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Abstract:  

 

This thesis explores the representation of emotion and feeling in the 1910’s and 1920’s 

fictional works of Swedish working class writer Karl Östman, against the historical 

background of the working class movement and its social communities. The material consists 

mainly of three collections of short stories (Pilgrims, A Fiddle and a Woman and Hunger) 

and one novel (The Broad Road). The author analyses how emotions arise and are 

represented, the relationship between emotion and action, the individual and collective 

practices of feeling, as well as the emotional reactions following suffering. Dreams of love 

and compassion are also addressed to investigate whether the texts point to the possibility of 

a new emotional community for the working class. The theoretical basis of the thesis is 

Barbara H. Rosenwein’s concept of ”emotional communities”, along with Sara Ahmed’s 

theories of emotions as patterns of action. The thesis argues that all actions in Östman’s 

fiction are, fundamentally, emotional reactions. To gain an understanding of capitalism and 

class society as the causes of oppression, Östman’s characters must first understand their own 

emotions from the perspective of a socialist emotional community, rather than the prevailing 

emotional community of working class men. Only then can their emotional response to 

suffering become anger and action rather than hopelessness. Östman identifies the great 

shame of the worker not as his vulnerable position under capitalism but as the culture of non-

feeling that workers impose on one another – a change of perspective that becomes a call for 

action. If read attentive to the role of emotions in the text, the thesis argues, Östman’s fiction 

possesses an urgency and a complexity previously not accredited to him.  

 

Keywords: Karl Östman, working class literature, history of the working class movement, 

class, emotion, feeling, masculinity, emotional communities, fellow feeling, compassion, 

suffering, pain, hunger, love, anger 
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1. Inledning 
 

 

Äh... leva...? Det är att kämpa, lida. Bita tänderna samman, brottas med händerna knutna, älska och gråta... 

(Karl Östman, ”Nineve”)1  

    

 

Den svenska arbetarrörelsen under det tidiga 1900-talet var ett historiskt sammanhang präglat 

av starka känslor. Särskilt hatet och vreden spelade en viktig roll som kampens drivkraft. 

Vreden kan i själva verket sägas vara central i all politisk mobilisering – idag ser vi den ta sig 

andra ideologiska uttryck. Men hur väcks den vrede som behövs för att en rörelse ska kunna 

mobilisera så många människor som den tidiga arbetarrörelsen lyckades göra? Och handlar det 

verkligen bara om hatet och vreden, eller är andra känslor också inblandade? 

Som en av Sveriges första proletärförfattare både påverkades Karl Östman av och 

påverkade själv arbetarrörelsens dominerande känsloströmningar. Jag menar att Östmans 

skönlitterära texter kan läsas inte bara som en spegling av den samtida arbetarrörelsens 

känslonormer, utan som en självständig röst som dels kritiserade rådande känsloideal, dels 

hjälpte till att omforma dem. När en av Östmans huvudpersoner känner sig tröstlös och 

nertryckt utbrister han trotsigt: ”Mot allt, som plågar mej, jag reagerar”.2 Han formulerar 

samtidigt den grundsyn på känslor som återkommer genom hela Östmans författarskap – 

känsloreaktioner som aktivt motstånd mot förtryck. Detta är vad min uppsats kommer att 

behandla. 

Att analysera känslor i litteraturen kan förutom att ge inblick i historiska politiska 

skeenden också belysa nya sidor av ett författarskap. Karl Östman är idag ett ganska bortglömt 

namn, men hans berättelser ingår i allra högsta grad i den känslodiskurs som formulerades och 

bearbetades inom den svenska arbetarrörelsen. Jag anser därför att denna uppsats genom det 

känsloanalytiska perspektivet tillför en ny förståelse av Östmans författarskap. Några specifika 

känslouttryck i Östmans fiktion har förvisso tidigare tangerats i enskilda artiklar, men denna 

uppsats tillhandahåller ett annat grepp, en större omfattning och en ny teoretisk utgångspunkt 

för att undersöka dessa känslor. Enligt min mening har flera forskare också förbisett eller 

 
1 Karl Östman, ”Nineve”, En fiol och en kvinna, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1912, s. 61. 
2 Östman, ”Snickar-Larssons död”, Hunger, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1916, s. 175. 
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misstolkat syftet med Östmans skildringar av känslor, och därför ofta sett resultaten av hans 

författarskap som ett misslyckande. Men om man istället läser hans berättelser med 

utgångspunkt i känslorna framträder en eftertänksamt resonerande, temperamentsfull, 

mångbottnad och egendomligt modern arbetarförfattare. 

 

 

Om Karl Östman 

Karl Östman (1876–1953), brädgårdsarbetare från Sundsvall, har lyfts fram som en av Sveriges 

viktigaste tidiga arbetarförfattare. Hans verk utmärks av konkreta arbetsskildringar och en 

vägran att idyllisera arbetarlivet, men också av pendlingarna mellan en realistisk och en 

romantisk-litterär stil. En annan uppmärksammad brytning i Östmans författarskap är den 

mellan kollektiv och individ – han blottar i sin fiktion klyftan mellan författaren vid skrivbordet 

och det arbetarkollektiv han hörde till.3 

Karl Östman föddes i Nätra socken i Ångermanland. Fadern var båtsman vid 

flottan samt pråmsnickare, modern skötte torpet och barnen.4 Östman började redan som 

elvaåring arbeta på sågverk, och i tjugoårsåldern blev han stabbläggare, en av de tyngsta och 

farligaste sysslorna.5 Östman var självlärd och hade bara tre års skolgång bakom sig.6 Han fick 

aldrig möjlighet att skriva på heltid – under hela sitt författarskap arbetade han samtidigt, främst 

vid sågverken.7 År 1906 gifte sig Östman med Hilda Sandström, som han fick tre döttrar 

tillsammans med. Samma år började han skicka sina noveller till redaktör Valfrid Spångberg 

på tidningen Svenska folket. Spångberg hjälpte honom att samla noveller till debutboken 

Pilgrimer, som kom ut 1909. Under storstrejken 1909 deltog Östman också aktivt genom sitt 

skrivande, bland annat genom en dagboksserie publicerad i Nya Samhället.8  

Östmans andra novellsamling, En fiol och en kvinna, utkom 1912. Samma år fick 

Östman med hjälp av ett stipendium möjlighet att, vid 36 års ålder, gå vinterkursen vid 

Brunnsviks folkhögskola. Då hade Östman varit oförmögen till arbete under två år efter en 

arbetsplatsolycka. En insamling gjordes bland arbetarna i Sundsvall för att hans familj skulle 

klara sig ekonomiskt medan han studerade vid folkhögskolan. Östman har själv inte sagt så 

 
3 Lars Furuland, ”Den tidiga arbetarprosan”, Svensk arbetarlitteratur, Stockholm: Atlas 2006, s. 86. 
4 Nils Gärdegård, ”Efterskrift”, Stabbläggare och andra noveller, Sammanställda av Folket i Bild/Kulturfronts 

avdelning i Sundsvall, Stockholm: Ordfront 1976, s. 226. 
5 Lars Furuland 2006, s. 84–85. 
6 Beata Agrell, ”Exempel på romance och melodram i tidig svensk arbetarprosa. Maria Sandel och Karl 

Östman”, Liv, lust och litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark 

& Cecilia Pettersson, Göteborg & Stockholm: Makadam 2014, s. 146. 
7 Gärdegård 1976, s. 230. 
8 Gärdegård 1976, s. 227. 



  5 
 

mycket om vad tiden på Brunnsvik betytt för hans författarskap, men han har beskrivit tiden 

som en intensiv och betydelsefull period i sitt liv. Den tredje novellsamlingen Hunger kom ut 

1916, och hans första roman, Den breda vägen, utkom år 1923. I och med denna roman 

förverkligades delvis Östmans dröm om att skriva ”sågverksfolkets historia.”9 Tiden efter att 

romanen kommit ut var svår för Östmans familj – två av hans döttrar dog i tuberkulos, och 

olycksfall, arbetslöshet och svåra ekonomiska problem gjorde att skrivandet blev lidande. 

Under 1920-talet skrev Östman flera manuskript som aldrig gavs ut, men han var även aktiv 

med att omarbeta och skriva noveller, debattinlägg och artiklar till ett flertal tidningar.10 

Östman brevväxlade med många författare och redaktörer, bl.a. Jan Fridegård, Albert Viksten, 

Marika Stiernstedt, Ivar Lo-Johansson, Ture Nerman, Mauritz Västberg, Eyvind Johnson och 

Moa Martinson. Lo-Johansson skrev bl.a. detta i ett brev till Östman: ”Vi bryta all mark, mest 

åt efterkommande och det är vad du som arbetarförfattare, käre Karl Östman, också gjort åt 

mig.”11 

I början av 1930-talet samlade arbetare och vänner ihop pengar till ett hus som 

de byggde åt Östman och hans familj. Tanken var att han där skulle få möjlighet att skriva i 

lugn och ro, fri från de ekonomiska svårigheterna. Men våren 1936 ramlade Östman och 

skadade sig illa vid stabbläggningen, ett olycksfall som gjorde honom oförmögen att arbeta 

igen. Han försökte flera gånger återvända till arbetet på sågverket men tvingades ge upp. Han 

dog år 1953 vid 76 års ålder.12  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

I denna uppsats undersöker jag hur känslor gestaltas i Karl Östmans noveller och roman, både 

i förhållande till arbetarrörelsens och arbetarnas emotionella gemenskaper – det vill säga i 

förhållande till de känslokonstellationer som präglar olika sociala sammanhang. 

Vad är en känsla för Östmans karaktärer? Hur uppstår känslor i Östmans texter, 

hur hänger olika känslor ihop med varandra? Hur skildras den privata känsloupplevelsen och 

 
9 Gärdegård 1976, s. 227 – 228. 
10 Gärdegård 1976, s. 228. 
11 Brev skrivet av Karl Östman, daterat 17.3.1951, ur Gärdegård 1976, s. 232. 
12 Gärdegård 1976, s. 229. 
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hur leder den till handling? Är den privata känslan förenlig med en kollektiv arbetarkamp? Hur 

kan dessa känslor förstås i ett historiskt sammanhang? 

Jag visar också hur Östman på ett mer konkret plan gestaltar arbetarnas känslor i 

de fysiska och sociala sammanhang där de befinner sig. Jag undersöker den diskrepans som 

finns mellan den maskulint präglade känslokulturen på arbetsplatserna och de typer av känslor 

som den tidiga arbetarrörelsen historiskt uppmuntrade till. Hur förhåller sig dessa två helt olika 

emotionella gemenskaper till varandra? Vilka känslor tillåter arbetarmännen sig själva och 

varandra att uttrycka? Vilka känslouttryck är inte tillåtna? Påverkar det kapitalistiska systemet 

arbetarnas förmåga att känna? 

Jag vill i synnerhet utforska lidandet som för Östmans karaktärer går hand i hand 

med den ständiga upplevelsen av förtryck i vardagen. Vilka känsloreaktioner kan lidandet ge 

upphov till? Varför tolkas arbetarens reaktion på lidandet av omvärlden som syndigt? Kan 

lidandet användas som utgångspunkt för politisk mobilisering? Jag kommer även att undersöka 

känslan vrede. Hur uppstår den och vad avgör dess riktning? Hänger denna känsla ihop med 

mänskligblivandet hos Östmans karaktärer? 

 Slutligen vill jag undersöka de drömmar om ett alternativ till arbetarens 

pågående, vardagliga lidande som kommer till uttryck i Östmans fiktion. Finns det något sätt 

för arbetaren att vara lycklig i nuet, mitt i allt förtryck och lidande, i väntan på den rättvisa som 

arbetarkampen ska skipa någon gång långt in i framtiden? Vad betyder kärleken och 

äktenskapet i arbetarnas liv? Kan den kvinnligt kodade medkänslan rent av vara Östmans 

modell för en ny emotionell arbetargemenskap? 

Att läsa Östman med utgångspunkt i ett känsloperspektiv är angeläget först och 

främst eftersom känslornas roll i svenska författarskap ännu inte blivit föremål för särskilt 

omfattande forskning. Känslor hos svenska arbetarförfattare är i synnerhet intressant – en 

undersökning av den skönlitteratur som skrevs inifrån den tidiga arbetarrörelsen kan nämligen 

ge oss en inblick i hurdan kommunikation av känslor som hjälpte tidiga agitatorer med 

konststycket att mobilisera arbetare från första början, innan den svenska socialdemokratin 

blev en självklar maktfaktor i landet. Att återvända till de starka känslor som var så viktiga i 

rörelsens barndom kan också vara fruktbart för att bättre förstå de känslor som är förhärskande 

i dagens arbetarrörelse – som vuxit fram under årtionden av känslopolitik inom Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti (SAP), som sedan 1930-talet mer eller mindre konsekvent 
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betonat arbetarnas återhållsamhet på bekostnad av starka känslor, deras oro och otrygghet 

framför deras vrede.13  

 

 

 

1.2 Teori, metod och material 

 

 

1.2.1 Teori 
 

Det teoretiska ramverk jag främst använder mig av återfinns hos Barbara H. Rosenwein. Från 

henne hämtar jag begreppet ”emotionella gemenskaper”.14 En emotionell gemenskap utgörs av 

en grupp människor som förenas av gemensamma intressen, värden och mål. Därför är det ofta 

frågan om en social gemenskap. Men den emotionella gemenskapen kan också vara en ”text-

gemenskap”, skapad och upprätthållen av ideologier, läror och gemensamma antaganden.15 

Rosenwein tänker sig de emotionella gemenskaperna som stora cirklar som innehåller mindre 

cirklar. Den större cirkeln är den övergripande emotionella gemenskapen, förenad av 

grundläggande antaganden, värden, mål, känslo-regler och accepterade former av 

känslouttryck. De mindre cirklarna representerar underordnade emotionella gemenskaper, som 

deltar i den större gemenskapen. Inuti dessa kan ännu mindre cirklar finnas. Samtidigt kan 

andra stora cirklar existera, antingen helt avskilt från eller delvis överlappande med den 

första.16 Rosenweins emotionella gemenskaper liknar på vissa sätt det som Foucault kallar en 

gemensam ”diskurs”: delade vokabulärer och tänkesätt som har en kontrollerande och 

disciplinerande funktion. De emotionella gemenskaperna liknar även Bourdieus uppfattning 

om ”habitus”: internaliserade normer som avgör hur vi tänker och handlar, och som kan variera 

från grupp till grupp. Rosenweins emotionella gemenskaper består inte enbart av en eller två 

 
13 Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet, Lund: 

Nordic Academic Press 2015, s. 129ff. 
14 Barbara H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, New York: Cornell University 

Press 2006, s. 23. 
15 Rosenwein 2006, s. 24–25. 
16 Rosenwein 2006, s. 24. 
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känslor, utan av större känslokonstellationer. Dessa karakteriseras inte bara av de känslor de 

betonar, utan också av de känslor som inte betonas eller ens känns igen.17  

Jag använder mig delvis också av Sara Ahmeds The Cultural Politics of Emotion 

(2004), där hon formulerar sin teori om relationen mellan känslor, språk och kroppar.18 Ahmed 

hävdar att känslor är kulturella handlingsmönster, snarare än psykologiska tillstånd.19 Hon 

fokuserar på känslors påverkan både på kroppar och på kroppens växelverkan med sociala 

gemenskaper, vilket hon menar producerar sociala relationer.20 Ahmed utgår från att studiet av 

känslor kan visa oss att alla våra handlingar egentligen är reaktioner, i meningen att det vi gör 

alltid formas av kontakten vi har med andra människor.21 I analysen kommer jag att utgå från 

Ahmeds olika resonemang kring lidande, vrede, avsmak, förundran, samt vad hon kallar 

”feeling better”, att må bättre. 

Rosenwein och Ahmeds känsloteorier är applicerbara på Östmans 

känsloskildringar främst eftersom även han ser känslorna i ljuset av social kontext. Eftersom 

Östmans fiktion både uppehåller sig vid känslornas roll i politisk kamp och den roll de spelar i 

konstruktionen av maktförhållanden, ser jag Ahmeds känslobegrepp som användbara. 

Rosenweins emotionella gemenskaper är en lämplig utgångspunkt för att analysera Östmans 

berättelser eftersom begreppet täcker in de känslonormer som finns både i ett ideologiskt och 

ett socialt sammanhang, visar hur dessa skiljer sig åt, men ändå kan existera samtidigt och 

delvis överlappa varandra. Det är dessa två typer av emotionella gemenskaper som Östmans 

karaktärer och berättare balanserar mellan.  

När jag i denna uppsats talar om en maskulinitetskultur på arbetsplatserna utgår 

jag från R.W. Connells definition av maskulinitet. Konceptet maskulinitet förutsätter en tro på 

individuell olikhet, och kan därför sägas ha sitt ursprung i den uppfattning om individualitet 

som utvecklades i det tidiga moderna Europa, i samband med uppkomsten av kolonialismen 

och det kapitalistiska ekonomiska systemet. Maskulinitet är också ett i grunden relativt 

koncept, vilket betyder att maskulinitetsbegreppet bygger på att det står i motpol och kontrast 

till femininitet.22 Connells definition av maskulinitetsbegreppet är följande: maskulinitet är 

samtidigt en plats i en genusordning, de praktiska tillämpningar genom vilka män och kvinnor 

 
17 Rosenwein 2006, s. 26. 
18 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2004, s. 191. 
19 Maria Serena Sapegno, ”Book Review: The Cultural Politics of Emotion”, Feminist Theory, 7, 2006:3, s. 

370–372. 
20 Se: Rachel C. Riedner, ”The Cultural Politics of Emotion, Sara Ahmed”, JAC Online Journal, 26, 2006:3, s. 

700–706. 
21 Ahmed 2004, s. 4. 
22 R.W. Connell, Masculinities, 2. uppl., Cambridge: Polity Press 2005, s. 68. 
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antar denna plats i genusordningen, samt resultaten av dessa tillämpningar i fysisk upplevelse, 

personlighet och kultur.23 Connell poängterar att det i praktiken aldrig endast finns en statisk 

form av maskulinitet, utan att maskuliniteter är historiskt föränderliga och individuellt 

varierade.24 

 

 

1.2.2 Metod 

 

Uppsatsen kommer i första hand att bestå av en historiskt förankrad läsning av Östmans tre 

publicerade novellsamlingar. Metoden omfattar närläsning, men anknyter även till 

litteratursociologi och historia. Jag stöder dels min analys på historiska förhållanden, främst 

gällande känslosynen i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talets början, och dels på 

Östmans egna icke-litterära texter: brev och några publicerade opinionsartiklar jag haft 

förmånen att få tillgång till via Medelpadsarkiv i Sundsvall. 

Att bedriva historisk forskning om känslor är förstås svårt – det är så gott som 

omöjligt att i efterhand få reda på hur människor i andra tider verkligen känt. Vad en historiker 

däremot kan göra är att undersöka hur känslor tagit sig uttryck under olika tidsperioder och i 

olika sammanhang. Genom att analysera hur känslor kommuniceras och representeras, samt 

hur aktörer och sociala strukturer utövar påtryckningar för att få människor att känna på det 

ena eller det andra sättet, kan vi förstå hur känslonormer förändras och reproduceras över tid.25  

När jag undersöker känslor i Östmans fiktion gör jag ingen skarp åtskillnad 

mellan känslor som retorik och realistiska skildringar av upplevda känslor. Lars Furuland har 

påpekat att kamplyriken främst var litteratur för arbetarna, medan arbetarprosan även var 

litteratur om arbetarklassen i Sverige.26 Jag ser Östman som hemmahörande i båda dessa 

traditioner, och ser således hans känsloskildringar som fyllande två olika roller samtidigt. 

Östman både gestaltar känslor och talar om dem – och enligt mig finns det i hans 

 
23 Connell 2005, s. 71. 
24 Connell 2005, s. 74. Det är dessutom omöjligt att förstå utformningen av arbetarklass-maskuliniteter utan att 

också ta klass i beaktande. Detta har visats i historiska verk som exempelvis Sonya Roses Limited Livelihoods, 

som handlar om det industriella England under 1800-talet. Ett ideal för arbetarklass-manlighet och självrespekt 

konstruerades som svar på klassbaserad förlust och förmyndaraktiga ledningsstrategier, samtidigt och genom 

samma gester som det definierades gentemot arbetarklasskvinnor. (Connell 2005, s. 75.) Vi kan inte förstå 

klassrelationer utan att ständigt röra oss mot genus – genusrelationer är en viktig beståndsdel i sociala strukturer 

som helhet. (Connell 2005, s. 76). 
25 Ljunggren 2015, s. 17. 
26 Furuland 2006, s. 78–79. 
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berättarperspektiv ingen motsättning mellan det retoriskt resonerande och det gestaltande. 

Thomas Olsson har hos Östmans berättare identifierat en karakteristisk dubbelhet: å ena sidan 

fungerar berättaren som scenens ”sufflör”, som återger dialogen och fyller i luckorna i den. Å 

andra sidan existerar han också som en identifierbar röst och personlighet i novellerna.27 I 

enlighet med denna förståelse läser jag berättarens känslobeskrivningar som retoriska 

instrument i de passager där berättaren intar en identifierbar röst, och som skildring av en 

arbetar-känsloerfarenhet då berättaren intar positionen av sufflör. Östmans fiktion är 

agitatorisk eftersom den är skriven i en tradition av arbetarlitteratur som var agitatorisk – därför 

menar jag att också hans mer realistiska skildringar av känslorna hos ett stort antal olika 

karaktärer alla på ett plan fungerar som stödargument för den socialistiska känslosyn som 

kommer till uttryck i författarskapet. Jag gör inga anspråk på att tolka vad personen Östman 

själv känt, eftersom det är ett omöjligt företag – vad jag däremot vill lyfta fram är den syn på 

känslor som går igen i såväl Östmans skönlitterära texter som hans opinionstexter, en syn som 

präglar hela hans författarskap. 

 

 

1.2.3 Material och avgränsning 
 

De verk jag kommer att analysera är i första hand Östmans novellsamlingar Pilgrimer (1909), 

En fiol och en kvinna och andra historier (1912), samt Hunger: en bok om sågverksfolk och 

annat (1916).28 Novellerna i Pilgrimer sträcker sig från allegoriska berättelser om 

arbetarrörelsen med inslag av agitation, till berättelser om enskilda arbetare, till kärlekshistorier 

med drag av romance och melodramatik. I En fiol och en kvinna märks en liknande variation 

av ämnen. Den enskilde sågverksarbetarens (och sågverksarbetarnas kollektiva) känsloliv får 

stor plats även här, men har sällskap av bland annat skildringar från landsbygden. Östmans 

sista novellsamling, Hunger, har av flera forskare setts som ett prov på Östmans tilltagande 

pessimism och det nederlag han upplevde att arbetarrörelsen lidit.29 Den här tolkningen har 

motiverats med Östmans större fokus på individuella karaktärer och deras tvekan och svårmod. 

 
27 Thomas Olsson, ”Proletärförfattaren – analys av en dubbelroll. Karl Östmans Sjåare”, Inte bara kampsång. 

Fjorton analyser av arbetarlitteratur, red. Birgitta Ahlmo-Nilsson, Lund: Liber läromedel, 1979, s. 65. 
28 Östman, Pilgrimer, Stockholm: Lindström 1909; Östman, En fiol och en kvinna och andra historier, 

Stockholm: Bonnier 1912; Östman, Hunger: en bok om sågverksfolk och annat, Stockholm: Bonnier 1916. 
29 Ole Högberg, ”Samhällskritik i Östmans novellsamlingar”, C-uppsats framlagd vid Historiska institutionen 

vid Stockholms universitet 1974; Per-Olof Häggmark, ”Karl Östman som arbetarskildrare”, Uppsats för tre 

betyg framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 1970; Cecilia Falk, et al., ”Karl 

Östman: sågverksarbetare och författare”, Ord & bild (Print) 1976:4/5. 
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Men att bara se uttryck för nederlag i Hunger är reduktionistiskt – om man läser novellerna 

med utgångspunkt i känsla är Hunger snarare en konsekvent fortsättning på de två tidigare 

novellsamlingarna. Att jag främst fokuserar på dessa tre verk handlar för det första om 

avgränsning av materialet – denna masteruppsats kommer helt enkelt inte att ha plats för en 

fullständig överblick av Östmans författarskap och samtidigt hinna koncentrera sig på analysen 

av känslor i texterna. För det andra ser jag novellformen som en grundpelare i Östmans 

författarskap. När han skrev fiktion var det oftast i novellform, och det är för novellerna han 

främst blivit ihågkommen.30 Dessutom ger novellerna en givande och komprimerad inblick i 

Östmans känslogestaltning: en novellsamling ger möjlighet att skildra känslolivet hos flera 

karaktärer än vad som får plats i de flesta romaner. När det är relevant för min analys av känslor 

tar jag också upp vissa partier ur Östmans enda publicerade roman, Den breda vägen (1923),31 

då främst ur romanens andra del som utspelar sig bland arbetarna på ett sågverk. I denna del 

vävs kortare episoder samman, många karaktärer kommer till tals och när det gäller 

gestaltningen av känslor är det här jag ser de största beröringspunkterna med 

novellsamlingarna. Jag läser även noveller ur den postumt utgivna samlingen Stabbläggare 

och andra noveller (1976),32 där Östmans omarbetade versioner av äldre texter finns med. 

Detta gör jag både eftersom jag ser det som rättvist mot Östman att analysera de slutliga 

versionerna av novellerna, dels för att denna samling fokuserar på texter som anknyter till 

arbetsplatsen – en miljö som spelar en central roll i min uppsats. Slutligen behandlar jag även 

kort den dagstidningspublicerade novellen ”Drömmen om himmelriket”, samt några av 

Östmans opinionstexter publicerade i dagstidningar. 

 

 

 

  

 
30 Att det är i novellformatet som Östman ansetts skriva som bäst har förklarats med att författarskapet bedrevs 

parallellt med det tunga kroppsarbetet och att Östman därför bara hade möjlighet att skriva korta stunder åt 

gången. (Göran Wredenberg, ”Efterskrift”, i Karl Östman, Den breda vägen, Stockholm: Ordfront 1977, s. 229.) 
31 Karl Östman, Den breda vägen, Stockholm: Tidens förlag 1923. [Nyutgåva, Stockholm: Ordfront 1977.] 
32 Karl Östman, Stabbläggare och andra noveller, Stockholm: Ordfront 1976. 
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1.3 Forskningsläget 

 

 

1.3.1 Emotionsforskning 
 

Inom den historiska forskningen är känslor fortfarande ett ganska outforskat ämne – känslor 

har ansetts vara perifera, till och med setts som en motsats till historia som disciplin. En av de 

första som uppmanade till mera forskning på området var Lucien Fevbre, som 1941 

uppmärksammade det faktum att själva politiken, som historiker så länge koncentrerat sig på, 

ingalunda är fri från känslor.33 De filosofer och psykologer som behandlat känslobegreppet har 

behövt ta ställning till vad som egentligen menas med ordet ”känsla”. Filosofiska känsloteorier 

kan delas in i kognitiva och kausala, där den kausala teorin i korthet ser känslor som mer eller 

mindre automatiska, fysiologiska reaktioner.34 Den kognitiva teorin gör det möjligt att betrakta 

känslor som föränderliga och meningsskapande uttryck för olika värderingar, vilket är 

användbart om man vill undersöka känslornas kontext i ett historiskt perspektiv – hur känslor 

skapas och förändras över tid.35 Jens Ljunggren konstaterar att det som de flesta 

känslohistoriker är överens om är att det är svårt att kartlägga vad människor verkligen känt i 

historien. Istället bör historikern undersöka ”hur känslor kommuniceras, uttrycks och 

representeras samt hur aktörer och sociala strukturer utövar ett tryck på människor att känna 

på det ena eller det andra sättet.” Genom sådana analyser kan vi förstå hur känslonormer 

förändras och reproduceras över tid.36 

 

Emotionsforskning om sociala rörelser i Sverige 

Den hittills enda omfattande studien om känslor inom den svenska arbetarrörelsen är Jens 

Ljunggrens Den uppskjutna vreden: Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet 

(Lund 2015). Ljunggren har kartlagt hur känslor representerades inom den svenska 

arbetarrörelsen, från de tidiga agitatorerna och fackrörelsen till SAP och tongivande politiker 

inom partiet. En av studiens slutsatser är att den politiska vreden har fungerat som en skapande 

 
33 Barbara H. Rosenwein, ”Worrying About Emotions in History”, The American Historical Review, 107, 

2002:3, s. 821. 
34 Ljunggren 2015, s. 11. 
35 Ljunggren 2015, s. 10. 
36 Ljunggren 2015, s. 17. 
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kraft i svensk historia. Denna känsla hade en avgörande betydelse både för igenomdrivandet 

av den allmänna rösträtten och för att mobilisera den tidiga arbetarrörelsen.37  

I Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet (Stockholm: 2017) 

behandlar Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren det svenska 1970-talet ur ett 

emotionshistoriskt perspektiv. Antologins främsta tes är att det under detta decennium skedde 

en betydande och hastig förändring av hur känslor representerades. Författarna argumenterar 

för att 1970-talet kan ses som en radikal period i högre utsträckning än vad historiker hittills 

tyckt, och känsloperspektivet är relevant för att belysa detta.38 I ett av bokens kapitel, ”Kampen 

om vreden. 1960- och 1970-talens emotionella utmaning av den svenska socialdemokratin” 

skriver Ljunggren om den vrede som riktades mot SAP under denna tid. Med särskilt fokus på 

gruvstrejkerna 1969–1970 visar Ljunggren hur stora delar av de ledande intellektuella, den 

radikala vänstern och arbetarna tydligt uttryckte missnöje mot regeringen.39 

I Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse 

ägnar Christina Florin ett kapitel åt hur kvinnorna i den svenska rösträttsrörelsen bland annat 

använde hemmet som känslomässig metafor för att stärka sina positioner.40 Hon menar att de 

känslor som i det allmänna medvetandet associerades med hemmet och familjen gick att 

använda politiskt – de positiva känslorna kring familjens sfär kunde vidgas till det offentliga.41 

 

 

 

1.3.2 Forskning om Karl Östman 

 

Flera Östman-forskare har undersökt olika aspekter av Karl Östmans syn på sig själv som 

författare och på författarroll och konstens uppgift i allmänhet. Thomas Olsson visar i artikeln 

”Proletärförfattaren – analys av en dubbelroll. Karl Östmans Sjåare” bland annat att 

beskrivningen av arbetet i novellen ”Sjåare” inte endast täcker in arbetet som objektiv aktivitet 

utan också framställer det som subjektiv, kroppslig upplevelse och erfarenhet.42 Dylika dubbla 

 
37 Ljunggren 2015, s. 274. 
38 Wojtek Jezierski, ”Recension av: Helena Bergman, Christian Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas 

revolution: Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet (Stockholm: Appell förlag, 2017)”, Historisk tidskrift, 138, 

2018:2, s. 376. 
39 Jezierski 2018, s. 376. 
40 Christina Florin, ”Känslor som kapital – vänskapen, ilskan, glädjen och den förtärande tröttheten”, i Kvinnor 

får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Christina Florin, Stockholm: Bokförlaget 

Atlas 2006, s. 230. 
41 Florin 2006, s. 236. 
42 Olsson 1979, s. 62. 
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perspektiv menar Olsson är typiska för Östmans litteratur, samt för den tidiga 

proletärförfattarens dubbelroll som arbetare och författare.43 I denna uppsats behandlar även 

jag till viss del arbetet som en kroppslig känsloerfarenhet. 

