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LARS F u r u l a n d : Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt 
från Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardiktarna. Akad. avh. Sthlm 1962.

Svensk agrarhistoria utgör vad man brukar kalla ett rikt fält. Resultat av de moderna 
forskarnas plöjningstävlan kan återfinnas inom vitt skilda discipliner, politisk historia 
och statskunskap, ekonomisk historia och socialhistoria, ett förhållande som man lätt 
exemplifierar genom att nämna några standardverk. Bondeklassens historia kan man läsa 
om i Ingers—Eskeröd—1Carlsson, Bonden i svensk historia och E. F. Heckscher, Sveriges 
ekonomiska historia. Om det svenska lantbrukets samtliga arbetarkategorier, deras lev
nadsvillkor och arbetsliv från frihetstiden fram till mitten av 1800-talet har G. Utter
ström skrivit sitt magistrala verk Jordbrukets arbetare 1-2. Hemmansklyvningarna har 
behandlats av N. Wohlin i Den svenska jordstyckningspolitiken, om böndernas förvärv 
av frälsejord skriver S. Carlsson i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700—1865. Tjänste
folket behandlas förutom av Utterström även av J. Granlund m. fl. i Arbetaren i helg 
och socken 1—2. Torparna har ägnats en speciell monografi av V. Elgeskog i dennes 
gradualavhandling Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet. Lantarbetarnas 
fackliga organisationssträvanden har nyligen uppmärksammats av statsvetaren P.-E. Back 
i En klass i uppbrott.

Om statarna har emellertid ingen skrivit en särskild monografi, och den uppsalien- 
siske litteraturforskaren Lars Furuland har med sin stora undersökning Statarna i lit
teraturen därför kunnat fylla en lucka i det agrarhistoriska bokbeståndet. I andra hand 
har han också kommit att skriva en litteraturhistorisk avhandling, som noterar stataren 
varhelst han skymtar i dikten alltifrån Oxenstiernas tid fram till 1920-talet. Det be
tyder, att författaren inte hinner fram till »statarskolan» på 1930-talet med diktare som 
Ivar Lo Johansson, Moa Martinson och Jan Fridegård. Om dessa utlovas en andra del, 
och läsaren får tills vidare nöja sig med en ovanligt stabil bakgrundsframställning på 
479 sidor.

Tyngdpunkten i Furulands gradualavhandling ligger otvivelaktigt i de socialhistoriska 
avsnitten och i undersökningen av den politiska opinionsbildningen kring statarfrågan. 
Statsystemet var en tjänsteform med hel- eller ibland halvårsanställda och i regel gifta 
arbetare, som på sin höjd disponerar en obetydlig jordlott, lyder under legostadgan 
(fram till 1926), har eget hushåll i husbonden tillhörig bostad och erhåller en stor 
del av sin lön in natura efter en överenskommen stat. Från och med 1700-talets mitt 
började det allt flitigare praktiseras särskilt i de landsändar, där storgodsen förekom 
mera allmänt, dvs. Mälarlandskapen, Östergötland och Skåne. Två faktorer tycks ha varit 
utslagsgivande för statsystemets framväxt. Den ena var driftomläggningen vid de stora 
godsen i riktning mot större och mer rationella bruksenheter. Denna »industrialisering» 
av lantbruket kom att gå ut över landböndernas och torparnas, särskilt säteritorparnas 
jordar, vilka lades under sambruk. Den andra var den häftiga befolkningsökning, som 
under skedet 1750—1850 fördubblade Sveriges folkmängd. Trots en långt driven hem- 
mansklyvning, som avsåg att ge de nya ungdomskullarna deras bärgning på egen mark, 
räckte inte jorden till för alla. Den explosionsartade befolkningsökningen kom därmed 
att spela stordriften i händerna. Godsens utbud av arbetskraft var stort, och obesuttna 
lantarbetare i det hungrande Fattig-Sverige hade bara att acceptera de förnedrande an
ställningsformer som bjöds. Fram till 1885, då bestämmelsen om »laga försvar» upp
hävdes, kunde arbetslöshet som bekant föranleda polisåtgärder.

