannesen, Georg 294
Johannesson, Kurt 144
Johannisson, Karin 12, 39, 98, 113, 319–320, 412
Johanson, Klara 223–224
Johansson, Anders 15, 82, 84, 492, 525–528
Johansson, Scarlett 530
Johnson, Peter 184
Johnson, Samuel 8–9, 21, 25, 85, 90, 230, 275, 284, 293, 356, 364, 

374, 393, 414, 462–463, 510, 513, 517, 539

Jonze, Spike 530
Jordan, Sarah 8, 51, 53, 55–56, 58, 63, 67, 244, 278, 293, 303, 311, 

329–330, 344–345, 357, 436, 459
Jordheim, Helge 54, 59–60, 87, 94, 97
Joyce, James 398–400, 431, 435–436, 482

K

Kafka, Franz 88, 435, 437, 482, 528–529
Kant, Immanuel 425, 438
Kaplan, Edward K. 194
Karl IX (Charles IX) 139
Kauffmann, R. Lane 72, 75
Kaufmann, Michael 365, 371–372
Kea (romanfigur i Martin Kellermans Allt blir inget) 538
Keats, John 230, 303–304, 330, 395–396, 455, 466
Kellerman, Martin 537–539
Kelsall, Malcolm 280
Kenkō, Yoshida 40
Kern, Stephen 400
Key, Ellen 10
Kierkegaard, Søren 231, 492
Kingwell, Mark 46, 48, 52
Kirklighter, Cristina 188
Kittler, Friedrich 342, 351
Kjellén, Alf 279, 429–430
Klaus, Carl H. 85, 90, 232, 379, 380–381, 385, 488, 519
Klee, Paul 472
Knighton, Andrew Lyndon 51–52, 63, 70, 308
Kohlmann, Benjamin 53
Kopley, Emily 371, 474
Korhonen, Kuisma 86, 95, 105–108, 150, 156, 160, 162, 179, 224, 

236, 319, 457
Korte, Barbara 61–62, 65, 518
Koselleck, Reinhart 54–55, 57, 59, 66, 69–70, 73, 87, 94–95, 121, 

306, 319, 327, 329, 459, 481
Koskinen, Lennart 39
Koutsantoni, Katerina 95, 339, 360, 365, 369, 371, 373, 375, 381, 

392, 444
Krause, Virginia 40, 51, 86, 114, 122–124, 129–133, 137, 144–145, 

157–159, 165, 167, 171, 173, 179, 181–183, 186, 238, 268, 345, 500, 
507–508

Kristeva, Julia 24, 94
Kuge, Shu 472–473
Kuhn, Reinhard 113, 507
Kuist, James M. 275



569

L

Lafargue, Paul 68
Lamb, Charles 9, 15–16, 19, 36, 38, 40, 75, 85, 89, 90–97, 111, 217, 

219–331, 332–334, 337, 340, 342, 346, 352, 357, 363, 367–369, 
378–381, 384–391, 395–396, 416, 418–420, 429–431, 434–435, 
438, 441–442, 444, 446, 451– 455, 466, 472, 478–480, 493, 
495, 497, 499, 501–502, 508, 511, 514, 519, 527, 530, 533, 535

”A Chapter on Ears” 291
”A Character of the late Elia: By a Friend”, se även 

”Preface: By a Friend of the Late Elia” 222
”A Complaint of the Decay of Beggars in the Metropolis” 

251, 297
”A Quaker’s Meeting” 271–272, 291
”Blakesmoor in H––shire” 296– 300
”Confessions of a Drunkard” 95, 253
”Detached Thoughts on Books and Reading” 309, 419
Elia. Essays Which Have Appeared under That Signature in 

the London Magazine 222
”Imperfect Dramatic Illusion” 314
”Imperfect Sympathies” 222, 257, 273 
”Modern Gallantry” 251, 296
”Mrs Battle’s Opinion on Whist” 251, 311, 313
”New Year’s Eve” 253–254, 291
”Old China” 251, 311–313, 328
”Oxford in the Vacation” 233–245, 250, 262–264, 269, 

