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Inledning

Åren kring sekelskiftet 1900 var ”ett ideologiskt laboratorium” 
– så uttrycker sig den israeliske historikern Zeev Sternhell i 
sin bok om upplysningskritikens historia, Les anti-Lumières 
(2006). Han syftar på idéer och program som mångfaldigades 
och sammankopplades på sätt som tidigare hade varit omöjliga, 
tack vare tekniska landvinningar och en växande gemensam 
marknad. I Sverige sammanföll denna ideologiska brytnings-
tid med industrialiseringens slutgiltiga genombrott, samtidigt 
som samhället påverkades av en rad andra strukturföränd-
ringar. Bland dessa var det emigrationen och urbaniseringen, 
konkreta fenomen med tydliga effekter, som gjorde starkast 
intryck på samtidens debattörer. De tyckte sig se hur ett gam-
malt och välbekant samhälle, med tillhörande idéer och tros-
system, raserades och ersattes med något nytt och obekant. I 
tidens många samhällsdebatterande skrifter värderas denna nya 
värld på flera olika sätt, beroende på – exempelvis – skribentens 
religiösa föreställningar, klasstillhörighet, ålder, kön eller poli-
tiska hemvist. Uppbrottet från ett äldre samhällssystem, som 
i sin tur förde med sig förändringar av föreställningsvärlden –  
sekularisering, individualisering och demokratisering – innebar 
samtidigt att många såg chansen att konstruera program för ett 
framtida samhälle, vars utformning ännu tycktes vara föremål 
för diskussion. Socialisterna såg framför sig hur industristatens 
bourgeoisie skulle framtvinga sin egen undergång, vilket skulle 
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bana väg för en demokratisk arbetarstat. Konservativa politiker 
sökte motverka demokratiseringsreformerna, för att därige-
nom stävja en utveckling som de uppfattade som destruktiv. 
Pessimistiska diktare och konstnärer, de så kallade dekaden-
terna, fascinerades av föreställningar om jordens och männi-
skans undergång. 

I detta kapitel kommer jag att diskutera ett av sekelskiftets 
många samhällsprogram. Det rör sig om en modernitetskri-
tisk men samtidigt progressiv vision, skapad genom ett slags 
kombination av fin de siècle-artad pessimism och nyromantisk 
naturkult. Efter en inledande redovisning av teoretiska ut-
gångspunkter analyserar jag skönlitterära uttryck för detta sam-
hällsprogram hos tre svenska författare – Johan Nordling, Karl-
Erik Forsslund och Carl Larsson i By1 – alla med anknytning till 

1 Den litteraturvetenskapliga forskningen om Karl-Erik Forsslund, Johan 
Nordling och Carl Larsson i By är mycket begränsad. Vanligast är studier av 
Forsslunds författarskap, bland vilka kan nämnas Bengt Brundins Studier i 
Karl-Erik Forsslunds roman Göran Delling (1971), Lars Furulands ”Förtäljaren 
och förkunnaren” (1991), Göran Rosanders ”En rotfast vandringsman” (1991) 
och Ann-Sofi Ljung Svenssons ”Berget, ynglingen och solen. Ett vitalistiskt 
motiv hos Karl-Erik Forsslund” (2007). (Ljung Svenssons avhandling om 
Selma Lagerlöfs koppling till den tyska Heimatkunstbewegung – Jordens dotter. 
Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen [diss. Lund, 2011] – innehåller 
också viktiga slutsatser om de alternativmoderna strömningar som kom att 
påverka Forsslund, Nordling och Larsson [se t.ex. s. 17 f].) Även idéhistorikern 
Bo Sundins essä om Forsslund, ”Ljus och jord” (1984), drar flera för littera-
turvetenskapen betydelsefulla slutsatser. Om Carl Larsson i By skriver Carl 
Mangård i Carl Larsson i By. Mannen och verket (1948) och Lars Furuland i Carl 
Larsson i By. Författaren och hembygdsvårdaren. En konturteckning (1987). Om 
Johan Nordlings författarskap finns inga litteraturvetenskapliga studier. Där-
emot nämns samtliga tre författare ofta i historiska och idéhistoriska studier 
som behandlar moderniseringskritik och agrara ideal vid sekelskiftet 1900. 
Bland dessa bör framför allt nämnas Sverker Sörlins Framtidslandet. Debatten 
om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (diss. Umeå, 
1988, ssk. kapitlet ”Norrlandsfrågan”, [s. 156–253]) och densammes kronolo-
giskt ordnade Naturkontraktet. Om naturumgängets historia (1991), Nils Edlings 
Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 
1900 (diss. Stockholm, 1996, ssk kapitlet ”Hem till landet” [s. 295–321]), Carl 
Holmbergs Längtan till landet. Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets 
regionalpolitiska debatt (diss. Göteborg, 1998, kapitlet ”Tillbakablickar mot det 
tidiga 1900-talet” [s. 173–205]), Maria Björkroths Hembygd i samtid och framtid 
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ungdomsrörelsen i Dalarna, en av tidens typiska reformrörel-
ser,  skapade ur missnöjet med nya livsvillkor som blev resulta-
tet av de omfattande samhällsförändringarna.2 Fokus kommer 
att ligga på de tre författarnas försök att skapa en stabil grund 
för sina tankar om samhällets och individens liv. Denna grund 
finner de i jordbrukssamhället, i det självförsörjande bonde-
hemmet som får utgöra en motpol till de växande storstäderna 
och den specialiserade urbana industrin. Småbruken, menar de, 
skall bli det framtida samhällets viktigaste beståndsdel. 

Att just Dalarna hamnade i centrum för denna förkunnelse 
framstår som naturligt i förhållande till tidsandan, som präg-
lades av ett slags nationell renässansstämning. Detta var, som 
Martin Lamm uttryckt det, ”Skansenfesternas och folkdanser-
nas gyllene tid”, då ”nationella minnen” högtidlighölls med 
jubileumsfester samtidigt som kulturnationalism och arbetar-
demonstrationer sågs som uttryck för samma strävan mot en 
folklig försvarsreform, allmän rösträtt och förbättrade sociala 
förhållanden.3 Dalarna, som – med kulturhistorikern Gustaf 
Näsströms ord – länge varit ”ett slags måttstock på svensk-
heten”, passade därför utmärkt som idealisk plats, särskilt som 

1890–1930. En museologisk studie av att bevara och förnya (diss. Umeå 2000, kap. 
”Nationell och modern” [s. 77–103] om ungdomsrörelsen i Dalarna), Nils Ed-
quists Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918 
(diss. Uppsala, 2001) och Martin Stolares Kultur och natur. Moderniseringskri-
tiska rörelser i Sverige 1900–1920 (diss. Göteborg, 2003). Karl-Erik Forsslund 
förekommer också i en rad verk som behandlar Carl Larsson och sekelskiftets 
hemideal, till exempel Eva von Zweigbergks Hemma hos Carl Larssons (1968) 
och Elisabet Stavenow-Hidemarks Villabebyggelse i Sverige 1900–1925. Inflytande 
från utlandet, idéer, förverkligande (1971). Nämnas bör också Gustaf Näsströms 
Dalarna som svenskt ideal (1937) – där såväl Forsslund som Dalarnas ungdoms-
rörelse diskuteras i särskilda kapitel (s. 155–196 resp. 197–223) – och Gabriel 
Söderbergs magisteruppsats i ekonomisk historia, Alternativ modernitet? Per 
Jönson Rösiö, Karl-Erik Forsslund och drömmen om en naturenlig samhällsordning 
(2007), med en utförlig och detaljerad idéhistorisk analys av Forsslunds sam-
hällsprogram.
2 Stolare 2003, s. 22.
3 Lamm cit. i Näsström 1937, s. 202 f. 
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landskapet under det föregående seklet blivit något av ”en 
sinnebild för gammaldags sträng och stilfull livsföring”, som 
medan den segerrika industrialismen födde oro och vilsenhet 
”strålade […] fram som en arkadisk tillflyktsort för trötta stor-
stadssjälar och för allsköns längtare efter rotfasthet och lantlig 
idyll”.4 Dessa föreställningar passade utmärkt ihop med ung-
domsrörelsen, med dess program om helnykterhet, folkhälsa 
och lantlivets självständighet. Att förknippas med ”Dalarna” 
som retorisk plats innebar en marknadsföringsteknisk seger 
och förenklade kommunikationen gentemot rörelsens tilltänk-
ta målgrupp. Ungdomsrörelsens program kom dessutom att 
ingå i ett dialektiskt samspel med de föreställningar som Lamm 
beskriver, vilket lade ytterligare emfas på idéerna om en bred 
nationell samling.

Teoretiska utgångspunkter:  
moderniteten och det absoluta rummet
Det moderna projektet, såsom det beskrivits av den humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga forskningen, har sina viktigaste 
förutsättningar i 1700-talets upplysningstänkande och 1800- 
talets industrialisering av det europiska näringslivet. Dessutom 
är det starkt påverkat av en kristen-judisk tidsuppfattning, där 
världens historia betraktas som en progressiv utveckling från 
början till fullbordan. Enligt en sådan historiesyn är tiden linjär 
och irreversibel.5 Det moderna projektets slutprodukt, det vill 
säga en hypotetisk, fulländad modernitet, motsvarar kristendo-
mens idé om Gudsriket vid tidens slut. Det förflutna betrak-
tas teleologiskt som en utveckling från enkelt till komplext, 
från ett primitivt tillstånd till en avancerad civilisation. Denna 
tidsuppfattning blir särskilt tydlig i den marxistiska historie-

4 Näsström 1937, s. 12.
5 Calinescu 1987, s. 13.
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filosofin, där utveckling genereras stegvis, av återkommande 
förändringar i samhällets produktionsförhållanden. 

Den franske sociologen Henri Lefebvre menar i sin bok The 
Production of Space (1991; fr. orig. 1974) att en sådan världsbild 
innebär ett underskattande av spatialitetens betydelse för det 
mänskliga livet. Han beskriver det moderna projektet som en 
rörelse från konkretion till abstraktion, från absolut rum (”ab-
solute space”) till abstrakt (”abstract space”). Det moderna 
projektets framåtskridande är ett uppbrott från en konkret 
miljö, och förändringen i sig blir den överordnade principen 
för all fortsatt utveckling. Människan gör sig oberoende av 
rummet och dess begränsningar, av den fysiska platsens lagar. 
Tiden, upphöjd till tillvarons motor, ogiltigförklarar ”rummets 
primat”.6 Marxisten Lefebvre sammanställer denna utveck-
ling med industriarbetarnas växande alienationskänsla inför 
det mekaniserade arbetet. Rationalisering och specialisering 
resulterar i ett slags arbetlivets abstraktion, där den enskilde 
arbetaren inte längre kan överblicka tillverkningsprocessen. De 
amerikanska forskarna Barney Warf och Santa Arias menar i 
Lefebvres efterföljd att temporalitet under 1800-talet kom att 
överträffa rumslighet i ett framväxande modernt medvetande, 
framför allt som ett resultat av den industriella revolutionens 
tekniska landvinningar, som skapade en komprimerad verklig-
het, där geografiska avstånd blev allt mindre relevanta.7 

Uttrycket ”det moderna projektet” förknippas i de flesta fall 
med en positiv utveckling, en rörelse från mörker till ljus i en-
lighet med kristendomens linjära tidsuppfattning. Samtidigt 
väljer både Karl Marx och Lefebvre att fokusera på människans 
vantrivsel i den värld som moderniseringen skapar. Det finns 
en mängd idéhistoriska och litteraturvetenskapliga studier av 

6 Lefebvre 1991, s. 22.
7 Warf och Arias 2009, s. 2.
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uttrycken för denna vantrivsel, exempelvis de som behandlar 
det sena 1800-talets dekadensförfattare. Den rumänske littera-
turvetaren Matei Calinescu menar att dekadenstänkandet är 
en ofrånkomlig biprodukt av den judisk-kristna historie synen; 
från denna kommer föreställningen om tidens slut, vilket i takt 
med den pågående sekulariseringen allt mindre framstod som 
en förening med det gudomliga och allt mer som ett möte med 
intigheten. Dekadenstänkandet kan vara ett slags moderni-
seringskritik – åtminstone ett ifrågasättande av det moderna 
projektet framgångar, eftersom det bara för oss mot en ofrån-
komlig undergång – men det är en moderniseringskritik som 
förblir beroende av moderniseringens temporala världsbild. 
Det handlar om en annan värdering av det moderna projek-
tets tänkande, en annan värdering av tiden, som upplevs med 
avsmak, men utgångspunkten förblir densamma: tiden är lin-
jär och irreversibel, världen genomlever en utveckling från det 
enkla till det komplexa, från det primitiva tillståndet till civil-
isation och fullbordan, oavsett om denna fullbordan upplevs 
som god eller ond. 

