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Livsöden i London 
Om Gustaf Hellströms berättelse Kuskar (1910) 

 
”The past is a foreign country”, skriver den brittiske författaren Leslie Poles 
Hartley (1895 – 1972) inledningsvis i sin roman The Go-between från 19531. 
Frasen har fått status av bevingat ord. Den är inte minst aktuell till exempel för 
den som studerar gamla tidningslägg och hamnar i kung Gustav den femtes rike 
för 100 år sedan. Det är inte svårt att konstatera att Sverige år 1910 är landet 
Annorlunda. Pressen vet att berätta om nya tider, nya teknologiska land-
vinningar.  Automobilens segertåg2 lyder en överskrift i en tidning. Bilens tids-
ålder har börjat på allvar i samhället. Hästdroskorna håller på att försvinna i 
rasande takt ur stadsbilden. I tidningsartikeln presenteras statistik: 1905 fanns 
det 323 hästdroskor i Stockholm och 1910 finns det bara 35 kvar. Att auto-
mobilen håller på att ersätta hästdroskan är givetvis inte enbart ett svenskt 
fenomen. Från London rapporterar Dagens Nyheters korrespondent Gustaf Hell-
ström om denna snabba förändring. ”Droskkuskens prydliga yrke ligger i döds-
ryckningarna”, skriver han på sommaren 1910 i sin artikel Äfven caben får ge 
vika inför bilen. De tekniska framstegen sker, som Hellström ser det, med en 
obeveklighet och en hänsynslöshet som får honom att dra en parallell till krigen: 
 

De praktiskt-vetenskapliga landvinningarna äro lika grymma som de 
krigiska. Jag undrar om de ej äro dubbelt grymmare. De förorsaka 
visserligen inte det blodflöde och de helt påtagliga lidanden som göra sig 
hörda under kriget i form af stönanden och öppna sår. Men de lidanden de 
åsamka äro till gengäld lömskare, långvarigare. Uppfinnandet av hvarje ny 
människokrafts- och tidsbesparande maskin betyder så och så många tusen 
familjer bröd- och bostadslösa.3 

 
Som ett exempel ger Hellström i den här artikeln en antydande hänvisning till 
den engelska socialhistorien. Nästan exakt hundra år tidigare hade de så kallade 
Ludditerna gått till angrepp och förstört de nya textilmaskiner som gjort arbets-
kraft onödig. Men de arbetande massornas protest mot ny teknologi som förintar 
arbetsplatser är inte Hellströms tema när hans bok Kuskar kommer ut på hösten 
1910.  
 
Som underrubrik valde Hellström att karaktärisera sitt nya verk med epitetet 
”berättelse”. Man har frågat sig varför Hellström inte valde att kalla sin bok helt 
enkelt för ”roman”. Ett svar har varit att han med sin tidigare produktion hade 

                                                 
1 En svensk översättning med titeln Gudarnas budbärare publicerades 1955. 
2 Erik Lindorm (red.), Ny svensk historia. Gustav V och hans tid 1907 – 1918. En bokfilm. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1943, s. 145. 
3 Gustaf Hellström, ”Äfven caben får ge vika inför bilen”. Dagens Nyheter, 19.7.1910, s. 5. 



 13

dåliga erfarenheter med en sådan genre-
beteckning.4 Lennart Leopold antar att be-
teckningen ”berättelse” är ett utslag av Hell-
ströms ”typiska ödmjukhet”.5 Det är värt att 
notera att begreppet under Hellströms livstid i 
kända uppslagsverk som Nordisk familjebok 
(1878) och Svensk uppslagsbok (1947/1955) 
endast förekommer som juridisk term medan 
den nutida Nationalencyklopedins Ordbok be-
skriver det som ”framställning i tidsföljd eller 
annan naturlig ordning av väsentliga om-
ständigheter (hos ng helhet)”. Betydelse-
omfånget inkluderar såväl fiktions- som fakta-
texter, men är definitivt vagare och suddigare 
än termen ”roman”. Det används i den dåtida 
bokutgivningen för såväl faktatexter som för 
skönlitterära verk. Så utkommer till exempel 
år 1910 Telegrafstyrelsens underdåniga be-
rättelse för år 1909. Ungefär samtidigt som 
Hellströms Londonroman om droskkuskar ut-
kommer, publiceras skönlitterära verk av för-
fattare som Victoria Benedictsson, Selma 
Lagerlöf, Joseph Conrad och Mark Twain 
som alla har beteckningen ”berättelse” som 
underrubrik.6  
 