Furuland kan anknyta till tidigare forskning (Utterström, Wohlin, Montgomery m. fl.), 
när han —  visserligen med behövliga preciseringar och kompletteringar —  tecknar stat
systemets uppkomst, statarklassens tillväxt, systemets regionala fördelning, statarnas ar
betsliv, ekonomiska och juridiska villkor och bostadsförhållanden under det första seklet 
1750—1850. De första historiska källor, där statsystemet skymtar, är en av Utterström 
framdragen urkund, Kammar-, ekonomi- och kommersdeputationens betänkande från 
1752 om folkförökningen i riket, samt Eric Salanders gårdsfogdeinstruktion, skriven 
1756. Hos Salander liksom i gustaviansk agrardebatt finner Furuland en lanthushållar - 
vänlig strömning: man rekommenderar allmänt statsystemet som befordrande för folkök
ningen och som ekonomiskt lönsamt. Först på 1790-talet förekommer tillfälliga angrepp 
på frälsebondeförtryck, statsystem och fogdevälde.
1 8 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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Behandlingen av statsystemet i 1700-talets sociala verklighet och agrarteoretiska de
batt har otvivelaktigt historiskt intresse. Men resultaten kan knappast utnyttjas littera
turhistoriskt av den enkla anledningen, att otvetydig statarskildring saknas förrän man 
kommer fram till 1840-talets realism. Under närmare ett sekel efter det att statsystemet 
först framträder i de historiska källorna, lyser alltså all skönlitterär behandling av statar- 
motivet med sin frånvaro. Likafullt har författaren lyckats att skriva ett helt kapitel 
om diktningen före 1840. Man kan undra över hur detta har gått till. Svaret är ■— 
och det är en iakttagelse man ofta gör vid läsningen av denna bok —  att när det 
inte finns några statare att skriva om, behandlas i stället andra jordarbetarkategorier. 
I detta fall är det främst odalbonden, torparen och frälsebonden som får den äran. 
Bristen på material gör sig också kännbar i det kapitel, som bär rubriken Stataren i 
dikten före åttitalet. Frånsett några få stora och genomförda statarskildringar (C. A. Wet- 
terberghs Penningar och arbetare (1847), C. W. Bergmans romanmanuskript Reforma- 
torerne (1846) samt några folkskrifter av Pehr Thomasson) möter man mest ofullgångna 
och obetydliga ansatser till statarlitteratur i 1840- och 5o-talens svenska vitterhet. 
Frestelsen att bottenskrapa materialet och överarbeta relativt ofruktbara uppslag måste 
i en sådan arbetssituation vara stor. Jag kan inte påstå, att den utomordentligt sam
vetsgranne avhandlingsförfattaren helt lyckats undgå den. Partierna om den pedagogiska 
allmogeskildringen från 30-talet, avsnitten om Fredrika Bremer och Sophie von Knor- 
ring skulle kunna anföras som exempel. Belysande är också Almqvist-avsnittet. Nio 
rader i novellen Grimstahamns nybygge, vidare novellen Ladugårdsarrendet där arrenda- 
torerna Anders och Greta under en vinter av ren tillfällighet råkar bli mantalsskrivna 
som statare, ett polemiskt inlägg i Jönköpingsbladet den 17 februari 1846 är det magra 
resultatet av författarens Almqvist-genomgång. Hur angeläget det är att försöka säkra 
ytterligare en statartext åt Almqvist illustrerar den i och för sig skickliga attribuerings- 
diskussionen av ett skillingtryck (s. 107 ff.), en diskussion som med all önskvärd säker
het visar, att vi ingenting med säkerhet kan veta om vem som är skriftens upphovs
man.