Men det fanns andra tänkare, samtida med dekadensförfat-
tarna, som närmade sig en alternativ världsbild, en delvis an-
nan syn på tid och rum. De menade att den konkreta platsen 
måste fungera som styrmedel för människans existens, snarare 
än den historiska förändringsprocess som sökte frikoppla sam-
hället från naturen. Detta resulterade paradoxalt nog i en mer 
optimistisk syn på människans situation och framtid. Deka-
denternas rädsla för det djuriska var en produkt av deras kvar-
blivande i det moderna projektets tidsuppfattning, den som 
bygger på utvecklingen från djur till människa. De moderni-
seringsivrare som betraktade sig själva som historiens subjekt 
trodde på denna utvecklings välsignelser, medan dekadens-
författarna tvekade och såg människan besegras av naturen 
och sin djuriska kärna. Men de författare som här intresserar 
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mig – bland vilka vi finner Forsslund, Nordling och Larsson 
– försökte se på naturen och det djuriska på ett annat sätt. De 
ville återkoppla människan till sitt ursprung och omvärdera 
det till något positivt. Människan skulle åter förankras i det 
som Lefebvre kallar det absoluta rummet (”absolute space”). 
Den fysiska platsen, människans hem, får därmed avgörande 
betydelse. Lefebvre nämner Friedrich Nietzsche som den främ-
ste representanten för denna alternativa världsbild. Den nietz-
scheanska tidsuppfattningen, menar han, är väsensskild från 
den marxistiska, och förknippar det mänskliga varat med det 
absoluta rummet.8 Nietzsches Also Sprach Zarathustra (1883–
1891) har pekats ut som en av de främsta inspirationskällorna 
för Karl-Erik Forsslunds samhällsprogram.9

I Nietzsches efterföljd talar Martin Heidegger (i uppsat-
sen ”Bauen, Wohnen, Denken” [1951], i sv. övers. ”Bygga bo 
tänka”) om att ”bringa boendet in i dess väsens fullhet”10 el-
ler att ”skona fyrheten”, det vill säga ”att rädda jorden, att ta 
emot himlen, att bida gudarna, att ledsaga de dödliga”.11 De 
tänkare som på detta sätt vill hävda människans fundamentala 
beroende av sin omgivning utgår från att den moderna indi-
videns vantrivsel beror på att hon försökt självständigförklara 
sig från naturen. I sitt sökande efter makt och förändring har 
hon skapat en abstrakt värld som hon ensam behärskar (vad 
Lefebvre kallar ”abstract space”), bara för att inse att hon där-
med förlorat en del av sitt väsen, och – enligt Heidegger – den 
betydelsefulla känslan av att höra hemma, att uppnå det full-

8 Lefebvre 1991, s. 22.
9 Om Forsslund och Nietzsche, se t.ex. Sundin 1985, s. 335 och Ljung Svens-
son 2007, s. 45.
10 Heidegger 1974, s. 119.
11 Heidegger 1974, s. 116. Lefebvre citerar och hänvisar till Heideggers uppsats 
i sin bok Le droit à la ville (1968). Se den svenska översättningen Staden som 
rättighet (1982), s. 27.
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komliga boendet. I det följande kommer jag alltså att utreda 
denna kritik av det moderna projektet, såsom den kommer till 
uttryck i svensk skönlitteratur under de första femton åren efter 
sekelskiftet 1900.

Som vuxet ur jorden.  
Karl-Erik Forsslunds storgårdsböcker (1900–1915)

Karl-Erik Forsslund (1872–1941) förekommer sällan i de litte-
raturhistoriska översiktsverken. I den utvidgade tredje uppla-
gan av Henrik Schücks och Karl Warburgs Illustrerad svensk lit-
teraturhistoria (1932) – som annars är anmärkningsvärt utförlig 
– behandlas hans författarskap på sju rader, som ett uttryck för 
tidens ”rousseauanska naturdyrkan”, vars förespråkare ”med-
vetet strävade tillbaka till […] allmogekulturen, till folkdan-
serna och de röda stugorna ute på landet”.12 

Men litteraturvetenskapens och andra kanoniseringsinstitu-
tioners bristande intresse för Forsslunds liv och verk står i skarp 
kontrast till hans popularitet hos den samtida publiken. Genom-
brottsboken Storgården. En bok om ett hem (1900) trycktes i nio 
upplagor.13 Vid första världskrigets utbrott var Forsslund den 
femte mest spridde författaren i ABF:s studiecirkelbibliotek, 
endast överträffad av August Strindberg, Jack London, Gustaf 
Jansson och Viktor Rydberg. Vid samma tidpunkt förekom 
Storgården, på samma bibliotek, i dubbelt så många exemplar 

12 Castrén 1932, s. 285. Jfr Sörlin 1991, där Forsslund beskrivs som ”en utpräg-
lad bevarare, full av förakt för alla kommersiella projekt i vildmarken” (s. 171).
13 Den nionde upplagan av Storgården trycktes 1928. Förstautgåvan har dess-
utom publicerats som faksimil (av Nordiska museet 1991). Storgården utgavs 
också i nederländsk översättning (De groote hoeve, 1905). Ur bokmarknads-
synpunkt utgör Storgården ett undantag i Forsslunds författarskap, som annars 
domineras av mindre framgångsrika verk. För upplagesiffror och uppgifter om 
Forsslunds ”ekonomiska bekymmer”, se Rosander 1991, s. 243 f.
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som Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.14 När språkvetaren och 
skolmannen Emil Rodhe satte samman en serie läseböcker för 
folkskolan (med den gemensamma rubriken Ur vår tids littera-
tur), där varje volym ägnades ett särskilt författarskap, valde 
han Forsslund som den sjunde i raden, efter Selma Lagerlöf, 
Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg, men före August 
Strindberg, Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér.15 Forsslund 
blev också föremål för ett temanummer av det socialdemokra-
tiska ungdomsförbundets tidning Fram (redigerad av Per  
Albin Hansson), med en upplaga på 20 000 exemplar.16 Gustaf 
Ankarcrona skriver där, i en presentation av Forsslund (i skarp 
kontrast till eftervärldens dom), att hans ”rangplats i vår vitter-
het är […] så känd och erkänd, att något försök till granskning 
av denna hans rent litterära betydelse” inte kan ”tillkomma mig 
att här göra”. Istället väljer Ankarcrona att lyfta fram Forss-
lunds roll som politisk tänkare, med en alternativ framtids-
vision för det svenska samhället:

14 Åkerstedt 1967, s. 163 resp. 166.
15 Forsslunds verk har också fått internationell spridning i form av dikten 
”Tomten och räven”, som på 1960-talet illustrerades av Harald Wiberg och gavs 
ut i barnboksformat som en uppföljare till Wibergs succé med bilderboksutgå-
van av Viktor Rydbergs dikt ”Tomten” (1960), som då nått en världspublik i en 
enklare prosaversion av Rabén och Sjögrens barnboksredaktör Astrid Lindgren. 
Även Tomten och räven översattes till ett flertal språk (till exempel danska, norska, 
finska, tyska, engelska, japanska och koreanska). Jfr Lund 2008. 
16 Se Fram nr 7/1906. Om tidningens spridning skriver Tage Lindbom i Den 
socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige. En historik (1945): ”Förbundets 
framgångar få till ej ringa del tillskrivas förbundsorganet Fram, som hade en 
spridning långt utöver förbundets medlemmar. […] Genom förbundsorganet 
[…] var rörelsen i besittning av ett propagandamedel, varmed den politiska 
idékampen ständigt hölls aktuell oeh levande”. Lindbom uppger att Frams 
upplaga till en början var 3 000 exemplar, men att den ”vid flera tillfällen 
nådde över 40 000 (Lindbom 1945, s. 130 f.). I Kungl. bibliotekets katalog 
Regina anges siffran 20 000 under upplageåret 1906.
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Skall den dag, varpå vi i sanning å hoppas, en gång randas, då 
jordföraktet har försvunnit och den nu allenahärskande ’storstads- 
och storindustrikulturen’ fått maka åt sig för den nya verkliga 
’ljus- och jordkulturen’, då skall […] Karl-Erik Forsslunds namn 
med outplånlig skrift stå ristat i den kamp som med den mest 
uppoffrande hänförelse har förts för det målet.17

Forsslunds livsprojekt kan beskrivas som ett försök att skapa en 
lantlig motpol till den växande storstaden, en fast position som 
med sin dragningskraft skulle locka emigranter och nyblivna 

17 Ankarcrona 1906. Ankarcrona kommenterar också Forsslunds inträde 
i det socialdemokratiska arbetarpartiet, vilket han tycks betrakta som en 
taktisk eftergift för att nå en stor publik: ”Må det tydas huru som helst av 
dem som endast kunna misstyda allt, men jag vill här särskilt betona den 
utomordentliga betydelse jag ser i det steg Forsslund funnit sig kunna och 
böra göra genom att direkt inträda i det socialdemokratiska partiet. Den som 
är det ringaste inne i frågor och förhållanden i våra dagars Sverge [sic] skall 
nämligen fullt förstå, huru han just härigenom berett sig de största förut-
sättningarna att med sina jord- och landkärleksläror nå de stora skaror av 
Sveriges ungdom, vilkas hjärtan i denna stund mest behöva öppnas för jord-, 
hem- och hembygdskänslan.” Ankarcrona sätter här fingret på något som är 
typiskt för de alternativmoderna tänkarna i sekelskiftets småbrukarrörelse; 
ingen av dem hade någon tydlig partikoppling. Forsslunds tid i SAP blev 
kortvarig. Sverker Sörlin menar att Forsslunds utgångspunkt, ifrågasättandet 
av den industriella revolutionens modernisering, var svår att passa in i det 
partipolitiska systemet: ”Att ifrågasätta moderniseringen var detsamma som 
att hoppa av det Utvecklingens tåg i vilket liberalerna åkte första klass och 
socialisterna andra” (Sörlin 1988, s. 209). Forsslund hade också svårt att helt 
förlika sig med socialismen och SAP:s program. För detta råkade han illa ut 
under storstrejken och Strindbergsfejden åren kring 1910, då han reserverade 
sig mot ”skärpt klasstänkande” och ”villkorslös partilojalitet”. De skärpta 
motsättningarna utlöste en livskris. Forsslund tog avsked som föreståndare på 
Brunnsviks folkhögskola för att ägna mer tid åt sitt skönlitterära författarskap 
och sina studier i Dalarnas historia och bondekultur (Furuland 1991, s. 64 f.). 
Forsslunds kris blev början till en ideologisk svängning, ”från glad hedning 
till […] gudstroende sökare, från politiskt intresserad på vänsterkanten till 
en med tiden ganska konservativ (somliga skulle säga reaktionär) person” 
(Rosander 1991, s. 252). När han på 1930-talet drev en hätsk kampanj mot 
funktionalismen (som han kallade ”frusen negermusik” och ”uthemsk okul-
tur”, cit. i Hamrin 1991, s. 128) beskylldes han för just den typ av konser-
vatism som han i Storgården avfärdat; KF:s chefarkitekt Eskil Sundahl skrev 
att Forsslund ”ägnar intresse åt redan färdiga kulturepoker men misstror vår 
egen tids strävanden att finna uttryck för människans förändrade behov och 
levnadssätt” (cit. i Hamrin 1991, s. 132).
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stadsbor tillbaka till landsbygden. Det var en vision som han 
delade med många inflytelserika tänkare, såväl i Europa som 
i USA, till exempel den tyske biologen Ernst Haeckel (som 
myntade begreppet ekologi 1866), den engelska konstkritikern 
John Ruskin och hans landsman, formgivaren och författaren 
William Morris (bägge knutna till Arts and Crafts-rörelsen 
med dess industrikritiska hantverksprogram och drömmen om 
en framtida trädgårdsstad), den amerikanske författaren Henry 
David Thoreau, den tyske läkaren Max Nordau (som i sitt verk 
Entartung [1892] liknade det moderna samhället vid en enorm 
sjukstuga)18 och den ryske anarkisten Pjotr Kropotkin, som  
förespråkade ett framtida samhälle bestående av oberoende 
småbrukare samarbetande i ett federativt system. I Sverige hade 
liknande idéer förts fram av bland andra August Strindberg (till 
exempel i Likt och olikt [1882]), Viktor Rydberg (i uppsatsen 
”Den hvita rasens framtid” [1895]19) och ”småbrukarrörelsens 
eggande apostel” Per Jönson Rösiö.20 Storgårdens lantliga hem-
ideal är också starkt påverkat av Ellen Keys uppsats ”Skönhet i 
hemmen” (1899) och Carl Larsson Sundborn-böcker (framför 
allt Ett hem [1899]).21 