271, 291, 300, 314, 316–317, 321, 452–454, 470
”Preface: By a Friend of the Late Elia”, se även ”A 

Character of the Late Elia: By a Friend” 223, 250, 254, 
302, 324

Tales from Shakespeare 254
”The Convalescent” 314, 331, 453
The Last Essays of Elia. Being a Sequel to Essays Published 

Under that Name 222
”The Londoner” 252
”The Old Benchers of the Inner Temple” 300–302
”The Praise of Chimney-Sweepers” 251, 297
”The South-Sea House” 232–234, 239, 250, 271, 291, 314, 

316
”The Superannuated Man” 96, 310, 313–326, 331
”The Two Races of Men” 260– 263
”The Wedding” 314
”Witches, and other Night-Fears” 266–270, 429–430

Lamb, John 227, 232
Lamb, Mary 227–229, 230, 248, 254, 312, 330, 357–358, 359, 458

M

Mach, Ernst 404
Machiavelli, Niccolò 104
MacIntyre, Alasdair 56
Madden, Patrick 334
Magnien, Michel 109, 196, 205
Magnien-Simonin, Catherine 109, 196, 205
Makarie (romanfigur i Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre) 

344
Malory, Thomas 202
de Man, Paul 256
Mann, Thomas 400–404, 510
Mansén, Elisabeth  36, 361, 432, 450, 471
March, Jenny  194–195, 378
Marcus, Jane  104, 191, 354, 454
Maria I  (Mary I) 209
Maria Stuart  209, 451
Marlowe, Christopher  148
Max (romanfigur i Martin Kellermans Allt blir inget)  538, 539
Maynard, Lee Anna  51, 331, 343
Maza, Sarah  89
Mazzarella, Merete  30
Mazzeo, Tilar J.  263
McCarthy, John A.  286
McFarland, Thomas  227–228
McKenzie, Alan T.  276
McNeillie, Andrew  108, 341, 348, 355, 359–360, 363, 366, 377, 

384, 391, 397
Medusa (monster i grekisk mytologi)  209
Meister, Wilhelm (romanfigur i Goethes Wilhelm Meisters 

Lehrjahre och Wilhelm Meisters Wanderjahre) 143, 294, 344
Melberg, Arne 8, 13, 15, 17–18, 21, 23, 30, 35–37, 41, 58, 75–76, 85, 

104, 107, 110, 113, 115, 136, 149, 156, 182–183, 187–188, 192–193, 
203, 209, 211, 222–224, 228, 231, 250, 268, 272, 274–275, 
284–285, 310, 316, 332–333, 340, 355, 363–364, 381, 383–384, 
391, 409, 442, 462, 492, 508, 541

Mellor, Anne K. 256, 258–259
Melville, Herman 70, 437, 524
Merchant, Carolyn 199–200, 204, 276
Meyer Spacks, Patricia 331, 461
Méyron, Charles 118
Michel, Jean-Baptiste 72
Millanges, Simon 137
Milne, A. A. 264



570

Milton, John 136, 161, 244, 260, 264, 267, 319, 325, 453, 508
Mittman, Elizabeth 294, 334, 456, 457
Moi, Toril 373, 461
Monsman, Gerald 229, 231, 236, 239, 261, 283, 298–299, 311
de Montaigne, Françoise de La Chassaigne 159
de Montaigne, Michel  3, 9, 14–16, 18–20, 22–23, 29–30, 36–40, 

46, 68, 72, 75, 84–86, 89–97, 101–217, 222–226, 230–232, 
236–239, 246–251, 260, 263, 267–271, 273, 276, 280–282, 
284–286, 293–294, 297, 316, 318, 322–323, 326–329, 333–334, 
340, 345–346, 352, 356, 358–360, 362–369, 373–375, 377, 381, 
383, 385–386, 393, 395–396, 401, 406, 416–419, 425, 429, 435, 
438–439, 442–443, 446, 451, 455–456, 459, 470–472, 474, 
478–480, 483, 491–493, 495–498, 500–505, 508–509, 511–515, 
518–519, 521–523, 525–526, 528, 541