I Den osynliga staden argumenterar Örjan Torell för att Östman sin prosa ser 

staden som ‘ond’. “Det första som möter läsaren i Karl Östmans roman Den breda vägen är 

det urbana livets solkighet”, konstaterar Torell. “Allt är kontaminerat, allt är smuts och 

avfall”.44 Enligt Torell fungerar Östmans stadsmodell i princip som ett exakt 

Sundsvallsfaksimil, som ”exponerar industrialismens, kapitalismens och hela den moderna 

tidens avarter och onatur. […] ‘Tröstlösheten’ är återkommande”.45 Stadens ondska liknar 

sättet på vilket även sågverket skildras som ondskefullt i Östmans verk. Jag ser bägge som 

representanter för en inneboende hjärtlöshet hos industrialismen. 

I kapitlet ”Bildningstemats politiska och sociala innebörder. Sågverksarbetare 

och pessimist: Karl Östman” i avhandlingen Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur 

föreslår Stig-Lennart Godin bland annat att den ”pessimism om vardagssolidariteten” som 

kommer till uttryck i Östmans sågverksskildringar bör betraktas mot en historisk bakgrund. 

Stabbläggarnas arbete skildras av Östman som en socialdarwinistisk metafor, vilket Godin 

anser speglar kulturen bland historiens stabbläggare. Yrkeskategorin var sågverkens 

aristokrati, förbunden med föreställningar om styrka och mod, samtidigt som den var bäst 

betald. Östman skildrar de trakasserier som går ut på att med ”arbetsmoralens förakt för svaghet 

hetsa nykomlingar och arbetskamrater vid stabbläggandet”, och Godin menar att nykomlingar 

vid sågen ofta upplevdes som direkta hot eftersom arbetet på brädgården inte krävde 

yrkesskicklighet. Fackliga företrädare betraktade detta inslag i sågverksarbetet som ett tecken 

på och orsak till bristande solidaritetsanda.46 Detta påpekande är en relevant bakgrund till den 

analys av arbetsplatsens emotionella gemenskap jag i denna uppsats gör. 

I ”Gömma det lästa i sitt inre. Fromhet och klasskamp i tidig svensk arbetarprosa” 

skriver Beata Agrell om sambanden mellan väckelserörelsers strävan efter ”begrundande 

läsarter”, modernismens främmandegöring och den samtidiga arbetarlitteraturens ambitioner 

att läsas kritiskt och begrundande. Hon påpekar att det redan i Östmans titlar syns spår av 

 
43 Olsson 1979, s. 70. 
44 Örjan Torell, Den osynliga staden. En gestaltningsmodell hos Olof Högberg, Ludvig Nordström, Bertil 

Malmberg, Birger Sjödin, Karl Östman, Lars Ahlin och andra svenska författare fram till våra dagar, Umeå: h-

ström – Text & Kultur 2008, s. 242. 
45 Torell 2008, s. 243. 
46 Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur, (diss.) Lund: Lund University Press 

1994, s. 151. 
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kristendom: både Pilgrimer och Den breda vägen bär bibliska namn. Men den bibliska 

referensramen omfunktioneras i berättelserna: Östmans pilgrimer är vandringsarbetarna i 

skogsbruk och sågverk; den breda vägen är den växande arbetarrörelsens.47 Hos Östman 

beskrivs arbetsprocessen på sågverken mycket detaljerat, konstaterar Agrell. Hon föreslår att 

Östman genom de detaljerade arbetsbeskrivningarna tvingar arbetarläsaren att se sig själv 

genom en utomståendes blick. Då främmandegörs det välbekanta och blir begripligt på en ny 

nivå.48 Denna typ av väckelse genom främmandegöring anser även jag att Östmans fiktion 

frammanar. Jag ser den inte enbart som en socialistisk väckelse, utan också som ett mer konkret 

väckande av känslor. 

I artikeln ”Poesi i sak, proletärlitteratur och trädkramningen av allt: Den skaldiska 

blicken hos C.J.L. Almqvist, Gunnar D. Hansson och Karl Östman”, läser Agrell Östmans 

prosa utgående från C.J.L. Almqvists estetiska ideal: den skaldiska blicken. Denna är ett sakligt 

seende både i konsten och livet, ”en oskyldig förnimmelse af varelserna och tingen, sådana 

som de äro.” Agrell kommer fram till att Östman har den skaldiska blicken i almqvistsk 

mening: han kan skildra ett vanligt kapverk så att det blir sett på nytt och framstår som 

”intressant”. Östman ser ofta kroppsarbete och dikt som fullständigt oförenliga, men Agrell 

menar att ”hans oöverträffade styrka som författare är att hålla samman dessa åtskilda storheter 

i sin dikt: att gestalta mödan, hetsen, olyckorna och förtrycket så att läsaren måste känna det i 

sin egen kropp; men samtidigt sätta fram det på en distans som öppnar för begrundan och 

reflexion över de större sammanhangen.” I denna mening kan Östmans arbetsskildringar enligt 

Agrell sägas vara poesi i sak. Men han kan också beskriva arbetsresultatet självt som poesi, 

som exempelvis i novellen ”Snickar-Larssons död”: ”Men dina verktyg, gamle, när du diktade, 

var hyveln och sågen och yxan. Och en möbel, bara en enkel möbel, en lastpråm, en 

brädgårdsvagn, en stabbfot, var dikten.”￼49 Östmans sätt att samtidigt skildra en kroppslig 

känsloupplevelse och sätta fram denna upplevelse på en distans som öppnar för begrundan är 

något som även jag tar fasta på i denna uppsats. 

Agrell har också pekat på melodramatiska element och romance inom Östmans 

författarskap i artikeln ”Exempel på romance och melodram i tidig svensk arbetarprosa. Maria 

Sandel och Karl Östman”. Hon poängterar att den gängse uppfattning om arbetarlitteratur som 

en genre enbart fokuserad på teman som kroppsarbete, kamplyrik och hårdkokt socialrealistisk 

 
47 Beata Agrell, ”Gömma det lästa i sitt inre. Fromhet och klasskamp i tidig svensk arbetarprosa”, Ord & Bild 

2003:4, s. 73. 
48 Agrell 2003, s. 74. 
49 Ur Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 166, i Agrell 2010, s. 27–28. 
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prosa har varit dominerande, medan den mjukare sidan av genren blivit ignorerad: ”Framför 

allt ligger den tanken nära till hands, att arbetarlitteratur är oförenlig med mjuka, känslomässiga 

och därmed föregivet feminina genrer som romance och melodram, mönster som också präglar 

borgerlig veckotidningsberättelse.”50 Agrell menar att de tidiga arbetarförfattarna hade med sig 

ett grundläggande textarv som bestod av texter från de folkliga kretsloppen (”muntliga skrönor, 

religiös uppbyggelse och samtida populärlitteratur”), men att detta byggdes på med borgerlig 

kanon, i takt med att texter ur denna kanon exempelvis togs in i arbetarrörelsens 

bildningsverksamhet. Hon påpekar att arbetarförfattare under denna tid ofta var självlärda, 

vilket resulterade i att de blandade genrer och stildrag. Arbetarförfattarnas användande av 

genrekonventioner från romance och melodram är ett exempel på detta, menar hon.51 Enligt 

Agrell är denna kombination av romance och melodram vanlig inom den tidiga arbetarprosan, 

men de traditionellt borgerliga genrekonventionerna får andra funktioner i denna kontext.52 

Agrell argumenterar för att Östman, förutom de realistiska sågverksskildringar han är mest 

känd för, även använder sig av grepp och hela mönster från romance.53 Romance-aspekterna 

av Östmans författarskap fungerar som en nödvändig lättnad och kontrast till arbetarmannens 

lidande på arbetsplatsen, menar Agrell.54 Insikten om att de kärlekshistorier som den 

melodramatiska genren och romance-genren tillåter fungerar som en kontrast till 

arbetsplatsernas lidande är en viktig utgångspunkt för avsnittet om kärlek i min uppsats. 

Anders Öhman gör i ”Arbetarlitteraturen och gestaltningsproblemet. Exemplet 

Karl Östman” en läsning av Östmans novell ”En fiol och en kvinna”, där han konstaterar att 

det realistiska konstnärsideal som novellens huvudperson representerar inte nödvändigtvis 

framställs som det ”korrekta”. Novellen är nämligen berättad i en form där kärleken och inte 

arbetet står i centrum.55 Kanske kan novellen läsas som ett medvetet motstånd mot den litterära 

realism, förespråkad av en mängd kritiker i Östmans samtid, där arbetaren måste gestaltas som 

ett passivt objekt, helt bundet till tanke och handling till det förtingligade arbetet.56 Denna insikt 

fördjupar Agrells resonemang kring kärlekens funktion i Östmans berättelser, och jag stöder 

mig alltså även på Öhman i min analys. 

 
50 Beata Agrell, ”Exempel på romance och melodram i tidig svensk arbetarprosa. Maria Sandel och Karl 

Östman”, Liv, lust och litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark 

& Cecilia Pettersson, Göteborg & Stockholm: Makadam 2014, s. 145. 
51 Agrell 2014, s. 147. 
52 Agrell 2014, s. 150. 
53 Agrell 2014, s. 152. 
54 Agrell 2014, s. 154. 
55 Anders Öhman, ”Arbetarlitteraturen och gestaltningsproblemet. Exemplet Karl Östman”, Från Nexø till 

Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, red. Birthe Sjöberg m.fl., Lund: Absalon 2011, s. 41. 
56 Öhman 2011, s. 39. 
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Östman behandlas även i några studentuppsatser från 1970-talet. I uppsatsen 

”Karl Östman – ett klassmedvetande söker sitt språk” kommer Rolf Nordenstam fram till att 

Östmans tidiga starka klassmedvetande senare utvecklas mot en större ambivalens i sitt 

perspektiv på klass. Språkligt går Östmans utveckling från de tidiga särdragen – det dialektala 

blandat med ett gammaldags, bibliskt språk ordnat i en speciell syntax med korta satser, 

utelämningar och tankestreck – mot en allt mer utjämnad prosa.57 I min analys av känslornas 

gestaltning kommer jag speciellt att utgå från Nordenstams diskussion om tankestreckens 

funktion i Östmans noveller. Ole Högberg gör i sin c-uppsats ”Samhällskritik i Östmans 

novellsamlingar” ett försök att läsa in en enhetlig politisk vision i Östmans fiktion, och 

kritiserar Östman för att inte ha det. Eftersom ”det ekonomiska systemet som sådant undgår en 

närgången kritik” i Östmans böcker blir Högbergs slutsats att Östman inte bedriver 

samhällskritik, utan snarare ”människokritik”.58 Den raljanta ton med vilken Högberg talar om 

denna människokritik antyder hans underkännande av Östman som socialistisk författare. 

Enligt mig har han fel – visst kritiserar Östman arbetarnas mentalitet, men det är definitivt inte 

en statisk människonatur som blir föremål för hans kritik. Snarare är det den rådande 

känslokulturen bland arbetarmännen som problematiseras. Intressant nog erkänner Högberg att 

kapitalisten nog ”gisslas” i Östmans fiktion, men Högberg anser att ”den blomstrande retoriken 

förtar, speciellt för en dagens läsare, intrycket av tankeskärpa och realism”.59 Högberg verkar 

alltså se Östmans känslosamma språk som ett bevis på ett oskarpt intellekt. Jag är av motsatt 

åsikt. Per-Olof Häggmark är inne på samma spår som Högberg i ”Karl Östman som 

arbetarskildrare”. Häggmark menar att hatet mot överhetspersoner alltid är närvarande i 

Östmans berättelser, men att det sällan blommar upp. De enda gångerna någon arbetare vågar 

sätta sig upp mot överheten beskrivs han som en ”kraftkarl och ledartyp, som gör sitt uppror 

till en privat uppgörelse”.60 Häggmark tolkar detta som att Östman i Hunger har blivit mer 

individualistisk eftersom han nu använder den enskilda starka mannen som hjälte.61 Jag menar 

däremot att dessa skildringar av en stark individ aldrig framställs okritiskt. Häggmark menar 

också att Östmans karaktärer inte uppnår frihet genom politiska medel – deras frigörelse är 

istället en personlig variant, vars förutsättningar är att man kan lämna sågverket för att flytta 

upp till skogen, eller delvis att bilda familj.62 Jag anser att Östmans skildringar av personlig 

 
57 Rolf Nordenstam, ”Karl Östman – ett klassmedvetande söker sitt språk”, uppsats framlagd vid Umeå 

universitet 1974, s. 48. 
58 Högberg 1974, s. 56. 
59 Högberg 1974, s. 56. 
60 Häggmark 1970, s. 42. 
61 Häggmark 1970, s. 17. 
62 Häggmark 1970, s. 43. 
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lycka representerar en dröm om att må bättre och en känslomässig frigörelse, inte en 

ekonomisk-politisk modell för arbetarrörelsen. 

I en artikel i Ord & bild från 1976 lyfter en grupp litteraturstuderande (Cecilia 

Falk et al.) vid Umeå universitet upp utvecklingen av Östmans författarskap som representativ 

för arbetarrörelsens utveckling i stort.63 Skribenterna menar att den senare halvan av Östmans 

författarskap präglas av en sammansmältning mellan arbetarklassens kulturkamp och den 

borgerliga humanismen, samt en allt starkare motsättning mellan individ och kollektiv. 

Östmans författarskap representerar en splittring och ett nederlag som arbetarrörelsen lidit, 

menar de. Dessa slutsatser är slående lika de som Högberg och Häggmark kommit fram till 

några år tidigare – Östmans författarskap är knappast mer än en spegling av den reella 

arbetarrörelsens nederlag och drift mot individualism. Jag anser att det är underligt att använda 

ett relativt okänt författarskap för att driva en historisk tes på det här sättet – och orättvist mot 

Östman, vars mest komplexa skildringar avfärdas som individualism av skribenter som själva 

är uttalat ointresserade av individualism. 

I artikeln ”Karl Östman fejden” (BIS 1983:5/6) motsätter sig Nils Gärdegård 

dylika tolkningar av Östmans författarskap. Han menar att Cecilia Falk et al. med sitt synsätt 

hjälper till att begrava Östman i glömska ”genom att framhäva hans nederlag och söka anpassa 

honom till en ’ädelmarxistisk’ teori som kräver att författare sviker i ett borgerligt 

samhälle.”64￼￼ ￼Gärdegårds kritik av den ovanstående hållningen är att den bidrar till att ett 

redan ouppmärksammat författarskap förenklas och glöms bort ännu mer.65 Nästan 40 år senare 

går det att konstatera att Gärdegårds farhåga åtminstone delvis besannades. 

 

 

1.4 Disposition 

 

För att bättre kunna förstå den världsbild som präglar Östmans texter kommer jag att inleda 

med en genomgång av det historiska sammanhang Östman befann sig i. Den sociala kontexten 

utgörs av sågverksepoken i Sundsvall, den ideologiska kontexten av den tidiga svenska 

arbetarrörelsen och den litterära kontexten är den tidiga svenska arbetarlitteraturen.  

 
63 Cecilia Falk, et al., 1976, s. 222. 
64 Nils Gärdegård, ”Karl Östman fejden”. BIS 1983:5/6, s. 14. 
65 Gärdegård 1983, s. 19. 
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I själva analysen börjar jag med att undersöka hur berättarna i Östmans noveller 

förhåller sig till arbetarrörelsens känslor. Denna del handlar om ställningstaganden kring hur 

arbetarrörelsen aktivt bör omforma arbetarnas emotionella gemenskap för att kunna lyckas i 

sin kamp. Därefter går jag in på den grundläggande syn på känslor som formuleras inom 

Östmans texter: både som reaktioner på fysiskt lidande och som reaktioner på ett mer abstrakt 

förtryck. Slutligen undersöker jag hur berättelsernas känslor gestaltas dels som privata, dels 

som kollektiva.  

I ljuset av ovanstående undersöker uppsatsens andra del hur arbetarnas reella 

emotionella gemenskap gestaltas. Jag argumenterar för att Östmans olika berättare 

genomgående ser känslolösheten som en förutsättning för förtrycket av arbetarna, varpå jag 

visar hur hans karaktärer delvis internaliserat denna känslolöshet. Därefter diskuterar jag hur 

lidandet leder Östmans karaktärer vidare in i vreden. 

Analysens sista del riktar uppmärksamheten mot kärleken. Först analyserar jag 

kvinnan och äktenskapet som en källa till lycka i nuet för Östmans karaktärer. Därefter 

undersöker jag kärlekens funktion som förundran. Avslutningsvis undersöker jag den kvinnligt 

kodade förmågan till medkänsla som i Östmans berättelser spelar en viktig roll i uppkomsten 

av kärlek.   
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2. Historisk bakgrund:  

Karl Östman och samtidens arbetarrörelse 
 

 

2.1 Sågverksepoken i Sundsvall 
 

När det fanns som flest sågverk i Sundsvall – kring 1880 – fanns det på kuststräckan mellan 

Indalsälven och Ljungans mynningar (ca tre mil) samt på Alnön 42 sågar. Under 

sågverksepoken dominerande denna snabbt expanderande industri Norrland, vars befolkning 

mer än fördubblades på 50 år.66 Den svenska skogsindustrin med sin export av sågat timmer 

brukar räknas som en av de första regelrätta industrierna i Sverige.67 Många av 1800-talets 

största förmögenheter hämtades ur denna industri – träpatronerna blev ofta stormrika.68 

Skogsbolagens uppköp av virke och skog debatterades häftigt under 1800-talets slut – många 

ansåg att det hela gick oetiskt till och ”baggböleriet” blev synonymt med bolagens utplundring 

av småbönder i Norrland.69 

Arbetet vid sågverket var organiserat i arbetslag, där man ofta skiftade mellan 

olika uppgifter. Dessa var bland annat sågning, timmertransport, sortering, kapning, 

vagnskjutning och stabbläggning.70 Stabbläggarna hade det farligaste yrket vid sågverken: att 

stapla virket. Deras uppgift var att balansera upp på smala spångar med uppåt hundra kilo på 

axeln, för att lämpa av bördan på travar som till slut blev fyra-fem meter höga. Under vintern 

blev spångarna isiga och risken var stor att halka under tyngden.71 Detta synnerligen farliga 

yrke hade Östman under delar av sin tid på sågverken.72  

Eftersom arbetet vid sågverken var säsongsbundet var det vanligt att 

sågverksarbetarna arbetade med skogsavverkning under vintrarna.73 Många av dem for illa – 

Lars Kardell bedömer i sin skogshistoria att sju-åtta procent skadade sig varje år. Det finns 

dokumenterat att runt 200 skogsarbetare om året skadade sig så illa att de aldrig återhämtade 

 
66 Gärdegård 1976, s. 220. 
67 Gunnar Wetterberg, Träd. En vandring i den svenska skogen, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2018, s. 107. 
68 Wetterberg 2018, s. 123. 
69 Se: Wetterberg 2018, s. 126–129. 
70 Wetterberg 2018, s. 186. 
71 Wetterberg 2018, s. 186. 
72 Furuland 2006, s. 84. 
73 Wetterberg 2018, s. 178. 
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sig, och 20–30 människor om året dog. Särskilt utsatta var ungdomar som var nya i arbetet – 

de sågade sig i händerna eller högg sig i benen.74 Även vid sågverken var barnarbete mycket 

vanligt: medan barnarbete i slutet av 1800-talet minskade i resten av samhället ökade det istället 

vid sågverken, som var undantagna från den lagstadgade begränsningen av minderårigas 

arbetstid fram till 1901. Ofta började man arbeta på verken redan som åtta-nioåring. Östman 

själv började arbeta när han var 11 år gammal.75  

Den fackliga kampen spelade en betydande roll i sågverkens historia och denna 

kamp präglade också starkt Östmans liv.76 Sågverken var känsliga för svängningar i 

konjunkturen, och under lågkonjunktur resulterade t. ex. lönesänkningar i starka konflikter 

mellan arbetare och arbetsgivare. Sågverksarbetarnas problem var att de var lätt utbytbara och 

därför i en dålig position när det gällde att ta konflikt med arbetsgivarna.77 Den 26 maj 1879 

kulminerade lönenedsättningarna i den första stora arbetskonflikten i Sverige, 

Sundsvallsstrejken. Strejken, som spridit sig till 21 sågverk i Sundsvallstrakten, slogs ner med 

hjälp av militär på order av landshövding i Härnösand Curry Treffenberg. De strejkande 

förhördes och avskedades, de som bodde i bolagens bostäder vräktes med en dags varsel, och 

de bostadslösa häktades.78 År 1897 grundades Svenska sågverks- och 

brädgårdsarbetareförbundet och frågan om arbetarnas föreningsrätt blev central under 1900-

talets första årtionden. I samband med en strejk i Sundsvall 1899 förbjöd sågverken sina 

arbetare att vara med i Sågverks, och den som höll fast vid sitt medlemskap förlorade arbete 

och bostad. Östman var en av dem. I ett brev har han själv berättat att han 1899 tillhörde Strands 

avdelning och blev vräkt.79 Det första riksomfattande kollektivavtalet mellan Sågverks och 

arbetsgivarorganisationen Sågverksförbundet träffades år 1909. I och med detta avtal var 

föreningsrätten erkänd och systemet med personliga avtal mellan arbetsgivare och arbetare 

avskaffades. Östman beskriver hur han i samband med storstrejken samma år återigen blev 

”vräkt och satt på bar backe – gick hela vintern utan arbete och svalt etc.”, på grund av sin 

aktivitet i Nacka avdelning, som han även varit med om att bilda.80 Liksom andra LO-förbund 

tappade Sågverks många medlemmar efter storstrejken – det tog nästan ett decennium för 

förbundet att få tillbaka sin tidigare styrka.81 Om fackföreningarnas medlemsförlust i 

 
74 Wetterberg 2018, s. 181. 
75 Furuland 2006, s. 84. 
76 Godin 1994, s. 142. 
77 Wetterberg 2018, s. 191–192. 
78 Wetterberg 2018, s. 192. 
79 Gärdegård 1976, s. 239. 
80 Gärdegård 1976, s. 239. 
81 Wetterberg 2018, s. 193–197. 



  22 
 

Sundsvallsområdet vittnar Östmans artikel ”Glimtar från fackföreningsrörelsens genombrott i 

Medelpad.”82 Östman hade engagerat sig hårt i storstrejkskampen och tog nederlaget hårt. Han 

fortsatte ändå att aktivt kämpa för arbetarnas rättigheter, dels genom det fackliga 

engagemanget, men också genom skrivandet. I tidigare nämnda brev konstaterar han: ”På den 

här platsen har jag också med mina skrivelser åstadkommit löneförhöjningar och förbättrade 

förhållanden i lika stor utsträckning som om vi haft förening under de 4 år jag arbetat här.”83 

 

 

2.2 Känslorna i den tidiga svenska 

arbetarrörelsen 
 

Arbetarrörelsen i Sverige har anor som sträcker sig åtminstone tillbaka till 1850-talet, då 

arbetarna började organisera strejker och alltså började agera som autonom grupp.84 

Arbetarrörelsen delades så småningom upp i en facklig och en politisk del – den fackliga 

rörelsens centrala organ blev Landsorganisationen (LO), som bildades 1898. Parallellt med LO 

bildades 1889 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP). Dessa två organisationer har 

sedan sekelskiftet haft täta band till varandra och fungerat som en dominerande kraft i den 

svenska arbetarrörelsen.85 

Speciellt vreden var en känsla som många inom den tidiga arbetarrörelsen såg 

som viktig. Trots att de tidiga arbetarna levde under ett gemensamt förtryck, uppstod de känslor 

som behövdes för den politiska kampen ändå inte genast som konsekvens av den kollektiva 

erfarenheten. Ljunggren pekar i stället på hur socialdemokratins tidiga agitatorer såg det som 

sin uppgift att ”lära arbetarna att både känna och uttrycka stark politisk vrede inför sina 

erfarenheter”.86 Agitationsbroschyrer spelade en viktig roll i opinionsbildningen, likaså gjorde 

de kringresande agitatorer som under 1880- och 90-talen talade offentligt runt om i Sverige.87 

Agitatorerna ville ge arbetarna en ny identitet, skriver Ljunggren, som skulle få dem att vilja 

 
82 Gärdegård 1976, s. 238. 
83 Gärdegård 1976, s. 239. 
84 Lars Olsson & Lars Ekdahl, Klass i rörelse - arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling, Stockholm: 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2002, s. 13. 
85 Olsson & Ekdahl 2002, s. 24. 
86 Ljunggren 2015, s. 264. 
87 Ljunggren 2015, s. 47. 
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ta ansvar för och förändra sin livssituation.88 Viktiga element inom agitationen var 

beskrivningar av de fattigas elände, ingående skildringar av samhällspolariseringen och 

orättvisorna, samt det känslomättade språket.89 Enligt Ljunggren var agitationslitteraturen 

dubbeltydig: ”å ena sidan frossade den i arbetarklassens elände och vrede, å andra sidan 

beklagade den sig över att arbetarna inte var så vredgade och politiskt aktiva som de borde 

vara.”90 Agitationslitteraturens upprördhet riktades alltså åt två håll: man var upprörd över 

sakernas tillstånd men också över att arbetarna i stort inte var tillräckligt upprörda. Exempelvis 

Axel Danielsson, som startade tidningen Arbetet, skrämdes av arbetarnas ”liknöjdhet och 

slöhet”. Danielssons förklaring på denna slappa tröstlöshet var att de proletära löneslavarna var 

kuvade i sitt slaveri och vanmäktiga i sitt hat. Men hos dem fanns ändå en ”gnista” av hopp: 

deras hjärtan var levande och fyllda av bitterhet. Minnet av seklers ”lidanden” närde en 

”längtan efter hämnd och befrielse”. Arbetet beskrev sig själv som ett vapen för att väcka 

arbetarna och göra dem modiga – det gällde att ”elda” dem.91 Här såg man alltså arbetarna som 

kapabla till känslor, men oförmögna till handling, åtminstone för tillfället. Möjliga orsaker till 

att arbetarna, trots att de hade all orsak att vara arga, enligt agitatorerna saknade den rätta 

vreden, diskuteras av Ljunggren. Han ser en möjlig förklaring i att vredesyttringarna i samhället 

reglerades av underförstådda koder – trots att vredesutbrott var vanliga i gatumiljön på 1800-

talet kan politisk vrede ha inneburit något annat.92 Att rikta vrede mot någon ovanför en själv 

i makthierarkin var svårt. I Sverige förekom ändå många upplopp under 1800-talet, och i den 

senare delen av århundradet allt fler strejker.93  

Enligt historikern Eva Blomberg var idén om människovärdet central för 

arbetarrörelsen.94 Agitatorerna utsatte arbetarna för emotionell påverkan i flera steg: först 

genom att beröva arbetarna deras människovärde och förnedra dem, för att sedan ställa dem 

inför ett val – ville de i framtiden känna skam eller i stället uppleva stolthet och människovärde? 

Det senare skulle uppnås genom att bli politiskt aktiv. Enligt Ljunggren har skamkänslor på 

detta sätt varit drivkrafter även i andra sociala rörelser, eftersom politiskt engagemang ofta är 

sammanlänkat med personliga känslor och individens uppfattning om sig själv.95 Bland 

arbetare under 1800- och 1900-talen fanns också en utbredd hederskultur, där den som fått sin 

 
88 Ljunggren 2015, s. 48. 
89 Ljunggren 2015, s. 50. 
90 Ljunggren 2015, s. 50. 
91 Ljunggren 2015, s. 51. 
92 Ljunggren 2015, s. 51. 
93 Ljunggren 2015, s. 52. 
94 Ljunggren 2015, s. 54. 
95 Ljunggren 2015, s. 59. 
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heder kränkt för att undgå skam och återupprätta sitt människovärde måste gå till försvar. Med 

detta i åtanke kan agitationen ses som ett sätt att länka den politiska aktiviteten till en 

känslokultur som redan existerade.96 Vreden, hatet och hämnden (som alla hade ungefär samma 

betydelse för de socialistiska agitatorerna),97 gjordes till en grundsten i arbetarrörelsens 

politiska klassformering och värdighetsprojekt.98  

Ljunggren urskiljer två olika vredeskulturer inom den svenska arbetarrörelsen 

under 1900-talets första hälft. Rörelsens mer radikala falanger odlade en uttalad hatkultur –  

ungsocialisterna menade att man måste uttrycka hat och starka känslor för att bli manlig, stark 

och värdig. För dem var vreden en positiv känsloerfarenhet – hatet var viktigt eftersom det 

vände på perspektiven och den maktlöse kunde få känna på en upplevelse av makt. Arbetaren 

var då inte längre den som var rädd, utan han var den som själv satte skräck i sina plågoandar. 