Den disproportion jag här påtalar mellan utomlitterärt och litterärt material gör sig 
kännbar också i avhandlingens senare del. Med ett stort uppbåd av statistiskt material 
har Furuland här energiskt sökt precisera statarklassens numerär från 1800-talets mitt 
fram till 1930. En högintressant och övertygande diskussion förs kring emigrationens 
och industrialiseringens betydelse för statarklassens numerär. Livfullt och konkret teck
nas, ofta på grundval av nytt och obearbetat primärmaterial, statarnas levnadsvillkor 
och arbetsliv under senare delen av 1800-talet. Inte minst fängslande är avsnittet om 
kulturspridningen.

Men när de rent litteraturhistoriska skördarna av denna trägna forskarmöda skall 
bärgas, finns återigen ingen statarlitteratur att tillgå, förrän man kommer fram till 
sekelskiftet 1900. Perioden 1860-1880 behandlas inte systematiskt i avhandlingen, och 
de skönlitterära texter som anförs från denna period är ytterligt få. Under 80-talet 
är det inte stort bättre. Hos Strindberg finns några få relevanta litterära texter (Jean- 
porträttet i Fröken Julie och en passus i Tjänstekvinnans son) samt debattinlägg. Åtti- 
talisten Wranér erbjuder summa summarum två noveller, den ena från 1891 och den 
andra från 1893. Om den senare verkligen skildrar statare, är högst ovisst. Av Ernst 
Ahlgrens 17 noveller från det skånska agrarsamhället kan inalles två, om man är mycket 
välvillig tre räknas som statarlitteratur, varjämte statare skymtar i Pengar och Fru 
Marianne. Av Geijerstam finns endast en text att tillgå, nämligen novellen Petter med 
ögat i Fattigt Folk 1889 och av Ola Hansson lika mycket. Hos nittitalisterna ·— säger 
avhandlingstexten (s. 249) —  »nämns statarna ytterst sällan». I partiet om åttitalet döljer 
Furuland, som så ofta, materialbristen genom att diskutera andra jordarbetarkategorier. 
Här, hos Ola Hansson och Ernst Ahlgren, behandlas sålunda väsentligen texter rörande 
husmän och gatehusmän, dvs. de kategorier som i Skåne närmast motsvarade de upp
svenska torparna och backstugusittarna. Motiveringen för denna avvikelse från avhand
lingens huvudlinje är, att Hanssons och Ahlgrens jordarbetarskildring likväl pekar fram 
mot senare tiders statarlitteratur, den erbjuder »jämförelsepunkter och paralleller till 
1900-talets statarskildring» (s. 214). Granskar man närmare de komparationer Furuland 
i sammanhanget gör med trettitalets statarskola (s. 223, 234, 236, 238, 241 f.), ter sig
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motiveringen föga hållbar. Det är svårt att i de ytterst allmänna likheter som anförs 
hitta några drag, som talar för påverkan eller motivhistoriska utvecklingslinjer (s. 243). 
Är å andra sidan syftet det på sidan 11 anförda att utan urgerande av kausalsamband 
peka på likheter som »berikar diktanalysen», har inte författaren lyckats förverkliga 
sin målsättning. Analysen av åttitalstexterna slutförs fristående, först efteråt presenteras 
mekaniska jämförelser med trettitalisterna. Faran med detta tillvägagångssätt är först 
och främst, att det suggererar fram bilden av en tradition av statarskildring, där någon 
sådan inte existerar. Inte förrän med det sista sekelskiftet och arbetardiktningen finns 
en egentlig tradition av statarlitteratur. Om denna har Furuland skrivit ett par av bokens 
mest givande litteraturhistoriska avsnitt.

En vanlig motivering för att litteraturhistoriker bör studera den kringliggande sociala 
verkligheten är, att ett sådant studium kan förklara diktningen. I Furulands avhandling 
finns —  frånsett några korta perioder —  under 1700- och 1800-talen ingen statar- 
diktning att förklara. Värdet av Furulands vederhäftiga och skickliga historiska under
sökning berörs inte av denna anmärkning, däremot uppläggningen och de rent littera
turhistoriska delarna av arbetet.