Kanske är anledningen till att Hellström avstod från beteckningen ”roman” att 
Kuskar saknar en kompositorisk formstränghet. Boken handlar om tre karaktärer 
som alla är droskkuskar på Londons gator. I berättelsens första mening använder 
författaren sagans ingångsformel: ”Det var en gång tre kuskar: Dick, Tommy 
och Frank.” Boken består egentligen av tre berättelser som är löst sammanvävda 
och som var och en handlar om de här männen. I sin avhandling om Hellströms 
författarskap framhåller Bengt Tomson Gustaf Hellströms närhet till Bo Berg-
mans ”pessimistiska livsuppfattning”.7 Som motto till Hellströms berättelser om 
de tre Londonkuskarna skulle Bo Bergmans dikt Nödsignal kunna stå: 

                                                 
4 Se Oscar Wieselgren ”Gustaf Hellström”, Biblioteksbladet (1931) XVI, s. 7. I samband med receptionen av 
När mannen vaknar skriver Wieselgren: ”Gustaf Hellström insåg tydligtvis också, att hans krafter tills vidare 
icke räckte till för den krävande romanformen.”  
5 Lennart Leopold, ”Livet, tiden och verket”, i: Lennart Leopold och Eva Ström (red.), Det var ingen tjusande 
idyll.Gustaf Hellström och hans tid. Stockholm: Atlantis, 2009, s. 26. 
6 V. Benedictsson, Modern: en berättelse, 1909; S. Lagerlöf, Herr Arnes penningar: berättelse, 1910 3 uppl.; J. 
Conrad, Provokatören: en sannfärdig berättelse, 1910; M. Twain, Prinsen och tiggargossen: en berättelse för 
unga personer af alla åldrar, 1912. 
7 Bengt Tomson, Gustaf Hellström och hans väg till Snörmakare Lekholm får en idé, Stockholm: Rabén & 
Sjögren, 1961, s. 73. 

Kutscher (1912). Till skillnad mot 
den svenska bär den tyska upp-
lagan av Kuskar genrebeteckning-
en ”Roman”. 
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Mot en okänd strand 
Flyger duvan vit. 
När når budet land? 
När når räddningen hit? 
 
Själen kastas kring 
På ett järngrått hav. 
Ovan: ingenting. 
Under: blott en grav8 

 
Men i Kuskar finns inga explicita referenser – citat och anspelningar – till Bo 
Bergman. Däremot spelar andra texter en roll. Boken är indelad i fem avsnitt. 
som Hellström kallar ’afdelningar’. Till varje avsnitt finns ett motto som är 
hämtat från bibeln. Påfallande är att Hellström valt ut bibelcitat som pekar på 
människans utsatthet, människan som offer för tillvarons växelspel – eller för att 
tala med Bo Bergman: människan som marionett. Tre av citaten är hämtade från 
Jobs bok. Två av dem lyder: ”Se, jag väntade mig lycka, men olyckan kom. Jag 
hoppades på ljus men mörker kom. Därför sjuder nu mitt innersta och får ingen 
ro” – och – ”Men skulle man vid sitt fall ej få sträcka ut handen, ej ropa efter 
hjälp när ofärd kommit”.9 Citaten kan knytas till figuren Dicks livsöde. 
 