Forsslund hade varit verksam som journalist sedan 1890, 
men det var först med Storgården som han gjorde sig ett namn. 
Boken blev populär läsning, främst bland unga män som i för-
fattarens idylliska hembygdsskildring såg ett progressivt och 
hälsosamt alternativ till det fördärvliga storstadslivet. Den 
verkliga Storgården, hemmet vid sjön Väsman nära Ludvika i 
Dalarna som Forsslund hade fått ärva av sin svärfar, blev en av 
ungdomsrörelsens vallfartsorter. Det talades i religiösa termer 

18 Både Thoreau och Nordau citeras av Forsslund i Storgården (s. 52, s. 98 f).
19 Om Rydbergs ”Den hvita rasens framtid”, se Hedberg 2012, s. 147–198.
20 Näsström 1937, s. 203.
21 Ellen Key citeras i Storgården (s. 98). Om Forsslunds förhållande till Key se 
Rosander 1991, s. 235–238.
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om ”Storgårdens evangelium” och ”hemmet som kyrka”. Ung-
domsrörelsen i Dalarna, ett slags kulturell väckelse kring hon-
nörsorden nykterhet, upplysning och hembygdskärlek, skulle 
komma att ge Forsslunds socialreformatoriska drömmar ett 
konkret ramverk. Rörelsen var ett resultat av att de stora barn-
kullarna från 1870- och 80-talen hade nått mogen ålder, sam-
tidigt som de ännu saknade möjlighet att påverka det politiska 
livet. I denna situation uppstod ett socialt missnöje som senare 
bidrog till den allmänna rösträttens införande.22 

Ungdomsrörelsen blev en av flera modernitskritiska re-
formrörelser som – liksom exempelvis nykterhetsrörelsen och 
jordreformsrörelsen – satte sin prägel på det sociala livet kring 
sekelskiftet 1900.23 Forsslund, tillsammans med bland andra 
Johan Nordling och Carl Larsson i By samt målaren Gustaf 
Ankarcrona, återfinns bland initiativtagarna till de sex stora 
ungdomsmötena i Dalarna (1903–1909).24 Han var också en 
av de ordinarie medarbetarna i den nystartade dagstidningen 
Siljan, ”ett dalallmogens samlingsorgan”, som redigerades av 
Ankarcrona.25 Tidningens program var i stort sett identiskt 
med ungdomsrörelsens: mot ”rusdrycksbruk”, ”stadsfaso-
ner” och ”jordförakt”, för ”folkhälsa”, ”rättvisa reformer” och 
”lantlivets självständighet”.26 Samma idéer låg till grund för de 
folkhögskolekurser som startades av bland andra Ankarcrona, 
Forsslund och Uno Stadius och som ledde fram till grundan-
det av Brunnsviks folkhögskola, ”den svenska arbetarrörelsens 

22 Om den befolkningsstatistiska förklaringen till ungdomsrörelsens genom-
slag, se Näsström 1937, s. 200 f.
23 Om de moderniseringskritiska reformrörelserna, se Stolare 2003.
24 Om ungdomsmötena i Dalarna, se Näsström 1937, s 197–223 och Björkroth 
2000, s. 77–103. Om Forsslund som ”en av ungdomsrörelsens verkliga idégi-
vare”, se Stolare 2003, s. 60.
25 Siljan nr 1/1905 (3 januari 1905), s. 1.
26 Siljan nr 6/1907 (22 januari 1907), s. 1. 
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första egentliga lärdomscentrum”, belägen alldeles intill Stor-
gården vid Väsman.27

Efter den stora framgången med Storgården skrev Forsslund 
en serie böcker (samtliga utgivna av Wahlström & Widstrand) 
med liknande motiv. Redan samma år, 1900, utkom berättel-
sesamlingen Djur. Skisser och historier från Storgården och året 
därpå Storgårdsblomster. En ung faders dagbok. 1915 publicerades 
uppföljaren Hemma igen. En skissbok från Storgården. Ingen av 
dessa böcker fick samma stora spridning som Storgården, men 
såväl Djur som Storgårdsblomster trycktes i nya upplagor (fem 
respektive två stycken totalt). 

Sentida kommentatorer beskriver gärna Storgården som en 
roman.28 Den genrebeteckningen kan emellertid ifrågasättas. 
Forsslund själv talade hellre om ”boken” än romanen (jfr un-
dertiteln ”en bok om ett hem”). Detsamma gäller den samtide 
Gustaf Näsström. Om det är någon av böckerna i storgårds-
sviten som förtjänar att kallas roman, så är det förstås Storgår-
den, som är det verk i serien som åtminstone delvis fått formen 
av gestaltad litteratur. Men det som i någon mån inleds som 
en roman, fortsätter sedan som brev och dagböcker skrivna av 
huvudpersonen, bitvis mycket svår att skilja från den verklige 
författaren. Riktigare är kanske att sammanföra Forsslunds 
böcker med den så kallade naturessän (”nature writing”), en 
genre som tydligast representeras av Henry David Thoreaus 
Walden (1854).29 Thoreau och hans efterföljare har inom eko-

27 Om planeringen och genomförandet av ungdomsmötena, folkhögskolekur-
serna och arbetet med tidningen Siljan skriver Johan Nordling i sin nyckelro-
man Siljan. En bok om Sveriges hjärta (1907). Jfr Burman 1985, s. 316–319.
28 För omnämnanden av Storgården som roman, se Sundin 1985, s. 322, Grei-
der 2001, s. 58 och Ljung Svensson 2007, s. 40 och Ambjörnsson 2012, s. 434 
(”brevroman”).
29 Forsslunds Storgårdsblomster är liksom Thoreaus Walden en bok som 
koncentrerar författarens erfarenheter av livet med naturen i en skildring av 
årstidernas växlingar under ett år. 
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kritisk forskning beskrivits som ”den första vågens ekokritik”, 
och naturessän som ”ett slags icke-fiktion som ofta med eko-
logiska förtecken skildrar en människas vistelse i naturen eller 
som på annat sätt behandlar relationen mellan människa och 
omvärld”. 30 I Forsslunds böcker blir livet skrift och skriften liv. 
Han lever sina historier innan han skriver ned dem. Naturen är 
på sätt och vis litteratur nog; djurens spår i snön är ”historier 
och dramer”, ”dikter på olika värsmått”.31 

Detta försök att förvandla själva litteraturen till liv kan sam-
manföras med Forsslunds huvudprojekt: att skapa en motpol 
till det moderna storstadslivet. I Storgården, som inleds med en 
kortfattad beskrivning av gården vid Väsman, ägnas mycket ut-
rymme åt huvudpersonen Karl-Herman Bondesons vantrivsel i 
Uppsala och Stockholm, där han tillbringar flera år som student 
och informator.32 Han, som är den rättmätige arvtagaren till 
Storgården, ett ”sofvande slott” där hans tillkommande Birgit 
tålmodigt väntar, känner hur han förslösar sin tid i krogsorl, 
gatbuller och kasernliv. Detta förlopp påminner om flera sam-
tida verk, som också beskriver lantliga hem i väntan på en ägare 
som tvingats till prövning i den moderna världen, exempelvis 
Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen (1899) och Sven Lidmans 
Stensborg (1910).33 Men det som skiljer Forsslunds bok från 

30 Görlin 2009, s. 12 f. Om naturessän som genre skriver Per Helge utförligt 
i sin essäsamling Mellan prärien och evigheten. I spåren av Thoureau och nature 
writing (2014), dock utan att nämna Forsslund. 
31 Forsslund 1900b, s. 229. Jfr Hemma igen, där Forsslund skriver att han ”hade 
en period då [han] bara var ett papper med en hop programpunkter på” men 
att han nu blivit ”kött och blod igen” (Forsslund 1915, s. 70).
32 Huvudpersonens namn är en tydlig referens till författarens, och till det 
faktum att Forsslund såg sig själv som en tillskyndare av småbrukets ideal, det 
vill säga som en bondeson.
33 I Lagerlöfs roman är det Gunnar Hede som prövas för att han skall kunna 
ta ansvar för gården Munkhyttan, i Lidmans heter huvudpersonen Johan 
Silfverstååhl och gården, liksom romanen, Stensborg. För en längre diskussion 
om det hotade hemmet som motiv i svensk skönlitteratur vid och strax efter 
sekelskiftet 1900, se Hedberg 2016.
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Lagerlöfs och Lidmans är hans melodramatiskt formulerade 
förkastelsedom över storstadslivet, som har få motsvarigheter 
i svensk skönlitteratur. När Karl-Herman betraktar Stockholm 
från utsiktstornet på Skansen förvandlas staden till ett förrä-
diskt monster:

Hon ligger utsträckt framför mina fötter, drottningen. Grann är 
hon, höljd af mörkrets tjocka svarta slöja, öfversållad af pärlor och 
ädelstenar i fantastiska mönster och bjärta färger. […] Ånej; det 
är inga pärlor och ädla stenar. Det är glittrande droppar af svett, 
hvilka prässas ut genom hennes hud, där hon vrider sig i slö väl-
lust under mörkrets våldsamma omfamning. Det är heta droppar 
af de giftiga vätskor, hvilka fylla den stora svarta spindelns inre 
– de lysa och locka, från alla håll komma fjärilar och bin flygande, 
de tro att dropparna är honung, men de äro gift som rusar och be-
döfvar; och så sitta de kräken där förlamade och slå med vingarna 
och trassla in sig alltmer och mer i nätet – detta nät af oräkneliga 
glänsande silfvertrådar, som den stora svarta spindeln spinner 
runt omkring sig, allt vidare och vidare.34