Denna vredeskultur såg de starka känslorna – både kärlek och hat – som ett motstånd och 

kontrast till både förstelnade reformister och kyligt omänskliga kapitalister.99 Den andra 

ytterligheten representeras hos Ljunggren av partiledaren Hjalmar Branting. Denna 

känslokultur såg vredesbehärskningen som en handling som skapade värdighet för 

arbetarklassen. Branting menade att ungsocialisternas hat inte kunde kombineras med 

demokrati och tyckte inte heller att starka känsloyttringar var taktiskt klokt för rörelsen.100 Det 

var viktigt för reformisterna att tillgängliggöra ett lagom mått av politisk lidelse, tillräckligt 

starkt för att engagera men utan att urarta.101 Enligt Branting uppnåddes manlighet och respekt 

genom att vreden behärskades i stället för att eldas på. Dock var rörelsens båda sidor överens 

om att arbetarnas missnöje bottnade i vrede, och även reformisterna använde sig av vreden 

både som politisk drivkraft och som hot för att sätta press på det borgerliga samhället.102  

 

 

 
  

 
96 Ljunggren 2015, s. 61. 
97 Ljunggren 2015, s. 63. 
98 Ljunggren 2015, s. 74. 
99 Ljunggren 2015, s. 101. 
100 Ljunggren 2015, s. 264–265. 
101 Ljunggren 2015, s. 101. 
102 Ljunggren 2015, s. 264–265. 
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2.3 Den tidiga svenska arbetarlitteraturen 
 

Den svenska arbetarlitteraturen uppstod i slutet av 1800-talet, i form av kampdikter som 

publicerades i tidningar och på vänsterförlag. Under 1900-talets första årtionden utvecklades 

den till en bred, konstnärligt vital litterär rörelse i nära kontakt med internationella 

modernistiska och realistiska strömningar. Arbetarlitteraturen kom att bli ett av Sveriges 

originella bidrag till världslitteraturen, och fick ett stort inflytande på svensk litteratur under 

flera årtionden.103 Enligt Lars Furuland går det att definiera arbetardiktningen på tre sätt: dikt 

om arbetare, av arbetare, och för arbetare. Det är i skärningspunkten mellan dessa tre perspektiv 

som den väsentliga arbetardiktningen finns.104  

Under det första skedet (från senare hälften av 1880-talet till storstrejken 1909) 

dominerades arbetarlitteraturen av kamplyrik. Dessa tusentals texter fungerade som ett 

agitationsmedel och solidaritetsskapande inslag i möteslivet. De publicerades främst i den 

socialistiska pressen, men ibland publicerades skalderna i brochyrer och dikthäften. De flesta 

av texterna var tillfällesdikter, exempelvis för första maj-demonstrationer, Folkets Hus-

invigningar och föreningsutflykter. Mycket av frikyrkosamfundens språk och symbolik 

övertogs av den socialistiska kamplyriken.105  Känslorna i den tidiga agitationslitteraturen var 

ämnade att resultera i handling. Ljunggren menar att agitationslitteraturen satte ramar för vilka 

känslor som var tillåtna och otillåtna: likgiltighet, nöjdhet och fördragsamhet var förbjudna; 

istället skulle arbetarna vara upprörda, missnöjda och arga. Att vara nöjd likställdes ofta med 

att vara kuvad.106  

Östmans känsloskildringar kan sägas tillhöra kamplyrikens tradition, men 

formmässigt hör han hemma i arbetarprosan. Arbetarprosan utvecklades senare än kamplyriken 

och företräddes i sitt tidigaste skede av den socialt engagerade nykterhetsberättelsen: främst 

Johan Danielssons Stenbockens pojke (1901). Runt storstrejksåret 1909 utgavs böcker av tre 

prosarealister som kom att bli tongivande för arbetarlitteraturen: Karl Östman, Maria Sandel 

och Alfred Kämpe. Dessa tre debuter bestod alla av skisser ur proletärlivet, med åttitalsprosan 

som främsta förebild. Om kamplyriken främst varit litteratur för arbetarna så var arbetarprosan 

även litteratur om arbetarklassen i Sverige.107 

 
103 Lars Furuland & Johan Svedjedal, ”Förord”, Svensk arbetarlitteratur, Stockholm: Atlas 2006, s. 15. 
104 Lars Furuland, ”Vad är arbetardiktning?”, Svensk arbetarlitteratur 2006, s. 24. 
105 Lars Furuland, ”Från Arbetets söner till Hatets sånger”, Svensk arbetarlitteratur 2006, s. 55. 
106 Ljunggren 2015, s. 57. 
107 Lars Furuland, ”Den tidiga arbetarprosan”, Svensk arbetarlitteratur 2006, s. 78–79. 
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Vid sidan av Östman, Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch fanns under 

denna tid ett stort antal författare från Norrland – man talar ibland om en Norrlandsskola, som 

litteraturhistoriker har delat upp i tre huvudlinjer: vildmarksromantiken med Pelle Molin, 

industriromantiken med Ludvig Nordström, samt indignationslitteraturen. Den proletära 

inriktningen var tätt sammantvinnad med den norrländska arbetarklassens formering under 

Norrlands omvandling till industriland genom skogsavverkningar, nya sågverk och 

massafabriker, järnvägsbyggen och gruvdrift.108 Norrländska småbönder, som vid den här tiden 

utarmades genom bolagens hänsynslösa markförvärv och tvingades bli skogsarbetare, 

förekommer ofta vid sekelskiftet 1900 i indignerade bygdeskildringar, exempelvis Bland 

skogsafverkare och sågverksarbetare. En nutidsberättelse med framtidsperspektiv (1898) av 

Johan Lindström-Saxon (1859–1935).109 

  

 
108 Lars Furuland, ”Arbetarnorrland”, Svensk arbetarlitteratur, 2006, s. 87. 
109 Lars Furuland 2006, s. 89. 
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3. Analys: Känslorna i  

Karl Östmans litterära verk 
 

 

 

Ett tema som kan skönjas genom hela Östmans författarskap är svårigheten att hitta en 

gemensamt känslonarrativ för arbetarrörelsen, då arbetarnas erfarenheter av känslor skiljer sig 

så mycket på individnivå. I följande analys behandlar jag först Östmans skildringar av känslor 

i klasskampen, därefter känslorna i arbetarens eget liv. 

 

 

3.1 Känslorna i klasskampen 
 

Inledningsvis kommer jag att undersöka den grundläggande syn på känslornas plats i 

klasskampen som kommer till uttryck i Östmans fiktion. Att just känslor och sociala rörelser 

historiskt hör samman har både konstaterats och teoretiserats. Politiskt engagemang är 

beroende av både externa och interna faktorer – utöver de ekonomiska, politiska och sociala 

processerna är också människors inre (känslor, moral etcetera) avgörande. Engagemanget kan 

uppstå genom att människor upplevt en moralisk chock – känslor som ilska, indignation, 

medkänsla och rädsla får människor att agera politiskt. Deborah Gould menar att ”affekter” 

som dessa kan förklara politisk aktivism, men också bristen på engagemang bland människor 

som på ett rationellt plan ”borde” engagera sig. Enligt Gould måste en social rörelse lyckas 

fånga upp affekterna och sedan omvandla dem till mer stabila känslolägen.110 Jag menar att 

Östmans noveller påtalar den moraliska chock som klassförtrycket utgör, samt fångar upp de 

starka känslor chocken gett upphov till. Det ”stabila känsloläge” hans berättelser rör sig mot 

menar jag handlar om att fylla de starka känslorna med ett förklarande innehåll och ideologisk 

riktning – kort sagt skrivs en socialistisk emotionell gemenskap fram. 

Den socialistiska emotionella gemenskap som förekommer i Östmans noveller 

uppstår inte i ett ideologiskt vakuum. Den socialistiska känslan skildras i förhållande till dels 

en kristen, dels en nationalistisk känslotradition. När kristna och nationalistiska anspelningar 

 
110 Ljunggren 2015, s. 20. 
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förekommer i Östmans texter presenteras de nästan alltid i sällskap med starka känslor – men 

berättaren omformar aktivt dessa känslor till socialistiska och tar samtidigt avstånd från både 

kristendomen och nationalismen.111 För en läsare idag kan mängden kristna referenser som 

förekommer speciellt i Östmans tidiga verk te sig slående. Emellertid var arbetarna under 

Östmans samtid starkt präglade av det kristna bildningsarvet och inom den tidiga socialismen 

präglade kristna värderingar moraluppfattningen: klassolidaritet och kärlek till nästan sågs som 

besläktade med varandra.112 Det är i ljuset av denna historiska bakgrund jag läser Östmans 

kristet färgade känsloretorik som kulturella referenser snarare än uttryck för ett religiöst 

budskap. Ett av de mest framträdande känslolägen som i Östmans berättelser frammanas med 

hjälp av kristna referenser är vreden. Socialismens vredeshistoria har analyserats av den tyske 

filosofen Peter Sloterdijk i boken Zorn und Zeit: Politisch-psychologisher Versuch (2006), där 

han visar att vreden var en känsla som kristendomen och socialismen hade gemensam. 

Kristendomens tro på en gudomlig rättsskipning som på domedagen skulle ge upprättelse åt de 

utsatta och förnedrade går till viss del igen i 1800- och 1900-talets socialism. Inom socialismen 

förvandlades den gudomliga världsdomstolen till en jordisk instans – rättvisa skulle skipas i en 

kommande revolution. De förtrycktas vrede var ett viktigt verktyg för att nå dit.113 Den 

politiska känsla som Östmans karaktärer övertar från nationalismens emotionella gemenskap 

är å andra sidan kärleken till hemmet. Då avses inte hemlandet, utan det egna hemmet – platsen 

där arbetaren rår om sig själv, något han inte gör på arbetsplatsen. Själva nationalismen som 

ideologi framställs däremot inte smickrande i Östmans berättelser; främst är den ett borgerligt 

påfund.114 I novellen ”Sågspånskonst” drar plankbäraren Jonsson paralleller mellan rollerna 

som nationalismen och religionen spelar i framkallandet av lidande och krig: 

”Fosterlandskärlek... En gång trodde jag att det där betydde någonting vackert – nu vet jag, att 

antalet människooffer ute i världen hade varit mindre mycket, om begreppet fosterland varit ett 

annat. – – Begreppet gud också – –”.115 När Jonsson säger att han en gång i tiden trodde att 

 
111 Speciellt kyrkan som institution problematiseras kraftigt i många av Östmans verk. Exempelvis antyds den 

organiserade kristendomen odla en känslokultur där lidandet upphöjs som ett ideal och måste uthärdas, snarare 

än resultera i motstånd. (”Snickar-Larssons död”, Hunger 1916, s. 174). Kyrkan spelar också en avgörande roll i 

konstruktionen av de fattigas synd: ”Jag ser kyrkopåfvarna – – Vid deras fötter, de pösande, smilande 

munkarnas, ligga de slagna, besegrade redan innan de voro födda, de svage i anden, och jollra och tigga om 

tillgift – – För hvad? För att de understått sig lefva ett lif skaparen skänkt dem och efter den måttstock med 

hvilken naturen mäter – – – förlåtelse för ’synder’ de icke hade kunnat underlåta att göra för lifvets skull.” 

(”Styrkan”, Pilgrimer 1909, s. 114). Enligt den moraluppfattning som kyrkan grundar sig på blir per definition 

nästan alla som är fattiga stämplade som syndare, eftersom fattigdomen i praktiken gör det omöjligt att följa den 

organiserade kristendomens och borgerlighetens moraliska ideal. 
112 Agrell 2003, s. 69. 
113 Ljunggren 2015, s. 9. 
114 Se exempelvis: Östman, ”Nineve”, En fiol och en kvinna 1912, s. 66. 
115 Östman, ”Sågspånskonst”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 157. 
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nationalismen var en vacker och ”varm” känsla,116 visar berättaren hur nationalismen och 

religionen finns i arbetarens liv sedan tidigare, men att dessa världsåskådningar 

problematiseras när arbetaren tillägnar sig mer kunskap om världen: ”nu vet jag”. 

Rollen som känslorna spelar i den övergripande vision av arbetarkampen som 

genomsyrar hela Östmans författarskap illustreras kanske bäst av ett par tidiga noveller i 

allegorisk form ur Pilgrimer. Den allegoriska formen väcker associationer till bibelberättelser 

och gör att novellerna här, mer än senare, rör sig på en nivå ovanför individen, en nivå som 

yrkar på allmängiltighet. Därför ser jag detta som det närmaste vi i Östmans fiktion kan komma 

en grundläggande syn på känslornas roll både i förtrycket av arbetarna och i arbetarkampen. I 

titelnovellen ”Pilgrimer”, är huvudpersonen en besökare utifrån som ser den industrialiserade 

världen för första gången. Vad han där upplever beskrivs som helvetet och är nästan mer än 

hans sinnen klarar av: ”Hvad jag såg? Det mäktar min pänna ej omskrifva! Fattigdomens 

fattigdom, och – krona – – –!”117 De utnyttjade arbetarna beskrivs som en skog som skövlats 

för profit: ”Mammons dyrkare och hårdhets män hade där farit vägen och plöjt djupa, breda 

skarpskurna fåror i ett folks breda lager – – sugit märg och must ur kropparna och lämnat själar 

kvar, krossade ituslitna till trasor och flikar, att rida dagen ut – – –.”118 ”Mammons dyrkare”, 

alltså kapitalisterna, har förstört arbetarnas kroppar – men arbetarna har fortfarande sina själar 

kvar, trots att de är krossade och ituslitna. Berättaren fortsätter beskriva de förhållanden som 

människorna han möter lever i, och på samma gång formulerar han sin egen uppfattning om 

vad arbetet i industrier gör med arbetarnas känslor:  

 

Jag såg gamla män och kvinnor, förbrukade varelser med stela leder och lemmar, vrida sig i plågor. Jag 

såg unga män med kloka ansikten och breda skuldror, stulta omkring på konstgjorda ben och andra 

olyckliga som fått bortryckta sina armar af något djefvulskt verktyg och måste matas som små barn – jag 

såg unga kvinnor – nästan barn – vyssja till sömns på sina späda armar faderlösa små. Sorgen – 

hopplösheten hade tärt deras ansikten, de bedragnas, att de liknade skuggors, med uttryckslösa stickande 

ögon och kallt leende mun. 

Jag såg unga män och ynglingar som druckit sig druckna af vin, ragla fram på vägar och stigar under 

skrål och tjut rifvande hvarandras skinn blodigt och rasande som vilda djur. – –119 

 

Fysiska skador orsakar ständig smärta, vilket i längden framkallar känslor av sorg och 

hopplöshet, vilket i sin tur bryter ner förmågan att över huvud taget kommunicera känslor – 

 
116 Östman, ”Sågspånskonst” 1976, s. 157. 
117 Östman, ”Pilgrimer”, Pilgrimer 1909, s. 23. 
118 Östman ”Pilgrimer” 1909, s. 24. 
119 Östman ”Pilgrimer” 1909, s. 25. 
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man får ”uttryckslösa stickande ögon och kallt leende mun”. Det är efter detta känslolösa 

stadium som berättaren nämner ynglingarnas fylleslag och hur de river ”hvarandras skinn 

blodigt”. Det faktum att arbetarklassens män tar ut känslor av vrede och frustration på varandra 

är ett ständigt återkommande motiv hos Östman. Detta orsakas av männens oförmåga att 

kommunicera och dela sina gemensamma känslor, en oförmåga som alltså delvis beror på de 

tidigare nämnda känslorna som industriarbetet tvingar fram: smärta, sorg, hopplöshet.  

Förutom att vara följden av långvarigt lidande, kan arbetarnas känslolösa tillstånd 

också tolkas som ett resultat av att vara fången i en känslolös och kall omgivning, vilket i 

Östmans berättelser inte bara stämmer in på sågverket, utan på hela samhället. Sågverket 

skildras återkommande som en autonom organism med monstruösa drag och behov; det är ofta 

hungrigt och behöver matas med trä eller med en arbetares arm eller ben. Trots att sågverket är 

hungrigt är det inte levande i den meningen att det besitter förmågan att känna – det är alltså 

en meningslös hunger. Berättaren i ”En söndagsmorgon” uttrycker bestörtning över att det 

”dödfödda” kapverket har makt att sprida sorg bland levande människor: ”Hvarför får du lefva, 

du, dödfödda yngel, lefva och sprida sorg, där du står – – – sarga och skära, slita sönder 

människor som skola lefva, som äro af kött och ben och varmt blod som brusar – – – !”120 

Kapverket har inga känslor. Varför ska då det ha ett högre värde än ett människoliv, varför ska 

det upprätthållas med alla medel? På grund av kapitalismen, är det outtalade svaret. Även 

kapitalismen är ett känslolöst system som med alla medel måste upprätthållas, trots att 

kapitalismen i sig varken kan känna smärta eller lycka. Att kapitalismens känslolösa grymhet 

inte är ett av naturen givet system uppmärksammas i ett avsnitt ur Den breda vägen, där 

sågverket hålls igång trots att det är en fruktansvärt varm sommardag: ”Allting var som 

förlamat och dött i naturen i dag – allting utom arbetsmaskineriet, som inte hade någonting 

gemensamt med denna natur – det var ett påfund av människor, detta, ja, bevars – vilket alltjämt 

fungerade som det tycktes okänsligt: fram, fram, fram!”121  

När berättaren i ”Pilgrimer” ser hur dessa onaturliga, känslolösa industrier 

upprätthålls till priset av att arbetarklassen lider väcks hans vrede. Han börjar ”förnimma 

känslor, liknande dem [han] känt, om [han] vandrat över ett slagfält dagen efter en strid. 

Ångest, vrede, sorg”. Vreden är riktad mot orättfärdigheten, över ”mäktigas och våldsmäns 

grymma egoism och hårdhet”. I vredesmod börjar berättaren tänka på arbetsplatserna han nyss 

sett: ”Dessa fabriker, dessa grufvor – hvad äro de? – Deglar! Väldiga, afskyvärda kärl hvari 

 
120 Östman, ”En söndagsmorgon”, Pilgrimer 1909, s. 72. 
121 Östman 1977, s. 114. 
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man smälter till guld... guld! materiel som med människors möda, svett, välfärd och lycka köpts 

– Jag ryste – – – !”122 Här läser jag berättaren som ställföreträdare för arbetarrörelsen i stort – 

berättarens känslosamma reaktion på det han ser liknar den hatfyllda vrede som bland andra 

ungsocialisterna under den här tiden ville ställa i motsats till en kapitalisternas känslokyla.123 

De känslor som väcks hos berättaren efter att ha ”sett allt detta” är delvis desamma som 

arbetarna i fabrikerna och gruvorna själva visat (ångesten och sorgen är fortfarande 

närvarande), men med en modifikation: hopplösheten har bytts ut mot vrede. Liksom hos de 

samtida ungsocialisterna blir introduktionen av vreden i denna novell ett sätt att presentera en 

ny möjlig väg som arbetarens känslor kan ta – i stället för att smärta och sorg oundvikligen 

leder till hopplöshet kan dessa känslor också ta en annan riktning och mynna ut i vreden. 

Men novellen illustrerar också hur svårt det kan vara för en rörelse att förändra 

strukturen inom en emotionell gemenskap. Hindren för mobilisering av arbetarrörelsen är dels 

okunskap, dels överklassens motarbetande, och slutligen det utbredda svaghetsförakt som finns 

hos arbetarklassens män. När huvudpersonen i ”Pilgrimer” försöker introducera andra känslor 

– tro och hopp – i arbetarnas liv möts han av skepsis: ”Jag sökte tala om ljus, om tro, om hopp 

med dessa olyckliga, dessa som sällan fingo se solen, se himmelens blå, som sällan fingo smaka 

lifvets sötma, frukter som jorden gaf, men tviflande logo de. De förstodo visst ej...! Maskinerna 

stampade och luften genljöd af dunder och dån!”124 Arbetarrörelsens projekt att väcka hopp är 

beroende av att man lyckas övertyga arbetarna om att en annan verklighet (där man kan se 

solen, smaka livets sötma, etc.) är möjlig. Men detta är svårt, när de känsloerfarenheter 

arbetarna har domineras av vad de upplevt på sågverket, ”maskinernas stampande”. Det hopp 

som berättaren vill ingjuta i fabriks- och gruvarbetarna betyder ingenting för dem, eftersom de 

tvivlar på att det finns något de kan hoppas på. En nyckelformulering här är ”de förstodo visst 

ej”. Inom arbetarrörelsen sågs bildning som en lösning på ”oförståelsen”,125 – de facto kan 

också denna novell ses som ett led i arbetarrörelsens bildningssträvan. Fiktion kan användas 

för att visa andra sidor av verkligheten och i ”Pilgrimer” görs just detta: känslor som inte 

tidigare varit en del av arbetarklassens emotionella gemenskap – vreden och hoppet – 

formuleras som alternativ till den uttryckslösa sorgen. I novellen ”Styrkan” ur samma samling 

säger berättaren rakt ut att avsikten med hans skrivande är att bilda och agitera: ”Jag valde att 

låta pennan tala, hennes ord är mäktigare och starkare än mitt.”126 Agitationen motarbetas av 

 
122 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
123 Ljunggren 2015, s. 101. 
124 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
125 Ljunggren 2015, s. 47. 

126 Östman, ”Styrkan”, Pilgrimer 1909, s. 116. 
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överklassen: ”Upp ur grufvornas schakt där jag gått jagade mig med käppslag och smädelser 

grufvornas fogdar.”127 Men vad som slutligen får huvudpersonen att ”gråta bitterligen” är 

bemötandet han får av dem han vill hjälpa, arbetarna själva – de uppfattar honom som svag, 

och hyser därför ingen tillit till vad han berättar. De tar inte emot hans ord, utan viskar: ”Din 

blick är skygg och ditt väsen, och osäker klang har din röst. Du är en bedragare visst, en 

scharlatan...” Djupt sårad och generad går berättaren därifrån och sätter sig sedan ner och gråter 

bitterligen.128 Det interna svaghetsföraktet inom arbetarklassen är ett tema som Östman ofta 

återkommer till med uppenbar sorg och frustration. Arbetarrörelsen kan inte lyckas så länge 

interna hierarkier finns – dessa hierarkier både är ett resultat av och återskapar föraktet för 

svaghet hos främst männen inom arbetarklassen.  

I en annan novell ur Pilgrimer som heter just  ”Styrkan”, visar Östmans 

huvudperson hur han uttryckligen genom det agitatoriska skrivandet (”Jag fortsatte att skrifva”) 

hos sina läsare vill väcka en kedjereaktion av känslor hos arbetarna: 

 

Jag fortsatte att skrifva: ’Skulle du vakna folk, arbetarefolk – –! Åh! En stormby skulle du ryta af vrede, 

när du sett botten af din förnedrings svarta dyhål, där du lefvat – – – gråta en flod af harm likt en man, en 

gamling, en förolyckad, som på sitt yttersta gråter ögonen torra över ett förfeladt lif. 

Du skulle vredgas utan mått, folk, och gråta, men äfven glädjas – – – glädjas skulle du – – – när du 

kände sällsamma, lyckliga känslor i bröstet, och att du sofvit en hemsk, blytung sömn, där maran ridit dig. 

[...] Du skådade hafvets mörkgröna vattendjup – – – Du går dit ner och betraktar dess böljningar, hvilka 

du känner vidga ditt bröst, väcka mod och dådkraft och lust att kämpa lifvet. Vågornas sång när skyarna 

komma med vind och storm, jagande dem mot stranden, känner du väcka till lif slumrande känslor dem du 

trott vara döda af marridten – – –drömmande och veka som hos barn. Och förlåtande – – – Känslor, som 

manade till godhet, till goda gärningar. [...] Då växte gestalten, reste sig upp, hög och manlig och dina ögon 

lyste – – Du kände att du var  m ä n n i s k a n,  nu först [...] Låtom oss bygga det nya riket! Vi, med känsla 

och tro och kärlek bilda styrkan, den segrande! – – – Då skulle du vakna folk, arbetarefolk,  

omsider – – – !129 

 

Det här avsnittet tydliggör att berättaren ser på arbetarrörelsens känslor inte som något nytt, 

utan som något slumrande som ska ”väckas” hos arbetarna. Orsaken till att arbetarklassen inte 

ännu känner den vrede, glädje, mod och känslor som är ”drömmande och veka som hos barn” 

är inte att människorna i arbetarklassen av naturen skulle sakna förmågan att känna, känslorna 

är inte ”döda”. Nej, känslorna har varit ”slumrande […] af marridten”, alltså av den 

 
127 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
128 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
129 Östman, ”Styrkan” 1909, s. 117. 
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traumatiserande tillvaro arbetarna levt i – och kan följaktligen väckas igen. Att känslorna 

vaknar är enligt berättaren helt avgörande för att arbetarna ska kunna känna sig som människor, 

och därefter kunna kräva sin rätt som sådana. Det är värt att notera att den känslosamma 

manligheten nämns som en del av detta mänsklighetsblivande. Motståndet och 

människoblivandet är här något som föds i vrede och sedan övergår i ”känslor, som manade 

till godhet”, det vill säga medkänsla. Vreden behövs för att riva ner det gamla systemet – den 

är destruktiv – medan glädjefylld förundran och medkänsla behövs för att ”bygga det nya riket” 

– den är kreativ. I sin studie av den svenska arbetarrörelsens känslohistoria framhåller 

Ljunggren att de tidiga agitatorerna inplacerade arbetarnas känslofostran i en ”eskatologisk 

tidsram”: agitatorerna menade att när kampen och vreden ställt världen till rätta skulle 

förlösningen komma och arbetarna träda in i ett nytt harmoniskt känslotillstånd, där lycka, 

kärlek och stolthet skulle spira.130 Sättet på vilket berättaren i ”Styrkan” beskriver känslorna 

som en kedjereaktion – sorgen och skammen som genom ett slags uppvaknande utmynnar i 

vrede, som i sin tur utmynnar i glädje, kärlek och medkänsla – kan liknas vid denna 

eskatologiska tidsram. Jag tolkar dock framställningen i ”Styrkan” som mer simultan än så. 

Glädjen, kärleken och medkänslan är inte enbart den utopiska slutdestinationen för 

arbetarkamp, utan dessa känslor är en del av kampen själv. Märk väl att det citerade stycket 

här ovan både börjar och slutar med ett uppvaknande. Kärleken är alltså inte bara resultatet av 

en socialistisk väckelse, utan också en känsla som är nödvändig för att väckelsen från första 

början ska kunna äga rum. 

 

 

3.1.2 Orsak, känsla, reaktion 
 

Sara Ahmed menar att känslor är reaktioner – dels orsakade av avtrycken andra gör på din 

kropp, men dels också ett resultat av engagemang i sociala normer.131 När känslor skildras i 

Östmans berättelser menar jag att de fungerar på just detta sätt: som reaktioner orsakade av 

avtrycken omvärlden gör på arbetarnas kroppar. 

 

 
130 Ljunggren 2015, s. 74. 
131 Ahmed 2004, s. 196. 
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Känslans orsak 

I Östmans berättelser grundar sig karaktärernas känslor i omgivningen, i förhållanden som 

ligger utanför deras person. Känslor utan orsak förekommer knappt – aldrig är en karaktär 

melankolisk eller glad utan att veta varför. Till och med tingens känslor beskrivs som grundade 

i en verklighet utanför subjektet. I novellen ”Snickar-Larssons död” orsakas till exempel ett 

”sorgset” snöfall av världens ondska:  ”Omkring och över mej faller snödunen sakta, sorgset. 

Äro de måhända medvetna om var de kommer att ligga?”132 I stället för att stanna vid snöfallet 

som en markör för obestämt sorgsen stämning (och då antyda att sorgsenhet skulle vara en 

naturlig del av snöns själva väsen), antyder Östman att snön är sorgsen eftersom den vet något 

om världens beskaffenhet – precis som arbetarna är sorgsna inte för att de av naturen är 

oförmögna till glädje,133 utan för att de vet något om världens beskaffenhet. Det kanske 

tydligaste exemplet på hur känslor i Östmans fiktion alltid har en orsak hittar vi i ”Snickar-

Larssons död”, där huvudpersonen möter en patient som är inlagd på ett sjukhus. Trots att 

mannen är välvårdad och ser ut som en ”bättre” karl ser man ändå genast att han är galen. Man 

kan också se ”att vreden går och kommer inom honom”. Men denna galenskap är inte orsakad 

av medfödd svaghet – ”svaghet, som botas efter längre eller kortare tid med diet, luft och bad” 

– nej, hjärnan är ”skadad utifrån”.134 Det är på grund av en arbetsskada mannen förlorat 

förståndet: ”I gruvan hade han blivit skadad i huvudet”.135 Orsaken till mannens sinnestillstånd 

är dubbel. Han är galen på grund av en hjärnskada – en fysiologisk effekt av en olycka – som 

i sin tur är orsakad av de farliga arbetsförhållanden som råder i gruvor. Men när berättaren 

säger att mannen ”väl har en orsak att vredgas” menar han inte att orsaken bara är hjärnskadan 

– han tolkar mannens vrede som en rättmätig reaktion på den orättvisa som gjort att han aldrig 

mer får se sin familj med förståndet i behåll. Det är inte en slumpmässig galenskap som orsakar 

vreden – det finns någon som är skyldig till detta, och som förtjänar att bli bemött med vrede. 

Här är det berättarens hemvist i den socialistiska emotionella gemenskapen som avgör hans 

subjektiva tolkning av den galnes ilska som en reaktion mot dåliga arbetsförhållanden. Den 

galne kan själv inte berätta varför han är arg, han har ju förlorat förståndet. 

 

 
132 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 176. 
133 En hållning som Östman bland annat ironiskt skildrar i ”Skalden Ädelblohm”, där en karaktär ur överklassen 

tolkar arbetarnas bitterhet som ett tecken på deras intellektuella oförmåga att känna positiva känslor: ”Somliga 

individer stodo nästan på djurens ståndpunkt i intellektuellt avseende, de förstodo sig icke på vad lycka var”. 

(Östman, ”Skalden Ädelblohm”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 149.) 
134 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 172. 
135 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 172. 



  35 
 

Känslans uttryck 

Inom den ideologiska emotionella gemenskap som Östman skriver fram tolkas alltså 

känsloyttringar som en rättmätig reaktion på förtryck. Eftersom känslorna inte presenteras som 

slumpmässiga, utan som rätlinjiga tecken på något som finns utanför individen, blir reaktionen 

på känslan, motståndshandlingen, därför legitimerad. Det här skriver en av Östmans berättare 

rakt ut: ”Mot allt, som plågar mej, jag reagerar.”136 Känslor gestaltas hos Östman som ett led i 

det kausala förhållandet orsak – känsla – reaktion. Känslan blir alltså en reaktion på ett tillstånd, 

men motståndshandlingen blir en reaktion på känslan. 

I praktiken ser arbetarnas sociala emotionella gemenskap ändå annorlunda ut: 

reaktionen uteblir ofta. I Östmans berättelser understryks skillnaden mellan berättarens egen 

längtan efter känslouttryck och den omgivande känslokulturens oförståelse. De socialistiska 

känslor som berättarrösten eller huvudpersonen åberopar kontrasteras mot de helt andra känslor 

som de realistiskt skildrade arbetarna visar. Rosenwein understryker att en emotionell 

gemenskap inte bara kännetecknas av de känslor som uttrycks inom den, utan också av de 

känslor som inte får komma till uttryck eller ens känns igen. När arbetarnas sociala emotionella 

gemenskap skildras i Östmans verk är de känslor som inte uttrycks helt centrala. På 

arbetsplatserna råder nämligen en kultur där känslor inte ska visas, eftersom de tolkas som en 

följd av svaghet. När till exempel karaktären Plank-Johan blir hånad av sina arbetskamrater 

måste han låtsas skratta för att ta udden av sin känsloreaktion: ”– Håll käften! Sade Plank-

Johan, och hördes arg. Men han drog på smilbandet efter för att inte tagas för en mes, om han 

lät bli.”137 

Men det är inte bara på grund av den svaghetsföraktande kulturen som känslor 

inte uttrycks i arbetarnas sociala emotionella gemenskap. Östman gestaltar också arbetarnas 

svårighet att uttrycka sådana känslor de själva knappt har ord för – språket räcker inte alla 

gånger till för att uttrycka erfarenheter av så pass starkt lidande. Ett kännetecken för Östmans 

stil är de många tankstreck han använder sig av både i inre monologer och dialoger, något som 

Rolf Nordenstam i sin uppsats påpekat skapar avbrott och en tystnad som signalerar tvekan: ”I 

den ordfattiga inre monologen låter Karl Östman läsaren själv fylla ut tankeluckorna och 

tystnaden med just de ord, som han själv frammanar hos läsaren, men inte skriver ut”.138 Men 

i följande beskrivning av ett sågverk läser jag inte in någon tvekan i själva avsikten – som är 

att skoningslöst fördöma faktumet att sågverket, trots att det är ett dött ting, prioriteras högre 

 
136 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 175. 
137 Östman, ”Under sandsäckar och ohyggligheter”, En fiol och en kvinna 1912, s. 23. 
138 Nordenstam 1974, s. 36. 
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än de arbetare som offrar sina liv för att det ska hållas igång: ”Hvarför får du lefva, du, 

dödfödda yngel, lefva och sprida sorg, där du står – – – sarga och skära, slita sönder människor 

som skola lefva, som äro af kött och ben och varmt blod som brusar – – – ! – – – ? – – –”139 

Snarare tolkar jag här tankstrecken som ett resultat av insikten om hur vissa känslor – främst 

smärta – är så starka att de inte med ord kan förmedlas till andra. Vissa orättvisor är så 

obegripliga att inga ord räcker till för att beskriva dem. Tankstrecken som stilgrepp blir ett sätt 

för Östman att i skrift uttrycka de ordlösa individuella känslor som det inte går att prata om på 

arbetsplatserna. Att inte kunna uttrycka sig tillräckligt rakt tolkas däremot också lätt som 

tvekan, och inom arbetarnas gemenskap signalerar tvekan svaghet. Som jag tidigare nämnt 

uttrycker berättarjaget i ”Pilgrimer” frustration över att han inte lyckas nå de förtryckta 

arbetarna med sina ord, eftersom de tolkar honom som ”skygg” och ”osäker”.140 Men i Östmans 

berättelser är tvekan en känsla som varken kan eller bör tryckas ner – och således fortsätter 

berättarna ge uttryck för den. Tankstrecken, tveksamhetens stilgrepp, blir ett slag för den 

sårbarhet som är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna uttrycka känslor. Med de 

tveksamma tankstrecken visar Östman också svårigheten hans karaktärer har att med ord 

uttrycka sådana känslor som inte ”finns” inom den sociala emotionella gemenskapen. När 

Östmans karaktärer ger uttryck för sådana känslor som existerar inom den ideologiska 

emotionella gemenskap de tillhör (arbetarrörelsen), men som inte är etablerade inom den 

sociala gemenskap där de rent fysiskt befinner sig (bland de manliga arbetarna på sågverket), 

resulterar denna motsättning i tvekan och ambivalens. 