Historien om Dick börjar inte i London utan någonstans ute på den engelska 
landsbygden. När Dick är 14 år, dör hans far, en gammal fyllbult och odugling. 
Faderns öde gör Dick till som det heter ’en moralist’.10 Han svär att aldrig bruka 
alkoholiska drycker. Dick blir dräng på en herrgård. Han utvecklas till en 
obevekligt hård men rättvis man. När Dick är 25 möter han sitt livs kärlek – 
Mary. Dick räddar henne undan alkoholens faror och från fina herrars för-
förelsekonster. Dick flyttar till London och får anställning som droskkusk. Han 
är strävsam, sparsam, ordentlig. Han har stakat ut sin väg. Till en början går allt 
som han tänkt. Mary väntar troget på honom. Då tiden är inne – det vill säga – 
när Dick sparat ihop tillräckligt gifter de sig och sätter bo. När det unga parets 
lycka tycks fullbordas – Mary är gravid – kommer den fullständigt oförtjänta 
katastrofen. Barnet är dödfött och kort därefter dör också Mary i barnsäng. Dick 
är utlämnad till ensamhet och till en livslång sorg:  
 

Marys död hade kommit som en jordbäfning under själva den grund, på 
vilken han left och byggt. Allt världsligt var flytande. Inga dygder, inga 

                                                 
8 Bo Bergman, Samlade dikter II, Stockholm: Bonnier, 1951/52, s. 159. 
9 Job 30:26-27 och Job 30:24. 
10 Om Dick heter det: ”Hans värld var moralistens, obevekligt hård, men också obevekligt rättvis” – Gustaf 
Hellström, Kuskar, Stockholm: AB Ljus, 1910, s. 15. 
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rättfärdiga ansträngningar starka nog att gripa och hålla fast med. […] Det 
lilla han ägt, hade han nu förlorat.11 

 
Dicks levnad efter barnets och efter 
Marys död är bara en dyster epilog. Hans 
händelselösa tillvaro som droskkusk på 
Londons gator går vidare. Om sin framtid 
säger han: ”Förrästen blir min tid nog 
inte så lång här i lifvet”.12 Och mycket 
riktigt. Slutet kommer efter att Dick 
besökt ett föredrag om ”dödslängtan” 
som arrangeras av föreningen med det 
ironiskt-satiriska namnet Sällskapet för 
högre tankar. Talaren är en indisk tänk-
are som kan stoltsera med bland annat 
följande visdomar: ”Men hvad är lifs-
längtan, lifsbejakelsen djupt sedt annat 
än en del af dödslängtan. Endast i döds-
längtan får den sin sanna, verkliga för-
klaring.”13  
 
  Överväldigad av de insikter han fått   
genom vishetslärarens föredrag tar Dick 
sitt liv. Sin inställning till tillvaron gör 

han tydlig med det välkända citatet från 
Predikaren ”Allt är fåfänglighet”.14 Bok-
ens anonyme berättare som finns utanför 
romanen avger en berättarkommentar till 
Dicks hädangång: 
 

Så var han borta. Snart var han 
glömd. Han hade lefvat ett lif, fullt 
af en bärande, lefvande kärlek, af rik och kort lycka, af djup och renande 
sorg. 

Hvad mera, hvad högre kunna vi önska oss, vi snabba dagars fjärilar?15 
 

                                                 
11 Kuskar, s. 67. 
12 Kuskar, s. 85. Dicks sorgliga syn på sin framtid är ett motiv som återkommer flera gånger i berättelsen (s. 68 
och s. 101. 
13 Kuskar, s. 158. 
14 Kuskar, s. 164. 
15 Kuskar, s.166. Historien om Dick, barnets och hustruns död återfinns nästan ordagrant i Gustaf Hellström, 
”Sorg. Skiss” i Idun, nr 24, 1910, s. 295 – 296. 