Det som sammanfattningsvis utmärker stadsmiljön i Forsslunds 
Storgården – sedd ur huvudpersonen Karl-Hermans perspektiv 
– är dess brist på liv, ljus och lycka. I Stockholm finns ”icke 
lugnet, icke kärleken, icke helheten”. Allt är ”styckat, splittrat, 
halft”. Stadens invånare kastas hit och dit av ”skrikande vindar 
från alla väderstreck”. De lever ”ett jäktande kamplif, ett hetsat 
kapplöpningslif, ett kringstrykarlif som ej är fästat vid något”.35 
Staden förvägrar alltså sina invånare känslan av att höra hemma 
– Forsslund citerar Ellen Key som sagt att man i staden inte har 
hem, bara våningar.36 I Stockholm lever man i vad som med 

34 Forsslund 1900a, s. 97. Den ljudenliga stavningen var tidstypisk (jfr Per La-
gerqvist, som kom att stava sitt namn Pär Lagerkvist) men Forsslund hör till 
dess mest nitiska förespråkare. Stavningsidealet fick visst genomslag i Fridtjuv 
Bergs stavningsreform 1906.
35 Forsslund 1900a, s. 93.
36 Forsslund 1900a, s. 98
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Henri Lefebvres terminologi skulle kunna kalla ”det abstrakta 
rummet”, ett rum utan tydliga band till konkreta, autentiska 
platser. Karl-Herman finner sig omgiven av en artificiell miljö, 
med fotografiapparater, ”konstgjorda skidbackar”, ”velosiped-
ryttare” och skridskobanor, så trånga ”att man ej har rum för 
ett ordentligt ytterskär”.37 

Den lyckliga idyll som konstrueras i storgårdsböckerna är 
naturligtvis tänkt som en positiv kontrast, en motpol, till denna 
klaustrofoba nidbild av huvudstaden. I den industrialiserade 
staden, menar Karl-Herman, kan individen ”endast utveckla en 
enda liten sida af den stora, härliga organismen människa”.38 
Fabrikernas anställda arbetar för någon annan, och ser aldrig 
slutresultatet av sitt arbete. I det framtida småbruket däremot, 
skall människan få göra allt, och hon skall göra det för sig själv, 
för sin familj och sina grannar. Hon skall inte avskilja sig från 
naturen, såsom människorna gör i storstaden; tvärtom skall 
hon bli en del av den. Djur och växter, men också sagoväsen, 
skall åter införlivas i människans vardagliga tankevärld. Träd, 
älgar, husdjur och troll är också moraliska subjekt, som i stor-
gårdssviten (särskilt i novellsamlingen Djur) själva får vittna 
om sina erfarenheter av mänsklig påverkan.39 Forsslund skriver 
också om barnens rättigheter; 1900-talet skall, som Key ut-
tryckt det, bli ”barnens århundrade”. Karl-Herman skriver i sin 
dagbok att storstadens ungdom lever i ljusfattiga bostäder där 
de får ”ett påfallande blekt och sjukligt utseende”. Framtidens 
barn, menar han, borde växa upp på landet, uppfostrade av sina 
föräldrar till fullständiga individer istället för att, som i folksko-

37 Forsslund 1900a, s. 103. För ytterligare en kritisk skildring av storstaden, se 
Forsslund 1901, s. 82 f.
38 Forsslund 1900a, s. 93.
39 Jfr den inledande titelnovellen i Djur, där skogens invånare sätter sig till 
doms över jägaren.
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lorna, ”kastas i armarna på främlingar”.40 Barnet representerar 
en fullkomlig mänsklighet, och är en del av naturen på ett helt 
annat sätt än den vuxna människan, som i det moderna samhäl-
let förlorat kontakten med djur och växtlighet.41 

Men – och det är här som Forsslunds och småbruksrörel-
sens program blir nyskapande – Storgårdens framtidsvision är 
inte bara, såsom det framstår i Henrik Schücks och Karl War-
burgs litteraturhistoria, ett rousseauanskt naturevangelium, 
en medveten strävan tillbaka till allmogekulturen. Tvärtom är 
det den moderna tekniken som gör det framtida ”enhetsriket” 
möjligt.42 Forsslund är själv medveten om att hans program 
kan uppfattas som paradoxalt. Men han bemöter kritiken från 
de som talar om ”barnsliga luftslott” och ”gamla teorier om 
’återgång till naturen’”. ”Nej, ingen återgång”, skriver Karl-
Herman i Storgården, ”målet ligger framför oss. Och det är ej 
och kan ej vara något annat än en innerlig förening af natur 
och kultur.”43 Enhetsrikets gårdar, såsom de beskrivs i idé-
romanen Göran Delling (1907) ”ligger på samma gång samlade 
och strödda, omgivna av åkrar och äng, skog och hage”; de är  
”[t]rädgårdsbyar” eller ”lantmannastäder”, ”var och en ett sam-
hälle för sig, en självstyrande kommun”.44 Redan i Stor gården 
talar Forsslund om telefoner, automobiler och flygmaskiner 

40 Forsslund 1900a, s. 100 resp. 106. Jfr Hemma igen, där Forsslund skriver 
om skolundervisningen att den är ”[u]niform, schablon, nivellering – maskin-
mässig masstillvärkning av fabriksalster i stället för ans och vård av växande 
plantor, levande varelser med rötter i hembygdens jord” (Forsslund 1915, s. 
130). Om Forsslunds bildningsideal, se t.ex. Olsson 1991.
41 Jfr Forsslund 1900b, s. 241–245, där författarens dotter porträtteras.
42 Visionen om ett ”enhetsrike” hade sin grund i Haeckels ”monism”, dvs. 
uppfattningen att världen inte kunde delas upp i en andlig och en materiell 
sfär eftersom allt var av samma stoff (jfr Sörlin 1991, s. 132–137 [kap. ”Haeckel 
och ekologismen”]).
43 Forsslund 1900a, s. 107 resp. 102.
44 Forsslund 1907, 2, s. 182 (jfr också s. 181–184 och Sundins diskussion av 
denna passage [Sundin 1985, s. 351 f]). 
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som förutsättningar för det nya samhället. Moderna kommu-
nikationsmedel skall knyta samman människorna i den decen-
traliserade bondestaten, och göra det möjligt för dem att hjälpas 
åt. I Göran Delling utvecklar Forsslund sin syn på den moderna 
tekniken när han låter titelfiguren tala om ”stilfulla, ofarliga 
och lättskötta” maskiner som ”istället för bleka underjordiska 
trälar” drar fram bergets skatter i dagsljuset.45 Maskinerna skall 
”så mycket som möjligt tillvärka varandra och sköta sig själva så 
att människan inte behöver göra så synnerligen mycket mer åt 
den saken än konstruera, sätta igång och övervaka”.46 Den ofta 
återkommande drömmen om en artificiell intelligens, skapad 
och kontrollerad av människan, får här en plats i den alterna-
tivmoderna visionen. 

Men förutsättningen och den ständiga utgångspunkten för 
Forsslunds småbruksprogram förblir den bergsmansgård som 
han fick ärva av sin svärfar. Storgården inleds med en utförlig 
beskrivning av byggnaden och dess omgivning:

Så här ser det ut: ett gammalt rödmålat stockhus i två våningar, 
med hvita knutar och fönsterposter och ett svarttjärat spåntak, 
sluttande mot gaflarna på samma sätt som mot långsidorna. Det 
hvilar lugnt och stadigt på ryggen af en gräsbeväkst och med en 
rad höga björkar kantad udde i Wessman, som är ett vackert vat-
ten i hjärtat af ett vackert land. Det är som vukset ur jorden, slutet 
och ädelt lugnt som ett tämpel.47

Beskrivningen av gården som ”vuxen ur jorden” återkommer 
på flera ställen i storgårdsböckerna. I ”Skissblad från paradi-
set”, i berättelsesamlingen Djur, beskrivs manbyggnaden som 
”ett rött bärg på den gröna udden i den blåa sjön”. I Hemma igen 
talas det om gården som ”det röda bärget på den vita udden” 

45 Forsslund 1907, 2, s. 182.
46 Forsslund 1907, 2, s. 184.
47 Forsslund 1900a, s. 3.
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och om huset som byggts av ”hembygdens bärg och skogar”.48 
Forsslund beklagar också att ”varken hemmet äller folket” i 
hans samtida Dalarna ”är vuxet ur bygdens mark som förr”; 
”[a]lltför mycket härstammar från långt avlägsna länder äl-
ler trakter, från näjder med helt annan jordmån och odling 
– främst från fabriker och storstäder”.49 Nutiden präglas av 
”rotlöshet, hemlöshet, brist på innerlighet […], trohet mot 
sig själv och de sina och allt sitt”.50 Själv skriver han – i en 
av bokens insprängda dikter – att han ”vill bädda [sig] ner 
i mossan/och känna [sina] ben bli bärg/och [sina] muskler 
malm”.51 Hans ”innersta längtan” är att ”med alla hjärteröt-
ter få suga [sig] fast i [sina] fäders jord”.52 Det gamla, ”som 
vuxit i vår egen mark”, är honom ”evigt ungt, det värkligt 
unga”.53 Den idealiska existensen är alltså beroende av hem-
traktens egenskaper; författaren längtar inte till den naturliga 
platsen i någon generell mening, utan till en speciell, konkret 
plats. På denna plats växer hemmet ur jorden och får rötter, 
liksom människan. Just rotfasthet är ett ord som återkom-
mer i beskrivningar av Forsslunds livsgärning. Socialdemo-
kraten och senare kommunisten Ture Nerman har vittnat om 
att läsningen av Storgården gav honom och hans jämnåriga 
”känslan av rotfasthet”, med hemmet som ”en grundsten i vår 
unga livsåskådning”.54 Näsström menar att det var Brunns-
vik-pedagogen Forsslunds förtjänst att den svenska arbetar-
rörelsen fick ärva känslan av ”rotfasthet i traditionell svensk 
bygdestämning, av hjärtesamhörighet med svenskt land”, vil-

48 Forsslund 1915, s. 36 resp. 51.
49 Forsslund 1915, s. 32.
50 Forsslund 1915, s. 27.
51 Forsslund 1915, s. 35.
52 Forsslund 1915, s. 28.
53 Forsslund 1915, s. 127.
54 Näsström 1937, s. 179.
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ket förstås kan betraktas som en nödvändig förutsättning för 
tanken om det svenska folkhemmet.55 

Hemmet vid Väsman är alltså en fast punkt, en stabil grund 
för framtiden. Gården och dess omgivning utgör ett absolut 
rum, som står i skarp kontrast till den moderna världens ab-
straktioner. Endast den trygga, bofasta människan kan förverk-
liga visionen om enhetsriket. Den här idén förekommer också 
hos Heidegger som menar att den moderna människan inte 
längre betraktar boendet (det absoluta rummet) som männis-
kans vara; ”boendet tänks över huvud taget inte längre som själ-
va grunddraget i människovarat”.56 Det sanna boendet, menar 
han, skall vara ”ett uppehåll hos tingen”. Att ”full ödigt låta-bo” 
är att ”släppa in jord och himmel, gudarna och de dödliga som 
har gestaltat huset”.57 Formuleringen har sin motsvarighet hos 
Forsslund, som menar att Storgården är och skall vara ett älskat 
hem för ”många varelser af vitt skilda släkter och familjer”.58 
Dessutom är den ”ej byggd av en man, utan av flera släktled, av 
ett helt folk, av bygdens egen ande”.59 

Storgårdens första kapitel heter ”Det sofvande slottet”. Det 
rödmålade stockhuset (som är ”som vukset ur jorden”) be-
skrivs som ”orkeslöst”, ”försänkt i en djup och lång slummer” 
och ”skendött” i väntan på sin rättmätige herre, Karl-Herman 
Bondeson.60 Med sådana formuleringar tillskrivs byggnaden 
organiska egenskaper. Gården, den fasta punkten, är full av liv, 
liksom människan i sitt rätta element, naturen. I Hemma igen 
heter det att huset är ”ett levande väsen, som växer och förvand-
las, som har sina öden och sin saga”. Gården ”åldras, men kan 

55 Näsström 1937, s. 189.
56 Heidegger 1974, s. 105.
57 Heidegger 1974, s. 109 resp. 117 f.
58 Forsslund 1900b, s. 224.
59 Forsslund 1915, s. 51.
60 Forsslund 1900a, s. 3, 5 resp. 14.