”Apologie de Raimond de Sebonde” 148, 154
”Au Lecteur” 162
”De Democritus et Heraclitus” 138
”De l’affection des peres aux enfants” 111–113, 149
”De la coustume, et de ne changer aisement une loy 

receue” 140, 148
”De la force de l’imagination” 207
”De la gloire” 185
”De l’Amitié” 152, 195, 198
”De la presumption” 114
”De la ressemblance des enfans aux peres” 111, 114, 186
”De la solitude” 111, 114, 173–180, 182, 192–193, 215, 322
 ”De la vanité” 84, 109, 114, 134–136, 140, 189–191, 209
”De l’exercitation” 140, 163–164, 165, 168, 212, 226, 443
”De l’Experience” 22, 169, 185–186, 188, 190, 214
”De l’inconstance de nos actions” 158, 213
”De l’institution des enfans” 114, 116, 154–155
”De l’Oysiveté” 37, 39–40, 91, 111–116, 134, 152, 162–163, 

174, 180–181, 193–196, 198, 200, 202–215, 236, 238, 381, 
470, 491–492, 513, 515

”De mesnager sa volonté” 182
”Des boyteux” 196, 268
 ”Des livres” 154, 158, 167
”De trois commerces” 144, 164, 166–169, 177, 180
”Du desmentir” 170–172, 181
”D’un enfant monstrueux” 195
”Du pedantisme” 153–155, 363
”Du repentir” 148, 170–172, 393, 396, 526
”Que Philosopher, c’est apprendre à mourir” 113 
”Sur des vers de Virgile” 105, 114, 153, 203, 214

Montero, David, 14

Montrose, Louis A. 120–121, 157
Moody, Rick 223
Moran, Caitlin 456
More, Thomas 148, 182
Moretti, Franco 56–58, 67, 71–72, 248–249, 291, 403
Morgan Green, Laura 334, 358
Moritz, Karl Philipp 389
Moss, Ann 151
Mullan, John 232, 370
Munck, Ingalisa 361–362
Murphy, Peter T. 277
Murray, Penelope 270
Musil, Robert 400–402, 404, 406–407, 436, 510

N

Nandi, Miriam 49–53, 67, 73, 85–86, 313, 478, 508–509, 518
Newton, Isaac 264
Ngozi Adichie, Chimamanda 456
Nietzsche, Friedrich 3, 18, 54, 58–60, 64–69, 77, 78, 83, 98–99, 

104, 114, 132, 244, 338, 400, 404, 442–443, 492
Nilsson, Roddy 141, 188

O

de Obaldia, Claire 18, 20–21, 30, 75, 86, 89, 108, 247, 340, 400–
401, 492, 534

Oblomov, Ilja Iljitj (huvudperson i Ivan Gontjarovs roman 
Oblomov) 88, 535–536, 539

O’Brien, Flann (pseudonym för Brian O’Nolan) 436
O’Brien, John 152, 198
O’Dell, Tom 36
O’Keeffe, John 315
Oliphant, Margaret 514
Olsson, Bernt 260, 332
Olsson, Börje (romanfigur i Victoria Benedictssons Fru 

Marianne) 536
Olsson, Jesper 24, 315
Olsson, Marianne (huvudperson i Victoria Benedictssons roman 

Fru Marianne) 536
Ong, Walter J. 190–191, 290
Orlando (huvudperson i Virginia Woolfs Orlando) 350, 411
Orwell, George 51, 365, 457
Oscarsson, Ingemar 286
Ottosson, Meta 494
Ovidius Naso, Publius 298