Första utgåvan av Kuskar, på Ljus 
förlag 1910. Av stämpeln framgår 
att det avbildade exemplaret har 
ingått i Kvinnliga medborgarskol-
ans bibliotek på Fogelstad. Gustaf 
Hellström var en uppskattad för-
fattare inom kvinnorörelsen. 
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På föredraget om dödslängtan hade Dick råkat träffa den före detta arbets-
kamraten Tommy och om honom handlar bokens andra berättelse. I motsats till 
Dick ser Tommy föredraget som ett uttryck för den härskande klassens ideologi 
enligt en välkänd – men här inte uttalad – marxistisk formulering om att religion 
är opium för folket. Är Dick den rättfärdige som helt oskyldigt får utstå lidande, 
så kan man karakterisera romanfiguren Tommy som socialrebell. Beteckningen 
kan relateras till den brittiske och marxistiske historikern Eric Hobsbawn.16 Med 
begreppet socialrebell menas här individen som är uttalat klassmedveten – vi här 
nere de där uppe – och som är upprorisk till sin natur, driven av ett mycket starkt 
social missnöje, men som varken ingår i en organiserad politisk verksamhet eller 
har någon form av utvecklad politisk teori som fundament. Tommy är en social-
rebell, en spontan politisk aktör, en uppstudsig proletär. Han är en man som 
ständigt lider brist på pengar. Det finns en hustru och en – som han tycker – 
alldeles för stor barnaskara att försörja. Tommys liv är en misär – fattigdom, 
trasiga kläder, hopplöshet. När Tommy vill organisera en enkel självhjälpskassa 
och en fackförening bland kuskarna mister han sitt arbete. Och det blir ännu 
värre. Han hamnar i fängelse en månad för ”Våld på öppen gata” och för 
”Olydnad mot i tjänst varande poliskonstapel”.17 Tommy hade råkat i dispyt 
med en kund från samhällets övre skikt.  
 
När landet drabbas av en svår ekonomisk kris och många proletärer mister sina 
arbeten, begår Tommy ”sitt lifs Handling”18 – så ser han det själv i efterhand. 
Arbetslösheten leder till demonstrationer och hungerparader. Den anonyma 
berättarinstansen jämför de drabbade med rovdjur: ”De arbetslösa slogo sig sam-
man i flockar likt utsvultna vargar”.19 Plötsligt är det den okände proletären 
Tommy som håller tal till massorna. Han vill elda dem till mer än fredliga de-
monstrationer. Han hinner mana till uppror innan megafonen slits ur hans hand: 

 
Kamrater! Hvart skall ni gå? Till era tomma, brödfattiga hem? Finns där 
inte bröd i London? Finns där inte pängar i London? Finns där inte kött och 
kol att elda med. Fråga de rika? Fråga de där herrarne som nu sitta på sina 
klubbar? Hvarför lider ni i tysthet, ni dårar? Hvarför går ni snällt och 
beskedligt hem? Hur länge ska detta vara? Är ni inte många nog, ni många, 
många tusen?20 

 
Tommys ord leder till kravaller. Bagerier plundras. Polisen gör chock mot mass-
orna. Tommy lyckas fly men går sedan frivilligt till polisen. Det blir rättegång. 
Inför sina domare höjer inte socialrebellen Tommy revolutionens röda fana som 
                                                 
16 Se Eric Hobsbawn, Primitive Rebels. Studies in Archaic Form of Social Movements in the 19th and 20th 
Centuries, Manchester: The University Press, 1959.  
17 Kuskar, s. 120. 
18 Kuskar, s. 174. 
19 Kuskar, s. 171. 
20 Kuskars. 179 – 180. 
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romanfiguren Pavel i Maxim Gorkijs berömda roman Modern21. Han är nu bara 
en ”medelålders man med ryggen böjd och en blick som irrade osäkert”22. 
Historien om Tommy slutar i fängelset. Där lämnar berättelsen honom. 
 