97

också föryngras”, den har ”skeden, då den är på väg att vissna 
och murkna, och andra, då den grönskar på nytt, befrias från 
förtorkade grenar, men skjuter nya skott i stället och åter bär 
friska mogna frukter”.61 Beskrivningen skall sättas i relation 
till Forsslunds skildring av stadshusen, ”stenvidundren” som 
”stå utefter gatorna stela och liflösa, i räta led som soldater”. 
De människor som går in i dem tycks bli ”uppslukade, utan nåd 
och barmhärtighet”. De blir ”sten i stället för kött och blod, 
bara sten”.62 

Det absoluta rummet är alltså hos Forsslund på samma gång 
en orubbligt fast punkt – en sträng men välvillig omgivning 
som formar människans existens – och ett levande väsen, en 
människans, djurens och växternas jämlike. Det är på detta sätt 
som Forsslund konstruerar sin lantliga motpol till den växande 
storstaden. Vad den moderna människan saknar, menar han, 
är känslan av att höra hemma, känslan av att vara en del av och 
att korrespondera med en välvillig omgivning, som består av 
levande väsen – byggnader, människor, växter och djur. Det är 
dessa känslor och erfarenheter som måste ligga till grund för 
skapandet av framtidens enhetsrike. Men för att detta skall bli 
verklighet krävs en ny ordning: småbrukarstaten som respek-
terar traditionen, men som samtidigt drar nytta av samtidens 
tekniska innovationer. Lösningen är alltså i viss mån paradoxal 
i förhållande till Forsslunds litterära värld: för att övervinna de 
problem som i storgårdsböckerna åskådliggörs genom antite-
tiska skildringar av hårt typiserade rum, småbruket och storsta-
den, krävs en harmonisk sammansmältning av dessa motpoler. 
Traditionen måste förenas med det moderna, men det moderna 
skall tyglas för att tjäna traditionen.

61 Forsslund 1915, s. 56.
62 Forsslund 1900a, s. 69. I Storgårdsblomster heter det att stadsmänniskorna 
har blivit ”stenbilder” (Forsslund 1901, s. 83).



98

En bok om Sveriges hjärta.  
Johan Nordlings nyckelroman Siljan (1907)

Trots sin stora popularitet bland samtidens läsare har alltså 
Karl-Erik Forsslunds gärning lämnat få och obetydliga spår 
i uppslagsböcker, biografiska lexikon och litteraturhistoriska 
översiktsverk. Något liknande kan sägas om journalisten och 
författaren Johan Nordling (1863–1938); trots sina betydel-
sefulla insatser för ungdomsmötena under 1900-talets första 
decennium har Nordlings gärning fallit i glömska. För sin sam-
tid var han dock en litterär storhet. I Eva Burmans Sällsamheter 
i Siljansbygden (1985) omtalas han som ”[b]estsellerförfattaren 
Johan Nordling”.63 Nyckelromanen Siljan. En bok om Sveriges 
hjärta (1907), som skildrar ungdomsrörelsens framväxt, utgavs 
fram till 1919 i nio upplagor om sammanlagt 35 000 exem-
plar, vilket var en ”enastående publikframgång” vid 1900-talets 
början.64 Museologen Maria Björkroth anser att det är tack 
vare Nordlings roman som ungdomsrörelsen i Dalarna blivit 
betydligt mer välkänd än motsvarande rörelser i andra delar 
av Sverige. Siljan, menar hon, ”påverkade mer eller mindre en 
hel generation, vilket framgår av att den ofta nämns i minnen 
och självbiografier av olika förgrundsgestalter som var unga vid 
seklets början”. Ungdomsmötena kom enligt Björkroth, tack 
vare den ”romantiskt skimrande” romanen, att framstå som 
”stora och centrala händelser”, vilket nog får beskrivas som en 
retorisk överdrift.65 

Johan Nordling var närmare tio år äldre än Karl-Erik Forss-
lund och arbetade som journalist och författare sedan början 

63 Burman 1985, s. 118.
64 Näsström 1937, s. 200. 
65 Björkroth 2000, s. 85. Jfr Näsström, som menar att ungdomsrörelsens 
övriga ledare – bland dem Ankarcrona och Forsslund – kände sig ”litet gene-
rade”, då de ”inte utan fog höllo före att Nordling målat en alltför hjärtnupen 
plansch av deras verksamhet” (Näsström 1937, s. 200).
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av 1880-talet. Redan 1883 publicerade han sin första novell-
samling, under pseudonymen Halvor Grip. Två år senare utgav 
han i eget namn kortromanen Vera, som därefter kom i flera 
nya upplagor och även översattes till danska.66 Flera novell- 
och diktsamlingar följde, utgivna på mindre förlag i Uppsala 
och Stockholm, innan Fritzes bokförlag – som tidigare förlagt 
verk av bland andra Oscar Levertin och Oscar II – gav ut Siljan 
(som så kallad ”enkronasbok”) 1907. När boken skrevs hade 
Nordling ännu mycket begränsade erfarenheter från Dalarna. 
Han hade varit där som turist, redan då relativt vanligt bland 
välbärgade stockholmare, men det var först sedan en svår ögon-
sjukdom tvingat honom att lämna sin tjänst som redaktör för 
veckotidningen Idun som han permanent bosatte sig i Skeberg, 
strax söder om Leksand. Där, vid Djursjöns strand, anlade han 
en egen gammelgård med timmerhus från de omgivande by-
arna. Nordling skrev ytterligare två böcker med motiv från  
Dalarna – Berg och buda (1921) och Gamla bruket och andra berät-
telser (1923) – men ingen av dem fick samma spridning som 
Siljan.67 Det enda verk av Nordling som fortfarande når en 
stor publik är texten till ”Scoutsången” som han skrev 1910. 
Siljans budskap, hyllandet av det sunda lantlivet i kontrast till 
den otillfredsställande tillvaron i storstaden, förekommer emel-
lertid även där: ”Drag ut från självets trånga vrå / till skogens 
vida salar, / till svenska berg och dalar, / där friska vindar gå.”

66 Även den senare romanen Quasi una fantasia (Stockholm: Fritzes, 1911), 
med Ludwig van Beethoven som huvudperson och döpt efter dennes ”Mån-
skenssonaten”, översattes till danska, samt till fyra andra språk: engelska, 
italienska, nederländska och tyska. Samtliga översättningar var under utarbe-
tande redan vid utgivningen av den svenska originalutgåvan – detta nämns i 
marknadsföringssyfte, på egen sida, i den sistnämnda – och utgavs 1912. En 
ny översättning till tyska utgavs så sent som 1930. Av en rysk översättning, 
som också nämns i den svenska originalutgåvan, går det ej att finna några spår. 
På svenska hade romanen utgivits i åtminstone fem upplagor redan 1911. En 
åttonde upplaga utgavs 1921.
67 Burman 1985, s. 121 f.
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Siljan är, enligt Näsström, ”en ganska ohöljd” nyckelroman 
om ungdomsrörelsen i Dalarna.68 Huvudpersonerna är, som 
även Eva Burman påpekar, ”lätt igenkända och skildrade i lju-
sa färger”.69 Gustaf Ankarcrona förekommer som konstnären 
Sten Stålfelt och Karl-Erik Forsslund som diktaren Karl-Olof 
Borgman (jfr hans alter ego i storgårdsböckerna, Karl-Herman 
Bondeson). Anders Zorn (som hette Leonhard i andranamn) 
kallas Leonard Vrede, Carl Larsson heter Lars Sonne och syst-
rarna Ottilia, Gertrud och Maria Adelborg – som grundade 
hembygdsgården och en skola för knyppling i Gagnef – före-
kommer som fröknarna Bure. 

Den långa romanen, som gavs ut i två volymer om sam-
manlagt 430 sidor, inleds med en Stockholmsskildring som 
har mycket gemensamt med de dystopiska miljöbeskrivning-
arna i Forsslunds storgårdsböcker. Det är dock betecknande 
att beskrivningarna av huvudstaden begränsas till ett enda av 
romanens 25 kapitel, medan Karl-Herman Bondessons kritiska 
skildring av stadslivet upptar nästan en tredjedel av Storgården. 
Hos Nordling framstår hotet från storstaden närmast som en 
bagatell. Siljans inledningsscen utspelar sig i det öronbedövan-
de sorlet på Operakällarens matsal, där gästerna inväntar riks-
dagens beslut om rösträttens utvidgande. Slutligen, strax efter 
midnatt, skär ropen om tidningarnas extraupplagor genom den 
rökiga och upphettade luften. Det visar sig dock att frågan om 
rösträtten behandlats utan framgång, sett ur huvudpersonernas 
perspektiv. ”Ännu en gång”, tänker Karl-Olof, ”har småfolkets 
förhoppningar om sin främsta medborgarrätt malts till smu-
lor”, ännu en gång har ”ropet från djupen obeaktadt studsat 
tillbaka mot de fasta murarna kring sekelgamla orättvisor och 

68 Näsström 1937, s. 199.
69 Burman 1985, s. 119.
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klassfördomar”.70 Denna besvikelse styrker honom i hans över-
tygelse om att ett framtida samhälle måste skapas någon annan 
stans, och på ett helt annat sätt. Friheten kan inte förverkligas i 
stadens begränsade rum, med dess ”fasta murar”; den nödvän-
diga förlösningen kan endast ske på en plats med större rymd. 

Nordlings skildring kan beskrivas som en skönlitterär ge-
staltning av det ”sociala missnöje” som enligt Näsström spreds 
i de stora ungdomsgenerationerna kring sekelskiftet 1900, ett 
missnöje som resulterade i ”en ungdomlig expansionslust på 
opolitiska marker, en iver att hävda värdet hos ung och dådfrisk 
framåtanda men också en önskan att bara komma tillsammans 
och vara både högstämd och glad”.71 Denna iver fick ett konkret 
uttryck i den modernitetskritiska ungdomsrörelse som Nord-
lings roman skildrar. Den kan alltså delvis betraktas som ett 
sätt att skynda på en demokratiseringsprocess som strax efter 
sekelskiftet tycktes gå alldeles för långsamt. Detta är ett exem-
pel på hur modernitetskritiska program mycket väl kan omfatta 
lösningar och fenomen som vi idag uppfattar som moderna, i 
detta fall kraven på allmän och lika rösträtt.