P



571

Palm, Anders 119
Palonen, Kari 59
Paré, Ambroise 197, 207
Park, Katharine 197, 200
Parker, Mark 255, 295
Parkhurst Ferguson, Priscilla 279, 420
Parkin, Tim G. 128, 130
Parsons, Deborah L. 279, 280, 398–400, 411
Pascal, Blaise 285, 359
Patmore, Coventry 343
Paule, Michele 511
Paulsen, Roland 48, 125, 243, 306, 321
Paulus 46, 178, 242, 520
Pegasos (bevingad häst i grekisk mytologi) 194, 237
Penny, Laurie 456
Perec, Georges 437
Perkins Gilman, Charlotte  70, 422, 447
Perloff, Marjorie 400
Peterson, M. Jeanne 345
Petrarca, Francesco 161
Phil-Elia (essäpersona hos Charles Lamb) 222–223, 249–250, 254, 

302, 324, 381
Philips, Katherine 346
Phoenix, Joaquin 530
Pirandello, Luigi 400–401
Plass, Ulrich 74–75, 81
von Platen, Magnus 58, 60, 247, 363, 497
Plath, Sylvia 422
Platon 18, 47, 105–106, 125, 173, 181, 189–190, 194, 216, 226, 244, 

259, 326, 394, 423–424, 439
Plinius d.y. (Gajus Plinius Caecilius Secundus) 175
Plotz, Judith A. 300
Plutarchos 195, 205, 382
Poe, Edgar Allan 315
Pons, Alain 144, 201
Poole, Roger 352, 431
Pope, Alexander 295, 346
Potolsky, Matthew 156, 188
Potter, Beatrix 488
Pound, Ezra 398
Prescott, Sarah 346–347
Price, Joanna 494, 509, 522
Professor von X (figur i Virginia Woolfs A Room of One’s Own) 

470, 473
Proust, Marcel 76, 400–401, 405–406, 455

Prudentius Clemens, Aurelius 47
Pynchon, Thomas 223
Pythagoras 105

Q

De Quincey, Thomas 230, 267, 270, 452

R

Raabe, Wilhelm 437
Radcliffe, Ann 422
Rado, Lisa 465
Rajan, Tilottama 304, 396
Mr Rambler (talesperson i Samuel Johnsons essätidskrift The 

Rambler) 293
Randall, Bryony 348, 398
Rascaroli, Laura 14
Recchio, Thomas E. 95
Redcrosse (riddare i Edmund Spensers The Faerie Queene) 201
Reeser, Todd 121, 211, 204, 210
Regosin, Richard 111, 113, 120–121, 197–198, 200–201, 203–204, 

212, 214
Repplier, Agnes 63
Rhoda (karaktär i Virginia Woolfs The Waves) 430
Richardson, Dorothy 398–399, 421
Richardson, Samuel 311
Richmond, Bruce 370
Riehl, Joseph E. 222–223, 225, 245, 248, 260, 283, 299, 332, 

451–452
Robins, Stephen 8–9, 48
Robson, Mark 146, 157
Roche, Dan 90, 379, 389
Rohner, Ludwig 14, 18, 21, 30, 75, 90, 286, 401
Rojek, Chris 50, 169
de Ronsard, Pierre 270
Rosa, Hartmut 49–50
Rosenberg, Beth Carole 339, 360
Rousseau, Jean-Jacques 34, 104–105, 285, 302, 458, 492, 501, 507
Rowland, Peter 250–251
Russell, Bertrand 68
Russell Mitford, Mary 457, 514
Rydén, Per 14, 366
Rylands, George 357



572

S

Sadlek, Gregory M. 47, 51, 130, 133, 165, 188, 302, 306
Sagan, Françoise 537
Sahlin, Johan 260
Saint-Amand, Pierre 34, 41, 51, 165, 302
Sainte-Beuve, Charles-Augustin 274, 285, 364
Saint-Évremond, Charles de (Charles Le Marquetel de Saint-

Denis) 285
Saloman, Randi 95, 360–362, 394, 406–408, 412–413, 415, 417, 

434, 455
Salt, Samuel 227
Samsa, Gregor (huvudperson i Franz Kafkas Die Verwandlung) 