Dick var mannen som tog sitt liv. Tommy är socialrebellen som slutar i 
fängelset. Frank är den tredje huvudfiguren i den här Londonromanen och de 
båda andras motsats. Frank är småborgaren som präglas av insikten ”att lifvet 
alltid håller en liten belöning i efterhand för den som är nykter, skötsam och 
ordentlig”.23 Frank, som avhåller sig från att engagera sig känslomässigt i det 
andra könet och från såväl politiskt som socialt engagemang, har en livsplan: 
Han ska arbeta ihärdigt och många år för att fylla på sin sparbanksbok. Sedan 
ska han dra sig tillbaka. I hans framtidsplan ingår ett litet hus på landet. Åren 
går. Frank åldras. Han får så småningom reumatism. Franks båda arbetskamrater 
Dick och Tommy hade råkat ut för katastrofer: Dick hade förlorat hustru och 
barn. Tommy hade hamnat i fängelse. Turen – eller rättare sagt oturen – kommer 
också till Frank och det är här författaren ger en referens till den samtida 
teknologiska utvecklingen. Katastrofen, som hotar Franks existens är ”taxa-
meterautomobilen”. ”Den betydde hästdroskans långsamt säkra lungsotsdöd.”24 
Franks kunder uteblir. Det blir allt svårare att tjäna ihop till sitt levebröd och att 
spara. Men då får han plötsligt en idé. Han författar mödosamt en insändare – 
”en bön till de rika, till dem, hvilkas frikostighet han alltid prisat”25, ett brev som 
han skickar till en tidning. På tidningen skrattar man åt den obildade drosk-
kuskens bristfälliga skriftspråk. Men redaktionen ser en chans att profilera sig 
med det här brevet gentemot tidningarna på vänsterkanten. Man utnyttjar den 
arme droskkuskens rop på hjälp. Brevet publiceras. En understödskommitté för 
nödlidande kuskar bildas. I styrelsen sitter aristokrater, förnäma borgare och 
Frank. I ett år är han medlem i styrelsen. Sedan kan Frank förverkliga sitt livs-
projekt. Han hittar en gammal änka, ägarinnan till bykrogen med det i samman-
hanget något lustiga namnet Turturduvan. Han gifter sig med henne och lever 
som pensionär ett bekymmerslöst liv. Gustaf Hellströms berättelse om kuskarna 
i London slutar på ett förmodligen ofrivilligt komiskt vis: ”Frank lefde till en 
hög ålder, då och då besvärad af giktattacker. Därefter dog han.”26 
 
En grundläggande föreställning inom den moderna narratologin är att 
fiktionsprosa å ena sidan – och givetvis – har en realt existerande upphovsperson 
– en författare – och att det å andra sidan finns en berättarinstans, en berättarröst, 

                                                 
21 Romanen publicerades för första gången på engelska. Som bok förelåg den 1907 på ett förlag i New York. 
Hellström kunde alltså ha känt till den. 
22 Kuskar, s. 192. 
23 Kuskar, s. 70 – 71. 
24 Kuskar, s. 197. 
25 Kuskar, s. 201. 
26 Kuskar, s. 203. 
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som inte ska förväxlas med den verklige författaren.27 I Gustaf Hellströms ro-
man om tre kuskar i London har vi en anonym och allvetande berättare som inte 
själv är en figur i romanen. Till berättarens många uppgifter hör traditionellt att 
ge en miljöskildring, en beskrivning av skådeplatsen. Det sker när staden 
skildras. När den sista vinterdimman är ett faktum en morgon i mars får vi veta 
följande: 
 

Den stod som en tjock och kväfvande rök över staden. Gatornas tända 
båglampor hängde som svarta klot i detta tjocka gula, likt förkolnade 
himlakroppar efter en fruktansvärd världsbrand.28  

 
Här skymtar ett motiv fram som inte är sällsynt i 
den europeiska litteraturen vid den här tiden, 
inte minst bland de tyska expressionisterna. 
Staden kopplas ihop med negativa visioner, 
scenarier, som handlar om undergång och för-
fall. Men hos Gustaf Hellström är bilden inte en-
tydig. Staden kan visserligen framställas som 
’ett råmande jättedjur’29 , men detta monster in-
ger berättaren en närmast religiös ”vördnad”. 
 