Nordlings roman har en långt tydligare nationalistisk agenda 
än Forsslunds storgårdsböcker. Stockholmsmiljöerna förknip-
pas därför med kosmopolitiska fenomen; beskrivningen av 
Operakällaren präglas av förkonstling och kontinentala lyx-
produkter, vilka senare i romanen kommer att kontrasteras mot 
Dalarnas vernakulära autenticitet. Sten och Karl-Olof sitter i en 
soffa vid den stora salens inomhusfontän, under en bronsback-
antinna som sträcker fram ”illuminerade kristalldrufvor”. Gäs-
terna – bland vilka märks ”pomaderade teaterhabituéer” och 
en ”feterad operettdiva” som falsettskrattar för vågade ”bon 

70 Nordling 1907, s. 17.
71 Näsström 1937, s. 201.
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mots”72 – dricker kaffe, rhenvin, likör, whisky och långgrogg. 
Detta lånade liv, denna förkonstling, utgör jämförelsematerial 
för det renlevnadsprojekt som är Siljans huvudsakliga tema. Det 
står också i kontrast till Sten Stenfälts eget konstnärskap; han 
fängslas nämligen av ”de typiskt nationella dragen i naturens 
och bygdens lif”, allt som synes honom ”äkta svenskt, sundt 
och hemvarmt”.73

I besvikelsen över riksdagens beslut lämnar Sten och Karl-
Olof Operakällarens matsal. Vid Norrlandsgatan blir de vittne 
till ett slagsmål mellan en uniformerad polis och en rasande 
”gatnymf” – blodig, nedsmutsad och med trasiga kläder. Lik-
som hos Forsslund förknippas huvudstaden med våld och pro-
stitution. Karl-Olof – fylld av hemlängtan och dyster till sinnes, 
trots framgångarna med sin nya diktsamling Skogssus74 – talar 
om huvudstadens ”förstelning”, om ”brutal egoism” och om 
”bottenlöst elände”.75 Den som stannar i staden, säger han, 
riskerar att själv bli ”en sten bland stenarna”.76 Han håller ett 
långt hyllningstal till Dalarna, och romanens första kapitel slu-
tar med att de båda huvudpersonerna – Stålfelt och Borgman – 
beslutar sig för att lämna Stockholm och bosätta sig vid stran-
den av Siljan, sjön som givit romanen dess namn. I Dalarna 
hoppas Sten finna oräkneliga motiv för sin nationella konst, 
men upptäcker till sin besvikelse att stadslivets nymodigheter 
redan utövat sitt förstörelseverk på landsbygdens kultur. I ett 
brev till modern förklarar han att ”[m]ycket af tidens flärd och 

72 Nordling 1907, s. 18.
73 Nordling 1907, s. 4.
74 Karl-Erik Forsslund hade 1896 givit ut novellsamlingen Skog. En skissbok från 
Bärgslagen.
75 Nordling 1907, s. 8 resp. 23.
76 Nordling 1907, s. 23. Formuleringen kan jämföras med Forsslunds i Stor-
gården, där stadens invånare blir ”sten istället för kött och blod” (Forsslund 
1900a, s. 69).
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förskämning” (senare i romanen talar Karl-Olof om ”urartning 
och förskämning”77) har trängt ända upp till Dalarna, där ”usel 
fabriksgrannlåt” konkurrerar ut ”den ärliga, ofta konstnärliga 
hemslöjden” och ”usla stadsseder […] förflacka och försimpla 
den präktiga folkkaraktären”.78 De unga, förklarar Karl-Olof, 
”saknar i bedröflig grad både sinne och pietet för hvad som 
ändå borde vara deras högsta stolthet”. Äkta toner, äkta seder, 
”gamla väfnader, husgeråd och bohagsting, ja till och med våra 
nationaldräkter” – allt byter de ut mot ”modern slims och billig 
dussingrannlåt”.79 I Nordlings roman förknippas alltså lands-
bygden med konkretion och autenticitet – egenskaper som  
karaktäriserar ”det absoluta rummet” i Lefebvres The Production 
of Space – medan det moderna stadslivet får representera det 
flyktiga och falska (”det abstrakta rummet”).80 

Siljans huvudperson Sten känner för var dag ”en allt starkare 
maning […] att försöka göra någonting […] för att rädda en 
bit af allt det gamla goda, som håller på att dö här i det kära 
Dalarna”. Men, frågar Karl-Olof, ”[h]vad förmår ett par unga 
viljor mot hela tidsandan?”.81 Det visar sig att Sten har en plan, 
som han nu anförtror vännen. Det är de unga som måste bära 
pånyttfödelsen. Det är de som måste komma till insikt om ”det 
dyrbara arf” som de har fått från sina fäder. Som ett första steg 
vill Sten arrangera ett antal dans- och lekaftnar med ”gamla 
hederliga folkdanser” och ”präktiga dikter med hembygds-
stämning och folkligt innehåll”. Därefter bör man ”rycka fram 

77 Nordling 1907, s. 136.
78 Nordling 1907, s. 103. Om fabriksprodukter och hemslöjd skriver också 
Forsslund, exempelvis i berättelsen ”Dalhästen” (i Djur, s. 89–100).
79 Nordling 1907, s. 57. I SAOB:s förklaring av ordet ”slims” (krafs, skräp, 
strunt) används Nordlings roman som källa.
80 Redan i Frändskapens lag och andra noveller och dikter (1901) skriver Nordling 
om motsättningen mellan stad och land (särskilt i novellen ”Bortom skogarna 
och bergen”), liksom om det osunda livet i storstaden (novellen ”Frun”).
81 Nordling 1907, s. 130 f.
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med det gröfre artilleriet”, det vill säga en serie föredrag och 
uppläsningar som skall bereda plats för de större målen: ”de 
gamla sedernas, dräkterna och hemslöjdens återupplifvande, 
vördnaden för de historiska minnena, kärleken till hem och fos-
terbygd, ett nyktert, sundt och arbetskraftigt lif, nutidsglädje 
och framtidshopp!”.82 

I Sten Stålfelts och Nordlings version blir det alternativ-
moderna programmet ytligare och betydligt mindre radikalt 
än hos Forsslund. Siljan för snarare tankarna till det medvetna 
strävandet ”tillbaka till […] allmogekulturen” som Schück och 
Warburg nämner i sin presentation av Forsslunds författarskap, 
även om Stålfelts bildningsprojekt senare i romanen komplet-
teras med föreläsningar om handfasta och moderna ämnen som 
tillämpad jordbrukskemi, husdjursskötsel, mjölkhushållning, 
och trädgårdsreformer.83 Sedan föreläsningarna visat sig bli 
”en fullständig framgång” ger sig Sten och Karl-Olof i kast med 
nästa stora projekt: utgivningen av tidningen Viljan, romanens 
motsvarighet till dagstidningen Siljan, ”ett dalallmogens sam-
lingsorgan” som alltså utgavs av Ankarcrona och John Tegnér 
under åren 1905–1907 med parollen ”för sammanslutning, 
nykterhet och upplysning”.84 Nordlings roman avslutas med 

82 Nordling 1907, s. 137 f. Nordlings roman är full av bittra tirader mot 
tidens ungdom och dess brist på pietetskänsla inför hembygdens kultur. 
Det bildningsprojekt som han beskriver får därför drag av ”folkuppfostran”. 
Ungdomsrörelsen framstår, som Gustaf Näsström konstaterat, som ”ovanifrån 
konstruerad med ungdomen som objekt”, en invändning som förekom också 
i samtiden. Man ansåg med rätta att ungdomsmötena ordnats för och inte av 
ungdomen (Näsström 1937, s. 217 f).
83 Nordling 1907, s. 199 f.
84 Den dagstidning som 1905–1907 utgavs som Siljan hade tidigare hetat 
Leksandstidningen (utgiven som avläggare till Dalarnas Nyheter 1903–1904). I en 
inledande presentation (nr 1/1905) förklaras att det nya namnet, i kombination 
med underrubrikerna ”Öfre dalalagets allmoges tidning” och ”För sammanslut-
ning, nykterhet och upplysning” är ämnat att klart uttala ”det program, för 
hvilket vi efter bästa förmåga och öfvertygelse vilja arbeta”. Redaktionen uppger 
sig vilja ”stödja alla sträfvanden, som på hembygdens fasta grundval vilja arbeta 
för upplysning, framåtskridande och utveckling”, vilket bäst sker ”i helnykter-
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den triumfatoriska skildringen av ett ungdomsmöte i Mora 
(”en storartad generalmönstring af ungdomshärens skaror”85), 
där Sten och Karl-Olof bereder sig på att leda dalfolket i byg-
gandet av ett framtida lyckorike.86 

Liksom Forsslund skriver Nordling mycket om rötter. Rot-
fastheten är en nödvändig förutsättning för det framtida sam-
hället. För Sten och Karl-Olof är det ”en lefvande trossats” 
att de verkligt samhälls- och kulturbärande krafterna måste 
utvecklas ”ur jorden och af lifvet vid jorden”. ”[F]ull rotfasthet 
i födelsebygd och fosterland” kan bara vinnas genom ”ett själf-
ständigt och verkligt hemlif”.87 Karl-Olof förklarar för Sten att 
han är ”sammanvuxen” med sin hembygd och ”har sin rot” i 
föräldrahemmets stengrund,88 liksom Forsslund i Hemma igen 
skriver att hans ”innersta längtan” är att ”med alla hjärteröt-
ter få suga [sig] fast i [sina] fäders jord”.89 Konstnären Lars 
Sonne (Carl Larsson) är också kopplad till rotmotivet; hans far 
sägs ha ”slitits loss från bygderoten” när han blev timmerman i 
Stockholm, och sonen känner därför en stark dragning tillbaka 
till landsbygden.90 

hetens tecken”. Inför tidningens andra utgivningsår, 1906, talas det om Siljans 
program som en ”orädd sträfvan att belysa och bevaka Dalallmogens lifsintressen 
i dess började kamp mot mörkret, trångsyntheten och det inbördes splitet, mot 
rusdrycksfaran och mot de öfverhandtagande storkapitalintressena” (t.ex. nr 
2/1906). Bland ordinarie medarbetare nämns Karl-Erik Forsslund och Per Jönson 
Rösiö. Programförklaringen – särskilt formuleringen om ett framåtskridande ”på 
hembygdens fasta grundval” – framstår som en koncentrerad sammanfattning av 
det alternativmoderna program som präglade Dalarnas ungdomsrörelse, i syn-
nerhet såsom det formuleras i Forsslunds böcker om Storgården.  
85 Nordling 1907, s. 352.
86 Om det verkliga ungdomsmötet i Mora – som ägde rum sommaren 1906 
och blev ett slags kulmen för ungdomsrörelsen i Dalarna – skriver Gustaf Näs-
ström (Näsström 1937, s. 218 ff).
87 Nordling 1907, s. 210 f.
88 Nordling 1907, s. 136.
89 Forsslund 1915, s. 28.
90 Nordling 1907, s. 297.
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Precis som hos Forsslund får drömmen om det absoluta 
rummets rotfasta existens sitt konkreta uttryck i skildringen 
av ett lyckligt hem på landsbygden. Framför allt är det konst-
närshemmet Sonnegården – tydligt modellerat efter Carl Lars-
sons Sundborn, såsom det skildrats i succéböcker som De mina 
(1896), Ett hem (1899) och Larssons (1902) – som spelar denna 
viktiga roll. Gården, som ligger vackert i sluttningen mot ån, 
sägs mest av allt likna ”en blomsterklunga, vuxen upp ur själfva 
markens alstrande sköt”. Dess stomme är två äldre boningshus, 
som sammanbyggts och utökats, på samma sätt som Larssons 
Sundborn (av Eva von Zweigbergk beskrivet som ”det förän-
derliga huset” 91): 

Genom detta gradvisa framväxande ur själfva lifvets kraf har också 
hela byggnadsverket fått ett tycke af lefvande organism, af vänligt 
och gladlynt väsen, som välkomnande sträcker sina små flyglars 
och utsprångs armar, blinkar med sina fönsters klara ögon, ler och 
lockar in till sin famn genom rankomspunna förstukvistar och 
vidöppna dörrar. Allt från den mossiga gamla kvarnstenshalfva, 
som tjänstgör som yttertrappa, upp till den hvitmurade skorste-
nens högsta tegelkrona finns icke en död punkt, icke en stelnad 
min, och som en enad ton från alla glada färgers, alla skälmska 
liniers skiftande spel löser sig, durklingande och ljus mot vatten-
brusets skuggning, det underbara hemmets säregna melodi, en 
lofsång till lifvets renaste och fullaste lycka!92

I Lars Sonnes hem, precis som i Karl Herman Bondessons Stor-
gården, blir själva livet konst. Vid sitt besök på Sonnegården ser 
Sten och Karl-Olof ”realiteten framstå som den högsta konst-
närliga omdiktning, inför hvilken all världens konstverk – ja, 
till och med Lars Sonnes egna – blekna och falla af som löf om 
hösten”. Sonnes största verk är hans hem, inte hans konst. Och 
detta hem är, precis som Storgården, ett levande väsen, en or-