Tankstrecken fungerar också som ett sätt att gestalta fysisk utmattning, en känsla 

som bland arbetarna är så alldaglig och självklar att de sällan uttrycker den i ord. Med hjälp av 

tankstreckens avbrott kan Östman gestalta det sätt på vilket ordlöst lidande och mer uttryckbara 

känslor som vrede existerar parallellt med varandra. En episod i Den breda vägen illustrerar 

detta. När stabbläggaren Johan ”med flämtande bröst och värkande ben” går uppför spångarna 

med en hundra kilos tyngd över axlarna får läsaren ”mellan flämtningarna och stegen” ta del 

av hans hatfyllda tankar mot ”allt som andades och levde”: ”Somliga människor – skulle nästan 

behöva pressa hjärtat ur sig – för en matsmula för livets skull – medan andra för ett – relativt 

ringa arbete – fick äta gott – och sedan roa sig efter behag och lust – när det bara – föll dem in 

att göra det.”141 I situationer som denna blir tankstreckens pauser en gestaltning av det direkta, 

fysiska lidandet, medan de ”hatfyllda tankarna” uppkommer på grund av detta fysiska lidande. 

 
139 Östman, ”En söndagsmorgon.”, Pilgrimer 1909, s. 72. 
140 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
141 Ur: Östman 1977, s. 162 f., i Nordenstam 1974, s. 37. 
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Reaktionen på det ordlösa lidandet blir alltså en vrede mot samhälleliga orättvisor, som i sin 

tur uttrycks i ord. 

Att inte reagera – alltså att inte ge uttryck för sitt lidande – är något som i Östmans 

noveller förknippas med en äldre generation arbetarmän: den stoiska uttryckslösheten har förut 

varit arbetarnas enda sätt att göra passivt motstånd. I novellen ”En fiol och en kvinna...” tänker 

huvudpersonen på sin far: ”Svarvargubbar, och andra gubbar på den tiden, de flesta, ritade sina 

bomärken under handlingar och talade, av trots, sällan om hur de led.”142 Att berättaren nämner 

gubbarnas ritade bomärken och tysta trots i samma mening är knappast en slump – det faktum 

att föräldragenerationen inte varit skriv- och läskunnig (och därav behövde rita ett märke i 

stället för att skriva sitt namn på officiella dokument) hänger ihop med brist på utbildning över 

huvud taget. Att bildning och klasskamp gick hand i hand var en bärande tanke inom 

arbetarrörelsen.143 Genom socialistisk bildning får arbetarna tillträde till arbetarrörelsens 

känslosyn – man kan förstå känslor som reaktioner enbart efter att man fått ta del av orsakerna. 

Men kunskap är också det som ger Östmans enskilda karaktärer tillräcklig auktoritet och 

självförtroende för att övervinna sin tvekan och våga uttrycka lidandet de upplever. 

Den kausala synen på förhållandet mellan känsla och motstånd går åt båda hållen 

i Östmans noveller – känslan blir samtidigt föregångare till och resultat av motståndet. Som 

jag visat här ovan skildrar Östman motståndet som reaktion på vreden, som i sin tur är en 

reaktion på smärtan och lidandet. Men trotset för samtidigt också alltid med sig ett mått av 

lidande – i praktiken blir den som gör motstånd mot makten oftast bestraffad. Speciellt om den 

som gör motstånd är en enskild individ. Om huvudpersonen i ”En fiol och en kvinna...” – en 

man som trots sin fattigdom väljer att försöka bli musiker, vilket leder till stort lidande för 

honom själv – skriver berättaren: ”Själen var den orolige än, som pockade på bönhörelse – 

lidande – trotsande.”144￼ Den orolige konstnärssjälen pockar samtidigt på lidande och 

trotsande, och därav beskrivs lidandet som något som inte föregår trotset, utan uppstår 

samtidigt, i och med, trotset. Det är driften att trotsa som gör att konstnärssjälen står ut med 

vardagens lidande – men det är också delvis på grund av trotset han lider. Det är 

huvudpersonens eget val att försöka försörja sig som musiker, vilket i det långa loppet orsakar 

hustruns död. Skildringen av Profeten i Den breda vägen berör samma tanke; den här gången 

handlar det om en arbetarförfattare. För Profeten har skrivandet gått ut över hans ekonomi och 

hälsa, och slutligen gjort honom sjuk. Han har inte heller fått någon uppskattning av de 

 
142 Östman, ”En fiol och en kvinna...”, En fiol och en kvinna 1912, s. 3. 
143 Ljunggren 2015, s. 47. 
144 Östman, ”En fiol och en kvinna...” 1912, s. 7. 
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arbetskamrater han skriver för.145 Men lidandet är samtidigt nödvändigt för att kunna leva ett 

rikt liv: ”Må gud aldrig skapa en sågverksdiktare hit i världen! Nå, jag vill inte jämra mej. Det 

är en härlig lott också. Att leva är att lida, att pröva på tusen ting, misslyckas och pröva på nytt 

igen.”146 De som aldrig har lidit kan heller aldrig nå riktig förståelse, fortsätter Profeten. ”–[E]n 

konstnär, som skall ha något att ge mer än soppa på stickor, han skall stiga med fötterna ner till 

helvetets botten och skåda dess djup med sitt öga!”147 Att även det fackliga motståndet mot den 

rådande maktordningen bestraffas med lidande ser vi i slutet av novellen ”Ett sågverk arbetar” 

(publicerad 1947, alltså sent i Östmans liv), där Östman skildrar hur en arbetslös före detta 

sågverksarbetare blir nekad jobb trots att sågverket behöver folk. Arbetaren anar att det beror 

på att han tidigare varit aktiv inom arbetarrörelsen: ”[I]bland funderar jag om det kanske är 

därför att jag alltid hatat orättfärdigheten och därför att jag inte alltid kunnat tiga. Sedan 

lockouten förra sommaren här i distriktet, då jag reste som talare mellan verken och skrev även 

någon liten sak i tidningarna om striden ibland, har jag varit utan plats”. Att han varit 

samvetsgrann och gjort sin plikt i själva arbetet spelar ingen roll: ”[D]et betydde visst inte 

något, att man gör sin plikt på den punkten när man ’försyndat’ sig på en annan mot de mäktige, 

som jag tycks ha gjort.” Den före detta sågverksarbetaren noterar att hans motstånd mot 

”orättfärdigheten” – hans fackliga aktivism – ses som en synd av de mäktiga. Omvandlingen 

av motstånd till synd motiverar sedan straffet han får: ”Då skall man göras mjuk med alla 

medel, då skall man svälta...”148 Att lidandet blir en reaktion på motståndet framställs alltså här 

inte som ett naturligt, orubbligt tillstånd, utan som en effekt av att kapitalisterna (”de mäktige”) 

ser arbetarnas kamp som synd istället för rättfärdigt motstånd.  

En förutsättning för den socialistiska emotionella gemenskap som skrivs fram i 

Östmans noveller är att dess deltagare uppfattar gemenskapens känslor som orsakade av ett 

tillstånd utanför arbetarna själva – nämligen det kapitalistiska systemet. Därav förändras 

betydelsen av arbetarnas känslor: i stället för att känslorna och känslouttrycken tolkas som ett 

tecken på att arbetare av naturen är våldsamma, brutala syndare,149 blir känslorna en handling 

 
145 Östman 1977, s. 64. 
146 Östman 1977, s. 65. 
147 Östman 1977, s. 67. 
148 Östman, ”Ett sågverk arbetar”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 32. 
149 En missuppfattning som Östman bland annat uppmärksammar i artikeln ”Banditkänslor” (Nya samhället, 

14.2.1918), där han går i polemik mot den moderata Sundsvallspostens före detta redaktör Herman Sällvin och 

dennes konsekventa benämning av den röda sidan i finska inbördeskriget som ”de röda banditerna”: ”Får man 

tro tidningarna, så bara plundrar och mördar de röda, under det att de vita, som är snälla och beskedliga gossar 

allesammans, blott ’återställer ordningen’,” skriver Östman. Därpå förklarar han hur dessa så kallade 

”banditkänslor” uppkommit: inte ur något slags naturlig brutalitet hos arbetarna, utan genom svält och förtryck 

ovanifrån. (Karl Östman, ”Banditkänslor”, Nya samhället 1918-02-14.) 
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– en rättmätig reaktion på hur världen ser ut. Om arbetarnas vrede har en orsak blir det också 

motiverat att reagera på den. Genom att medvetet skildra karaktärernas känslor som reaktioner 

på klassförtryck, binder Östmans berättare samman arbetarnas känslor med arbetarrörelsen 

som social norm.  

 

 

3.1.3 Kollektiva och individuella känslor i klasskampen 
 

Men att dylika resonemang förs av enskilda arbetare utan att denne blir förstådd av 

arbetskamraterna blir ett problem. Ett viktigt projekt för arbetarrörelsen under Östmans samtid 

var därför att definiera vilka gemensamma känslor som kunde hjälpa rörelsen att nå dit man 

ville.150 Även i Östmans författarskap spelar denna diskussion en framträdande roll – 

genomgående behandlas individens känslor i förhållande till kollektivet.151 I Östmans noveller 

framkommer att individens känslor aldrig helt går att dela med någon annan, men att det ändå, 

kanske, finns hopp för att liknande upplevelser hos många individer genom en socialistisk 

tolkning kan resultera i liknande känslor – och därefter gemensam handling.  

I grunden är Östmans karaktärer alltid ensamma med sin smärta. I novellen 

”Seglive-Lars” beskrivs persondynamiken mellan den nyblivna änklingen Lars och grannen 

Lill-Matte med en nästan pedagogisk tydlighet: ”Sina kära hade Lars nyss förlorat. Det betydde 

med andra ord att mannen hade sorg, och när man har sorg vill man helst sitta i ensamhet och 

tänka. För Lill-Matte, vännen, betydde hela händelsen bara, att nu kunde han göra påhälsningar 

oftare, ty nu var den andre fri och ensam.”152 Personliga sorger påverkar enbart den som 

drabbas – andra, som Lill-Matte, kan till och med gynnas av den olycka vännen råkat ut för. 

Visst verkar berättaren också koppla empatilöshet till en specifik människokaraktär när han 

beskriver hur Lill-Matte ”hörde till den sortens folk som lyder sina egna behov och känslor 

blint utan att akta mycket på, att en annan som skall bjuda på sitta, värma på kaffepannan och 

svara på tal, så att svaren inte sårar, kan till slut bli trött.”153 Men den kan även förstås som en 

pik mot ett beteende snarare än en människotyp: tendensen att strunta i andras känslor när de 

 
150 Se t. ex. Ljunggren 2015, s. 50, 61, 74. 
151 Lars Furuland påpekar att en av de stora brytningarna i Östmans dikt var den mellan kollektiv och individ. 

Detta ser Furuland som ett tecken på Östmans dubbla tillhörighet dels i sågverkssamhället och den proletära 

offentlighet som växte fram åren före storstrejken främst i arbetartidningarna, dels i den borgerliga 

bokmarknaden som han försökte ta sig in i – vilket krävde bildningskamp, litterär skolning och en helt 

annorlunda författarroll än i arbetarpressen. (Furuland 2006, s. 86.) 
152 Östman,”Seglive-Lars”, Hunger 1916, s. 16. 
153 Östman, ”Seglive-Lars” 1916, s. 16. 
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skiljer sig från ens egna, att inte ens försöka sätta sig in i den andres situation. Även om Lill-

Matte själv inte har sorg, skulle han genom en aktiv medkänsla istället kunnat inse att kamraten 

lider och handlat därefter. 

Trots att det personliga lidandet i Östmans berättelser alltså i grund och botten är 

omöjligt att dela med andra, kan denna känsla genom att inordnas i arbetarrörelsens 

emotionella gemenskap bli en kollektiv upplevelse. I novellen ”Drömmen om himmelriket” 

formulerar berättaren – en arbetarförfattare – tydligt sin grundposition när det gäller känslornas 

allmängiltighet bland arbetarna: ”[J]ag tänker nu, liksom alltid förr att när jag talar om de egna 

sorgerna eller de egna glädjeämnena, när det finns sådana, så talar jag även om andras, som 

tillhör min klass, eftersom jag själv är en av dem.”154 Inom arbetarrörelsens emotionella 

gemenskap introduceras en gemensam orsak, klassförtrycket, till alla dessa individuella 

upplevelser av smärta. För att en gemensam kamp ska kunna uppstå måste arbetarna på en 

ideologisk, abstrakt nivå föreställa sig de andra arbetarnas lidande – inte genom att försöka 

leva sig in i det, utan genom att förstå att smärtan, trots att den är olik ens egen smärta, har 

samma orsak: klassförtrycket. Det här visar Östman sina läsare genom att, som jag diskuterar 

här ovan, alltid skildra de enskilda arbetarsubjektens känslor som naturliga reaktioner på något 

som ”plågar” – förtrycker – dem. Samtidigt uppmärksammas att alla arbetare delar vissa 

känslomässiga erfarenheter, eftersom de har en liknande livssituation och arbetsmiljö.  

Östmans skildringar av arbetarnas emotionella gemenskap visar också hur svårt 

det är för arbetarna att i praktiken samlas kring lidandet – eftersom de inte lider samtidigt. 

Fysisk smärta är för många av arbetarmännen något som de på allvar börjar uppleva först när 

de blivit äldre och fått sina kroppar utslitna av arbetet. Att dela lidandet med den yngre 

generationen är omöjligt, eftersom den yngre arbetaren inte upplevt det. Denne är således inte 

heller lika intresserad av att hitta ideologiska förklaringar till lidandet. Det här påpekar 

karaktären A.G. för den yngre stabbläggar-kollegan Pelle Vinter i Den breda vägen. A.G. 

försöker beskriva hur trött han är, hur köttet på hans ben svider, hur det ”bränner” och ”kryper 

som myror” längst in i märgen. ”Men det där förstår naturligtvis inte du”, fortsätter han. ”Bara 

jag själv förstår det. Vänta tills du också fått dina sextio på nacken och tills att du också hunnit 

få nog. Då kanske även du förbannar gud liksom jag gör ibland […]”.155 Påpekandet att den 

yngre arbetskamraten inte kan förstå dessa känslor är viktigt i sammanhanget, eftersom det 

återigen visar det grundproblem som så många av Östmans arbetarkaraktärer kämpar med: 

 
154 Östman, ”Drömmen om himmelriket”, Nya Samhället 1924-03-27. 
155 Östman 1977, s. 118. 
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organisering mot orättvisa kräver starkt engagemang, men eftersom lidandet är individuellt 

försvåras kollektiv organisering. Dessutom belyser denna passage hur svårt det är för olika 

generationer inom samma klass att känna med varandra i nuet – även om Pelle Vinter troligen 

senare i livet kommer att känna liknande kroppslig smärta som A.G., så gör han det inte på 

samma gång som A.G, och de kan alltså inte mötas i denna känsla. Genom talakten försöker 

A.G. dela sin egen känsloupplevelse med andra arbetare, men när detta misslyckas rubbas 

A.G.:s tro på talets makt att överbrygga individens ensamhet i sina känslor: ”Det var inte lönt 

att tala. Inte när man led åtminstone. Man fann ingen förståelse hos någon. […] [M]änniskorna 

gå här, de ha ögon och öron, hjärta och hjärna allesammans, men de varken ser eller hör eller 

förnimmer någonting med sin känsla ändå.”156 Hur mycket A.G. än försöker berätta om sina 

känslor, är det ingen annan än han själv som känner dem. 

 

Skammen som hinder för arbetarnas inträde i den socialistiska  

emotionella gemenskapen 

För att arbetarna ska kunna enas i kamp krävs att de inser att orsaken till deras privata lidande 

är densamma som orsaken till deras kamraters privata lidande. I Östmans noveller framställs 

skammen som det stora hindret som håller arbetarna ifrån denna insikt. Skammen hör i sin tur 

ihop med det svaghetsförakt som präglar arbetarnas emotionella gemenskap. Man vill inte 

berätta om sitt lidande för någon annan, eftersom lidandet ses som ett tecken på svaghet, och 

alltså blir en orsak att skämmas. Denna känslostruktur kan ses som en del av hederskulturen 

som flera historiker konstaterat var utbredd bland arbetare under 1800- och 1900-talen.157 

Synen på skam som framkommer i Östmans texter speglar flera av de tidiga socialistiska 

agitatorernas: enligt dem måste de fattigas verkliga elände blottas för att samtidigt angripa den 

falska stolthet som fick arbetarklassen att bortse från sin faktiska förnedring. För att komma 

vidare måste den falska stoltheten brytas ned.158 

Novellen ”Bara några fattiga män” skildrar hur skammen och rädslan att 

uppfattas som svag hindrar deltagarna på ett politiskt möte från att inse sina gemensamma 

intressen. Mötet handlar om en nybildad arbetslöshetsförening, bestående av ”en liten del av 

den stora skara folk i landet, som under den brådaste sommaren har arbete men är resten av 

året utan”.159￼ Syftet med mötet är att diskutera frågan om vad de ska ta sig till – vad ska de 

 
156 Östman 1977, s. 120. 
157 Ljunggren 2015, s. 61. 
158 Ljunggren 2015, s. 55. 
159 Östman, ”Bara några fattiga män”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 103. Berättaren syftar här på 

sågverksarbetarna: arbetet på sågverket var säsongsbundet. (Wetterberg 2018, s. 178.) 
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äta? – men efter en lång stunds livlig debatt om diverse frågor har ännu inget beslut tagits. Då 

reser sig en av mötets deltagare och inleder ett anförande där han angriper de närvarandes 

”stolthet”, som han ser som ett hinder för de samlade att organisera sig kring den orättvisa de 

utsätts för. Han hävdar att denna stolthet är en specifikt svensk egenskap: ”[Vi svenskar] äro 

stolta och blygsamma och tålmodiga på samma gång – till och med då vi sakna maten för dagen 

– och detta duger inte.”160 Stolthet, blygsamhet och tålmodighet är alla egenskaper som i en 

nationalistisk kontext hade tolkats positivt. Men talaren utmanar dessa känslors positiva 

konnotationer – han antyder att de också kan utgöra grunden för skam. Att den svenska 

emotionella gemenskapen värderar att hålla känslorna inom sig, till och med när man är utsatt 

för lidande och orättvisa, är nämligen inte en god grund för gemensam kamp. Som exempel på 

denna destruktiva svenska stolthet tar talaren upp den diskussion som nyss förts under mötet. 

Någon har tagit upp ett fall där en familj lider nöd, ”[m]en ingen annan säger något, fast jag 

vet, att de flesta av oss inte har det bättre ställt än där. Vi äro för ’stolta’, vi vill inte blotta 

oss”.161 Istället vill talaren att alla mötesdeltagarna ”som bröder” ska berätta för varandra hur 

de egentligen har det, för att mötet sedan ska kunna besluta om något som kan förbättra 

arbetarnas ställning. ”Har man någon plåga, skall man sjunga ut den – och taga emot den av en 

annan utan något grin i munnen – en skam är det att tiga.” Talaren fortsätter: 

 

Stolthet, vad fan är det för något man och man emellan i fattigmanskretsar? Nu pyra vi var för oss med 

vårt elände som människorna fordomdags i sina grotthålor, rädda att visa vår skröplighet för någon – stolt 

kan man vara – det är en vacker egenskap – men inte i en sån här situation och där vi alla är lika.162 

 

Stolthet och skam är känslor fulla av kulturell laddning, och här försöker talaren omforma dem. 

Precis som arbetarrörelsens tidiga agitatorer vill novellens talare angripa den falska stoltheten 

(viljan att till varje pris undvika skam) och därigenom få arbetarna på mötet att erkänna sitt 

lidande. Bara då kan de tillsammans uppbåda den vrede och det allvar som behövs för att kunna 

ta gemensamma beslut. Det skambegrepp som finns inom arbetarnas emotionella gemenskap 

gör att det är svårt för arbetarna att blotta sina svagheter, att ”visa sin skröplighet” för varandra. 

Talaren påpekar att för att kunna komma till gemensamma beslut om hur man ska få bukt med 

den gemensamma nöden, krävs öppenhet av alla mötets deltagare – om alla är för stolta för att 

erkänna att de är i behov av hjälp, kan heller ingen hjälp organiseras. Inom arbetarrörelsens 

 
160 Östman, ”Bara några fattiga män” 1976, s. 107. 
161 Östman, ”Bara några fattiga män” 1976, s. 108. 
162 Östman, ”Bara några fattiga män” 1976, s. 108. 
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emotionella gemenskap ville man förändra betydelsen av skammen. I stället för att skämmas 

över sin egen svaghet skulle det istället vara skamligt att förbli passiv, att inte delta i 

arbetarkampen. Liksom de samtida agitatorerna ville skambelägga de arbetare som inte deltog 

i kampen,163 vill också novellens talare ge skambegreppet ett nytt innehåll, hämtat ur 

arbetarrörelsens emotionella gemenskap: ”en skam är det att tiga.”  

När talaren fortsätter vänder han blicken mot dem som han anser egentligen borde 

skämmas: överklassen. ”Vem är det som bor i de fina våningarna i husen här överallt – som 

har överflöd av mat i källare och skåp – som har fina kläder – som sitter på guldkrogarna och 

dricker sitt dyra vin till klockan tolv på natten – som håller sig med tjänare, har motorbåtar, 

bilar och lika mycket mera till?”164 Efter att arbetarnas falska stolthet undanröjts finns det plats 

för vreden, som alltså ska riktas mot den samhällsklass som är orsaken till att alla i 

möteslokalen svälter. 

Efter talarens anförande tar mötet slut, alla skiljs åt och går åt var sitt håll. Men 

för sig själv tänker någon medan han går hemåt: ”– Tro hur det gått för mor därhemma, om 

hon fått ihop till någon mat åt en i kväll?”165 Här visas den bjärta kontrasten mellan talarens 

långa, agitatoriska anförande och den reella verkligheten: efter mötet går alla ensamma hemåt 

och tänker var för sig på sin egen misär. Eftersom ingen av de individuella arbetarna vågar 

erkänna sin egen nöd, går det inte att göra kollektiv politik av den. Alla deltagare på mötet har 

det illa ställt, men skammen hindrar dem från att prata om det med andra, och möjligheten att 

omvandla den enskilda människans smärta till kollektiv vrede har försuttits. Episoden kan 

sägas spegla den diskrepans som finns mellan arbetarrörelsens emotionella gemenskap och 

arbetarnas reella emotionella gemenskap, och svårigheten att överbrygga dem. Novellen 

blottlägger också svårigheten att från en så att säga upplyst position – alltså som en förespråkare 

av den socialistiska emotionella gemenskapen – övertyga andra arbetare om att förändra sitt 

sätt att känna. En inrotad känslokultur kan inte förändras i ett slag, och trots att många under 

mötet blir medryckta av talarens agitatoriska anförande, hänger dessa nya känslor inte kvar då 

mötet väl tar slut. 

Det omdefinierade skambegreppet inom arbetarrörelsens emotionella gemenskap 

blir alltså att det är skamligt att tiga om sitt lidande. Om vi tolkar stoltheten som viljan att 

undvika skam, får också den en ny innebörd: när man vågar blotta sitt lidande kan man vara 

stolt. I ”Snickar-Larssons död” reflekterar novellens jag över hur han själv från dag till dag 

 
163 Ljunggren 2015, s. 57. 
164 Östman, ”Bara några fattiga män” 1976, s. 108. 
165 Östman, ”Bara några fattiga män” 1976, s. 109. 
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pendlar mellan skammen och stoltheten, och illustrerar samtidigt den ambivalens det innebär 

att befinna sig mitt emellan två emotionella gemenskaper: 

 

Jag ser i gatkanalen halmstrået, som jag tror är räddningen, repstegen, på vilken jag skall kliva ur trähelvetet 

upp i Livet, där striden den äkta och stora står och där solen lyser. Men taga den vågar jag ej. Jag fruktar, 

att folket ska se på mej med medlidsamhet i blicken, liksom det ser på tiggaren, den föraktlige, som äger 

varken vilja eller håg, och den blicken är värre än allt... Ibland däremot går jag stolt min gata fram. Och 

jag tänker medan jag går, att såg jag då ett halmstrå, en räddningsstege ligga där en bit ifrån mej så slog 

jag till marken med mina händer ett rovdjur, som ville hindra mej, för att nå det.166 

 

De dagar berättaren inte vågar gripa halmstrået – den socialistiska kampen – är det för att han 

känner skam såsom denna känsla är definierad inom arbetarnas emotionella gemenskap. Men 

andra dagar lyckas han känna i enlighet med den socialistiska emotionella gemenskapen – och 

då blir den politiska kampen tvärtom en källa till stolthet. 

 

Individen ger uttryck för en kollektiv känsloupplevelse 

Men vad ska den ensamme arbetaren göra när hans egen vrede mot orättvisor är så stor att den 

kräver handling, men ingen annan i hans omgivning verkar känna samma sak? Ett motiv som 

i Östmans berättelser återkommer flera gånger är den enskilde arbetaren som får nog, uppbådar 

modet att stå öga mot öga med sin överordnade och äntligen säger precis vad han tänker. I de 

tidiga novellerna får detta resultat – chefen, som inte är van att någon sätter sig upp mot honom, 

får sig en tankeställare och han till och med tackar den underordnade för att denne tagit ner 

honom på jorden. Men, som Häggmark påpekar i sin uppsats, är det bara den individuella 

”kraftkarlen” och ”ledartypen” som kan göra uppror, varpå upproret enbart blir en privat 

uppgörelse.167 Häggmarks tolkning är att Östman i och med detta hemfaller åt en 

individualistisk syn på arbetarkampen.168 Jag menar däremot att dessa episoder snarare bör ses 

som eskapistiska till sin natur. Som jag läser dem handlar de individuella uppror Östman 

skildrar om att bejaka en fantasi som arbetaren har: fantasin om att få ge utlopp för sina känslor 

öga mot öga med förtryckaren, utan den rädsla som i verkligheten håller honom tillbaka – 

rädslan att förlora arbetet och se sin familj svälta. 

Novellen ”Hut går hem” är ett exempel på individens uppror som eskapism, men 

illustrerar också faktumet att olika arbetarindivider har olika möjlighet att stå upp för sina 

 
166 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 180. 
167 Häggmark 1970, s. 42. 
168 Häggmark 1970, s. 17. 
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arbetskamrater. I denna berättelse vill arbetarna på sågverket bygga ett ”Folkets hus”, men 

motarbetas av sågverkets disponent, som av ”kärleken att råda och styra med självhärskarmakt 

sitt lilla rike” köper upp alla byggnader som arbetarnas byggnadsförening haft ögonen på.169 

Slutligen är det en arbetare vid sågverket, Erik Pers, som beslutar sig för att sälja sitt hus åt 

arbetarna, varpå han blir inkallad till faktorns kontor och hotad med avsked. Men Erik Pers 

tänker inte ge med sig: stående med mössan i hand vid dörren ser han sin chef rakt i ansiktet. 

”Föresatt sig hade han att inte rädas, hur barska orden kommo, och han skulle säga några 

sanningens ord, lämpade det sig. Det kanhända var länge sedan en arbetare sagt sitt hjärtas 

innersta mening härinne.”170 Efter en vältalig och ivrig utläggning om varför det är både fel 

och dumt av disponenten att motarbeta sina anställda (de hatar honom nu alla, ”fast ingen av 

klokhetsskäl vågar säga det öppet”) går Erik Pers sin väg. Disponenten har nu helt ändrat åsikt, 

och erkänner att Erik Pers har lärt honom en läxa som han ”har bruk för”.171 Och ”nere i Folkets 

hus, i en krets av kamrater satt Erik Pers, den laglöse trotsaren av tingens ordning, och var 

aftonens och festens hedersgäst.”172 Erik blir en hjälte. Men det är bara den starke som är i en 

position att lyckas med denna individuella övertalning av chefen – eftersom rädslan inte håller 

honom tillbaka. Erik Pers behöver inte vara rädd för disponenten eftersom han ”aldrig varit 

beroende, därför att hans föräldrar skänkt honom hus på egen jord”, och ”aldrig haft en stor 

barnaskara”.173 Trots att denna fantasi om känslouttryck alltså kan sägas handla om den 

enskilda individens uppror kan den också tolkas på ett annat sätt: nämligen som ett krav på att 

den individ som för tillfället är mindre sårbar ska föra de svagare kamraternas talan och ge 

uttryck för arbetarnas kollektiva känsloupplevelse. I denna novell antyds att de individer inom 

arbetarklassen som råkar ha någon typ av styrka som ger dem säkerhet eller immunitet – alltså 

frihet från rädsla – är skyldiga att stå upp mot makten för de andras, de svagares skull. 

Men i noveller som ”Pilgrimer” och ”Styrkan” betonas nödvändigheten av en 

vredeskultur inom hela arbetarrörelsen, inte bara på individnivå. Och även i de mer realistiska 

arbetarskildringarna förhåller sig berättaren ambivalent kring huruvida den enskilda individens 

vrede är tillräcklig för att kunna genomföra en motståndshandling som resulterar i förändring. 

Ofta gör den fysiska utmattningen och utsatta positionen att den enskilda arbetaren inte ens 

klarar av att försöka göra motstånd: ”När människan är beroende i hög grad och därtill utkörd, 

 
169 Östman, ”Hut går hem”, En fiol och en kvinna 1912, s. 83. 
170 Östman, ”Hut går hem” 1912, s. 84. 
171 Att disponenten i verkligheten på detta vis skulle ha ändrat åsikt i en handvändning ser jag inte som särskilt 

troligt. Det gjorde knappast Östman med sin erfarenhet av fackföreningsaktivism heller, och det är i ljuset av 

detta jag läser ”Hut går hem” som fantasi snarare än realism. 
172 Östman, ”Hut går hem” 1912, s. 87. 
173 Östman, ”Hut går hem” 1912, s. 83. 
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så är hon även foglig och lydig som ett lamm.”174 Men vid ett par tillfällen befinner sig Östmans 

enskilda karaktärer i ett så pass fysiskt och psykiskt sönderslitet känslotillstånd att de nästan 

utan att kunna stoppa sig själva begår en motståndshandling. Dessa episoder kommer jag i det 

följande att undersöka.  