437
Sánchez-Vizcaíno, María Jesús Lopez 352, 431
Sandbach-Dahlström, Catherine 361, 457
Sandel, Cora (pseudonym för Sara Fabricius) 34–35, 37, 412–413, 

430, 533
de Saussure, Ferdinand 54, 87
Savin, Kristiina 52
Sayre, Robert 271
Scalia, Christopher J. 256–258
Schiach, Morag 451
von Schiller, Friedrich 20, 305, 438
Schlegel, Friedrich 256–258, 437, 505
Schneewind, J. B. 185
Schopenhauer, Arthur 404
Schulkind, Jeanne 341–342
Schwenger, Peter 429
Schärf, Christian 18
Scott, John 257
Scott, Walter 257, 277
Screech, M.A. 113, 163, 174, 492, 519
Seeley, Tracy 455
Selboe, Tone 35, 279, 410–412, 424, 431, 439
Self, Will 528–529
Selmer, Alberte (huvudperson i romantrilogi av Cora Sandel) 34
Seneca, Lucius Annaeus d.y. 37–38, 115–117, 125, 129–130, 141, 148, 

152, 155–156, 162, 164, 176, 179–181, 192–194, 334
Sennett, Richard 287–290, 292, 441–444
Seton, Mary (karaktär i Virginia Woolfs A Room of One’s Own) 

450–451
de Sevigné, Madame (Marie de Rabutin-Chantal) 18
Shakespeare, William 120, 136, 148, 161, 254, 260, 263–264, 318, 

349–350, 455, 465

Shelley, Mary 372
Shelley, Percy Bysshe 330
Shevelow, Kathryn 303, 311–312
Short, Charles 30
Showalter, Elaine 354, 372–373, 399, 448, 461, 465
Simmel, Georg 215–216, 274, 281, 289
Sjöberg, Fredrik 23
Skinner, Quentin 51, 54, 59–67, 70, 75, 87, 94, 131, 135, 307, 460, 

461
Slettedahl McPherson, Heidi 494
Smith, Adam 274, 278, 305–307
Smith, Alexander 63–64, 462
Smyth, Ethel 338–339, 341, 384
Snaith, Anna 360, 456
Snyder, John 37, 103–108, 133, 143, 177, 192, 212–213, 216, 250, 

273–274, 327, 330, 340, 457, 495, 514
Snyder, Katherine V. 310
Sokrates 106, 189, 193, 216, 259, 418, 423, 424, 439
Solnit, Rebecca 456, 505–506
Solomon, Julie Robin 464
Sontag, Susan 364, 490
Southey, Robert 252
Mr Spectator (språkrör i essätidskriften The Spectator) 275–283, 

290, 293, 442
Spenser, Edmund 148, 201–202, 209, 211, 267–268
Spiegelman, Willard 308, 330, 539
Squier, Susan M. 413, 431, 434
Stackhouse, Thomas 268
Stanton, Domna C. 140, 142, 173
Starobinski, Jean 110, 113, 133, 136, 149–150, 153–154, 156, 162, 167, 

211–212, 326
Steele, Richard 230–231, 275–277, 279–280, 282–283, 288, 299, 

312, 394, 433–434
Stendhal (pseudonym för Henri Beyle) 256
Stenqvist, Catharina 65–66
Stephen, Adrian 427
Stephen, Karin 427
Stephen, Leslie 372, 379, 415
Sterne, Laurence 223, 452, 455, 466
Stevenson, Robert Louis 41, 58, 60–68, 77, 83, 244, 307, 338–339, 

363, 395, 435, 460–461, 509, 534
Stewart, Garrett 290
Stickney Ellis, Sarah 347
Stiles, Anne 448
Stolpe, Jan 22, 29, 96, 110, 112–113, 116, 119, 133, 136, 138–139, 141, 