91 Zweigbergk 1968, s. 20.
92 Nordling 1907, s. 307.
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ganisk enhet som lever i ständig interaktion med sina invånare, 
liksom med den omgivande naturen, ur vilken den vuxit. Detta 
är alltså motpolen till det Stockholm som Nordling beskriver 
i Siljans första kapitel. Huvudstaden präglas av otillfredsstäl-
lelse och klaustrofobi. Rösträttsrörelsen möter besvikelse efter 
besvikelse i en miljö som präglas av ”brutal egoism” och ”bot-
tenlöst elände”. Stockholm är en ”förstelningens plats”, där 
den som stannar kvar riskerar att bli ”en sten bland stenarna”. 
I skarp kontrast till denna dystopiskt skildrade miljö framstår 
Sonnegården som en plats full av liv, rörelse och kärlek. Huvud-
staden är ”förstelnad”, på Sonnes gård finns ”icke en död punkt, 
icke en stelnad min”. Stadens gator domineras av sina kalla 
stenhus medan Dalagården framstår som en produkt av män-
niska och natur i förening; förstukvistarna är ”rankomspunna”, 
yttertrappan täckt av mossa. Byggnaden är inte död som sten 
utan besjälad; den sträcker ut sina välkomnande armar för att 
omfamna besökaren, den ler och lockar med sina klara ögon. 
Medan städernas byggnader sluter sig och stänger ute präglas 
Sonnegården av öppenhet – med flyglar som öppna armar, med 
vidöppna dörrar och fönster. Gården har gradvis vuxit fram, i 
nära samverkan med naturen, precis som Forsslunds Storgår-
den är ”ett levande väsen, som växer och förvandlas”. Detta 
”underbara hem” framstår som den nödvändiga grunden för 
”lifvets renaste och fullaste lycka”. Den grunden finns alltså inte 
i stadens kyliga dödsrike, där själva hemkänslan saknas. Den 
moderna människan har förklarat sig självständig från naturen, 
har ryckt upp sig själv med rötterna, liksom Lars Sonnes far, 
men resultatet har inte blivit frihet utan slaveri och alienation. 
Kvar finns, liksom hos Sonne själv, en längtan efter samhörighet 
och hembygd. Och den längtan, såsom den förstås av Forsslund 
och Nordling, är något mer än en nostalgisk längtan tillbaka 
till en enklare värld; den måste också vara en existentiell grund 
för framtidens samhälle. Storstaden är en återvändsgränd som 
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medför begränsning, olycka och otillfredsställelse. Den låter 
oss, som Forsslund skriver, ”endast utveckla en enda liten sida 
af den stora, härliga organismen människa”.93 Moderniteten 
begränsar alltså människan, vilket innebär att hon vantrivs och 
förtvinar. En moralisk och materiell pånyttfödelse måste därför 
ske på en plats som står fri från det moderna livets avarter. Den 
platsen är småbruket, som fullödigt låter oss bo.

Lyckan heter hem. Carl Larssons  
”bonderoman” Av jord är du kommen (1913)

Medan Forsslund och Nordling sällan blivit föremål för litte-
raturhistorikernas intresse är det desto fler som nämner Carl 
Larsson i By (1877–1938). Kanske beror det på att han var en 
av våra första litterära autodidakter, en författartyp som senare 
skulle få kända representanter som Moa Martinson och Jan Fri-
degård. Litteraturhistorikern Erik Hjalmar Linder nämner ho-
nom som ”den första självlärda författare i Sverige som vann ett 
mera allmänt litterärt erkännande”.94 Larsson var bondesonen 
från Dalabergslagen som blev författare och hembygdsforskare, 
tack vare en tidstypisk bildningsgång på folkhögskola och inom 
nykterhetsförbundet I.O.G.T. Hans författarskap var i mångt 
och mycket en produkt av den modernitetskritiska ungdoms-
rörelsen i Dalarna. När Brunnsviks folkhögskola skulle invigas 
1906 skrev Larsson till den fem år äldre Karl-Erik Forsslund 
och beklagade att han inte kunde närvara på högtidsdagen, 
men att han istället skrivit ”ett försök till ungdomsmarsch” 
som han bifogade brevet. ”Dalarnes ungdomsmarsch”, inspi-
rerad av den kulturella väckelse som skildras i Nordlings Siljan, 
blev ett slags ungdomsrörelsens och folkhögskolornas signa-

93 Forsslund 1900a, s. 93. 
94 Linder 1949, s. 275.
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turmelodi, som kunde sjungas till tonerna av den välkända 
”Engelbrektsmarschen”.95 ”Även eljest”, skriver Gustaf Näs-
ström, ”framträdde Carl Larsson i By som ungdomsrörelsens 
härold”.96 Vid ett sista ungdomsmöte i Dalarna, storstrejksåret 
1909, var det Larsson som höll invigningstalet, i vilket han for-
mulerade rörelsens mål som ”att göra landet färdigt”, eftersom 
det ännu fanns ”obrutna tegar” och ”plats för hundratals små 
stugor”.97 Med Larsson hade Forsslunds och Nordlings dröm 
om framtidens småbrukarsamhälle fått en ny förespråkare. 

För Larssons litterära karriär blev kontakterna med Ankar-
crona och Forsslund helt avgörande. Det var tack vare ”Da-
larnes ungdomsmarsch” och andra dikter som publicerades i 
Siljan som Bonniers förlag fick upp ögonen för hans verk. 1907 
publicerades debutsamlingen By och bonde, som följdes av Tionde 
(1909) och Den sista kärven (1914), alla med ”schvungfulla” 
dikt er i Forsslunds och Erik Axel Karlfeldts efterföljd.98 Under 
tiotalet skrev Larsson två romaner – Av jord är du kommen. Bon-
deroman (1913) och Logen 5455 Morgonvind av I.O.G.T. (1916), 
som gavs ut i tre upplagor vardera (den senare översattes också 
till norska) – samt en serie småskrifter i freds-, nykterhets- och 
jordbruksfrågor. Hans mest lästa verk blev dock samlingarna 
Bergsmanshistorier (i två volymer, publicerade 1915 och 1918) 
och Vår i Folkare (1927), där han återberättat historier ur hem-
bygdens folkliga och muntliga berättartradition. Större delen 
av sitt liv var Larsson bosatt i By socken, där han byggde sitt 
”diktarhem” Skaffarbo på mark som frigjorts från föräldrahem-
met i Västanbäcks by.99 

95 ”Dalarnes ungdomsmarsch” publicerades i Siljan den 16 november 1906.
96 Näsström 1937, s. 212 f.
97 Näsström 1937, s. 221.
98 Linder 1949, s. 276.
99 Furuland 1977–1979, s. 295.
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Lars Furuland har sammanfattat Larssons författarskap som 
ett försök att hantera ”hur industrialismen förändrat allmoge-
kulturen under föräldrarnas o[ch] hans egen tid”.100 Utgångs-
punkten är en civilisationskritisk inställning till storstadslivet 
och industrin, som ofta påminner om motsvarande föreställ-
ningar hos Forsslund och Nordling. Larssons debutroman Av 
jord är du kommen handlar om den unge bondsonen Kron Arvid 
Ersson, som reser till Stockholm för att utbilda sig vid Konst-
akademien. Han gör succé redan med sin första större målning 
– Fädernesgården – men avbryter hastigt sin karriär för att åter-
vända till familjehemmet, där han betalar faderns skulder, 
räddar gården från uppsägning och gifter sig med grannflickan 
Anna. Vistelsen i Stockholm blir för Arvid som ett nödvändigt 
elddop – precis som för huvudpersonen i Forsslunds Storgår-
den – innan han kan återvända till hembygden för att inta sin 
ödesbestämda plats på Krongården.101 

Arvids prövning blir svår. Huvudstaden liknas vid ”en drake 
som både locka[r] och döda[r]” eller ett ljus där flugorna får 
sina vingar svedda.102 Det moderna samhället är flyktigt och 
falskt:

En sådan tid! Allt flöt och allt föll omkring en. Ingenting höll att 
taga i, och ingen visste, fast alla sökte och trampade ner varandra 
i sökandet, var lyckan var. Det var en tid då allt rördes om från 
botten, ingenting fick vara i ro. Gårdar som gått från far till son 
i århundraden såldes till skogsskövlare, och bönderna blevo allt 
möjligt. Och hus som stått i många år och hade all ålderns och det 
nedärvdas stämning över sig revos ner och ersattes med nya och 
tråkiga hus av dåligt virke och med billiga nya tråkiga möbler i. 
Nytt, nytt! Allt gammalt på sophögen och det nya in i salen.103   

100 Furuland 1977–1979, s. 296.
101 Jfr Hedberg 2016.
102 Larsson 1933, s. 89 resp. 120.
103 Larsson 1933, s. 146 f.
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Stadsborna får se sina hem rivas och ersättas med ”kaserner 
[…] där intet är gammalt och intet har någon historia, där 
ingen har några förfäder och där tingen äro från igår”. Man 
”slåss för livet på de gamlas glömda gravar”.104 Skildringen 
påminner om Forsslunds och Nordlings. Stockholm, som i Stor-
gården liknades vid en vacker giftspindel, blir hos Larsson en 
livsfarlig drake. Allting i staden vacklar och förändras; där finns 
inga fasta punkter som kan ge människan trygghet. Ingenting 
är heller autentiskt, ingenting har präglats av förhållandet till 
naturen eller till tidigare generationer. I den meningen är Lars-
sons moderna stadsrum abstrakt. 

Krongården skildras i kontrast till denna flyktiga miljö. 
Där går tiden ”som en lugn å”, solen lyser ”lugn och varm” 
och löven är stilla. Gården, som är ”gränslöst vacker”, med en 
stämning ”av ålder, av ro, stillhet och lycka” reser ”sin kutiga 
gamla rygg mot ulliga skyar”.105 Men dess främsta attribut är 
den massiva järnhällen – jämförbar med Sonnegårdens moss-
beväxta kvarnsten – som fungerar som trappsten, märkt med 
förfädernas initialer. Hällen har ”grott fast i jorden och sett 
fäder gå in och ut, gå in som unga brudgummar med en blomma 
på rockslaget och sett dem bäras ut med rosor över bröstet”.106 
Den har trampats av barnfötter som ”sedan blivit ynglingars 
och jungfrurs som stått där och väntat och välkomnat brudar 
och brudgummar”. Den har ”svällt i somrarnas solhetta och 
krympt i vintrarnas gnistrande kyla”.107 Liksom hos Forsslund 
och Nordling skildras bondehemmet som en organisk enhet; 
det står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till sina invånare 
och till den omgivande naturen. Krongården blir också ett tyst 

104 Larsson 1933, s. 184.
105 Larsson 1933, s. 138 resp. 142 f.
106 Larsson 1933, s. 138.
107 Larsson 1933, s. 48.
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vittne till släktens historia; den lever med i dess sorger och 
glädjeämnen, och blir därmed ett slags familjemedlem. 