I novellen ”Stabbläggare” skildras det händelseförlopp som till slut får karaktären 

Österholm att sätta sin förman på plats. Novellen bygger på premissen att en människa som ”är 

beroende i hög grad och därtill utkörd” är foglig, men visar också att fogligheten försvinner 

när tillräckligt starka känslor provoceras fram hos en av karaktärerna. I novellens inledning 

beskrivs hur ett stabbläggarlag förbereder sig för dagens arbete. Vädret är allt annat än idealiskt 

för stabbläggning – blötsnön som faller gör arbetet både otrevligt och farligt. Österholm 

föreslår därför för sina arbetskamrater att de ska ta ledigt denna dag.175 Men kamraterna tvekar, 

och efter en lång diskussion beslutar de sig för att ändå jobba. Orsaken till de andras tvekan är 

att faktorn under gårdagen hotat med ”en annan ordning” på arbetsplatsen, eftersom arbetet 

enligt honom går för långsamt (trots att den egentliga orsaken till att det går långsamt är det 

dåliga vädret).176 Ingen av stabbläggarna vet vad den nya ordningen på arbetsplatsen kommer 

att innebära, men de är rädda för faktorns makt och vill inte provocera honom ytterligare. Själva 

stabbläggararbetet är också präglat av rädsla. Arbetarna vet att det dåliga vädret kan bli deras 

död när de står högt uppe på en landgång: ”I halsgropen satt hjärtat likt en hård klump, när 

östanvädret dansade i små cykloner kring stabbläggarkroppen, ty livhanken hängde då bara på 

ett hår – – –”.177 Trots den ständigt närvarande rädslan, eller kanske just på grund av den, är 

novellens arbetare utmattade. På grund av utmattningen är deras känslor avtrubbade. 

Stabbläggarna är så vana vid olyckor att de knappt orkar känna något efter att arbetskamraten 

Säbrå-Johan halkar och får en 200 kg tung last brädor över sig: ”Så ovanlig var en händelse av 

den sorten ej, att den kallade fram några synnerligen blödiga känslor hos de tre männen – var 

för sig hade de erfarenheter av det slaget, mer eller mindre svåra, själva.”178 Denna känslolöshet 

kan liknas vid den ovan nämnda fogligheten; de är för trötta för att bli upprörda. 

Den avvikande händelsen i denna novell är emellertid att känslolösheten 

förvandlas till vrede hos en av karaktärerna – när det lidande som vanligtvis håller honom 

stången blir tillräckligt stort, rinner bägaren över. Det är flera samverkande omständigheter 

som leder till Österholms raseri, ett raseri som är så stort att det resulterar i en 

 
174 Östman 1977, s. 111. 
175 Östman, ”Stabbläggare”, Hunger 1916, s. 88. 
176 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s. 90. 
177 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s.101. 
178 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s. 98. 
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motståndshandling. Det som leder fram till ilskan är först och främst den omedelbara rädslan, 

som kommer sig av att Östmans arbetslag riskerar livet när de arbetar under svåra 

väderförhållanden, en rädsla underbyggd av den olycka som skett tidigare under dagen. Den 

andra orsaken är den bakomliggande maktlöshet och oro som faktorns hot om försämrade 

arbetsvillkor fört med sig. Dessutom kopplar Österholm ihop faktorns hot med Säbrå-Johans 

olycka. Han vet att olyckan kunnat undvikas – att det är fel av faktorn att tvinga arbetarna att 

jobba i farligt väder. Den avgörande provokationen är då faktorn efter allt detta kommer för att 

inspektera arbetet, och verkar njuta av att tala till stabbläggarna i nedsättande ton: ”Han ställde 

sig upp och såg på sina karlar, förmannen, när han väl hunnit fram. På ryggen låg händerna och 

brett isär stod benen. Nu hade han sett på dem nog. Han sade: – Tja. Nog som jag ser att ni 

knogar på, karar. Det ser jag. Men att få rent, det går smått, det.”179 Då kan inte Österholm 

hålla sig. Det ”ryker av honom som ånga” när han går förmannen in på livet: ”– Säjer faktorn, 

att dä går smått?” Förmannen förstår inte att ta Österholms vrede på allvar, utan ler och 

fortsätter ”långdraget, gäckande”: ”– Tja […] Va ska jag annars säga? Inte går det fort, inte. 

Var har ni Johan?” När Österholm upplyser faktorn om att Johan har fallit och ”brutit sönder 

sej” visar faktorn inget som helst medlidande, utan svarar: ”– Såå!... Nu igen?! Det är inte länge 

sedan sist, ju. Ovårligheter, bara ovårligheter!” Det blir sista droppen för Österholm: ”– Hm. 

Det lät som då hunden morrar. Mannens språk föreföll honom hjärtlöst. Och när han tänkte på 

kamratens olycka i ett med allt, och hotelsen om revision av arbetssättet sedan i går i 

sammanhang, då kände harmen inom honom inga gränser.”180 Österholm går ännu närmare 

faktorn och säger äntligen sin mening: om faktorn kommit hit för att lära stabbläggarna hur de 

ska sköta sitt jobb, så kan han lika gärna själv få pröva på hur det är. Österholm spänner med 

våld bärputan på förmannen och lägger en planka över hans axel. Faktorn, ”som var korpulent 

och näppeligen beredd på något slikt”, faller ihop under plankans tyng utan att komma loss.181  

Österholms vrede väcks i samma stund som han tänker på sambandet mellan alla 

olika faktorer – arbetskamratens olycka, hotelsen om revision av arbetssättet, och slutligen 

förmannens ”hjärtlösa” ton. Det är insikten om att förmannen inte alls visar några känslor 

gentemot de arbetare han har makt att skada som är den avgörande händelse som får Österholm 

att begå sin motståndshandling. Vad som händer efteråt får läsaren däremot inte veta. Novellen 

slutar i triumf, Österholm går hem och de andra stabbläggarna får hjälpa loss faktorn.  

 
179 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s. 102. 
180 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s. 103. 
181 Östman, ”Stabbläggare” 1916, s. 104. 
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Men att ett sådant trots mot en överordnad skulle gå ostraffat förbi är inte troligt 

– vilket ett avsnitt ur Den breda vägen illustrerar. Även här skriver Östman om en arbetare som 

provoceras till en ensam motståndshandling, men den här gången blir konsekvenserna 

ödesdigra. I avsnittet beskrivs en arbetsdag under en värmebölja, så varm att ”allt vad liv hade 

våndades.”182 Plankbäraren A.G. är så ”utschasad” att han bestämmer sig för att ta en paus, 

trots att det kan bestraffas av förmannen. Den fysiska utmattningen framkallar en närmast 

tvångsmässig hatreaktion, som här riktar sig mot det omedelbara, fysiska förtrycket: bärputan 

som tynger ner honom. ”I ledan och hatet” kastar han av sig bärputan, och låter hatet komma 

till uttryck ”i en sats stötvis framsagda ord, som slutade så här: Ok! Djävul! Tvy, tvy!” A.G. 

spottar som en galning på putan, men att svära och spotta åt den hjälper inte – den ligger ”död 

och dum trots allt”.183 Att A.G. måste arbeta under stor fysiskt press för en svältlön är inte 

bärputans fel, utan arbetsgivarens och underförstått, det kapitalistiska systemets. Under pausen 

förs ett samtal där A.G. uttrycker den vrede och förtvivlan han bär på gentemot orättvisan 

arbetarna utsätts för. Han ser orsakerna till sin fysiska smärta ur ett socialistiskt perspektiv – 

vilket förstärker hans raseri. ”Jag har gått och tänkt på någonting hela förmiddagen, och när 

man arbetar med planklossning ska man inte tänka,” börjar han.184 Man skulle kunna säga att 

det hat som A.G., i egenskap av enskild individ, känner gentemot den situation han rent fysiskt 

befinner sig i förstärks och får ett sammanhang när han tänker på den socialistiska 

förklaringsmodellen till hans lidande, alltså kopplar ihop sitt eget lidande med ett kollektivt 

dito: 

 

Det är fruktansvärt hemskt, pojkar, att vi skall gå här och nästan pressa blodet ur lungorna för knappast 

maten. […] Jag vill bara ha så mycket betalt, att jag kan leva på mitt arbete. Men när jag inte får det, utan 

det jämt ska fattas, så man skall ligga vaken om nätterna och fundera på hur man ska få livsäventyret att 

nödtorftigt gå ihop, då blir jag ömsom rasande och förtvivlad så jag vet mej ingen råd. Talar man med folk, 

möter man oftast oförståendet och dumheten, ja, ibland även hånet, och tiger man, så äter ens egna känslor 

upp en invärtes: man blir så bitter och hatfull mot allt, så man till slut vill klösas.185 

 

A.G uttrycker förtvivlan över att inte kunna dela sina känslor med kamraterna: ”talar man med 

folk, möter man oftast oförståndet och dumheten”. Känslor som inte får delas och bli kollektiva 

äter i stället upp A.G. invärtes, och gör honom ”bitter och hatfull mot allt”. 

 
182 Östman 1977, s. 114. 
183 Östman 1977, s. 115. 
184 Östman 1977, s. 117. 
185 Östman 1977, s. 117. 
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Arbetskamraterna går vidare till att berätta anekdoter från förr i tiden. En av dessa 

handlar om sågverkets ägare, Kamph, som då han var yngre ofta brukat misshandla sina 

underlydande utan större orsak. Men det ”hände dock, att bärsärken mötte sin överman”.186 En 

gång är plankbäraren Hälsing-Halvar kallad till Kamphs kontor för att bli bestraffad med en 

knölpåk, men istället blir det Hälsing-Halvar som klår upp sin arbetsgivare. Efteråt lägger 

Kamph en tiokronorssedel på bordet framför arbetaren, ”övermannen”, och säger med 

beundran i rösten: ”– Det var ett bra nummer av dej, du stabbläggar-Halvar! Jag ger dej resten 

av dagen ledig för bravaden. Här är pengar! Tag dej ett glas i stan i eftermiddag, din djävla 

slagbjörn, och tack ska du ha för läxan!”187 Denna historia liknar påfallande mycket den 

tidigare novellen ”Hut går hem”, där en enskild arbetare (i det fallet ekonomiskt oberoende 

snarare än fysiskt stark) läxar upp sin chef, och därmed blir respekterad både av chefen och de 

andra arbetarna. När Östman skriver Den breda vägen problematiserar han däremot antagandet 

att denna typ av individuella hjältehandling skulle leda till att arbetarkollektivet får det bättre. 

Historien om Stabbläggar-Halvar berättas av karaktärerna själva, och ingenting garanterar att 

det verkligen gick till på det sättet – snarare är detta en historia som fungerar som ett slags 

utlopp för karaktärernas känslor av att vara orättvist behandlade. Historien är eskapistisk, och 

förser inte arbetarna med en modell för hur de själva kan göra motstånd.  

När en liknande typ av motståndshandling i praktiken begås av en enskild individ 

slutar den således i tragedi. När A.G. slutligen gör sin ensamma revolt är det på grund av att 

han påverkats av flera faktorer: för det första är han rasande över den orättvisa han och alla 

arbetare utsätts för – men samtidigt förtvivlad över att det inte verkar gå att dela denna känsla 

med arbetskamraterna. För det andra är han fysiskt utmattad och har fått solsting. Historien om 

Stabbläggar-Halvars hjältemodiga bragd förser honom med det enda exempel på motstånd som 

han i detta tillstånd kan frammana. Det fysiska och själsliga lidandet tvingar honom till sist att 

agera, men hans omdöme är på samma gång försvagat av utmattningen och solstinget: han har 

blivit ”galen”. När faktorn uppenbarar sig och skriker åt arbetarna att de ska sluta lata sig, 

griper ursinnet tag i A.G. ”– Sa du lat? väste han. Sa du lat? Hehe. Sjung själv, satans försmling, 

sa prästen. Påpiskare! Jag skall ge dej för lat, så du skall känna det, jag.” Därefter vräker han 

utan vidare förmannen ”över kajbandet så det sade plums i vattnet”. De andra arbetarna 

reagerar med förfäran: ”– Å – k o r s   i...! – A. G.   h a d e   f å t t   s o l s t i n g!”188 Liksom i 

”Stabbläggare” består den slutliga provokationen av att den överordnade rusar in och 

 
186 Östman 1977, s. 122. 
187 Östman 1977, s. 123. 
188 Östman 1977, s. 126. 
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kommenderar arbetarna utan att ha någon som helst insikt i arbetarnas känslor. Men om att 

detta är en tragedi och inte en triumf vittnar de andra arbetarnas reaktion på A.G.:s handling: 

”Arma hustru hans med unghopen ikring sig i barnsängen därhemma! […] Voj, voj, den 

Gustavssonen!”189 De vet att A.G. troligen aldrig kommer att få ett arbete igen och att hans 

familj därför kommer att svälta. 

 

 

 

3.2 Känslorna i arbetarens liv 
 

 

Att dela upp denna analys i dels känslor knutna till klasskamp och dels känslor knutna till liv 

är såklart vanskligt. Hos Östman överlappar dessa två emotionella gemenskaper varandra och 

är omöjliga att helt separera. Jag menar ändå att den socialistiska emotionella gemenskap som 

den personliga berättarrösten samt många av Östmans huvudpersoner hör hemma i skiljer sig 

från den arbetarnas emotionella gemenskap som karaktärerna i praktiken, i sitt dagliga liv, 

befinner sig i.  

 

 

3.2.1 Arbetsplatsens emotionella gemenskap 
 

Sågverken, arbetsplatsen där många av Östmans berättelser utspelar sig, kan ses som en 

emotionell gemenskap i rosenweinsk bemärkelse, där gemenskapen utgörs av arbetarmännen 

som grupp. Rosenwein beskriver emotionella gemenskaper som cirklar i olika storlekar, som 

delvis går in i varandra.190 Den större cirkeln är den övergripande emotionella gemenskapen, 

som i Östmans berättelser utgörs av en allmän arbetarkultur, förenad av grundläggande 

antaganden, värden, mål, känslo-regler och accepterade former av känslouttryck. De mindre 

cirklarna representerar underordnade emotionella gemenskaper som är en del av den större 

gemenskapen – de utgör känslokulturen på den enskilda arbetsplatserna. Inuti dessa kan ännu 

mindre cirklar finnas: dynamiken inom ett specifikt arbetslag, till exempel. Genom att gestalta 

 
189 Östman 1977, s. 126. 
190 Rosenwein 2006, s. 24. 
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gemenskapen på arbetsplatsen och i arbetslagen konkretiserar Östman ofta tendenser inom den 

mer övergripande emotionella arbetargemenskapen.  

I Östmans fiktion är den emotionella gemenskapen på arbetsplatsen åtminstone 

delvis en konstruktion som uppstår genom att normer för hur känslor visas förs vidare från 

äldre till yngre arbetare. I ”En kolarhistoria” blir detta speciellt tydligt, eftersom novellen 

skildrar en arbetsgemenskap med bara två personer – en äldre, erfaren kolare och en ung och 

ny i yrket – som är ensamma på tu man hand i skogen. Den yngre karaktären konstaterar att 

han, för att visa sin duglighet, kopierar den äldre mannens modell för att tala om känslor – 

nämligen att inte alls tala om dem. ”Jag stod och tänkte visa honom mina händer, som var fulla 

av sår och blåsor, och även tala om min kropp, som ömmade från tårna och upp till huvudet av 

det ovana arbetet, men jag lät det vara. Teg mästaren själv med sådant, så skulle väl lärlingen 

visa, att han kunde göra likadant, han också...”191 Som Rosenwein skriver karakteriseras de 

emotionella gemenskaperna inte bara av de känslor de betonar, utan också av de känslor som 

inte betonas eller ens känns igen.192 Som ovanstående stycke visar får Östmans karaktärer lära 

sig att det ingår i arbetsplatsens emotionella gemenskap att tiga om känslor och lidande. 

 

 

3.2.2 Känslolösheten 
 

Han hade mött här och där i livet människor, som retat honom omedvetet med sin otroliga brist på känslor. 

(Karl Östman, ”Nineve”)193 

 

Den känslolöshet som i Östmans fiktion tillskrivs arbetarmännens emotionella gemenskap kan 

också tydligt utläsas ur hans skildringar av överklassen. Borgerlighetens känslolöshet (ofta 

representerad av arbetsgivare på sågverken) beskrivs företrädelsevis som ett slags fundamental 

oförmåga till medkänsla: ”Den större människan bryr sig om den mindre lika mycket som 

berget bryr sig om stenen vid dess fot. Krossa den kan det.”194 Det är maktskillnaden som gör 

medkänslan omöjlig: den större människan bryr sig inte om den mindre eftersom den 

förstnämnda har makt att krossa den sistnämnda. I en debattartikel påpekar Östman att det är 

omöjligt för en rik människa att förstå den fattiges vrede eftersom den rike aldrig har upplevt 

 
191 Östman, ”En kolarhistoria”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 130. 
192 Rosenwein 2006, s. 26. 
193 Östman, ”Nineve” 1912, s. 62. 
194 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 179. 
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det lidande arbetarna utsätts för.195 Här illustrerar Östman det som Ahmed diskuterar när hon 

talar om medkänslans omöjlighet: upplevelsen av smärta är i grunden privat och kan aldrig 

delas med en annan människa som inte själv känner smärtan i sin egen kropp.196 Eftersom 

arbetarna och överklassen befinner sig i en så pass ojämlik situation – arbetaren känner lidande 

på grund av ojämlikheten, överklassen känner det inte – finns det enligt Östman inte någon 

möjlighet till medkänsla över klassgränsen. 

I Östmans fiktion är det inte enbart denna maktskillnad mellan överklass och 

arbetare som är orsaken till överklassens oförmåga att känna – känslor motverkas dessutom av 

kapitalismen som system. Paralleller kan dras mellan hur Östmans berättare beskriver 

sågverket och sättet på vilket han beskriver arbetsgivare och andra personer ur överklassen – 

båda är hungriga (en hunger som ständigt tillfredsställs men aldrig mättas) och båda saknar 

förmågan att känna. På ett sätt kan alltså Östmans borgerliga karaktärer läsas som en 

personifiering av det kapitalistiska systemet i stort. Men man kan också tänka sig att dessa 

karaktärer helt enkelt anammat en kapitalistisk syn på tillvaron till en sådan grad att de förlorat 

förmågan att känna – att ägna sig åt känslor riskerar nämligen att störa den ständiga tillväxt 

som kapitalistens hela livsmening bygger på. I det följande kommer jag att undersöka hur 

känslolösheten hos de individuella arbetarna i Östmans berättelser skildras som resultat av det 

kapitaliska systemet: å ena sidan i form av den förlust av självet som blir följden av att lidandet 

tar över alla områden i livet; å andra sidan som den känslolösa avsmak mot den svagare 

individen som det kapitalistiska systemet uppmuntrar. 

 

Arbetarens känslolöshet – en kapitulation 

Förutom att skildra arbetarmannens svårighet att ge uttryck för känslor inom den emotionella 

gemenskapen på arbetsplatsen, ser jag också en annan typ av känslolöshet hos Östmans 

arbetarkaraktärer. Det är här frågan om karaktärer som inte bara saknar möjlighet att uttrycka 

sina känslor, utan helt och hållet förlorar förmågan att känna. Om en arbetare lider utan att ge 

uttryck för sitt lidande under tillräckligt lång tid blir han slutligen nedbruten – så tolkar jag 

handlingen i novellen ”Snickar-Larssons död”. Huvudpersonen i denna berättelse hälsar på sin 

åldrade far, Snickar-Larsson, på ett sjukhus och försöker kommunicera med honom. Det är 

dock omöjligt – all känsla har försvunnit ur Snickar-Larssons medvetande,197 han talar 

obegripligt och känner inte längre igen sin son. Fadern har blivit sjuk av det hårda arbete han 

 
195 Se: Karl Östman, ”Banditkänslor” 1918. 
196 Ahmed 2004, s. 39. 
197 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 164, 179. 
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utfört i hela sitt liv, och att det är ute med honom ser berättaren ”på hans ögon”, ur vilka all 

känsla försvunnit.198 Berättaren beskriver alla de svårigheter som präglat faderns liv fram till 

dess att han slutligen hamnat på sjukhuset. Han ”har bott på sågverken sedan länge tillbaka, 

där han knogat med reparations- och timmermansgöra för en svältlön – 20 öre per timme, tror 

jag visst – så att det nu snart är ute med honom”.199 Han har haft en stor familj att försörja, 

vilket lett till en ”arbetsamhet och plikttrogenhet, som urartade till något liknande mani på 

slutet”: Snickar-Larsson klarar inte av att sitta still utan att samtidigt arbeta med sina händer, 

inte ens när han äter – ett tvångsmässigt beteende som bara förvärrats med åren.200 Efter att 

makan dött och barnen flyttat hemifrån måste Snickar-Larsson ensam flytta till ”ett trångt litet 

hål under taket i bolagsbaracken, där hälften av röken stannade kvar i rummet, när [han] 

eldade.” Men han reflekterar själv inte över orättvisan i att behöva leva i misär efter att maniskt 

ha arbetat hela sitt liv. Det gör däremot berättaren: 

 

Ursprungligen var du en man, en, som längtade att få vara fri och obunden och utveckla sig själv efter håg 

och sinne, men en slav hade du blivit. Det hade fattigdomen gjort dej till. Allt det fria, obundna, och 

oförnöjsamheten hos varje människa som vill komma någon vart, hade dött hos dej. Det var detsamma 

allting, bara du kände att du levde. I en bleckburk, i vilken du satt till handtag en sträng, hopviken dubbel, 

kokade du din mat. På några paltor på botten av en säng, hopspikad på harvslarv av bräder, låg du. 70 år 

och några månader räknade du till din ålder.201 

 

Klassamhällets första steg i oskadliggörandet av Snickar-Larssons känslor är att genom 

fattigdomen göra honom till slav – att bryta hans längtan efter frihet, efter något mer. Han har 

offrat sin frihetslängtan för att få känna att han trots allt lever, men priset han får betala är den 

arbetsmani som till slut ändå dödar honom. När berättaren, sonen, sedan vid ett tillfälle ser 

detta ställe där fadern bodde, blir han först gråtfärdig, men i nästa stund stolt: ”Här har ändå 

bott en man, en vilja, en människa, ej en vekling och en rådlös stackars fant!” Men sen är vi 

tillbaka i nuet på sjukhuset: ”[H]är ligger du, nu på sistone en bruten vilja, en människa utan 

öga och öra, utan kraft att förnimma – –!”202 Det slutliga steget i att helt bryta ner arbetaren är 

att ta ifrån honom det sista han har – förmågan att känna att han lever, viljan att leva. 

Huvudpersonen ser senare på kroppen av sin döde far och reflekterar: ”Det är som ser jag 

framför mej ett av brutala sågverkarhänder omkullhugget och avkvistat träd – en gammalfura, 

 
198 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 164. 
199 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 164. 
200 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 165–166. 
201 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 167–168. 
202 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 168. 
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knotig och knölig och grov i barken. […] Jag vet jag, att en gång var även du en man, stark och 

stolt som en vildskogens fura.”203 Sågverket har tagit ifrån Snickar-Larsson hans mänsklighet 

och hans liv. Liksom de träd som skövlas av skogsindustrin har även han blivit en vara, vars 

kropp och själ ägs av sågverket. Efter att ha tänkt på allt det lidande som fadern under sitt liv 

tvingats uppleva, reflekterar berättaren över att döden ändå kommer till Snickar-Larsson som 

ett slags välsignelse. För den fattige är kanske den enda omedelbara lyckan att inte känna något 

alls:  

 

Ingen fogdehand skall mera nå dej med sin piska – som jag kallar det att underkasta sig och ständigt vara 

beroende för en matsmula – ingen gycklare med sitt hån, ingen bakdantare med sina elakheter. Ingenting 

skall nå dej. Här är kallt, från väggarna droppar fukten, men det förnimmer du ej nu. Känslan har du mistat, 

livet, allt. Du är lycklig.204 

 

I Östmans berättelser blir känslolösheten en egenskap som präglar både förtryckaren och den 

definitivt bortom räddning förtryckta. Sågverken och kapitalisterna vinner den slutgiltiga 

segern över arbetarna först när de lyckats ta ifrån dem (som redan saknar makt och autonomi) 

det enda de har – känsla. Arbetarens slutgiltiga förlust av motstånd hänger ihop med en förlust 

av självet – arbetaren blir en avbild av förtryckaren, och blir i sin känslolöshet lika omänsklig 

som den förre. Han blir ”lycklig”, men det är en död och kall lycka som sammanfaller med att 

han kapitulerar. Som Anders Öhman påpekat fanns under Östmans samtid ett förhållningssätt 

till arbetarlitteraturen som förespråkade en typ av realism där arbetaren gestaltades som ett 

passivt objekt, helt bundet till tanke och handling till det förtingligade arbetet.205 Snickar-

Larssons stegvisa förlust av självet kan läsas som en metamorfos, där han går från att vara en 

människa med egna känslor och drömmar till att bli en slav vars hela existens är fastlåst vid 

arbetet. Men i det tillståndet, när den enda känsla som finns kvar är lidande, är det omöjligt för 

Östmans karaktärer att leva. Alltså dör Snickar-Larsson. 

 

 

Avsmak inför den svagare människan 

Den andra typen av känslolöshet som skildras hos arbetarna handlar om bristen på medkänsla. 

I Östmans fiktion är medkänslan vad som krävs för att man gemensamt ska kunna organisera 

sig mot klassförtrycket, men denna känsla är omöjlig i konstellationer där en individ upplever 

 
203 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 177. 
204 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 179. 
205 Öhman 2011, s. 41. 
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sig vara högre stående än den andra. Därför hindrar hierarkierna inom arbetarnas emotionella 

gemenskap medkänslan från att uppstå. Denna typ av känslolöshet är i Östmans berättelser 

förknippad med makt – makt att göra en annan människa illa. Att skälla på individer lägre ner 

i den sociala hierarkin är kutym inom sågverkets emotionella gemenskap. I novellen ”Sjåare” 

beskrivs den råa kultur vilken är förhärskande bland förmännen på sågverken, där det hör till 

att skrika åt de anställda: ”Plankor smällde. Och kommando-ord, uttalade i ilska eller icke, eder 

och andra utrop som även hörde sjåningen till, tumlade om med i helvetesdansen, uppehållsvis, 

det var sant, men alltjämt. Skrika skulle basen – skrika och svärja och gorma och befalla – det 

hade inte varit riktigt annars.”206 Kommando-orden är uttalade ”i ilska eller icke”, vilket tyder 

på att det gör detsamma: kommando-orden från den överordnade är våldsamma på ett affektlöst 

sätt. Basens aggression beskrivs inte som hophörande med någon känsla eller orsak, snarare är 

den en tradition: ”det hade inte varit riktigt annars”. 

En liknande känslolös aggressivitet finns hos arbetarna själva, vilken de riktar 

mot de kolleger som uppfattas som svagare. Ett ofta förekommande motiv hos i Östmans 

noveller är hur de fysiskt starkare arbetarna plågar sina svagare arbetskamrater. 

Hierarkisymboliken blir tydlig när berättaren i ”Ett sågverk arbetar” illustrerar förhållandet 

mellan den högre och den lägre stående arbetaren rent konkret: en arbetare som jobbar på golvet 

blir träffad av ett stycke trä som en annan arbetare vårdslöst kastar ner från byggställningen där 

han står. Arbetaren som fått träbiten över sig blir arg och ”svär sitt förut solbrända anlete ännu 

färgrikare över honom däruppe, som på detta drummelaktiga sätt kunde handla”, medan han 

som står uppe på byggställningen svarar, ”inte i någon känslosam ton precis”: ”Ur vägen där 

nere bara, annars blev det i skallen en blecka till!”207 Den arbetare som befinner sig högre upp 

har makt att skada kollegan som befinner sig under honom, och är i och med detta känslolös. 

Däremot blir arbetaren på golvet arg, han får ju en planka över sig.  

Men hur kan Östmans karaktärer bete sig så känslokallt mot den som de har makt 

över? För det första är den nedåtriktade aggressiviteten en inrotad vana inom arbetsplatsens 

emotionella gemenskap. För det andra tror jag att svaret finns att hämta i Ahmeds diskussion 

om avsmak. Enligt henne riktar sig denna känsla alltid mot objekt som verkar befinna sig 

”lägre” eller ”under” subjektet.208 Därför är avsmak en avgörande känsla i förhållanden där 

maktobalans råder. I novellen ”Under sandsäckar och ohyggligheter” beskriver Östman hur 

huvudpersonen Plank-Johans fysiska svaghet orsakar en nästan tvångsmässig aggression hos 

 
206 Östman, ”Sjåare”, Hunger 1916, s. 61. 
207 Östman, ”Ett sågverk arbetar”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 29. 
208 Ahmed 2004, s. 89. 
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hans arbetskamrater. Den tävlingsinriktade och råa stämningen urartar i en ”hetsjakt”.209 Plank-

Johans fysiskt starkare arbetskamrat ser ”på den andres ben vad han dugde till, och då vaknade 

djuret hos honom. ’Du går som en lus på en tjärad sticka, Plank-Johan!’”210 De andra arbetarna 

hoppas instinktivt att Johan ska falla och skada sig: ”En ogement rolig historia hade det varit 

om han kurkat – han gamla kar’n. I Grottekvarnar är det nämligen inte ’synd om’ en som går 

åt därför att krafterna inte håller: det är nästan någonting roligt, och en stor njutning för den 

andre som duktigare är.”211 När någon skadar sig är det en njutning för den ”som duktigare är”, 

just eftersom händelsen distanserar den ”duktiga” arbetaren från den svage, och den som inte 

har skadat sig kan konstruera sin självuppfattning som stark i förhållande till den andre, som 

är svag.  

Enligt Ahmed är avsmak fundamentalt beroende av närhet. Att vara i kontakt med 

något eller någon man tolkar som motbjudande upplevs som en kränkning. Äcklet är inte en 

inneboende egenskap hos objektet, utan det är just i och med närheten som avsmaken 

uppstår.212 I arbetslagen som Östman skildrar arbetar man tätt inpå varandra och varje arbetares 

säkerhet är också till stor del beroende av att arbetskamraterna gör sin del av arbetet. När någon 

annan uppfattas som svag blir då reaktionen instinktivt att vilja ta avstånd från denne – men på 

grund av att man arbetar tillsammans är detta inte möjligt. Därför blir den starkare arbetarens 

avsmaksreaktion till en önskan om att den svagare kollegan ska falla och skada sig, helt enkelt 

så att denne ska försvinna ur hans åsyn.  