164, 166–167, 174, 189, 209, 215, 226, 250, 266, 318



573

Stoltz, Andrej (romanfigur i Ivan Gontjarovs Oblomov) 536
Strachey, Lytton 427
Strier, Richard 136, 148, 160–161, 169, 172–173, 181
Strindberg, August 45, 402–403
Supple, James J. 139, 159, 173, 185–186
Svedjedal, Johan 420
Svenaeus, Fredrik 530
Svendsen, Lars 47, 125
Swift, Jonathan 223, 226, 283, 297, 492
Sydney-Turner, Saxon 377

T

Tambling, Jeremy 242
Taylor, Charles 129, 173, 526
Taylor, John 232, 291
Terentius Afer, Publius 434
Terrien, Nicole 494–495
Thomas av Aquino 323
Thoreau, Henry David 70, 492, 501
Thorngren-Olin, Siri 362
Thrale, Hester 393
Tieck, Ludwig 437
Tjeder, David 309
Todorov, Tzvetan 389, 394–395
Tosh, John 303
Toshiko, Tamura (pseudonym för Toshi Satō) 472–473
Tralau, Johan 381
Tremper, Ellen 427, 508
Trower, Shelley 308
Twombly, Theodore (karaktär i Spike Jonzes film Her) 530
Tyndale, William 148

U

Ulrich (romanfigur i Robert Musils Der Mann ohne 
Eigenschaften) 401–402, 406–407, 436, 510

V

Veblen, Thorstein 122–124, 142, 145, 183, 311, 356–358, 414
Vergilius Maro, Publius 114, 153, 194–195, 203, 214, 267, 280, 504
Vicinus, Martha 345, 347
Vickers, Brian 115, 128, 130
Vikander, Alicia 530
Vila-Matas, Enrique 524

Villey, Pierre 111, 133, 137
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel 118
Vladimir (karaktär i Samuel Becketts En attendant Godot) 522
de Voltaire, François (François Marie Arouet) 107

W

Wahlund, Per Erik 164, 361–363, 375, 426, 473
Wall, Wendy 139
Walser, Robert 437
Walton, Izaak 462
Wampole, Christy 492
Wanitzek, Leonie 499, 517–518, 532
Ward Jouve, Nicole 427
Warner, Ansgar 23
Warner, Marina 209
Warren Smith, Septimus (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs 

Dalloway) 431, 448
Watson, J. R. 452, 530
Watt, Ian 56
Watts, Isaac 317
Weber, Max 12–13, 48, 56, 61, 67–68, 81, 99, 129, 176, 289, 306, 

313, 316, 325
Weber Nicholsen, Shierry 81, 544
Weir Mitchell, Silas 447–448
Wenzel, Siegfried 39, 47, 117
Werner, Hans C. 494
Werner, Theresa 90
Whitbread, Hugh (romanfigur i Virginia Woolfs Mrs Dalloway) 

399
Whitworth, Michael 398, 456
Wiener, Martin 62–63, 67, 244, 299
Wierzbicka, Anna 71
Wild, Jonathan 240, 342
Wilde, Oscar 192, 438, 505
Will, Frederic 81
Williams, Raymond 40, 45, 50–51, 56–57, 66, 70, 116, 123, 147, 

171–172, 295, 332, 374, 499
Wilson, Elizabeth 279, 368
Wilson Lynd, Robert  368
Wittgenstein, Ludwig 17
Wollstonecraft, Mary 334
Woodbery, Bonnie 95
Woodbridge, Linda 62, 68, 297
Woodmansee, Martha 15, 189



574

Woolf, Leonard 338, 347, 386, 390, 392, 393, 427, 447
Woolf, Virginia (f. Stephen) 9–10, 15–16, 18–19, 21, 36, 40, 75, 85, 

89–93, 95–97, 107, 108, 111, 202, 225, 235, 246, 334, 335–483, 
488, 490, 493, 495–496, 499, 502, 504, 506, 508–510, 513–517, 
519, 523, 527–528, 532–533