I rättvisans namn måste emellertid till denna kritik knytas några anmärkningar. Det 
bör först och främst betonas, att man knappast före avhandlingsförfattarens omsorgs
fulla genomgång av stoffet vetat, hur det förhållit sig: ett negativt resultat är också 
ett resultat, även om det kunnat formuleras ordknappare. Avhandlingen tar vidare upp 
texter, där författarna ofta ger vaga upplysningar om de diktade gestalternas anställ
ningsförhållanden, något som försvårar en säker litteratursociologisk klassificering. Där
till kommer —  och i detta har kanske avhandlingsförfattaren någon gång själv skuld 
—  att själva kriterierna ofta är vaga och flytande. När t. ex. termerna husman och gate- 
husman —  så viktiga för åttitalskapitlet —  skall definieras, hänvisas (not 59, s. 354) 
till Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923) och John Granlund, Drag ur de 
skånska husmännens levnadsförhållanden (i Notiser från Arbetarnas kulturhist. sällskap 
1942, nr 3—4). Frånsett att dessa framställningar inte är särskilt kongruenta, finner 
man att husmansbegreppet här blir så vitt definierat, att det passar lite överallt. Ett 
mer energiskt försök att åtminstone bestämma vilka kriterier författaren själv godtar, 
skulle kanske ha lagt åttitalskapitlets diskussion av Wranér, Ernst Ahlgren och Ola 
Hansson mindre öppen för angrepp. Slutligen, och det är en viktig synpunkt, åtar sig 
författaren i skilda sammanhang att orsaksförklara bristen på egentlig statarskildring, 
en diskussion som är av betydande litteratursociologiskt intresse.

Endast för en av dessa orsaksförklaringar vill jag sätta ett frågetecken. Hur kom det 
sig, undrar författaren, att genomförda statarskildringar möter först i 1840-talets sociala 
roman och i samtida dikter med social tendens? Svaret blir, att diktarna hellre anknöt 
till den romantiska litterära traditionens gängse stereotyper av förnöjsamma lantmän, 
de tecknade hellre och lättare redan välbekanta gestalter som den självständige odal
mannen och den fattige men förnöjsamme torparen än de skildrade den jordlöse och 
rotlöse stataren —  ett motiv som kunde vara olustbetonat. »Den starka romantiska 
strömningen i svensk litteratur, som är särskilt påtaglig i dikt om landsbygd och jord
brukare, torde ha hämmat och försenat en realistisk statarskildring» (s. 158).

Synpunkten är inte originell. Den finns, som Furuland själv uppger (s. 69 f.) hos 
Gudmar Hasselberg. Och han kunde ha nämnt, att den återvänder hos Alf Kjellén i 
Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen. Men frågan 
är, om resonemanget är giltigt. Är det verkligen romantiken och anslutningen till dess 
litterära konventioner som hindrar författarna att ta upp statarmotivet förrän på 1840- 
talet? Ett problem anmäler sig i så fall däri, att just i de texter där statarmotivet be
handlas från 1840-talet och framåt, den romantiska idealiseringen av torparlivet, »torp
drömmen» ständigt skjuts fram, ibland som kontrast till statareländet, ibland som häg
rande perspektiv för de förslavade statarna. Furulands egen framställning klargör detta 
med all önskvärd tydlighet. Se t. ex. s. 115 angående Almqvists Grimstahamns nybygge, 
s. 122 angående C. A. Wetterberghs Husbönderne i Paralleler, s. 123 f. angående 
samme författares stora statarskildring Penningar och arbete, s. 149 f. angående Pehr 
Thomassons lyrik. Också i Thomassons viktiga lilla folkskrift Slaflifvet i Sverige (1859) 
möter vi de vanliga romantiska klichéerna angående torpartillvaron (kap. V och XI),
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något som ju i ingen mån hindrar Thomasson från att också ge en förhållandevis långt 
gången realistisk statarskildring. Problemet skulle kunna belysas med texter ännu från 
åttiotalet, t. ex. Geijerstams nämnda novell Petter med ögat (se s. 246).