Att ett objekt från första början upplevs som äckligt är för att det tidigare varit i 

kontakt med ett annat objekt som upplevs som äckligt, menar Ahmed. Detta kan förklara 

splittringen bland Östmans arbetarkaraktärer – eftersom fysisk svaghet i arbetarnas emotionella 

gemenskap upplevs som motbjudande, och alla arbetare befinner sig nära varandra både fysiskt 

och i sin samhällsposition, blir det viktigt för det enskilda subjektet att avskärma sig från den 

svagare arbetskamraten för att inte själv bli uppfattad som motbjudande. Inom arbetarmännens 

emotionella gemenskap vill man inte erkänna att det finns likheter mellan den svagare 

individen och en själv. I Östmans texter framträder det vanskliga i ett sådant här sätt att tänka 

– hans arbetarkaraktärer befinner sig nämligen i samma sårbara position. Det finns en stor 

skillnad mellan arbetarmännens interna hierarki och den hierarki som finns mellan överklassen 

och arbetarklassen: i det senare fallet vinner överklassen på att det hierarkiska klassystemet 

 
209 Östman, ”Under sandsäckar och ohyggligheter”, En fiol och en kvinna 1912, s. 25. 
210 Östman, ”Under sandsäckar och ohyggligheter” 1912, s. 24. 
211 Östman, ”Under sandsäckar och ohyggligheter” 1912, s. 24. 
212 Ahmed 2004, s. 85. 
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upprätthålls. Men i det förra fallet vinner inte den ”starke” i längden på hierarkisystemet – 

eftersom alla är arbetare och befinner sig i samma skyddslösa position så kan den starke när 

som helst blir svag. Det enda som hierarkin här gör är att förhindra solidaritet – alltså vinner 

överklassen även här på hierarkisystemet. Det är just denna tillfälliga illusion av styrka som 

Östman i Den breda vägen kommenterar i samma passage som han beskriver det 

svaghetsförakt som råder inom arbetslagets emotionella gemenskap: 

 

De icke svaga och de för tillfället icke klena i stabbläggarlaget löpa till och från och från och till på bryggan 

och på ställningarna. […] Stark!! Så man inte alls behöver gruva sig för lasten! Så man inte alls känner 

smärta – så man inte känner svedan, den brännande elden i inälvor och ben – inte vrede eller hat! Ingenting 

utom lusten att arbeta, att slava på och forcera arbetet, att pressa och plåga – sig själv och andra. [---]   

N e d   m e d   s t a c k a r n a ,   n e d   m e d   d e m !   Inget pjunk med hänsyn och känslor i stabbläggning!213 

 

Märk väl att berättaren skriver ”för tillfället icke klena”. De arbetare som inte känner smärta 

och alltså inte heller behöver känna vrede eller hat är ovetande om sin egen sårbarhet. De är 

unga, men de ska en gång bli gamla och svaga. De kan när som helst råka ut för en olycka som 

försvagar dem. Men detta har inte slagit dem ännu, och således motsätter de sig allt ”pjunk med 

hänsyn och känslor i stabbläggning”.214 

Svårigheten att ena arbetare i kamp beror på att arbetarmännen, delvis genom ett 

maskulinitetsideal som bygger på styrka och svaghetsförakt, tillägnar sig den hierarkiska 

modell där känslolöshet innebär makt över andra. Känslolöshetens kultur inom arbetarnas 

emotionella gemenskap är ett internaliserat självförtryck: rent praktiskt försvåras 

arbetarrörelsens kamp av maskulinitetskulturen eftersom den är ett hinder för de starka känslor 

 
213 Östman 1977, s. 142. 
214 Påpekas bör att Östman ändå i ett par andra texter nyanserar beskrivningen av ilskan mot den svagare 

arbetskamraten. Hans berättare erkänner att detta beteende delvis är en mänsklig svaghet som kan bero på den 

trötthet och förtvivlan arbetarna känner. I novellen ”Sjåare” brusar arbetskamraterna upp mot varandra under 

arbetets gång, men tänker samtidigt: ”men inte skulle man bråka... Slippriga och hala var bitarna och vantarna 

våta och lea...dä va inte gott då – inte skulle man bråka...” Berättaren konstaterar att karaktären Stor-Olsson, 

som nyss avreagerat sig på en yngre arbetskamrat, ändå bara är människa; ”och på en sådan kan arbete under 

vidriga förhållanden ett dygn i sträck verka urartande på slutet även utan spriten som hjälpmedel. Jäsämnen 

kände djuret hos honom behov att ladda ur sig ibland för andningens skull, och kamraten, nybörjaren, erbjöd en 

bra skottavla.” (Östman, ”Sjåare” 1916, s. 65.) Arbetskamraternas vrede förklaras med flera samtidiga orsaker. 

De ”små olyckor” som inträffar ibland på grund av brådskan skadar de arbetandes tillit till varandra; de har 

arbetat ”under vidriga förhållanden ett dygn i sträck”; de har druckit sprit. När alla dessa orsaker finns riktar sig 

vreden enklast mot en svagare arbetskamrat, också för ”en bra människa” som Stor-Olsson. Även i ”Kapar-

Karlsson” tar huvudpersonen ut sin ilska och vanmakt över hustruns sjukdom på en yngre arbetskamrat – Kapar-

Karlsson blir ”ond, förtvivlad, rasande”, och ”slungar ut” hårda ord mot arbetskamraten, ”försöksobjektet”. Här 

inser dock huvudpersonen själv vad han gör, och ångrar sig: ”Kapar-Karlsson gav sin lille kamrat en titt i smyg 

strax, och då nyktrade han till: – En sån stackars liten sate...!” (Östman, ”Kapar-Karlsson” 1976, s. 93.) 
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som behövs för att uppbåda motstånd mot förtryck. Samtidigt grundas maskulinitetskulturens 

känslolöshet i viljan att upprätthålla makthierarkier och är alltså oförenlig med arbetarrörelsen.  

Arbetarnas hierarkiska känslolöshet kan ändå inte skyllas på enbart kulturella 

faktorer. Vad som från början skapat den situation som tvingar fram arbetarnas närmast 

socialdarwinistiska arbetsmoral är ju det kapitalistiska systemet. Som Stig-Lennart Godin 

påpekat upplevdes nykomlingar vid verklighetens sågverk ofta som direkta hot mot de erfarna 

arbetarna, eftersom arbetet på brädgården inte krävde specifik yrkesskicklighet.215 Det 

hierarkiska tänkandet bland Östmans karaktärer måste alltså även förstås i ljuset av arbetarnas 

osäkra ställning och brist på arbetsskydd. 

Sammanfattningsvis kan vi se ett mönster framträda genom att undersöka känslan 

avsmak i Östmans texter: på grund av inbördes hierarkier mellan arbetarna uppstår avsmak 

gentemot den som döms som lägre stående, vilket i sin tur gör medkänsla och solidaritet 

arbetare emellan omöjlig. Men att känna avsmak är att påverkas av det man avvisat, menar 

Ahmed,216 och denna påverkan innebär att den som känner avsmaken – och har maktövertaget 

– samtidigt upplever ett visst mått av sårbarhet i sin maktposition.217 I Östmans noveller finns 

ofta ett sårbarhetsfönster: de starkare arbetarnas avsmak inför de svagare innefattar möjligheten 

att de själva också påverkas. I detta förhållande där den starke görs sårbar finns en lucka där 

Östman kan greppa tag i den starkes känslor, och vända dem mot förtryckarna istället. 

 

Självföraktet som agitation 

Den avsmak som förekommer inom arbetarnas emotionella gemenskap försöker Östmans 

berättare i flera noveller omvandla till självförakt, för att därpå kunna väcka vrede hos 

arbetarna. I sin studie om känslor i den svenska arbetarrörelsen tar Ljunggren upp sättet på 

vilket den tidiga agitationslitteraturen byggde upp en kontrast mellan å ena sidan det ännu långt 

ifrån förverkligade människovärdet, å andra sidan den förnedring och det elände arbetarna 

levde under. Agitatorerna försökte väcka arbetarnas vrede genom att poängtera för dem hur 

förnedrade de var.218 Agitatorn August Palm uttryckte sig exempelvis så här: ”Jag ville önska 

att alla I, från politiska rättigheter utestängda, djupt i edert hjärta kunde lära känna och förstå 

det förnedrande för eder i att blifva så hänsynslöst behandlade.”219 Agitatorerna skambelade de 

 
215 Godin 1994, s. 151. 
216 Ahmed 2004, s. 86. 
217 Ahmed 2004, s. 89. 
218 Ljunggren 2015, s. 54. 
219 August Palm, ”Öfverklasspolitik och folkpolitik”, På 60-årsdagen. Urval ur Aug. Palms skrifter. En samling 

artiklar, kåserier och satirer i politik och samhällsfrågor, Stockholm: Lindström 1909, s. 14. 
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arbetare som inte deltog i kampen – de var, som Axel Danielsson uttryckte det, ”liknöjda”, 

”försoffade”, ”slumrande” och ”ljumma”.220 I Östmans fiktion ser jag tydliga paralleller till 

denna tradition av agitatorer. Resonemang om arbetarnas förnedring förs genom ett antal 

karaktärer som kan sägas representera agitator-rollen, och framför allt genom att likna 

arbetarna vid maskar vill dessa agitatorer få sina åhörare att känna avsmak mot sig själva, och 

i förlängningen mot den maktlösa position i vilken alla arbetare befinner sig. I novellen ”En 

söndagsmorgon” inleder en av karaktärerna ett långt agitatoriskt anförande med att berätta om 

en åttioårig man som trots sin skröplighet och höga ålder fortfarande måste arbeta för en krona 

om dagen: ”Ah! Mitt hjärta fylles af ömkan, af vrede när jag ser honom – – – Farbror. Det 

förefaller mig som vore vi maskar, som slingra och krypa på annans mark, hungriga, utan hem 

– – –”.221 Istället för att, som arbetarnas emotionella gemenskap påbjuder, uttrycka avsmak i 

mötet med den svagare mannen, vänder han avsmaken mot ett kollektivt ”vi”: ”Det förefaller 

mig som om vi vore maskar”. Efter att ha introducerat mask-liknelsen fortsätter han på samma 

tema, men presenterar nu även kapitalet som trampar på arbetarna och därigenom är det som 

från första början gör dem till maskar: 

 

Med sin väldiga labb, som har sulor med spikar i, klackarna skurna med skarpa kanter och gången stiftad, 

kommer kapitalet och går – – – och trampar på oss, som ligga där och kräla i smutsen sökande efter mat. 

Skynda – skynda er! Undan med er! 

Och maskarna skynda sig, kräla fort undan, undan eller fastna i dyns gyttja, eller spetsas på spikarna, 

eller krossas under dess klack och dö – – –. I dyn ligger kroppen och skälfver – – –222 

 

Den grymma maktlösheten och sårbarheten understryks ytterligare i följande stycke, där det 

beskrivs hur en yngling fastnar i en remledning i sågen. Han är frisk och stark, men i nästa 

stund ”död, med afslitna lemmar och blåsvart i ansiktet. […] De andra maskarna som krälade 

bredvid, togo honom och buro bort honom – – – en lång, lång rad – – –”.223 Liksom jag tidigare 

visat betonar Östman ofta att ungdomens styrka är bedräglig eftersom den när som helst kan 

försvinna. Även den starke, unge arbetaren kan plötsligt förvandlas till en död mask. Att de 

arbetare som fortfarande lever är precis lika utsatta betonas genom att benämna också dem som 

en lång rad maskar. Anekdoten avslutas dräpande genom att talaren konstaterar att den döde 

arbetaren genast blir ersatt av en annan och sågen går utan avbrott. ”Och på herrgården festades 

 
220 Ljunggren 2015, s. 57. 
221 Östman, ”En söndagsmorgon”, Pilgrimer 1909, s. 71. 
222 Östman, ”En söndagsmorgon” 1909, s. 71. 
223 Östman, ”En söndagsmorgon” 1909, s. 71. 
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icke långt efter och sjöngs vid champagnen fosterländska sånger.”224 När Östman här använder 

mask-metaforen skriver han fram två känslor som avlöser varandra: först avsmaken som riktar 

sig inåt mot arbetarna själva, för att sedan övergå i en förlösande vrede – som riktas utåt, uppåt. 

Det är därför relevant att anmärkningen om att det festas och sjungs fosterländska sånger på 

herrgården följer rakt efter skildringen av hur den döde bärs bort av ”de andra maskarna”. 

Maskarna i Östmans beskrivningar är äckliga och patetiska. Förödmjukade krälar de på 

marken, förgäves försöker de undkomma kapitalets trampande skosula. Det är arbetarna själva 

som liknas vid maskar, inte deras förtryckare. Berättaren försöker alltså inte få sina läsare att 

känna den sortens avsmak och förakt mot överklassen som den med makt känner gentemot en 

hjälplös mask. Vreden är tänkt att uppstå ur medvetandegörandet om hur det egna subjektet i 

sin nuvarande position är ömkansvärt – med andra ord är det självföraktet som ska ruska om 

åhöraren och få denna att vilja vara något annat än en mask. En liknande typ av agitation 

genomförs av karaktären Jonsson i novellen ”Sågspånskonst”, när han läxar upp sina 

arbetskamrater för deras passiva sävlighet: 

 

’En lycklig art, du, Holmbom...! Inga åsikter, som du någon gång behövt betala med avsked på grått papper, 

svält och förödmjukelser, har du, inga lidelser, ingenting. Det har inte metmasken heller. I slingerbukter 

går hans väg i det våta gräset fram till målet: dyngrusan, som ger honom både näring och skydd om natten... 

Blir du röd? Inte ska du bli röd! […] Hör hit Holmbom ska du få höra vad jag tänker!’ Jonsson spände sina 

ögon skarpt i kamratens och böjde sig samtidigt fram mot honom: –’Upphovet till världsdramat, författaren 

till skådespelet, om han kan oppletas, skulle jag kunna slita i bitar med mina tänder!...’225  

 

Men här är det inte arbetarens sårbarhet som genererar liknelsen till metmasken, utan hans 

känslolöshet. Holmbom utmålas som patetisk eftersom han inte gör motstånd utan nöjer sig 

med sin lott i livet. I sin diskussion om det skambeläggande arbetarrörelsens agitatorer brukade 

sig av poängterar Ljunggren vikten av att den skambärande personen själv tog på sig skulden 

till sitt skamfulla tillstånd – bara då kopplades skamkänslan till ett personligt ansvar.226 Detta 

är just vad Jonsson försöker inskärpa i Holmbom: när arbetaren avsäger sig ansvaret för sitt liv 

genom att avstå från både åsikter och lidelser, blir han som en mask. Men när den önskade 

effekten uppnåtts (Holmbom ”blir röd”, alltså skäms) vänder Jonsson på perspektivet – 

Holmbom behöver inte skämmas om han tar sitt ansvar och riktar vreden mot ”upphovet till 

världsdramat”. 

 
224 Östman, ”En söndagsmorgon” 1909, s. 71. 
225 Östman, ”Sågspånskonst”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 153. 
226 Ljunggren 2015, s. 60 
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Det som Östmans karaktärer i flera noveller gör är alltså att ta den reflexmässiga 

avsmak för svaghet som florerar inom den emotionella gemenskapen på arbetsplatsen, och 

därpå med hjälp av mask-metaforen överföra denna avsmak på arbetarsubjektet själv. 

Karakteristiskt för upplevelsen av avsmak är viljan att distansera det egna jaget från det som 

jaget känner avsmak inför.227 När avsmakens objekt är den svagare mannen – vilket är fallet i 

flera av Östmans noveller – hoppas den starkare att den svagare ska ’kurka’, eftersom den förra 

vill avlägsna objektet för sin avsmak. När avsmaken riktas mot arbetarsubjektet själv går det 

däremot inte att avlägsna. Då blir den enda lösningen att med alla medel som står till buds 

avlägsna själva orsaken till avsmaken. Enligt Östmans agitatoriska karaktärer är orsaken 

förstås klassförtrycket. Dessa karaktärer formulerar en ny sorts avsmak som istället för att 

riktas neråt vänds mot självet – en situation som bara kan lösas genom vrede mot den 

överordnade förtryckaren. 

 

 

3.2.3 Smärtan, skräcken och lidandet 
 

Smärtan, skräcken och lidandet är i Östmans fiktion en viktig del av arbetarnas dagliga liv. 

Dessa känslor har däremot inte en självklar plats i arbetarnas emotionella gemenskap som 

Östman skildrar den. Visst finns den delade upplevelsen av smärta och skräck där – många av 

Östmans olika karaktärer vittnar om liknande känslor – men att prata om dem ses, som jag nyss 

diskuterade, delvis som ett svaghetstecken bland arbetarmännen. Men hurdan är då denna 

känsloupplevelse som Östmans karaktärer har så svårt att prata om?  

Rädslan på arbetsplatsen har ofta fler än en orsak. Man är rädd de riskabla 

situationerna, eftersom man kan bli skadad eller rent av dö, men man vågar heller inte vägra 

utföra de farliga arbetsmomenten av rädsla för sina överordnade. De kan skrika åt en men de 

kan också avskeda en – vilket innebär att man får svälta. Hur dessa två rädslor är tätt 

sammanlänkade illustreras i novellen ”Två arbetare”, där ett lass plankor ramlar ner från en 

vagn. Faktorn kommer springande ”som ett yrväder”, genast redo att skälla ut och skuldbelägga 

den lastare som han anser skyldig till misstaget. Det spårade ur, säger lastaren, ”lite rädd...”228 

Denna rädsla kan lika gärna bero på faktorns hotfullhet som på det faktum att lastaren hade 

kunnat bli allvarligt skadad om han fått lasset med plankor över sig. Den dämpade rädslan för 

 
227 Ahmed 2004, s. 84. 
228 Östman, ”Två arbetare”, Pilgrimer 1909, s. 96. 
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att något ska hända är ständigt närvarande i Östmans skildringar av arbetsplatserna. Det 

skräckinjagande skrivs till och med in som en permanent egenskap hos själva sågverket – det 

är ”trähelvetet”,229 ett ondskefullt maskineri som är ute efter att göra arbetarna illa.230 När 

olyckan slutligen händer skildras den som en upplevelse av akut skräck. I ”Kapar-Karlsson” 

beskrivs olycksscenens skräckupplevelse så här: 

 

Du har sett blod – – ? Rött, varmt blod som frustat fram, som format sej där det föll i fläckar, som ångat i 

kölden för att strax frysa till is...? 

Du har sett en hand, en arbetares bruna, valkiga och knotiga hand sönderslitas, så den inte längre är 

en hand: i en hudslimsa hänger något, som ska föreställa ett finger, kvar men ’någonstans’ på en bänk och 

inunder i sågspån, ligger de andra... 

Och har du sett i ett lampglas en stackars fluga väsnas för ett avsvett ben? 

Nå.231 

 

Det fasansfulla förmedlas genom berättarens ton – chockens inneboende lugn och saklighet – 

i kombination med scenens visuella detaljer: blodet som fryser till is på marken, handen som 

slits sönder och fingrarna som ligger utspridda på en bänk och på marken, i sågspånet. Även 

ljudet av en olycka är förskräckligt: ”Har du sett i ett lampglas en stackars fluga väsnas för ett 

avsvett ben?” För den arbetskamrat som tvingas bevittna olyckan är det i dessa detaljer som 

skräcken ligger. 

 

Hungern – det djuriska lidandet 

Utöver den fysiska smärtan i samband med arbetet är hunger och svält den specifika typ av 

lidande som i Östmans berättelser kopplas ihop med fattigdom. Hungersskildringarna utgör en 

betydande del av Östmans författarskap – ett flertal noveller behandlar temat och Hunger är 

dessutom det namn han valt för sin sista novellsamling. Hungersskildringarna hänger ofta ihop 

med omänskliggörandet och det djuriska, men skiljer sig intressant nog från den samtida 

arbetarrörelsens definition av djurisk glupskhet som en egenskap hos överklassen.  

Av den tidiga arbetarrörelsens agitatorer gestaltades överklassens känslolöshet i 

samband med djuriskhet på två olika sätt – deras känslolöshet liknades dels vid grymma 

 
229 Östman, ”Nineve” 1912, s. 61. 
230 Östmans skildringar av sågverken som ondskefulla och helvetiska platser lär delvis ha inspirerats av Viktor 

Rydbergs grottekvarnsymbolik. Östman citerade t.ex. Rydberg i arbetardiktarnas berömda antologi Ansikten 

(1932). Grottekvarnstemat förekom också hos flera andra av de samtida arbetarförfattarna: Leon Larsson, 

Fabian Månsson, Dan Andersson, Gustav Hedenvind-Eriksson, m.fl. (Lars Furuland, ”Grottekvarnen i 

arbetarlitteraturen”, Svensk arbetarlitteratur 2006, s. 67.) 
231 Östman, ”Kapar-Karlsson” 1976, s. 95. 
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rovdjurs, och dels sades deras känslolösa agerande bero på att de inte såg arbetarklassen som 

människor. Agitatorn och skribenten Axel Danielsson skrev till exempel om borgarklassen att 

den inte var i stånd att hysa andra än ”fientliga känslor mot varelser vilka den betraktar som 

upproriska andar” och att den inte förmådde älska något annat än sitt egenintresse.232 

Kapitalisten var, enligt Danielsson, arbetarens ”naturlige fiende”.233 I den metaforiska 

berättelsen Flugorna och Spindlarne (1898) gör han det ännu tydligare att han ser 

borgarklassen som grymma rovdjur: spindeln som representerar förtrycket är ”mordisk”, 

”kall”, ”obeveklig”, ”förhatlig”, ”girig” och så vidare – bokstavligen en utsugare. Flugorna i 

sin tur ”äro de förtryckta, de underkufvade, de utplundrade, spindlarne, de äro de afskyvärda 

spekulanterna, godtyckligheten, despotismen, i hvilken form de än framträda”.234 Ett annat 

exempel är Kata Dalström, som i broschyren Vargaflockens moral. Ett minne från storstrejken 

(1910) liknade borgerskapet vid ”grymma rovdjur” som i stället för ett hjärta hade en 

guldklimp. Under storstrejken hade arbetsgivarna visat sin ”andliga råhet och totala brist på 

mänskliga känslor”, skrev hon.235 

Hos Östman framträder en syn på rovdjuret som avviker från dessa agitatorers. 

Tvärtemot dem jämför han arbetarklassen med rovdjuret och uttrycker sympati för det. I 

Östmans historier är det ofta svälten som driver fattiga människor handla på ett sätt som 

borgerligheten skulle kategorisera som omoraliskt. Den desperation som svälten orsakar hos 

de fattiga har däremot inget att göra med den känslolösa glupskhet som i vissa av hans 

berättelser tillskrives överklassen och kapitalismen som system, och som jag tidigare i denna 

uppsats behandlat. Arbetarens hunger skildras istället som en allt överskuggande baskänsla, 

som påverkar både den hungriges andra känslor och dennes handlingar. Hungern gör att det 

blir omöjligt att följa borgerliga regler för moral och anständighet, vilket resulterar i att 

Östmans karaktärer förlorar sin värdighet och mänsklighet både i omvärldens och sina egna 

ögon. 

Hungern förklarar delvis atmosfären på arbetsplatserna. I novellen ”Sjåare” 

beskriver berättaren hur en grupp sjåare påbörjar dagens arbete: ”som en flock vargar anföllo 

de plankhögen”.236 Detta antyder att den aggressiva arbetsstilen har något att göra med hunger 

– när en flock vargar anfaller är de hungriga, och hungriga är också arbetarna. De utför sitt 

 
232 Axel Danielsson, Politiska skrifter i urval, Omtryck, Lund: Arkiv 1983 [1908], s. 155. I: Ljunggren 2015, s. 

64. 
233 Danielsson 1983, s. 49. I Ljunggren 2015, s. 65. 
234 Danielsson, Flugorna och spindlarne, Malmö: 1889, s. 7. I Ljunggren 2015, s. 65. 
235 Kata Dalström, Vargaflockens moral. Ett minne från storstrejken, Malmö: Framtiden 1910, s. 4–5, 9, 12. I 

Ljunggren 2015, s. 66. 
236 Östman, ”Sjåare”, Hunger 1916, s. 64. 
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arbete med samma desperation som vargar, eftersom de är lika akut hungriga – de behöver 

födan som arbetet ger. I samma novell beskrivs hur ”tandvattnet rann tillsammans med 

snussaliven i munnar, icke mätta magar grät”.237 Egentligen kanske sjåarna själva skulle vilja 

gråta på grund av hungern, men det är magarna som beskrivs som gråtande. Denna metonymi 

är speciellt relevant för hur Östmans berättare skildrar hunger, eftersom den visar hur hungern 

reducerar människan till enbart kropp. Det är samma sak som beskrivs när berättaren jämför 

hungriga människor med vargar – hunger gör oss till kroppar, djur.238 

Novellen som heter just ”Hunger”, i novellsamlingen med samma namn, är 

Östmans kanske mest ingående skildring av den djuriska hungersupplevelsen. Den inleds med 

ett öde vinterlandskap, där det enda tecken på liv som hörs är tjutet av en varg.239 På en gård 

mitt i denna ödemark befinner sig en mor och hennes barn. Fadern är sedan tre veckor tillbaka 

borta för att arbeta i skogen och maten håller på att ta slut i väntan på hans återkomst. Barnen 

(eller ”ungarna” som de här benämns) är hungriga: ”De skällde med munnarna, liksom små 

hundar skäller, när meningarna om mat och rätten till mat klöv sig och klyvningen bildade 

partier. De sparkade varandra på smalbenen med ladderna och kämpade ursinnigt man mot 

man med klädesplagg som vapen […].”240 Vi kan här se en tydlig parallell mellan de hungriga 

barnen och vargungar: de skäller och slåss. Berättaren konstaterar att det är otäckt att vara 

hungrig – ”det visste nog bara dom, som var fattiga”. Hungern får magen att svida så att det 

”rakt gjorde ont i huvet under hårrötterna”, och ”tandvattnet” rinner bara man tänker på mat. 

Det är dessa kval som får ”gnället från sex stycken snorsnörplande barnamunnar” att stiga upp 

mot taket ”som ett gny”.241 Barnen beskrivs återigen här som varglika i sitt kollektiva ”gny”, 

orsakat av en hunger bara fattiga människor drabbas av. Modern Johanna oroar sig över 

mannens uteblivande. Hon ”pinades själv av ängslan, magverk [sic] och annat med”, och till 

slut får barnens klagan henne att tappa tålamodet: ”Rasande reste hon sig, slog ut med armarna 

och gav till ett tjut, ett vrål eller hurusom helst, vari all hennes pina och kval tog sig uttryck.”242 

Även moderns ångestvrål är djurlikt och antyder förlorad självkontroll.  

Det är på grund av den ångestblandade hungern Johanna blir våldsam mot sina 

barn: hennes händer, som berättaren konstaterar ”livet häroppe nog inte behandlat med fårtalj 

 
237 Östman, ”Sjåare” 1916, s. 62. 
238 Parallellen mellan den svältande människan och vargen tydliggörs ytterligare i novellen ”I ödemarken”, där 

upplevelsen av svält skildras ur vargens perspektiv. Vargens hunger beskrivs genom att återge dess tankar på ett 

människolikt sätt: han besväras av tankar på ”sina ungar och ungarnas mor” och är så hungrig att ”det var så han 

rakt kunde gråta”. (Östman, ”I ödemarken.”, Hunger 1916, s. 77–78.) 
239 Östman, ”Hunger”, Hunger 1916, s. 40. 
240 Östman, ”Hunger” 1916, s. 41. 
241 Östman, ”Hunger” 1916, s. 42. 
242 Östman, ”Hunger” 1916, s. 43. 
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och pastor från apoteket”, far i raseri ”hårt fram med gnällspikarna, som togs hårdhänt en gång 

i hårhärnan, skakades, skakades en gång igen och släpptes.”243 Att berättaren nämner Johannas 

händer antyder också att det inte bara är tillfällig hunger, utan livslångt lidande, som styr hennes 

sätt att svara på barnens klagan med våld. Tillståndet som råder i rummet beskrivs som ”full 

orkan” – liksom hungern en okontrollerbar naturkraft – och speglar både moderns och barnens 

känslor: ”det grinades, det skreks, det galltjöts.”244  

Hungern och lidandet är också orsaken till att Johanna begår novellens ödesdigra 

misstag, sin ”synd”. När hon skickar ett av sina barn ut i farstun för att hämta mjöllådan, 

reagerar hon inte när barnet skrämt ropar att det är något som ”lyser i farsta”, utan uppmanar 

irriterat dottern att skynda på med att hämta lådan. ”Tröttheten, ängslan, hungern och det där 

allt hade tagit helt i sina händer Göran-Petters Johanna i Tillfället. Hon tänkte därför ej mycket 

på vad hon gjorde eller sade.”245 Hungern påverkar alltså inte bara hennes känsla utan även 

handlingsförmåga och sinnesnärvaro, vilket resulterar i att vargen – det är vargens ögon dottern 

sett lysa – dödar hennes dotter. När Johanna går ut i farstun och inser vad som hänt ramlar hon 

tillbaka in i stugan med en duns. ”– Åh-åh-åh! – vargen – Lill-Britta...!! Gud sej förbarma...! 

[…] Men en syndare skall vakna försent.”246 Det är berättaren som konstaterar att ”en syndare 

skall vakna försent”, men placeringen av talesättet rakt efter Johannas chockerade tankar 

antyder att hon ser sig själv som syndaren; det är hon som är skyldig till dotterns död genom 

att inte vara på sin vakt – kanske också genom att ha behandlat sina barn orättvist tidigare 

samma kväll.  

Novellen ger henne inte rätt i detta. Den avslutas med en beskrivning av hur 

vargen springer ”mot fjället, där även han hade maka och ungar”.247 Genom att på detta sätt 

förmänskliga och förklara vargens ”synd”, visar Östman att också Johannas synd, begången 

under ett tillstånd av desperat hunger, är naturlig och inte något som hon kan ställas till svars 

för. Att låta huvudpersonen applicera ett allmänt brukat talesätt på sig själv tyder på en vilja att 

beskriva hur ett utomstående perspektiv på rätt och fel internaliseras av den som drabbats av 

hunger och fattigdom, och hur det är omöjligt att handla enligt en kristet borgerlig definition 

av moral samtidigt som man svälter. 

En liknande tematik kring hunger och synd kan urskiljas i ”Tag fast tjuven!”, där 

huvudpersonen i ett desperat ögonblick av hunger stjäl ett bröd. Stölden påminner delvis om 

 
243 Östman, ”Hunger” 1916, s. 43. 
244 Östman, ”Hunger” 1916, s. 43. 
245 Östman, ”Hunger” 1916, s. 45. 
246 Östman, ”Hunger” 1916, s. 46. 
247 Östman, ”Hunger” 1916, s. 46. 
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vargens bortförande av Lill-Britta i ”Hunger”, och den misshandel han sedan utsätts för tyder 

på att omvärlden snarare ser honom som en varg än en människa.  