Det sista kapitlet i romanen om kuskarna i 
London inleds med en berättarkommentar som 
handlar om den stora kris som drabbar företag-
samheten i början av 1900-talet. Intressant är här 
berättarens skildring av krisens uppkomst. Det 
är milliardärer i New York som antingen blivit 

osams eller precis tvärtom sammansvurit sig för 
att föröka sina rikedomar. De är enligt berättaren 
upphov till nöden bland de arbetande massorna. 
För berättaren är eländet som en pest, en smitta 
som breder ut sig och når Europa: 
 

Det var som om dessa milliardärer i Wallstreet öppnat sina kontorsfönster 
och med slösande händer kastat ut säckar fulla med de dödligaste baciller. 
Nöden spred sig som en päst. Alla desinfektionsåtgärder visade sig tröstlöst 
ändamålslösa. Smittan fördes öfver den vida Atlanten till Europa. Den fann 
i undervattenskablarna en idealisk och karantänfri förbindelseled. Dag efter 
dag gick där häftiga ryckningar genom oceanens telegraftrådar … 

                                                 
27 För en introduktion till narratologiska positioner, se David Herman o a. (red.) Routledge Encyclopedia of 
Narrative Theory, London & New York: Routledge, 2005. 
28 Kuskar, s. 91. 
29 Kuskar, s 145. 

På Bonniers kom en ny, 
andra utgåva av Kuskar 
1924. 
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En vecka efter var pästen i Europa. Den bröt ut öfverallt, där befolkningen 
tätnat kring fabriksskorstenar och grufschakt.30  

 
Det förtjänar att påpekas att berättarens uttalat samhällskritiska perspektiv i 
princip överensstämmer med den hållning romanfiguren Tommy företräder. 
Men Tommy är i likhet med figurerna Dick och Frank inte anlagd som hjälte i 
en vardaglig mening, inte anlagd som en figur som läsaren ska identifiera sig 
med. I den ovan citerade artikeln i Dagens Nyheter skriver Hellström om 
Londons kuskar: 
 

Med Londons cabby [hästkusk] försvinner en af de egendomligaste och 
intressantaste af gatans typer, en besynnerlig blandning på godt och ondt, 
på girighet och storslagen hjälpsamhet och fula tricks.31 

 
Citatet pekar på en motsättning mellan Hellström som journalist och som för-
fattare, för i boken om kuskarna utvecklas inte denna blandning av ont och gott i 
romanfigurerna. Hellström skildrar sina tre kuskar egentligen bara på ett positivt 
och inkännande sätt. Hellströms empati prisades av flera recensenter32 och ro-
manen om de tre kuskarna i London blev en betydande framgång. Den över-
sattes till tyska (1912) och danska (1929). I Sverige kom boken ut i tre utgåvor 
(1910, 1924 och åter 1927 i serien De nya berättarna). Sedan glömdes den bort. 
I våra dagar kan den läsas som ett litterärt tidsdokument men knappast uppfattas 
som ett betydande diktverk. 
 
Sigurd Rothstein 

                                                 
30 Kuskar, s. 169. 
31 Gustaf Hellström, Äfven caben får ge vika inför bilen. Dagens Nyheter 19.7.1910, s. 5. 
32 Kuskar recenserades bland andra av Fredrik Böök i Svenska Dagbladet (27.11.1910) och Bo Bergman i 
Dagens Nyheter (21.11.1910). 