Vill man söka förklara, att diktarna inte förrän på 1840-talet greps av intresse att 
diskutera statsystemet och statarnas levnadsvillkor, måste man efter vad det verkar söka 
de utslagsgivande faktorerna på annat håll än i de litterära konventionerna. En ny fak
tor är den politiska debatt som fördes under 1820-1840-talen i riksdag, i periodiska 
tidskrifter och tidningar, i agrarlitteratur angående »stattorpareeländet». Ännu starkare 
än författaren själv gör (s. 71, 158) vill jag betona betydelsen av denna faktor.

Om man på denna punkt kan tycka, att författaren kanske överskattar den litterära 
traditionens betydelse, finns det andra punkter där han alldeles uppenbart underskattar 
den. Så är det t. ex. iögonfallande, hur författaren konsekvent avskärmar sig från den 
stora allmäneuropeiska jordarbetarskildringen. Några exempel må anföras. När han öns
kar motivera ett närstudium av Geijers Odalbonden, hänvisar han bl. a. till att »det 
klassiska bondeidealet senare skulle bli föremål för hårda attacker från andra statarskild- 
rare, främst från dem som räknade sig till arbetardiktarna» (s. 57). Ivar Lo Johanssons 
och Alfred Kämpes ovilja mot egnahemsrörelsen på 1920-talet är ett ostridigt faktum, 
och det äger sin riktighet, att de då också gärna uttrycker sig ogillande om den själv
ägande bonden. Men det förefaller mig vara ett tänkvärt faktum, att när Kämpe an
griper bondeidealiseringen, är det inte Geijer som kommer i skottlinjen utan en krono
logiskt mera näraliggande storhet, nämligen Tolstoj (se not 50, s. 410). Furuland följer 
troget den götiska bondeidealiseringen i svensk litteratur, sådan den kan avläsas t. ex. i 
Strindbergs agrarsocialism (s. 251). Men med den utomsvenska litteraturen vägrar han 
att ta befattning. Ändå måste rimligtvis, och Kämpes nämnande av Tolstoj talar för 
det, utländsk bondeidealisering ha betytt väl så mycket som Strindbergs. I Ryssland möter 
vi Tolstoj, i England George Eliot, i Norge en livskraftig och för den svenska littera
turen viktig tradition av bondeidealisering från Björnson ända fram till Garborg. Om 
dessa författare har Furuland ingenting att säga.