”A Book of Essays” 64, 367–368, 370
”Addison” 340, 367, 376–377
A Room of One’s Own 91, 95–96, 235, 334, 338, 340, 342–

343, 349, 352, 359, 371, 381, 394, 396, 409, 411, 432–433, 
444–445, 449–470, 472, 475, 479, 481–482, 490, 516

”A Sketch of the Past” 341, 356, 359, 423
”Augustine Birrell” 367, 379, 384, 386–389
”A Walk By Night” 409
”Craftsmanship” 473–475, 477–478
Granite and Rainbow 390
”Hours in a Library” 363
”How Should One Read a Book?” 467
Jacob’s Room 407–408, 431
”Modern Fiction” 398
Moments of Being 341, 356, 423
”Montaigne” 362, 373, 375, 383, 417–418, 439, 508
Mrs Dalloway 355, 359, 361, 362, 399–400, 411, 431, 447, 

448 
”Mrs Thrale” 393
Night and Day 406–408, 411–412, 448
”Oliver Goldsmith” 230, 367, 384–386
”On Being Ill” 453
”On Not Knowing Greek” 423
Orlando 348, 350, 411, 463
”Oxford Street Tide” 488
”Poetry, Fiction and the Future” 395–396
”Professions for Women” 337–342, 347–349, 352–355, 

360, 378, 392, 417–418, 425, 445, 461–462, 467, 479, 
481–482, 490, 516

”Reading” 374
”Reviewing” 347, 366
”Street-Haunting: A London Adventure” 409–412, 

414–415, 417–421, 424–425, 428, 430–431, 433–434, 
439–440, 443–445, 499, 502

The Captain’s Death Bed and Other Essays 374, 390
The Common Reader 340, 355, 357, 359, 364, 373–376, 385, 

390–391, 397–399, 423, 447, 467
The Common Reader. Second Series 385, 390, 467
”The Death of the Moth” 338, 390, 410
The Death of the Moth and Other Essays 338, 390

”The Decay of Essay-writing” 107–108, 341, 356, 366–367
”The Fascination of the Pool” 463
”The Leaning Tower” 421, 425–428, 445, 464, 466–467, 

481–482
”The Modern Essay” 144, 340–341, 367, 373–374, 376–381, 

383–384, 386, 390, 409, 413, 434, 437, 466, 479, 482, 
490, 532

The Moment and Other Essays 390
The Pargiters 339, 341, 343, 349, 350, 353–354, 394, 396–397, 

399, 408
”The Patron and the Crocus” 363
”The Tunnel” 421
The Voyage Out 406–407, 408
The Waves 430
”’The Way of All Flesh’” 363
The Years 397
Three Guineas 359, 397, 432–433, 451, 453, 464
To the Lighthouse 343, 362, 406, 408, 463
”William Hazlitt”, se även ”Wm. Hazlitt, the Man” 230, 

294, 384–385, 395, 451
”Wm. Hazlitt, the Man”, se även ”William Hazlitt” 367, 

384–385
Wordsworth, Dorothy 252
Wordsworth, William 246, 251–255, 273, 280, 293, 298, 303–304, 