I novellens centrum står familjefadern Erke, som åkt in till stan för att låna pengar 

för att familjen inte ska svälta under vinterns arbetslöshet. Vistelsen i staden präglas av ångest 

och förödmjukelse, känslor som hör tätt samman med hungern: ”Men nog visste han hur det 

kändes att stå framför handelsdisken när magen var tom och fruktan att bli nekad gjorde plågan 

än värre. Fattig, han är fattig inte bara på ett vis...”248 Kombinationen av hunger, förnedring 

och ovisshet är en värre plåga än hungern i sig. Att vara fattig är, förutom att inte ha råd med 

mat, att av andra utdömas som själsligt fattig – Erkes förnedring beror på att pantlånaren, 

handlaren och alla andra som Erke är beroende av ser hans desperation som ett tecken på dålig 

karaktär. Men berättaren påpekar att det är omöjligt att vara ”god” samtidigt som man svälter: 

”[I] likhet med många andra naturligt skapade människor var han mindre god när 

penningabörsen var tom och han var arbetslös”.249 

Medan Erke går runt i staden blir han hungrig och den mat som fyller 

skyltfönstren frestar honom. Han går obeslutsam runt bland salustånden; han har fått hälften så 

mycket pengar för kavajen som han begärt och har således inte tillräckligt för att både stilla sin 

egen hunger och ha pengar kvar till familjen. ”– Skulle han köpa några bröd hem? … eller 

skulle han inte? Palltbröd vore allt något att stoppa i matvargarna där hemma … Pengar! … 

Skogresan … hyran … mat … Satans pengar!”250 När försäljerskan då böjer sig ner bakom 

disken och är utom synhåll far ”på ett ögonblick den lede frestaren i Erke Svensson.” Han 

rycker åt sig en hög bröd ”kanske halvt omedvetet, vem kan gissa det”, och springer ”som en 

besatt” ut på gatan.251 En grupp stadsbor börjar jaga Erke (”när det gäller att jaga efter 

brödtjuvar […] växer antalet jägare till en hel hop. Så ärans roligt är det.”252). När han till slut 

inte orkar springa längre blir han misshandlad av folkhopen – slagen till marken och därefter 

sparkad ligger han och blöder ur ett djupt sår i huvudet. Novellens avslutning är ironisk: 

”Brödbullarna voro inte värda så mycket nu; de lågo på gatstenarna, sparkades i mörkret med 

fötter och trampades i snömodden till deg. Men Erke Svensson antvardades och leddes av 

välvilliga händer till polisvaktkontoret, den syndaren.”253 Ingen i folkmassan ifrågasätter att 

det är Erke som är ”syndaren” – inte ens Erke själv ifrågasätter det, utan fylls istället av 

 
248 Östman, ”Tag fast tjuven!”, En fiol och en kvinna 1912, s. 94. 
249 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 95. 
250 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 98. 
251 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 98. 
252 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 99. 
253 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 100. 
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självanklagelser.254 Men läsaren, som tidigare i novellen fått ta del av de bakomliggande 

orsakerna till Erkes brödstöld, vet att den inte är en synd. Liksom berättaren i ”Hunger” 

konstaterade att ”en syndare ska vakna för sent”, antyds även i ”Tag fast tjuven!” att den 

borgerliga idén om synd används för att dölja sambandet mellan den fattiges lidande och 

dennes handlingar. Den fattige som stjäl på grund av hunger förlorar sin mänsklighet i de andra 

människornas ögon, eftersom han bryter mot borgerlighetens moraluppfattning. På grund av 

medkänslans omöjlighet, vilken jag tidigare diskuterat, kan den som alltid varit mätt inte veta 

hur det känns att vara hungrig. Därför tolkar överklassen hungern som ett tecken på dålig moral, 

istället för att se ”dålig moral” som ett oundvikligt resultat av hunger. Förtryckarna motiverar 

misshandeln med att den fattige är omoralisk i sin brist på självbehärskning – och alltså måste 

straffas. Härigenom fördunklas faktumet att det är klassförtrycket som orsakat Erkes brist på 

självbehärskning från första början. 

 

 

3.2.4 Vreden 
 

Som framkommit tidigare i min analys är vreden en sorts känslomässig slutdestination för ett 

stort antal av Östmans arbetarskildringar. Den är en reaktion på det lidande Östmans 

arbetarkaraktärer upplever, men fungerar också kreativt: både som motor i klasskampen och 

som ett handgripligt sätt för den enskilde arbetaren att återupprätta sitt människovärde. 

 

Vreden som reaktion på lidandet 

Vreden skildras i Östmans texter genomgående som en politisk känsla, även när den 

förekommer i berättelser om enskilda arbetare. Den uppträder alltid som en reaktion på 

lidandet. Enligt Ahmed är vreden en drivande känsla för sociala rörelser.255 Lidandet fungerar 

som en tvingande kraft som aktiverar den sociala rörelsen – men för att lidandet ska resultera i 

handling krävs också vrede, en tolkning av lidandet som orättvist. Ahmed hävdar att en politik 

som agerar utan att reagera är omöjlig, eftersom vi inte befinner oss i ett historiskt vakuum; 

historien är en enda lång serie reaktioner.256 Östmans sätt att skildra vreden som reaktion på 

smärta följer Ahmeds modell, och kan sammanfattas med några rader ur novellen ”Drömmen 

 
254 Östman, ”Tag fast tjuven!” 1912, s. 99. 
255 Ahmed 2004, s. 174. Det är främst feminismen som social rörelse Ahmed diskuterar, men jag menar att 

hennes tanke går att applicera även på andra sociala rörelser. 
256 Ahmed 2004, s. 174. 
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om himmelriket”. En av karaktärerna träffar Gud och berättar för honom om klassförtrycket 

som sker på jorden. Då kan ”Gud Fader [inte] hålla sig för tårar, så gud han var. Han grät en 

god stund, så tårarna trillade ner i vitskägget, men sedan spottade han vredgat in i elden, svor 

dyrt och sa:  F y   f a n   v i l k e n   s k a m !”257 Hos Östman börjar alltså till och med Gud 

gråta vid tanken på klassförtryck. Men karakteristiskt för Östmans berättelser är att gråten 

mynnar ut i en vrede så stark att den får självaste Gud att svära dyrt och utbrista: ”Fy fan vilken 

skam!” Kort sagt: vreden är en reaktion – en tolkning av arbetarnas lidande som orättvist. Att 

det är Gud som blir arg vid tanken på klassförtrycket kan också läsas i ljuset av hur den tidiga 

arbetarrörelsen förhöll sig till kristendomen. Ljunggren föreslår att den tidiga arbetarrörelsens 

syn på lidande delvis var hämtad ur kristendomen, men att socialismen medverkade till att 

genomdriva en omkodning av lidandebegreppet: istället för att som samtida kristna uthärda 

lidandet gjorde man det subversivt – det skulle tas tillvara och omsättas i politisk verksamhet.258 

Att Guds gråt övergår i vrede läser jag som en tydlig anspelning på denna tradition. 

Men vreden är inte bara en reaktion, menar Ahmed – den är också kreativ. En 

ideologi erbjuder möjliga tolkningar av ilskan: med utgångspunkt i denna känsla görs 

kopplingar till bredare strukturer.259 Politiska ideologier ger oss ett svar på varför vi är arga – 

i Östmans fiktion är ideologin socialismen. Den är ständigt närvarande i hans berättelser, även 

i de mer realistiska sågverksskildringarna. Den socialistiska tolkningsramen gör att vreden 

Östmans enskilda karaktärer känner aldrig, som exempelvis Häggmark påstår,260 blir 

individualistisk. Individens smärta och vrede är alltid avskärmad från andra människor, men 

socialismen ger även den ensammes vrede en riktning, ett större sammanhang. Inom den 

ideologiska emotionella gemenskap som Östman skriver fram tolkas vreden alltid som en 

rättmätig reaktion på klassförtrycket.261 Ett tydligt exempel på hur Östmans berättare använder 

en socialistisk förklaringsmodell för att ge vreden en riktning återfinnes i novellen ”Pilgrimer”, 

där huvudpersonen för första gången i sitt liv fått se fattigdomen och lidandet vid sågverken, 

och därefter beskriver sin reaktion på det sedda: 

 

 
257 Östman, ”Drömmen om himmelriket”, Nya Samhället 1924-03-27. Som parentes kan tilläggas att denna 

novell knappast är ett utslag av någon plötslig religiositet hos Östman. Trots att det i berättelsen framkommer att 

himmelriket är platsen där rättvisa äntligen skipas för arbetarna – i himlen blir arbetarnas och kapitalisternas 

roller ombytta – är berättaren inte förtjust i tanken på att vänta på rättvisan tills livet efter detta kommer. Det 

framkommer då han snillrikt avslutar novellen med en gammal klyscha: ”Det hela var blott en dröm!” 
258 Ljunggren 2015, s. 70. 
259 Ahmed 2004, s. 176. 
260 Häggmark 1970, s. 17. 
261 För utförligare diskussion och exempel, se ovanstående diskussion under rubriken ”Orsak – känsla – 

reaktion”. 
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När jag sett allt detta började jag förnimma känslor, liknande dem jag känt, om jag vandrat över ett slagfält 

dagen efter en strid. Ångest, vrede, sorg. Sorg öfver människornas, som skulle varda ’ett beläte skaparen 

likt’, blodiga kamp för bröd och lif. Vrede, namnlös vrede, öfver orättfärdigheten, öfver mäktigas och 

våldsmäns grymma egoism och hårdhet – – – Och mörkmännen! – de som... Vid dem vämjdes min tanke 

komma. Jag tänkte: Dessa fabriker, dessa grufvor – hvad äro de? – Deglar! 

Väldiga, afskyvärda kärl hvari man smälter till guld... guld! materiel som med människors möda, 

svett, välfärd och lycka köpts – Jag ryste – – – !262 

 

Först känner berättaren sorg och ångest inför vad han sett. Därpå kommer vreden, först 

namnlös. Men sedan, sedd genom en socialistisk tolkningsram, hittar vreden sin riktning och 

vänder sig mot ”mörkermännen”, fabrikerna och gruvorna – och slutligen: mot det 

kapitalistiska systemet som upprätthåller fabrikerna och gruvorna. Mot guldet som med 

”människors möda, svett, välfärd och lycka köpts”. 

 

Vreden återupprättar människovärdet 

Birgitta Skarin Frykman, som har analyserat människovärdets betydelse i den tidiga 

arbetarkulturen, skriver att en känsla som arbetarna delade med varandra var att fattigdom var 

förnedrande. De upplevde omvärldens förakt samtidigt som de ofta föraktade sig själva, och 

därför var det av speciellt stor betydelse att upprätthålla känslan av att ha ett människovärde.263 

Enligt den tidiga arbetarrörelsens agitatorer var det utifrån förmågan att känna starkt, bli 

vredgade och uttrycka moralisk upprördhet som arbetarna förmådde stå upp för och värna sitt 

människovärde.264 När jag tidigare i denna uppsats behandlat Östmans skildringar av lidande 

och hunger har jag visat hur Östmans arbetarkaraktärer genom dessa tillstånd förlorar sin 

mänsklighet – både i omvärldens och sina egna ögon. Genom den process där förmågan att 

följa en borgerlig moralisk kod blir en måttstock för mänsklighet, omänskliggörs arbetaren när 

han agerar utifrån sitt lidande. Liksom många av de samtida agitatorerna presenterar Östmans 

berättare och agitatoriska karaktärer vreden som vägen ut ur denna förnedring och tillbaka in i 

mänskligheten.265 Detta gör de exempelvis då de talar om arbetarna som förnedrade maskar, 

 
262 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
263 Denna kamp handlade inte bara om ekonomi och materiella värden, utan källor till stolthet kunde också vara 

solidaritet mellan kamraterna eller yrkesskicklighet. (Birgitta Skarin Frykman, Arbetarkultur – Göteborg 1890, 

Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige 1990, s. 198–201, 214–217, 220–221. I Ljunggren 2015, s. 67.) 
264 Ljunggren 2015, s. 67. 
265 Eftersom Östman presenterar arbetarnas vrede som den naturliga, mänskliga reaktionen på lidandet visar han 

återigen motstånd mot den borgerliga tendensen att göra arbetarnas vrede till ett bevis för deras skurkaktighet 

och ovärdighet som människor. För ett exempel på hur Östman utvecklar detta resonemang i en debattartikel, se: 

Östman, ”Banditkänslor” 1918. 
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för att sedan presentera vreden – som ska göra arbetaren till mer än bara en mask.266 Vreden 

blir ett sätt att undvika skam – men att vreden inte enbart är till för att undvika skammen, utan 

också innebär ett faktiskt mänskligblivande, poängteras i flera av novellerna.267  

Novellen ”Nineve” kan läsas som en illustration av Östmans syn på vreden som 

den känsla som skapar liv och mänsklighet. I denna berättelse har karaktären Olle Skog nyligen 

flytt sågverket till förmån för ett kringdrivande liv i arbetslöshet inne i staden. Det är lidandet 

som drivit honom på flykt: ”Förtvivlan, leda, all smärtas marter under år, samlade till något 

helt, olidligt, kvalfullt den natten, väckte honom: Ut! Det vräker en storm ute och våt snö sissar 

i luften, men livet är där – – Livet!”268 Olle Skog har ”väckts” till insikt om att ”livet” bara 

finns utanför sågverket, och trots att en storm härjar där ute måste han våga ge sig ut i den – 

det är just i stormen livet finns. Olle manar på sig själv: ”Hur stormen rasar ute! Hur snön 

piskar fönsterna...! Hör! Du dröjer... är du kanske rädd?”269 Att stormen är en metafor för just 

starka känslor antyds av en påföljande mening: ”Äh... leva...? Det är att kämpa, lida. Bita 

tänderna samman, brottas med händerna knutna, älska och gråta...”270 Återigen poängterar 

berättaren att de starka känslorna – inte minst vreden – hör ihop med livet. Jag läser här ”livet” 

som närbesläktat med idén om människovärdet, och drar alltså slutsatsen att Östman ser de 

starka känslorna som oumbärliga för att kunna känna sitt människovärde, eftersom känslorna 

får arbetaren att stå upp för sin mänskliga rätt: han ”kämpar” och ”brottas med händerna 

 
266 Se diskussionen här ovan om självföraktet som agitation, samt: Östman, ”En söndagsmorgon” 1909, s. 71, 

Östman, ”Sågspånskonst” 1976, s. 153. 
267 Den bild av människovärdet som uppträder i Östmans noveller liknar agitatorernas, men jag menar att 

Östmans skildringar av människovärdet litterärt är starkt inspirerade av August Strindberg. Att Strindberg 

överhuvudtaget var en stor inspirationskälla för de tidiga arbetarförfattarna är ett faktum. Lars Furuland ser den 

djärva stilen som Strindbergs främsta betydelse för arbetarlitteraturen: ”Strindberg betydde mer än någon annan 

för utformningen av språket som ett redskap för en kritisk-realistisk diktning,” skriver han. (Furuland, ”Åttitalet 

och arbetarskildrarna”, Svensk arbetarlitteratur 2006, s. 47, 52.) Om att Östman liksom många andra av tidens 

socialister beundrade Strindberg vittnar artikeln ”Strindbergsstriden bedömd av en arbetare” i Afton-Tidningen 

(5.8.1910), där Östman tar kraftfull ställning för Strindbergs förtjänst som författare: ”[Strindberg är] en   m ä n 

n i s k a   säger jag. Nu dundrar han och är vred. Förklara kan jag ej med lärda ord varför han är vred, och med 

vad rätt, men jag står och ser hänförd på hur en man kan slåss. Om han har ’lite’ orätt, kämpen, fäster jag mig 

inte vid. Jag tror på åskviggarnas förmåga och rätt att rensa luften då den är kvalmig och tung och olustmättad. 

Det är härligt då det gnyr och stormar. Och jag tror att […] vi skulle vara bedövade in i själen, om vi ingen åska 

hade.” (Östman, ”Strindbergsstriden bedömd av en arbetare”, Aftontidningen 1910-08-05). Östman inspireras 

alltså av Strindbergs vrede i sig – om han har rätt i sak är inte poängen. I artikeln poängterar Östman också det 

lyckliga i att Strindbergsfejden slutligen gjort Strindberg till ett välkänt namn bland arbetare. Det är inte 

långsökt att dra slutsatsen att Östman ser vreden som en mycket viktig känsla både inom arbetarnas emotionella 

gemenskap och i den arbetarlitteratur han vill skapa. Att Östman betonar Strindbergs mänsklighet är 

betydelsefullt, eftersom det är förmågan att uttrycka vrede som gör honom till människa i Östmans ögon. 

Strindberg är inte agitator utan författare och jag tror att han hos Östman inspirerar ett nytt litterärt grepp genom 

vilket en arbetarförfattare kan hävda sitt eget människovärde, bli människa.   
268 Östman, ”Nineve.”, En fiol och en kvinna 1912, s. 61. 
269 Östman, ”Nineve.” 1912, s. 61. 
270 Östman, ”Nineve.” 1912, s. 61. 
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knutna”. Olle Skog lyckas delvis fördriva ”ångesten och den sällsamma tunga beklämningen” 

som han annars alltid känner genom vrede och ”en obetvingad lust till elakheter”. Det är de 

känslolösa människorna, ”halvmänniskorna”, de som trivs i en orättvis värld, som Olle vill 

jävlas med:  

 

Han hade mött här och där i livet människor, som retat honom omedvetet med sin otroliga brist på känslor. 

Han såg dem skratta åt allting och ingenting, och de visade aldrig en handling, dikterad af inre godhet, och 

de blevo sällan vreda – vilket var naturligt förresten: manlig vrede och verklig, äkta godhet äro ting, som 

oskiljaktig höra ihop hos en människa... Men dessa – – behändiga att inrätta sig efter och underkasta sig 

saker och förhållanden, frodades de på denna grund, och mådde väl, som parasiter...271 

 

De människor som inte reagerar på sitt lidande med vrede utdömer Olle som ”halvmänniskor” 

och ”parasiter”. I kontrast mot de känslolösa halvmänniskorna kan man då tänka sig att Olle, 

som uppenbarligen har en fallenhet för vreden, känner sig som en hel människa. Återigen är 

det vreden som upprättar människovärdet. Det är vreden som får Olle Skog att fly sågverket, 

”trähelvetet”,272 och trots att han inte genomför någon politisk förändring där han driver runt 

full i staden läser jag hans flykt från sågverket som ett mänskligblivande – en personlig 

frigörelse genom vreden. 

Men den politiska vreden kan även få arbetarna som grupp att känna sitt 

kollektiva människovärde: I novellen ”Styrkan” som jag behandlar i början av denna analys, 

tänker berättaren på vad som skulle hända om arbetarna slutligen skulle ”vakna”: ”En stormby 

skulle du ryta af vrede”. Efter att arbetarens känslor slutligen vaknat ”växte gestalten, reste sig 

upp, hög och manlig och dina ögon lyste – – Du kände att du var   m ä n n i s k a n,   nu först, 

– – – kände dig glad och skyndade att söka likar, hjälpa till att omskapa dem.”273  

 

 

  

 
271 Östman, ”Nineve.” 1912, s. 62. 
272 Östman, ”Nineve.” 1912, s. 61. 
273 Östman, ”Styrkan” 1909, s. 117. 
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3.2.5 Kärleken 
 

Och kärleken – den är saltet, den ovärderliga kryddan i soppan, tills en dör. (Karl Östman, ”Åsbecks 

kärlek”, 1912)274 

 

På det politiska planet blir vreden svaret på arbetarens lidande, men när det kommer till den 

enskilde arbetarens liv är denna känsla ensam inte tillräcklig för att övervinna det dagliga 

lidande han utsätts för. I Östmans berättelser blir det istället kärleken som möjliggör ett 

någorlunda lyckligt liv för den manliga arbetarkaraktären. 

 

Kärleken och äktenskapet – vägen till lycka i nuet 

Att familjen och kärleken generellt spelar en viktig roll hos Östmans karaktärer har ibland legat 

till grund för tolkningar av Östmans fiktion som konservativ. Olof Högberg noterar exempelvis 

att familjelivet i Östman har en varm förespråkare: ”En god hustru, några barn, en egen stuga 

och, mera underförstått, tid att ägna sig åt familjen är de väsentliga kriterierna på lycka.” Enligt 

Högberg är detta ett tecken på vad han kallar ”folkskolekultur” och han jämför Östmans 

upphöjande av familjen med en skolplansch, ”där flaggan vajade från fina röda egna-hems-

stugor med vita knutar mot grön skogsfond, där knubbiga och rödkindade linhåriga barn lekte 

och mor stod frisk och glad och nordiskt vacker och såg på och far satt på farstukvisten med 

sin tidning”.275 Denna hånfulla, i förbifarten infogade jämförelse är symptomatisk för 

Högbergs, Häggmarks och Falks (et al.) tendens att hos Östman tolka varje antydan till 

känsloliv hos individen som en hemfallenhet till borgerlighet, och se idealiserandet av familjen 

enbart som ett utslag av nationalism. Om det här är ett tecken på en underliggande tendens 

inom svensk marxistisk litteraturkritik under 1970-talet vågar jag inte spekulera i, men hur som 

helst är det en slarvig läsning som enligt mig har väldigt lite att göra med Östmans faktiska 

beskrivningar av känslor i förhållande till familjen. 

För att förstå lovorden till familjelivet i Östmans texter måste det historiska 

sammanhanget tas i beaktande. Under tiden han skrev värderades nämligen den romantiska 

kärleken högt inom åtminstone delar av arbetarrörelsens emotionella gemenskap. Många 

agitatorer menade att vreden måste prägla kampen i nuet, så att lyckan och kärleken i framtiden 

skulle kunna spira.276 Exempelvis såg den socialdemokratiske pionjären och agitatorn August 

 
274 Östman, ”Åsbecks kärlek”, En fiol och en kvinna 1912, s. 109. 
275 Högberg 1974, s. 47. 
276 Ljunggren 2015, s. 74. 
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Palm politikens mål som ett framtida harmoniskt känslosamhälle där lidande inte fanns. Man 

skulle inte behöva känna vrede, dessutom skulle nationalhatet försvinna och kärleken mellan 

man och kvinna komma till sin rätt.277 Drömmen om ett samhällstillstånd där lidandet 

”förlöses” är en föreställning som har rötter i den paradisiska guldåldersmyten.278 Denna 

förlossning liknade en domedag som sedan skulle utmynna i ett paradis. Men Östman vill inte 

vänta på detta framtida harmoniska känslosamhälle där kärleken äntligen ska kunna komma 

till sin rätt. För honom både kan och måste kärleken samexistera med nuets lidande – hur ska 

en arbetare annars orka både leva och bedriva politisk kamp samtidigt?279  

Äktenskapet och familjen fungerar i Östmans berättelser ofta som avskilda 

emotionella gemenskaper, där arbetarmannen får en fristad både från lidandet på arbetsplatsen 

och från arbetsplatsens känslokultur. ”Att må bättre” är vad Ahmed kallar sådana känslor som 

inte är direkt politiskt effektiva, men ändå kan vara helt nödvändiga för en social rörelse. Den 

politiska kampen kan suga energin ur en, och därför måste ibland rättvisa ge vika för aktivistens 

eget välmående. Att må bättre är inte i sig ett tecken på att politisk rättvisa har uppnåtts, och 

att bara känna sig välmående får inte bli målet för politisk kamp, menar Ahmed. Men det är 

likväl en viktig känsla, eftersom den handlar om att lära sig leva med de kränkningar som 

annars hotar att göra hela livet omöjligt.280 Att saker som får en att må bättre fyller en 

nödvändig funktion inom sociala rörelser är viktigt att ha i åtanke vid läsningen av Östman. I 

stället för att avfärda hans romantiska skildringar av kärlek och familj som enbart ett lånat 

borgerligt stildrag, kan man då läsa dem som en medveten insikt om att en politiskt engagerad 

arbetare, för att inte bli helt krossad av den tunga vardagen och de oundvikliga politiska 

nederlagen,281 också behöver ha någonting i livet som får honom att må bra. Beata Agrell är 

inne på en sådan tankegång i artikeln ”Exempel på romance och melodram i tidig svensk 

arbetarprosa”. Där argumenterar hon för att Östmans novell ”På sjukhuset”, trots att den varken 

kan läsas som feministisk eller proletär kampskrift, blir intressant när den läses parallellt med 

Östmans andra noveller (t.ex. ”Under sandsäckar och ohyggligheter” ur samma samling): man 

kan här ”notera frånvaron av den hårdföra maskulinitet som präglar Östmans arbetsskildringar 

 
277 August Palm, ”Hvad vil Sosial-Demokraterna?” (1881), Arbark, http://www.arbark.se/2009/11/hvad-vil-

sosial-demokraterna/ (2020-05-15). 
278 Ljunggren 2015, s. 70. 
279 Dock låter Östman en karaktär i novellen ”Sjåare” påpeka det vanskliga i att betrakta alla människors 

personliga lycka som beroende av samma faktorer: ”Vi ha olika intressen, smak och tycken alla beroende på 

individens lynne, håg eller samhällsställning. Dä ä sålunda svårt att veta vad som ä lycka eller inte lycka i 

världen om man räknar människorna i klump.” (Östman, ”Sjåare” 1916, s. 60.) 

280 Ahmed 2004, s. 201 
281 Svårigheter som Östman själv hade erfarenhet av – han har själv beskrivit hur han upprepade gånger blivit 

vräkt från sin bostad och fått svälta på grund av sitt fackliga engagemang. (Gärdegård 1976, s. 239.) 

http://www.arbark.se/2009/11/hvad-vil-sosial-demokraterna/%20(2020-05-15).
http://www.arbark.se/2009/11/hvad-vil-sosial-demokraterna/%20(2020-05-15).
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och som han även sätter i kritiskt perspektiv.”282 I ”Under sandsäckar och ohyggligheter” 

drömmer sig huvudpersonen bort från det helvete som är hans arbetsplats – präglad av 

mobbning och machoattityder (”de förtryckta förtrycker varann”) till det idealiserade hemmet 

och kärleken. Därför drar Agrell slutsatsen att romance-aspekterna av Östmans författarskap 

fungerar som en nödvändig lättnad och kontrast till arbetarmannens lidande på arbetsplatsen.283 

Jag håller med Agrell, men vill tillägga att romantiken som nödvändig kontrast till 

arbetarmannens lidande hos Östman ibland framkommer ännu mer explicit än så. Ett exempel 

på detta är sättet på vilket kärleken och äktenskapet beskrivs som lyckobringande i novellen 

”Kyndelsmässa i Vilhelmina”. I denna novell har en grupp män samlats för att fira helg. En av 

männen, Sivert, har nyss blivit gift och kan knappt lägga band på sin lycka. ”– Du är glad i 

kväll, Sivert! Är du glad för din jänta?” undrar bordsgrannen.  ”– Nä-ja... hi, hi. Ja ha en bra 

jänta, du...! Vacker i ögona... å så... så mjuk att ligg’ la’ vä. De käns som en oljesmörning 

göning mej når ja’ tänk’ på na.”284 Framåt natten, när alla blivit fulla, konstaterar bordsgrannen, 

”den ensamme, supige gammalungkarlen”: ”– Du ä lyckligast, du, Sivert... du ha en bra jänta 

och du är nöjd. Ditt liv ha då ett innehåll åtminstone.”285 Enligt bordsgrannen kan Sivert vara 

nöjd eftersom ”en bra jänta” ger den fattige mannen den enda bestående formen av att ”må 

bättre” han kan hoppas på i livet.  

Det är inte bara kärleken som abstrakt idé, utan också äktenskapet och det 

ordentliga hemmet som i många av Östmans berättelser beskrivs som en avgörande beståndsdel 

i de rent praktiska förutsättningarna för ett lyckligt arbetarliv. I novellen ”Två arbetare” frågar 

arbetaren Jan sin kamrat Lars hur det kommer sig att denna är så välmående emedan Jan själv 

mår uselt. Lars berättar då allt han vet om ”levandets konst”, konsten att vara lycklig. 

Anmärkningsvärt nog är det inte enbart det politiska engagemanget som hindrat Lars från att 

bli bitter – lika viktig är den goda hustrun: 

 

Hvad som till stor del bidrager till att hålla ett hem vid jämnvikten, hemmet, vid hvilket vi fäst alla våra 

förhoppningar, våra illusioner, alla våra tankar är att ha en god hustru. Jag menar en sådan, som rätt fattat 

sin uppgift som maka och moder, som förstår sig på hushållning, som haft i hemgift sparsamhetens och 

renlighetens dygder, som förmår sprida ljus och solsken i hemmet och älska det och maken som det käraste 

hon vet... Detta är ett bland villkoren för ett ’lif’.286 

 

 
282 Agrell 2014, s. 153. 
283 Agrell 2014, s. 154. 
284 Östman, ”Kyndelsmässa i Vilhelmina”, En fiol och en kvinna 1912, s. 80. 
285 Östman, ”Kyndelsmässa i Vilhelmina” 1912, s. 80. 
286 Östman, ”Två arbetare.”, Pilgrimer 1909, s. 102. 
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Här framförs den inställning till äktenskapet som jag urskiljer även i Östmans mindre 

didaktiska kvinnoporträtt: att alla arbetarmannens förhoppningar – liksom även hans illusioner 

– vänds mot hustrun, eftersom dennas kvaliteter är något av det enda som kan variera i 

livsvillkoren för en arbetarman. Därför kan hos Östman en hustru som inte sköter sin uppgift 

på det rätta sättet också göra livet olyckligt för sin make.287  

Oavsett om äktenskapet blir lyckligt eller inte framställs det dock som en viktig 

förutsättning för ett breddat känsloliv. I Den breda vägen konstaterar berättaren krasst att trots 

att varken skomakar-Allan och Brita (blivande makar) är ”några änglar” så ”fingo [de] väl ha 

varandra. […] Gift måste en människa bli, om hon skulle lära sig begripa någonting. När man 

var ogift och inte hade några fler än sig själv att svida för och bekymra sig om, så såg man livet 

ungefär som hästen, som gick med skygglappar för ögonen. Så skomakar-Allan kunde ju gärna 

få pröva på det.”288 Äktenskapet och familjen framställs här som det enda i praktiken möjliga 

sättet att se utanför sitt eget känsloliv och uppleva verklig medkänsla.  

Det är just att lära sig medkänsla – att bry sig om andra än bara sig själv – som är 

det allra mest avgörande för att Östmans karaktärer ska bli lyckliga. Huvudpersonen i ”Åsbecks 

kärlek” berättar om alla de olika sätt på vilka han ”mått bättre” under sin livstid. I sin ungdom 

har han fyllt sitt liv med supande och tillfälliga romanser – sätt att må bättre som är förankrade 

i en manlig emotionell gemenskap och inte involverar medkänsla. Men som äldre har han för 

första gången blivit förälskad och sedan skaffat familj, vilket visar sig ge hans liv en djupare 

mening: 

 

Förmaningar hjälper föga på en suprullt. Men en bra hustru, som förstår sin sak, är bättre än många 

predikningar. Och sedan jag fick barn, ett halvt tjog stycken, hade jag dem jag tänkte på och som nog höll 

mej varm. Inte hade jag anledning att löpa på krogarna, fast nog sög det mej på en tröstare ibland, det 

erkänner jag. Kärleken till de mina var dock starkare, och så småningom var jag kurerad för alltid.289 

 

 
287 Detta är fallet i novellen ”Klöverbladet”: tre ungkarlar, som ”voro så ovårdsligen rart govänner”, gifter sig 

med var sin kvinna varpå deras vänskap faller samman. Detta utmålas som helt och hållet kvinnornas fel. Den 

första frun gör sin make Jon till ”en hjälte i tofflor” och hindrar honom från att umgås med sina forna vänner. 

Jans fru är trevligare, men då den sista ungkarlen, Janne, därför hellre umgås med Jan än med Jon, bryts 

vänskapen mellan honom och Jon. Till slut, när Janne är ”trött på det ensamma livet, och melankolisk” går han 

med på att gifta sig med ragatan Petronella, som alla är rädda för och som är duktig på att skvallra. När ett år 

gått har ”’Klöverbladet’ totalt glömt att de varit ett klöverblad någonsin. Möttes de, hälsade de för att inte ’gå 

ifrån ordning och bruk’, och talade till varandra endast i nödfall.” (Östman, ”Klöverbladet”, En fiol och en 

kvinna 1912, s. 113–116.) 
288 Östman 1977, s. 121. 
289 Östman, ”Åsbecks kärlek”, En fiol och en kvinna 1912, s. 109. 
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Medkänslan som kärleken och familjen för med sig är inte bara en dygd, utan också ett sätt att 

själv må bättre. När Åsbeck fått barn blir det omtanken om dem som ”håller honom varm”, 

alltså får honom att må bra. Det är möjligen därför Östman skildrar familjelivet som det 

föredragbara sättet för arbetarmannen att må bättre i sitt liv – eftersom denna kärlek hjälper 

honom att utveckla den medkänsla som är nödvändig även för solidariteten inom 

arbetarrörelsen. 