Ännu kännbarare blir avskärmningen från europeisk litteratur i behandlingen av vissa 
skönlitterära statarskildringar. Furuland försvarar sig med att statsystemet är en specifikt 
svensk företeelse. Men vi kan inte ändra på det historiska faktum, att t. ex. C. A. Wet- 
terbergh i sitt författarskap inspirerat sig direkt ur den bitvis överraskande realistiska 
jordarbetarskildring Eugène Sue givit i romanen Martin, hittebarnet (sv. övers. 1846—47). 
Själva uppslaget att framställa »penningarna och arbetet» som likvärdiga, välståndsska- 
pande faktorer är över huvud taget Sues, som framgår av epilogen till Martin, hitte
barnet och Den vandrande juden. Kjellén har i Sociala idéer och motiv (II, s. 237) 
fällt ett augurmässigt yttrande om att de litterära källornas betydelse för Wetterberghs 
roman inte får underskattas, men han kastar själv problemet över axeln. Hilding Lund
berg har i sin avhandling om C. A. Wetterberghs sociala författarskap (s. 201 f.) tagit 
ett litet steg i riktning mot en rejäl komparation men inte fullföljt uppslaget. Furuland 
nämner föregångarna, men går själv inte längre. Parallell-läser man nu Martin, hitte
barnet och Penningar och arbete, finner man slående likheter. Associationsteorierna har 
legat närmare till hands för Fouriers egen landsman än för Georg Swederus och C. A. 
Wetterbergh, och det är till moderna jordbrukstekniska experiment i Frankrike Sue 
anknyter. I framställningen av de obesuttna lantarbetarna på greve Duriveaus gods dis
kuteras en hel rad av de problem som också Wetterbergh dröjer inför: så t. ex. patriarka- 
lism contra »modernt» förhållande mellan godsägare och underlydande, sambrukets eko
nomiska fördelar, »framtidslöshetens» plåga för de obesuttna, den moraliska försump- 
ningen hos de utarmade och nödvändigheten av ett system som —  möjligen med stat
ligt ingripande —  tillåter jordarbetarna att äga den jord de själva brukar. Över huvud 
framstår det efter läsningen av Sues verk som en svår men just därför angelägen upp
gift att söka utröna, vad som i Wetterberghs verk härrör från den svenska politiska 
och agrarteoretiska debatten och vad som kommer från Sue (detta gäller mutatis mutan
dis också flera övriga Sue-epigoner, som Furuland inplacerar i ett enbart svenskt idé
historiskt sammanhang). Ingen tvekan råder heller om att Furulands egna orsaksför- 
klaringar i vissa fall kan rubbas genom en sådan komparation. Jag är sålunda icke 
övertygad om att Berndt Willner i romanen uteslutande tecknats med Torsten Ruden-
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schiöld som förebild eller att teoretiserandet kring statarproblemet uteslutande kan för
klaras med stadsbon Wetterberghs bristande förtrogenhet med statarmiljön.

Lika självklart som Sue hör till referensramen kring C. A. Wetterbergh och C. W. 
Bergman, lika tydligt hör Turgenjev hemma i fältet kring Ernst Ahlgrens jordarbetar- 
skildring. Men Turgenjev nämns inte av Furuland. Karl Tianders gamla bok om Tur
genjev i dansk Aandsliv från 1913 lämnar klara kronologiska uppgifter om hur tidigt 
Turgenjev blev en verksam kraft i nordiskt genombrott, och Sten Linder ·— att inte 
nämna senare åttitalsforskare —  har visat Turgenjevs omedelbara betydelse för Ernst 
Ahlgrens novellistik. Turgen jevs En jägares dagbok har kallats »den livegne ryske bon
dens Iliad». Att som författaren gör diskutera Hednatur, Jeppa och Gamle-Ola, som 
speglade dessa noveller endast Ernst Ahlgrens upplevelse av skånsk agrarmiljö, är att 
i betänklig grad förbise att hon också var ett vittert fruntimmer. Såväl den slaviska 
undergivenheten i Hednatur som den heroiska segheten och motståndsviljan i Gamle- 
Ola kan ju läsas som tafatta svenska variationer på det tema Turgenjev ständigt spelar 
upp i sina skildringar av den livegne ryske bonden, i En jägares dagbok, Eäder och 
söner, Elena, Ett adelsbo, Rudin och Obruten mark.