Under vistelsen i Stockholm känner Arvid en stark längtan 
till föräldrahemmet. Orden ”hemmet, hemmet” återkommer 
som ett ledmotiv i hans tankar.108 Han är ”rotad i en viss jord 
och skapad för ett visst liv, lugnt och stilla förflytande i tyst 
strävan”. Nu saknar han hem; ”hans förflyttning ur jorden, där 
hans stamträd växt och där hans eget väsen hade sina rötter, 
[har] gjort honom osäker och hjälplös”. Han känner behovet 
av att ”sända ut nya sugrötter för att hämta ny näring i en ny 
jord”.109 Människan kan alltså inte leva fullständigt utan kon-
takt med den livgivande jorden. ”Lyckan”, tänker Arvid, ”heter 
inte framgång och ära, hon heter hem”.110 

Precis som hos Forsslund och Nordling är hemlivet ett slags 
konst, större och viktigare än målningar eller dikter, som bara 
förmår åstadkomma bleka spegelbilder av lyckan; ”[v]ad vore 
all världens oljefärgstavlor […] mot att få vara hemma och gå 
och skära havre i milt höstsolsken”. Det faller sig därför na-
turligt att Arvid, när han skall välja motiv till sin första stora 
målning, kommer att tänka på Krongården. Tavlan blir ”en idé, 
en dröm, en längtan som växt och tagit form under själva käns-
lans extas”. Arvids hemlängtan ”gör den till ett konstverk”. I 
Fädernesgården fångas alltså idén om det absoluta rummet, en 
autentisk miljö som rotats i natur och historia. Det är först när 
han ser den färdiga tavlan som Arvid kommer till insikt om 
föräldrahemmets betydelse. Bilden av den ”gränslöst vackra” 
gården har hela tiden funnits i hans inre, men det är först nu 
som den omformas till medveten tanke. Arvid inser att han har 
varit ”en dåre” som kunnat leva i detta föräldrahem ”med sinnet 

108 Larsson 1933, s. 78, 138 och 144.
109 Larsson 1933, s. 138 f.
110 Larsson 1933, s. 144.
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tungt av åtrå efter upplevelser och ett rikt lyckligt liv”.111 Det 
är i kraft av denna nya insikt, och med hjälp av pengarna från 
försäljningen av Fädernesgården, som Arvid slutligen kan rädda 
föräldrahemmet från uppteckning. Mötet med Stockholm och 
den moderna världen blir alltså i dubbel mening nödvändigt. 

Det finns mycket som förenar Larssons roman med Forss-
lunds och Nordlings berättelser. Men Av jord är du kommen skil-
jer sig också på avgörande punkter från Storgården och Siljan. 
Forsslund och Nordling var inte lantarbetare utan universi-
tetsutbildade journalister. Deras romaner utgår från den unge 
mannen i storstaden, och hans längtan till landet. Hos Larsson 
är det tvärtom; Av jord är du kommen inleds som ett porträtt 
av en ung man som skall ta över sin fars lantgård, men som 
samtidigt känner en obestämd längtan ut i världen. Han vill till 
staden, inte från den, och det är först när han kommer dit som 
han inser sitt misstag. Med denna inledning vänder sig Larsson 
till en helt annan publik än Forsslund och – framför allt – Nord-
ling. Han talar till den generation som i högre grad än någonsin 
tidigare tvingades emigrera eller flytta till städerna, till de som 
i Siljan bara framstår som en tyst massa som söker nya ledare. 
Av jord är du kommen utgår från dessa människors erfarenhe-
ter, och blir därför långt mer nyansrik än Nordlings ”hjärt-
nupna plansch” av ungdomsrörelsens kulturella renässans.112 
Inslagen av politiskt och kulturellt program är också betydligt 
mer begränsade, även om det förekommer antydningar om en 
landsbygdens positiva förändring, som står i kontrast till exem-
pelvis Arthur Hazelius pessimistiska syn på moderniseringens 
konsekvenser för bygdekulturen.113 Istället hamnar fokus på 

111 Larsson 1933, s. 143.
112 Näsström 1937, s. 200.
113 Om kontrasten mellan Hazelius och Larssons syn på landsbygdens moder-
nisering, se Näsström 1937, s 70 f. Om ”Krongårdens omskapande” som en 
positiv framtidsvision, se Larsson 1933, s. 226.
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lantbrukarnas känslomässiga relation till industrialiseringens 
strukturförändringar. 

Larsson fångar mångsidigheten i denna relation genom att 
låta Arvid leva jämsides med en annan bondson som flyttat 
till staden: poeten och journalisten Niklas Forsman, som mest 
av allt vill återvända till sin hembygd. Upplägget påminner 
om Nordlings: i Stockholm sammanstrålar en konstnär och en 
poet med hemlängtan; de känner båda ett främlingskap inför 
den moderna storstaden och blir övertygade om att det sanna 
livet måste levas på landsbygden. Men hos Larsson blir berät-
telsen betydligt mörkare. Niklas har inget hem att återvända 
till. Det har sålts på auktion sedan fadern supit bort släktens 
egendom. Familjen har alltså drabbats av de modernitetens 
mörka frånsidor som reformrörelserna ville motverka; Lars-
son, själv aktiv i nykterhetsrörelsen, pekar ut alkoholen som 
småbrukarhemmens skövlare, ett gift som alltså omintetgör 
den trygga grund, bondehemmet, på vilket framtidens samhälle 
borde byggas. Niklas är dödsdömd, åtminstone enligt den logik 
som är så typisk för Forsslunds, Nordlings och Larssons förfat-
tarskap – utan konkreta band till den livgivande jorden finns 
ingen räddning för den moderna människan. Trots förlusten av 
gården känner Niklas, precis som poeten Karl-Olof Borgman i 
Siljan, hur bonden aldrig går ur honom.114 Men till skillnad från 
Karl-Olof, och för den delen Kron Anders och Karl-Herman 
Bondesson, kan hans längtan aldrig tillfredsställas. Hans his-
toria blir en dekadensroman – med den för genren typiska de-
terminismen och äcklet inför tidens gång – som löper jämsides 
med berättelsen om Arvids självförverkligande. 

I Stockholm lever Niklas omsluten av det abstrakta rum-
met. Han hyr sin bostad och har därmed inget autentiskt hem. 
Hans trolovade dör i tuberkulos, en sjukdom som vid sekelskif-

114 Nordling 1907, s. 7 resp. Larsson 1933, s. 105 och 129.
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tet spreds epidemiskt i de nya storstäderna. Hans livsverk som 
journalist är skrivet i sand, han menar själv att han ”sliter ut 
[sina] nerver med telefoner och brådska” för att få ihop ”en tid-
ning med en massa strunt i, en lortlapp som folk ögnar igenom 
i dag men som ligger i soplåren och på avträdena i morgon”.115 
Han förklarar att ”det här livet är helvetet” och att ”[l]ivets 
konst är att lära sig dö”.116 Niklas längtan, som är parallell med 
Arvids, har döden som mål, inte föräldrahemmet. Därmed blir 
romanens titel dubbeltydig; människan är sprungen ur jorden 
och skall en gång återvända dit, men för Niklas blir jorden en 
metafor för döden. Längtan efter utslocknandet som ett slut-
giltigt botemedel mot livets lidande – så typisk för det tidiga 
1900-talets dekadenslitteratur – förstärker också skildringen av 
Arvids hemlängtan. Den förknippas med en fullkomlig lättnad, 
och blir ett sätt att komma undan det moderna livets elände. 

Slutsatser

När Zeev Sternhell talar om det sena 1800-talet som ett ”ideo-
logiskt laboratorium” gör han det i en bok om upplysningskri-
tikerna, les anti-lumières. Karl-Erik Forsslund, Johan Nordling 
och Carl Larsson i By har mycket gemensamt med dessa tän-
kare som alltså ifrågasatt det mänskliga förnuftets och framåt-
skridandets primat. Den moderna människans strävan att bryta 
sig ut ur det naturliga kretsloppet, att förklara och behärska 
naturen, tycks för upplysningskritikerna alltid förgäves. Hos 
Forsslund, Nordling och Larsson blir denna modernitetskri-
tiska inställning nästan paradoxal; ett av de största problemen 
med moderniteten, särskilt såsom den framstår hos Forss-
lund, är att den är antropocentrisk, och att den därmed inte 

115 Larsson 1933, s. 192.
116 Larsson 1933, s. 193 resp. 240. 
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tar tillräcklig hänsyn till den omgivning som alltid kommer 
att vara människans – jorden, växterna, djuren. Men samtidigt 
förklarar Forsslund gång på gång att den moderna staden är 
människofientlig. Moderniteten sätter alltså människan i cen-
trum, men denna utgångspunkt får till resultat en människo-
fientlig miljö, en plats präglad av abstraktioner och löslighet där 
människan inte kan förverkliga sig själv. Detta måste bero på 
att modernitetens människobild, såsom den uppfattas av dessa 
modernitetskritiker, inte är komplett, att den bygger på en 
ofullständig förståelse av vad det innebär att vara människa.117 

Ett stort problem med modernitetens människobild tycks 
vara att den likt upplysningen alltför starkt betonar förnuf-
tet.118 Vad som saknas är alltså andra drag som är typiska för 
den mänskliga naturen, såsom den uppfattas av Forsslund, 
Nordling och Larsson. Det handlar till exempel om männi-
skans känsloliv, och om hennes omättliga behov av stabilitet. 
Konkret vänder sig dessa författare mot enskilda fenomen som 
har med moderniseringen att göra, i synnerhet urbaniseringen, 
kapitalismen och industrialismens massproduktion. De sörjer 
förluster som blivit resultatet av dessa fenomen, till exempel 
hantverket och den regionala kulturen. Djupast sett handlar 
det dock om något mer abstrakt. Vad som saknas i den mo-
derna världen är lyckan, som tycks helt beroende av närheten 
till jorden och naturen. Och utan lyckan, utan glädjen i varda-
gen, står vårt samhälle på lös grund. Denna modernitetskritik, 
såsom den kommer till uttryck i Dalarnas ungdomsrörelse och 
hos Forsslund, Nordling och Larsson, kan alltså uppfattas som 

117 I den industrialiserade staden kan individen ”endast utveckla en enda liten 
sida af den stora, härliga organismen människa”, som Karl-Herman Bondes-
son säger i Forsslunds Storgården (Forsslund 1900a, s. 93)
118 Karl-Olof Borgman talar till exempel i Nordlings Siljan om hur förnuftet 
håller honom kvar i staden – med dess kulturliv och ständiga kontakter med 
tidens strömningar – medan ”vildfågelskriken” lockar honom till landsbygden 
och jordbruket (Nordling 1907, s. 8). 
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existentiell. Samtidigt är den optimistisk och ofta utopisk. Om 
människan får leva ett liv som engagerar hela hennes natur, 
inte bara förnuftet, så tycks vad som helst möjligt. Detta liv är 
beroende av hemmet, som alltså garanterar lyckan.

Storgården, Siljan och Av jord är du kommen struktureras alla 
av motsättningen mellan stad och landsbygd. Den positiva ut-
veckling som präglar berättelserna förutsätter en rörelse bort 
från staden. Detta är alltså den viktigaste punkten i författarnas 
alternativmoderna program. Stadens abstrakta rum skall över-
ges; medborgarna skall åter förankras i jorden, i det absoluta. 
Men tillvaron på landsbygden, som i Nordlings roman lämnar 
mycket i övrigt att önska, skall samtidigt reformeras enligt ideal 
och tekniker som delvis uppstått som ett resultat av det mo-
derna projektet: helnykterhet, upplysning, sammanslutning 
och effektiva jordbruksmetoder. I sin idéroman Göran Delling 
föreställer sig Forsslund – som tidigare grundat sin förkun-
nelse på en strikt upprätthållen kontrast mellan Stockholm och 
Storgården – hur städer och landsbygd smälter samman till  
”[t]rädgårdsbyar” eller ”lantmannastäder”, ”var och en ett 
samhälle för sig, en självstyrande kommun”.119 Naturtillgångar 
skall utvinnas och bearbetas av maskiner som tillverkar och  
sköter sig själva. Moderna kommunikationer förbinder små-
bruken i en decentraliserad framtidsstat. Lösningen, för Forss-
lund såväl som för Nordling, Larsson och ungdomsrörelsen, 
blir alltså slutligen en kompromiss, en alternativmodern färd-
väg mitt emellan det moderna projektet och en medveten, kon-
servativ strävan tillbaka till den gamla allmogekulturen. 

119 Forsslund 1907, 2, s. 182 (jfr också s. 181–184 och Sundins diskussion av 
denna passage [Sundin 1985, s. 351 f]). 
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