330, 353, 358, 371, 396, 425–427, 431, 434, 437–438, 458, 501–
503, 505–508, 510

Wright, Terry R. 494
Wyatt, Thomas 148

Y

Young, Edward 305

Z

Zerby, Chuck 25
Zima, Peter V. 18, 364, 401
Zwerdling, Alex 394

Ö

Öhrberg, Ann 224





eureka. ellerströms akademiska utgivning 1995–

1. Olle Thörnvall, Novellisten Gustaf Rune Eriks (1995)
2. Bernt Olsson, Vid språkets gränser (1995)
3. Lena Malmberg, Från Orfeus till Eurydike (2000)
4. Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna (2003)
5. Per Bäckström, Aska, tomhet & eld (2003)
6. Mats Jacobsson, Dylan i 60-talet (2004)
7. Anna Smedberg Bondesson, Anna i världen (2004)
8. Anna Arnman, Hellraiser (2005) 
9. Magnus Öhrn, Talat glöms men skrivet göms (2005)
10. Olle Widhe, Främlingskap (2005)
11. Linda Fagerström, Randi Fisher – svensk modernist (2005)
12. Per Bäckström, Enhet i mångfalden (2005)
13. Mattias Fyhr, Död men drömmande (2006)
14. Johanna Lundström, Terrängbeskrivning (2006)
15. Jerry Määttä, Raketsommar (2006)
16. David Anthin, Evert Taubes scener (2007)
17. Åsa Warnqvist, Poesifloden (2007)
18. Ann-Sofie Lönngren, Att röra en värld (2007)
19. Johan Sahlin, Om kyrklundheten (2008)
20. Astrid Regnell, Att se stjärnor på ljusa dagen (2009)
21. Ann Lundvall, Till det omöjligas konst bekänner jag mig 

(2009)
22. Per Erik Ljung, Drömmar som förplikta (2009)
23. Axel Lindén, Förnimmelser (2009)
24. Anna Cullhed (red.), Poetens monopolium (2010)
25. Per Bäckström, Vårt brokigas ochellericke! (2010)
26. Paul Tenngart, Romantik i välfärdsstaten (2010)
27. Daniel Möller & Paul Tenngart (red.), Kasta dikt och 

fånga lyra (2010)
28. Tobias Dahlkvist, Förtvivlans filosofi (2010)
29. Katarina Bernhardsson, Litterära besvär (2010)
30. Stina Otterberg, Klädd i sitt språk (2010)
31. Roland Lysell (red.), Ibsens kvinnor (2011)
32. Anna Cullhed, Hör mänsklighetens röst (2011)
33. Daniel Möller, Fänad i helgade grifter (2011)
34. Jennie Nell, Vivat vår monark! (2011)
35. Maria Wahlström, Jag är icke heller en (2012)

36. Karin Aspenberg, Strindbergs värld (2012)
37. Paul Tenngart, Den komplexe Baudelaire (2012)
38.  Elisabeth Hemby, Historiemåleri och bilder av vardag 

(2013)
39. Tobias Dahlkvist, Eremiten i Paris (2013)
40. Jimmy Vulovic, Reform eller revolt (2013)
41. Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget (2013)
42. Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare! (2014)
43. Markus Huss, Motståndets akustik (2014)
44. Hossein Sheiban, Den sargade dygden (2014)
45. Ulla-Britta Lagerroth & Lisbeth Stenberg (red.), Selma 

Lagerlöfs Teatersonetter (2014)
46. Olle Widhe, Dö din hund! (2015)
47. Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt 

större än nödvändigheten att bevara sin värdighet (2015)
48. Mari Bacquin, Berättelsen om spegelbilden (2015)
49. Boel Hackman & Maria Wahlström (red.), Jag är den 

jag är (2015)
50. Robert Azar, Förnuftets auktoritet (2015)
51. Paul Tenngart, Livsvittnet Majken Johansson (2016)
52. Cecilia Annell, Begärets politiska potential (2016)
53. Jimmy Vulovic, Propagandans berättarteknik (2016)
54. Axel Englund, Landskapsläsning (2016)
55. Peter K. Andersson, Vad Cilla Banck visste (2017)
56. Lydia Wistisen, Gångtunneln (2017)
57. Mattias Fyhr, Svensk skräcklitteratur 1 (2017)
58. Evelina Stenbeck, Poesi som politik (2017)
59. Anna Cavallin, Hushållspolitik (2017)
60. Jennie Nell & Alfred Sjödin (red.), Kritik och beundran 

(2017)
61. Pär-Yngve Andersson, Närvarande i sitt språk (2017)
62. Björn Billing, Utsikt från en bergstopp (2017)
63. Ljubica Miočević, Fantasiens morgonrodnad (2017)
64. Per-Olof Mattsson, Martin Andersen Nexø (2017)