#

De problem som Furuland har att handskas med i sina skönlitterära texter är mer
endels av relativt konkret och okomplicerad natur. Med sin gedigna lärdom i den social
historiska bakgrunden gör författaren emellertid ofta dessa problem fruktbara och in
tellektuellt fängslande. Han lyckas t. o. m. avvinna de trivialaste notiser om mjölknings- 
tvång eller potatisland, som nog skulle gå de flesta litteraturhistoriker förbi, ett sociolo
giskt intresse. I några fall kommer han emellertid in på en mera subtil och svårare 
problematik, och i sådana sammanhang tycks mig hans handlag med texterna inte lika 
gott. Detta gäller t. ex. analysen av Ernst Ahlgrens novell Jeppa (s. 231 ff.), som handlar 
om hur en liten lantarbetarpojke Post-Anders tar hand om en råkunge. Till pojkens 
förtvivlan dödas råkan av patronen, när denne en dag gör besök i stugan. I slutavsnittet 
skildras hur Anders växer upp till mogen man, som i riksdagen för de fattigas och för
trycktas talan. I Furulands storslagna exeges ter sig novellen inte bara artistiskt genom- 
komponerad och raffinerad utan också i all sin ordknapphet monumental. Övergår man 
från tolkningen till originaltexten, blir man snarast bekymrad å Ernst Ahlgrens vägnar. 
Så mycket torftigare, så mycket mindre överlagd och genomtänkt förefaller i originalet 
denna typiska 8o-tals-»skiss», som inte minst i sin blandning av stilnivåer ännu röjer 
nybörjaren. Att Furuland övertolkat texten och »läst in» mer än vad som står där, före
faller mig uppenbart. Ingenting säger faktiskt, att patronen »kommenderar» husfadern 
till arbete, ett drag som är av betydelse för den sociologiska bestämningen (avh. s. 235). 
Ingenting styrker heller, att modern känner »olust» inför patronens besök, en olust som 
enligt avhandlingsförfattaren »går ut över» pojken (s. 231). Om moderns reaktioner på 
patronens besök är det över huvud svårt att säga någonting med bestämdhet, eftersom 
dessa inte skildras. Hela det »svek» Furuland utläser av hennes uppträdande behöver 
inte vara medvetet: att hon visar sig likgiltig inför råkans död och pojkens förtvivlan 
kan ha andra orsaker än vad tolkningen anger. Hon har från början visat sig likgiltig 
för att ha en mascot i huset, hon är uppenbarligen inte böjd för att pjoska med barnen, 
och hon är —  lätt begripligt —  en smula trött på barnskrik. Också hela passusen med 
råkans död kan tolkas nyktrare än vad Furuland gör. Att råkan blir stående kvar på 
golvet när patron träder in, beror ju på att för en gångs skull ingen »hojtar» åt henne. 
Genom denna tillfällighet kommer hon i patronens väg. Men i Furulands uttolkning 
blir hon hart när en symbol för motståndsvilja mot husbondeförtrycket, den enda levande 
varelsen i huset som tror sig »i sin goda rätt» att stå kvar. Att pojken uppfattar moderns 
reaktioner som ett svek och patrons dåd som ett övergrepp förefaller riktigt. Men 
poängen är just, att berättarperspektivet inte alltigenom sammanfaller med barnets per
spektiv. Visar novellen något, är det att barnet är ensamt om att se något betydelsefullt 
i en serie händelser, som för de vuxna ter sig som alldagliga och intetsägande tillfällig
heter (något som i sin tur gör de vuxna mindre ansvariga).

Den osäkerhet i den litterära karakteriseringen som jag här exemplifierat med ana
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lysen av Jeppa spåras också i andra partier av avhandlingen, kanske särskilt i fram
ställningen av Alfred Kämpes viktigaste verk, novellsamlingen Trälar (1907). Författa
ren visar övertygande, hur boken betecknar något litteratursociologiskt nytt, i det att 
här för första gången tecknas en herrgårdsmiljö i dess helhet från greveparet över in
spektor, bokhållare, husjungfru, kusk och smed ända ned till de enklaste daglönare. 
Greppet förefaller vara hämtat från vissa danska naturalister av den s. k. husmandsskolen, 
nämligen Johan Skjoldborg och Jeppe Aakjaer. Särskilt Skjoldborgs roman Gyldholm 
från 1902 har tjänat som direkt förebild. Mera tveksam förefaller beskrivningen av 
Kämpes stil och litterära egenart: Furuland talar gärna om »den fräna och mörka 
realismen» i Trälar (s. 314), en »enkel och flärdfri realism» (s. 324). Och han gör 
gällande (s. 322 f.), att Kämpe här befriat sig från den skräckromantik i följetongsstil 
och den böjelse för humoristisk och pittoresk folklivsskildring, som han kort tidigare 
odlat. Noveller som Lager kulla respektive Svinsjukan och Smulgråten jävar detta för
fattarens omdöme. Furuland har helt enkelt —  för att rädda Kämpes litterära ära — 
återigen gjort en författare bättre än han är. Det hör till bilden, att därmed Kämpes 
utvecklingskurva blivit märkligt abrupt: redan i den följande novellsamlingen Torpare 
(1909) slår återigen den anekdotiska och pittoreska folklivsskildringen ut den mörka 
realismen (jfr s. 329).

Litterär karakteriseringsförmåga och handlag med skönlitterära texter brukar räknas 
som viktiga egenskaper i litteraturhistoriska specimina. Men de bör kanske inte anses 
avgörande i ett arbete, där författaren i övrigt visat så många goda forskaregenskaper. 
Även med de reservationer som ovan anförts ter sig dr Furulands verk Statarna i littera
turen som en märklig forskarprestation. Ett imponerande stoff har med oändlig möda 
framlagts, ett stoff som kastar ljus över en förbisedd befolkningsgrupps öden under 
två sekel. Ifråga om akribi och noggrannhet i sakuppgifterna är dr Furuland föredömlig. 
Konkret och handfast information —  ibland till övermått —  presenteras i en fram
ställning, som präglas av lågmält saklighet och forskarenergi. Över en viktig jordarbe
targrupp har en trägen och yrkesskicklig arbetare i bokens värld rest ett vackert äre
minne.

Thure Stenström.

G e r m u n d  M lC H A N E K : En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. A k a d .  
a v h . U p p s a l a  1 9 6 2 .

De sedehistoriska aspekterna ägnas stort utrymme i Germund Michaneks doktorsav
handling. Företeelser som pornografi, prostitution och federation på 80- och 90-talen 
debatteras i det andra och tredje kapitlet: »Tidsandan» samt »Fröding och sedlighets- 
frågan». En särskilt solid karaktär har det näst sista kapitlet: »Inför rätta». Beslutet om 
kvarstad på Stänk och flikar och åtal mot Fröding den 9 okt. 1896 utlöste en serie av 
drag och motdrag som Michanek ger en detaljerad redogörelse för. »Dikten, pressen och 
allmänheten» innehåller åtskilliga komplement till Ruben G:son Bergs översikt i inled
ningen till Samlade skrifters fjärde del.

Tyngpunkten och kärnpartiet i undersökningen ligger som sig bör förlagda till av
handlingens centrum. I kapitlet »En morgondröm, källor och analys», granskar Michanek 
omdömesgillt den litterära texten. Till analysen av dikten ansluter sig intimt det närmast 
föregående kapitlet, »Diktens historia». Överhuvud taget är avhandlingen välkompone- 
rad; de olika kapitlen liksom de många smärre avsnitten klaffar väl med varandra. 
Michaneks framställning —  i huvudsak kronologisk —  är berättande och medryckande, 
och en del ironiska gliringar åt oscarisk dubbelmoral ger färg åt framställningen. Sam
tidigt som jag är beredd att lovorda förf. för mångsidigheten i angreppsvinklar måste 
jag konstatera att han i flera avseenden företar anmärkningsvärda begränsningar av sin 
forskningsuppgift. Det är i allmänhet svårt att hitta direkta misstag i hans avhandlings 
väl hopsnickrade bygge. Men det är lätt att peka på betydelsefulla litterära, idéhistoriska 
och psykologiska problem som Michanek förbigått.

Michanek börjar med en lättsam introduktion: »Dikten inför eftervärlden.» Han gör 
(s. 20) ett kategoriskt påstående av alltför generell art: »Det kan rimligen bara finnas 
en förklaring till den påfallande tystnad som har rått kring En morgondröm. Dikten har