 

Kvinnan och kärleken som förundran 

Kvinnans kärlek fyller ändå inte enbart funktionen att göra den manliga arbetarens liv mer 

uthärdligt. För Östmans manliga karaktärer fungerar (den mer eller mindre romantiserade) 

kvinnan också som en källa till förundran, ett exempel på att det inte bara behöver finnas 

lidande i ett liv, utan att skönhet och lycka också är möjlig. I ”Pilgrimer” försöker 

huvudpersonen berätta om ”ljus, om tro, om hopp” för arbetarna, ”som sällan fingo smaka 

lifvets sötma”.290 Men de förstår inte vad han menar, de tvivlar på att hopp existerar. Östmans 

kvinnokaraktärer fungerar genomgående som en påminnelse om att ljuset och hoppet visst 

finns i arbetarnas liv, bara de väljer att se det. 

Det går inte att reducera en social rörelse enbart till det den motsätter sig, menar 

Ahmed. Därför är förundran en känsla som Ahmed vill belysa: den är kreativ och viktig för en 

social rörelses förmåga att svara mot världen med kreativitet och glädje – att rikta 

uppmärksamheten mot förvånande detaljer. Ahmeds syn på förundran följer Descartes: 

förundran tillåter subjektet att se objektet som om det vore för första gången. Det alldagliga 

varken upplevs eller känns – det tas för givet. Men genom förundran kan vi se det alldagliga 

på ett nytt sätt, och vårt synfält vidgas.291 Det är genom förundran som lidandet och ilskan 

levandegörs, eftersom förundran tillåter oss att inse att orättvisor som orsakar oss smärta inte 

är nödvändiga, och därför kan nermonteras. Förundran ingjuter kraft i hoppet om förändring 

och i den politiska viljan.292 Östmans romantiskt präglade kvinnoskildringar anser jag fyller 

denna funktion. I hans berättelser skänker kärleken och äktenskapet arbetarkampen något att 

vara ”för”, till skillnad från den del av kampen som är en reaktion, där smärta resulterar i vrede. 

Det är till exempel förundran som väcks hos berättaren i ”Snickar-Larssons död” när han 

beskriver utseendet på en sjuksköterska: ”Hennes läppar, skurna med vackra fina linjer, äro 

röda – en betagande färg i rött, som kunde komma en man att glömma, att han stod i dess närhet 

 
290 Östman, ”Pilgrimer” 1909, s. 26. 
291 Ahmed 2004, s. 179. 
292 Ahmed 2004, s. 181. 
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i ett sjukhusets sjukrum och ej på en skogsväg i augustiskymning...”293 Bredvid denna kvinna 

känner sig berättaren ”gammal och ful”, men hon får honom också att föreställa sig en vackrare 

och bättre plats än det eländiga sjukhuset. 

Förundran kan också ge den arbetare som redan lidit det slutliga nederlaget och 

förlorat sina känslor en chans att börja känna igen. Så sker i novellen ”En afton i 

solnedgången”, där en man på väg att ta sitt liv möter en vacker ung kvinna, varpå han kommer 

på andra tankar. Även här idealiseras kvinnan och fungerar som en trösterik vision för den 

manlige huvudpersonen. Här kontrasteras människolivets hopplöshet mot den romantisk-

melodramatiska drömmen om en övernaturlig kvinna, här kallad ”Mona Lisa”. Den 

desillusionerade huvudpersonen tänker: ”En människa – vad var det? Ett ämne. Kött och blod 

och ben, en massa, som rörde sig och jäste, åt glupskt och som upphörde att jäsa när den fick 

ett hål och skråma i sin kropp […] Beklagansvärda varelser!” Mot denna cynism ställs sedan 

”Mona Lisa, naturbarnet, den lilla vackra tösen med drömmarögonen, det egenartade varma 

hjärtat och munnen”. Känslokylan byts nu ut mot sorg och medkänsla; huvudpersonen 

”beklagar även henne”: ”Hon var för god för att offras upp – offras av en man, en bonde, grov 

och brutal, föda barn och dö i en stuga utan att hon fått skåda mer av solen och världen än en 

flik, en liten.”294 När huvudpersonen står i beråd att se världen och människorna i den som 

meningslösa (ett synsätt präglat av den känslolösa avsmak jag tidigare nämnt), är det alltså den 

romantiska bilden av kvinnan som får honom att ändå känna att skönhet existerar, trots allt. 

Och insikten om att även denna ljusglimt kommer att försvinna ger mannen känslorna tillbaka: 

från att äcklat betrakta mänskligheten som bara ”kött och blod och ben” lyckas han igen känna 

sorg och indignation över orättvisan i att även de kvinnor han romantiserar kommer att fara illa 

av det fattiga livet. 

I ”En fiol och en kvinna” kan en liknande ordning urskiljas. Först tänker 

huvudpersonen att det enda livet består av är lidandet: ”Surrande sågar var ’livet’, egentligen, 

skulle han nu gitta tänka på de hatade mer –! Slamrande brädgårdar, trånga rum, kortspel och 

snus och brännvin.” Denna passage representerar det tänkesätt som Öhman påpekat utmålar 

arbetaren som ett objekt som enbart kan tänka och handla i relation till arbetet.295 Men så 

kommer huvudpersonen att tänka på att det visst finns något som gör livet värt att leva – 

kvinnorna: ”Men kärlek hade han fått och givit. Där, på sågverken, är flickor solglimtarna när 

 
293 Östman, ”Snickar-Larssons död” 1916, s. 170. 
294 Östman, ”En afton i solnedgången”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 118. 
295 Öhman 2011, s. 39. 
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de smeka och hugna, och kyssa...”296 Kvinnorna är ”solglimtarna” på sågverken, de väcker 

Ahmedsk förundran hos arbetarmannen. Det är genom känslan av förundran huvudpersonens 

tankar sedan vänds mot den orättvisa som får kvinnorna att ”vissna”: ”Stackars solglimtar i 

trähelveten! Vissna skola de, som blommor hanterade av brutala män, och försugna av barn.”297 

Passager som denna illustrerar hur det enbart går att känna vrede mot en orättvisa när man inser 

att alla ens tankar och känslor inte är bundna till det förtryckande system som man vill avskaffa.  

Ytterligare en version av kvinnan som väcker förundran presenteras i novellen 

”Skrömt”, där kvinnan bokstavligen blir en glimt av natur och övernaturlighet i ett annars 

andefattigt arbetarliv. Huvudpersonen Sven är på väg hem från sitt arbete i skogen när han är 

med om en magisk upplevelse: vid en sten där ”skrömten” sägs husera träffar han en kvinna 

som liknar hans fästmö, men som är klädd konstigt och doftar mer än vanligt av ”skog och 

berg”.298 Redan innan denna övernaturliga upplevelse skett har dock berättaren låtit förstå att 

fästmön också i vanliga fall ingjuter ett slags förundran i Sven: ”Livet i skogskojan och det 

övriga var så måttligt trevligt om inte han hade en jänta, som låg honom på levern som något 

varmt och ljust och inspirerande. [---] Han var så glad så, Sven, för sin vallareflicka med 

skogsdoft och forsbrus i blodet.”299 Sven￼ gifter sig senare med fästmön, men får aldrig någon 

förklaring på deras möte vid skrömtstenen. Hans arbetskamrater menar att han bara somnat på 

vägen och drömt alltihop, men Sven själv ”trodde starkt sedan, att det nog ’fanns något’, fast 

det var inte förunnat alla att se.”300 Att Sven har känslan av att det ”finns något” utöver den 

världsliga tillvaron ser jag som hophörande med hans kärleksförhållande, och det sätt på vilket 

kvinnan och kärleken även på andra ställen i Östmans författarskap beskrivs som en solglimt i 

det annars hårda livet. Det finns inget med kärleken som rent materiellt förhöjer välståndet i 

livet, men det är en spricka i den miserabla arbetar-verkligheten i vilken lycka och förundran 

är möjlig, det ”finns något”. 

Den förunderliga hustrun behöver nödvändigtvis inte ens existera i verkligheten, 

utan kan också vara ett rent fantasifoster som mannen hittar på för att stå ut med tillvaron. I 

Östmans omarbetade version av ”En kolarhistoria” berättar kolaren för huvudpersonen om sin 

hustru och sitt barn, som omkommit i en olycka i skogen, en historia som får den ”stora, starka 

karlen” att gråta. Men huvudpersonen får senare höra att alltihopa är ett påhitt – hustrun har 

aldrig existerat. ”Kolare, som stökade ensamma i skogarna så där blev ej sällan ’lite 

 
296 Östman, ”En fiol och en kvinna...” 1912, s. 4. 
297 Östman, ”En fiol och en kvinna...” 1912, s. 4. 
298 Östman, ”Skrömt”, En fiol och en kvinna 1912, s. 35. 
299 Östman, ”Skrömt” 1912, s. 29–30. 
300 Östman, ”Skrömt.” 1912, s. 35. 
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konstiga’”.301 Om man läser Östmans andra kvinno- och hustrukaraktärer med denna novell i 

åtanke ligger följande tolkning nära till hands: de kvinnofigurer som Östmans berättare 

idealiserar fungerar som den påhittade hustrun i skogen – som verktyg för att väcka förundran, 

snarare än som realistiska porträtt av kvinnliga subjekt. 

 

Kvinnan – den aktiva kännaren 

Hos Östman är det alltså kärleken som både ska få arbetarmannen att må bättre och väcka hans 

förundran. Men slående nog är mannen relativt passiv i sammanhanget – det är i stället 

kvinnans aktiva medkänsla som möjliggör inte bara ett bestående, lyckligt äktenskap, utan 

också kärlekens själva uppkomst.  

Ett av de tydligaste exemplen på kvinnans aktiva roll i kärlekens uppkomst kan 

skönjas i Östmans tidiga novell ”På sjukhuset”. Här presenteras en sjuksköterska – Anna – och 

en sårad beväring – Harald – som under den sistnämndes sjukhusvistelse blir förälskade. Båda 

karaktärerna är fula, och deras attraktion till varandra beskrivs som sprungen helt och hållet ur 

hennes förmåga till medkänsla. Det är medkänslan som först får henne att fästa sig vid honom: 

”Så hans ansikte ser ut! sade hon rysande. Hvilken värk han måste ha, stackare! Medlidsamt 

strök hon honom lätt över pannan med fingerspetsarna”.302 Han blir i sin tur förtjust i hennes 

medkänsla: ”Hon var också en sådan hygglig varelse... Öm emot de sjuka och mild – det hade 

han iakttagit under dessa veckor.”303 Att karaktärerna blir kära i varandra är alltså upp till en 

egenskap hos den kvinnliga parten. 

Det är också Anna som aktivt tar det första steget genom att erkänna sin kärlek. 

”Det blir saknad efter er då ni går”, säger hon och ser Harald ”ärligt i ansiktet”. Det är först då, 

efter att hon gett honom detta tecken, som kärleken på allvar väcks hos honom: ”Det klack till, 

sköt upp någonting af längtan inom honom: Du, – – Gud. Djärft tog han fatt hennes arm så hon 

vände sig emot honom”.304 Att han ”djärft” vågar fatta hennes arm beror förstås på att hon 

redan på ett betydligt djärvare sätt tagit första steget. Han stammar fram: ”Fröken Janz – – 

Anna – – Du älskar – Jag – – Å! Säg mig det!” Han verkar medveten om att konventionen 

påbjuder att det är mannen som ska deklarera kvinnan sin kärlek, men han lyckas emellertid 

inte klä sina känslor i ord. I stället blir det återigen Anna som får bekräfta sin kärlek: ”–Ja, 

hviskade hon, och hennes röst lät tjock, som ville hon gråta. Harald, det har jag gjort sedan 

 
301 Östman, ”En kolarhistoria”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 135. 
302 Östman, ”På sjukhuset”, Pilgrimer 1909, s. 121. 
303 Östman, ”På sjukhuset” 1909, s. 123. 
304 Östman, ”På sjukhuset” 1909, s. 124. 
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första ögonblicket när jag såg dig – fastän du var ’ful’”.305 Annas nästan frälsande medkänsla 

är en såpass stark drivkraft att den både låter henne älska Harald trots hans fulhet, och ger 

henne modet att ta initiativet och erkänna sin kärlek. Hennes aktiva kärlek övervinner också 

insikten om att deras liv tillsammans knappast kommer att bli lätt – Harald är sågverksarbetare 

i det civila, alltså fattig. 

Östmans älskande kvinnliga karaktärer besitter dessutom en förmåga att förlåta 

som också är rotad i medkänslan. I ”Ungdom”, även denna en novell ur Pilgrimer, möter 

huvudpersonen Kullen sin förlorade ungdomskärlek Stina på en danstillställning. I tiderna tog 

det  slut mellan dem efter att Kullen lämnat deras hemby för att börja arbeta vid ett sågverk. 

Det är hans fel att de förlorat kontakten – berättaren antyder att det är åren Kullen tillbringat 

inom sågverkens emotionella gemenskap som fått honom att glömma Stina: ”[D]et hade ej 

varit tal om blödighet och barnpjoller i sågarna. Det skall vara härdat folk utan och innan, 

sågfolk; det hade han fått lära.”306 När de forna älskande sedan långt senare träffas på en dans, 

inser Kullen att det var ett misstag att överge Stina. Efter mycket tvekan vågar han gå fram till 

henne, ser skyggt på henne och säger med ”tillkämpadt lugn”: ”Stina – – vill – kan du förlåta 

en syndare?”307 Liksom i ”På sjukhuset” är mannen här fumlig i sitt försök att uttrycka känslor, 

medan kvinnan är den aktivt älskande parten som är säker på sina känslor: ”Det föreföll henne 

som en bedräglig dröm alltsammans: – dansat med  h o n o m  – – efter så många år af sorg och 

längtan – – Gud! Förlåta honom? Ack om han visste – – – Det sjöng inom henne af återvunnen 

glädje.”308 Förstås förlåter Stina honom – för henne är det inte ens ett dilemma. ”Ack om han 

visste”, tänker hon och antyder samtidigt att hennes kärlek aldrig svalnat. I egenskap av kvinna 

besitter Stina den osjälviska medkänsla som krävs för att fortsätta älska den som övergivit 

henne. Genom sin medkänsla förlåter hon ”syndaren” Kullen, eftersom hon förstår att hans så 

kallade synd inte är ett bevis på hans illvilja, utan ett resultat av de svåra omständigheterna på 

sågverket. Genom förlåtelsen är det som om Stina ger Kullen tillbaka den känsla – kärleksfull 

glädje, gråt och skratt – som inte har varit tillgänglig för honom inom den emotionella 

gemenskap sågverket utgjort, där ”blödighet” varit förbjuden. Som jag redan nämnt har Beata 

Agrell dragit slutsatsen att romance-elementen i Östmans författarskap fungerar som en 

nödvändig lättnad och kontrast till arbetarmannens lidande på arbetsplatsen.309 Jag anser att 

Östman inte bara beskriver kärleken som en lättnad (att ”må bättre”), utan även som den 

 
305 Östman, ”På sjukhuset” 1909, s. 124. 
306 Östman, ”Ungdom”, Pilgrimer 1909, s. 128. 
307 Östman, ”Ungdom” 1909, s. 132. 
308 Östman, ”Ungdom” 1909, s. 132. 
309 Agrell 2014, s. 153. 
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livsnödvändiga känsla arbetarmännen behöver lära sig av kvinnorna – både för att själva kunna 

bli lyckliga och för att arbetarrörelsen behöver kärleksfulla och medkännande deltagare för att 

bli framgångsrik. 

 

Kvinnlig medkänsla – en modell för arbetarrörelsen 

Tidigare i denna uppsats konstaterade jag att Östmans noveller framställer förmågan att ta 

hänsyn till andras känslor som en absolut nödvändig del av arbetarrörelsens emotionella 

gemenskap. Många av novellerna kretsar dock kring den dystra insikten att det är svårt för 

arbetarmännen att uppbåda medkänsla i praktiken. För kvinnorna inom arbetarnas emotionella 

gemenskap är förmågan att ta hänsyn till andras känslor däremot starkare – en uppfattning som 

jag här ovan tycker mig urskilja i Östmans skildringar av romantik. Därför blir den typ av 

känsloarbete som Östmans kvinnliga karaktärer ofta utför en väsentlig del av den 

samhällsförändring – den socialistiska solidaritet – berättaren längtar efter.310 

Att både vreden och medkänslan tar stor plats i Östmans berättelser kan härledas 

till två olika känslokulturer inom den tidiga svenska arbetarrörelsen: ungsocialisternas 

passionerat hatiska vredesideal och en mer reformistisk kultur där vreden existerade, men 

skulle kontrolleras. Ett exempel på den reformistiska positionen var kvinnorättsaktivisten Frida 

Stéenhoff, som lyfte fram medkänslan som ett alternativ till hatet. Enligt henne var hämnden 

en primitiv instinkthandling och blodsutgjutelse var sadism. Istället betonade hon att 

socialismen var född av medlidande med de vanlottade.311 Trots att Östmans noveller genom 

sin kritik av undertryckta känslor kanske har mer gemensamt med ungsocialisterna, ser jag 

ändå Stéenhoffs betoning på medkänsla gå igen i dem. I Östmans fiktion utesluter den 

utagerande vreden inte medkänslan, snarare måste dessa två känslor samexistera för att 

arbetarrörelsen ska kunna lyckas.  

Som framkommit skildrar Östman ofta hur arbetarna ses som omoraliska, lägre 

stående och rentav djuriska när de visar känslor. Historiskt har kvinnor blivit offer för den 

patriarkala fördomen att känslor är ett tecken på irrationalitet, och man kan tänka sig att 

Östmans berättare, genom att poängtera att kvinnornas känslor är legitima och önskvärda vill 

 
310 Rent bokstavligt framkommer detta då kärlekshistorien ”På sjukhuset”, som helt präglas av den 

medkännande sjuksköterskan fröken Janz och hennes kärlek, något överraskande får en socialistisk avslutning: 

giftemålet mellan fröken Janz och hennes sågverksarbetande make resulterar i ”en liten världsmedborgare”. 

(Östman, ”På sjukhuset” 1909, s. 124.) 
311 Frida Stéenhoff, Det nya folket, Stockholm: Fram 1910, s. 9. 



  82 
 

komma till slutsatsen att även arbetarmännens känslor är det.312 Visst tyder också mycket på 

att dessa berättare ser förmågan till känslor som en biologiskt kvinnlig egenskap; de 

romantiserar ibland kvinnans naturliga tillgång till hjärtats intelligens. I ”En afton i 

solnedgången” träffar den döende huvudpersonen en kvinna, som han genast ser ”vad det var 

för en sortens jänta”: hon är ”vårdarinnan född av naturen, och intelligent på hjärtats vägnar 

kunde en sådan där liten kvinnovarelse vara ibland, om ock huvudet ej var så klokt i övrigt.”313 

Men ingenstans antyds att denna typ av känslor är någonting negativt, tvärtom. I en annan 

novell beskrivs idealkvinnan som ”[v]arm och vek och modig”.314 Det framförs som ett positivt 

omdöme, där vekhet ställs jämsides med mod och inte i motsats till det. De kvinnliga känslorna 

är inte irrationella, utan emotionellt intelligenta och modiga – kort sagt, beundransvärda. Man 

skulle kunna säga att den idealiserade femininiteten i Östmans berättelser framför allt 

konstrueras som en direkt motpol till de rådande maskuliniteter som finns inom arbetarklassen. 

Den kvinnliga medkänslan blir en ännu mer påtaglig politisk förebild i följande 

anförande ur novellen ”Sjåare”, där män påstås vara olämpliga att styra världen främst på grund 

av sin avsaknad av känslor. Talaren definierar först sin uppfattning om hur en människa bör 

behandla sin kamrat – inte förringa och strunta i den andres uttryck för lidande, utan ta sig tiden 

att reflektera över de bakomliggande orsakerna till lidandet: ”[Jag är] inte fantasten, som till 

exempel tillropar kamraten, som hänger mä huvet, att han ska se glad ut när jag vet att kamraten 

ä sjuk å att orsaken till sjukdomen faktiskt har sin rot i magen, som pressats av hårt arbete å 

som fått usel å otillräcklig föda under tiden så att han därav blivit förstörd.”315 I stället för att 

kräva att kamraten ska dölja lidandet och ”se glad ut” förstår den emotionellt kloka människan 

att lidandet bara avhjälpes genom att orsakerna till det avlägsnas: ”Bördan hanses gör jag lättare 

i stället, jag ger honom mera å bättre föda om jag har någon sådan att ge, dä gör jag om jag ä 

klok.”316 Se här en sammanfattning av hur medkänslan framställs som drivkraft i 

arbetarrörelsen i Östmans noveller.  

Att denna medkänsla inte är den styrande principen, varken i världspolitiken eller 

bland arbetskamraterna, framhåller talaren är en direkt följd av den rådande manliga 

 
312 När Ahmed skriver om känslor inom den feministiska rörelsen poängterar hon att just känslor här har en 

viktig plats, trots (och på grund av) de patriarkala försök som gjorts att associera känslor med det ”irrationella”: 

”[W]e need to contest this understanding of emotion as ’the unthought’, just as we need to contest the 

assumption that ’rational thought’ is unemotional, or that it does not involve being moved by others.” (Ahmed 

2004, s. 170.) Att Östmans fiktion så starkt betonar känslornas nödvändighet inom arbetarrörelsen föranleder en 

liknande slutsats. 
313 Östman, ”En afton i solnedgången”, Stabbläggare och andra noveller 1976, s. 113. 
314 Östman, ”Seglive-Lars” 1916, s. 32.  
315 Östman, ”Sjåare” 1916, s. 58. 
316 Östman, ”Sjåare” 1916, s. 58. 
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emotionella gemenskapen: ”Ser ni! Dä ä magen, ser ni, som regerar världen å kvinnan hon ä 

statsministern. Mannen ä träbelätet, den känslo- å instinktlöse egoisten, som inte skulle tillåtas 

att styra varken ett rike eller en båt. Han styr å han styr världen rakt rätt ända åt fanders ju, som 

vi ser.”317 Mannen är inte lämplig att styra världen eftersom han saknar känslor och instinkt – 

och alltså är egoist. Kvinnan är den som i stället borde erkännas som väldens regent. Hon 

tillskrivs både förmågan att känna och förmågan att mätta magar – närmare bestämt förmågan 

att ta hänsyn till andras känslor och mätta andras magar. För att en arbetare ska kunna hjälpa 

sin kamrat ut ur lidandet är det just den kvinnligt kodade ”hjärtats intelligens” – som går ut på 

att förstå orsakerna bakom andra människors känslouttryck – som behövs. Kvinnan vet att den 

som ”hänger med huvudet” antagligen svälter och är sjuk. Det här är en modell för hur talaren 

vill att även de ”egoistiska” männen ska förhålla sig till varandra och nå solidaritet i 

klasskampen: i stället för att uppmana kamraten att se glad ut behöver mannen inse att 

kamratens smärta har riktiga orsaker – och inse exakt vilka dessa orsaker är – även om mannen 

själv inte kan känna med sin kamrat. Bara genom en ahmedsk förståelse av känslans odelbarhet 

kan man, trots att total medkänsla inte är möjlig, göra sitt bästa för att ta bort orsakerna till det 

lidande som uttrycks utanpå den andres kropp. ”Bördan hanses gör jag lättare i stället, jag ger 

honom mera å bättre föda om jag har någon sådan att ge, dä gör jag om jag ä klok.” Denna typ 

av solidaritet, som inte grundar sig på exakt likadan, delad erfarenhet, framträder i Östmans 

berättelser som en kvinnlig kunskap – en kunskap utan vilken arbetarrörelsen är dömd att 

misslyckas. 

  

 
317 Östman, ”Sjåare” 1916, s. 58. 
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4. Slutdiskussion 

 

 

I Karl Östmans berättelser är både känslor och handlingar reaktioner på förhållanden i världen 

utanför det kännande subjektet. Känslorna i arbetarrörelsen skildras som en kedjereaktion där 

arbetarnas lidande inte nödvändigtvis behöver utmynna i hopplöshet, utan genom ett 

socialistiskt uppvaknande istället kan övergå i vrede, kärlek och medkänsla.  

I berättelserna fungerar arbetsplatserna som emotionella gemenskaper där 

manliga arbetares känslor formas. Arbetsplatsen kan ses som en del av flera emotionella 

gemenskaper: dels en övergripande gemenskap kring hur känslor bland arbetarmän bör 

uttryckas, dels en mer specifik känslokultur som upprätthålls på arbetsplatserna, där äldre 

kollegers ovilja att tala om lidande förs över på de yngre arbetarna.  

Känslolösheten spelar en central roll inom arbetarnas emotionella gemenskap. 

Den är i grund och botten ett resultat av det kapitalistiska förtrycket, men tar sig uttryck på 

olika sätt. Dels sammanfaller arbetarens kapitulation inför förtrycket med att han förlorar sina 

känslor. Kapitalismen är i grunden ett känslolöst system, som gör arbetaren till en vara, vars 

kropp och själ ägs av sågverket. Eftersom arbetarens hela materiella existens står i direkt 

relation till den industri han arbetar inom, är hans enda frihet känslorna. Därför förlorar 

arbetaren sin sista autonomi och mänsklighet när lidandet till sist blivit så stort att han slutar 

känna. Den andra typ av känslolöshet som förekommer i Östmans berättelser uppstår på grund 

av bristande medkänsla inom arbetarmännens emotionella gemenskap. Den manifesterar sig 

genom avsmaken. Det är på grund av arbetarnas inbördes hierarkier som avsmaken mot den 

svagare individen uppstår. Östmans skildringar fångar tragiken i detta: den starkares avsmak 

inför den svagare förhindrar solidaritet mellan arbetarna, som ju slutligen alla ändå ska bli 

sjuka, gamla och svaga. Svaghetsföraktet hör ihop med ett manlighetsideal där känslor inte får 

uttryckas, och det är här hoppet om förändring ligger i Östmans berättelser – liksom flera andra 

i den tidiga arbetarrörelsen försöker hans berättare och karaktärer förändra arbetarmännens 

emotionella gemenskap åt ett mer känslobejakande håll där känslouttryck inte ses som svaghet, 

utan som styrka.318 Delvis görs detta genom att vända avsmakskänslan bort från andra och in 

mot arbetarsubjektet själv. När arbetarna uppfattar sig själva som motbjudande, kan de inte 

 
318 Ljunggren påpekar att många av de tidiga arbetarförfattarna kopplade hat till manlighet: ”Känslolösa män var 

omanliga, men starka hatkänslor som på ett riktigt sätt omsattes i politisk handling kunde få dem att återvinna 

sin manlighet”. (Ljunggren 2015, s. 81) 
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längre strunta i orsakerna till deras svaga position – kapitalismen. Denna situation kan enbart 

lösas genom vrede mot förtrycket. 

Lidandet gör att det blir omöjligt för Östmans karaktärer att följa borgerliga regler 

för moral och anständighet, vilket resulterar i att de förlorar sin värdighet och mänsklighet både 

i omvärldens och sina egna ögon. Genom att förneka lidandet konstruerar borgerligheten en 

bild av den fattiga individen som djurisk, omänsklig och syndig. Den fattige ses som omoralisk 

i sin brist på självbehärskning – och måste alltså straffas. Härigenom fördunklas faktumet att 

det är klassförtrycket som orsakar arbetarnas lidande från första början. Men i Östmans 

textuniversum kan vreden återupprätta människovärdet. Inom den ideologiska emotionella 

gemenskap Östman skriver fram skildras vreden som en rättmätig reaktion på lidandet – en 

socialistisk tolkning av arbetarnas lidande som orättvist. Individen är i grund och botten alltid 

avskärmad från andra människor i sin smärta och vrede, men socialismen ger även den 

ensammes vrede en riktning, ett större sammanhang. Eftersom känslorna i Östmans noveller 

alltid uppstår av en orsak – en orsak som har att göra med omgivningens påverkan på 

människans kropp – finns det i princip förutsättningar för att en liknande känsloupplevelse ska 

uppstå hos alla de enskilda arbetare som arbetar på samma plats, bor i likadana baracker, svälter 

på samma sätt och älskar sina familjer på samma sätt. I Östmans fiktion kan känslor aldrig vara 

rent kollektiva, men genom en uppsjö av karaktärer skildras hur en liknande känsloupplevelse 

är möjlig för alla de män som delar ödet att vara arbetare.  

Utanför arbetsgemenskapen kan arbetarna dock uppleva andra typer av känslor. 

Familjens emotionella gemenskap blir en sorts fristad där arbetarmännen har möjligheten att 

lära sig älska. I många av Östmans noveller blir kärleken en avskild ficka i verkligheten där 

lycka kan upplevas, helt skild från den fattigdom och de klassorättvisor som på alla andra livets 

plan omöjliggör välmående för hans karaktärer. För att kärlek ska kunna uppstå krävs dock 

medkänsla – en känsla som i berättelserna likaså framställs som nödvändig för att skapa 

klassolidaritet. Denna medkänsla är en känslomodell som Östmans kvinnliga karaktärer 

behärskar i mycket högre grad än männen. Genom sin aktiva medkänsla möjliggör kvinnorna 

den kärlek och de äktenskap som förhoppningsvis kan lära arbetarmännen att ta hänsyn till 

andra människors lidande. Det är den känsla som behövs för att arbetarna slutligen ska kunna 

enas i solidaritet med varandra – den kvinnliga medkänslan blir en förebild för hela 

arbetarrörelsen. I den bemärkelsen att den feminina känslan framställs som en motpol till 

rådande maskuliniteter, kan man tänka sig att den också representerar drömmen om en absolut 

motsats till det samhällstillstånd som råder i Östmans berättelser. Kärleken framställs dock inte 
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nödvändigtvis som målet för arbetarrörelsen, utan är en känsla som behövs för att rörelsen 

överhuvudtaget ska kunna byggas. 

Efter att ha slutfört denna uppsats kan jag konstatera att det känsloanalytiska 

perspektivet varit en mycket fruktbar utgångspunkt för att studera Karl Östmans verk. Eftersom 

både känsloskildringar och agitatorisk känsloretorik varit så pass ofta förekommande under 

arbetarrörelsens historia, hoppas jag att denna studie också kan bana väg för flera 

undersökningar av känslor i andra arbetarförfattarskap – här finns mycket att göra. Rollen som 

känslor spelar i samtida arbetarlitteratur vore också intressant att undersöka. Finns det någon 

som idag skriver med lidelse om den arbetsmarknad vars villkor kontinuerligt försämrats under 

de senaste åren? Om de dödliga arbetsplatsolyckor som återigen blir allt vanligare i Sverige?319 

Vad som blir tydligt i läsningen av Östman är i alla fall de digra möjligheter den 

skönlitterära formen erbjuder när det gäller att beakta mångfalden av känsloerfarenheter som 

ryms inom en och samma sociala rörelse. Samtidigt som Östman i sina verk skildrar individens 

grundläggande känslomässiga ensamhet, skrivs ”sågverksfolkets historia” fram som en möjlig 

lösning på glappet mellan de olika variationer av lidande som de enskilda arbetarna dras med. 

En egenskap hos skönlitterärt berättande är ju trots allt möjligheten att gestalta 

känsloupplevelser samtidigt, på ett sätt som är svårt att göra i det levda livet och i politiska 

texter. Den skönlitterära formen tillåter Östman att parallellt, på lika villkor, i samma 

novellsamling gestalta en mångfald av erfarenheter som alla ändå visar nödvändigheten av 

arbetarkamp, av en kollektiv politik som överbryggar dessa skiftande, ensamma känslor.  

 

 

  

 
319 Henrik Danielsson, ”Arbetsplatsolyckor orsakar allt fler dödsfall i Sverige”, Omni 29/12 2019, 

https://omni.se/arbetsplatsolyckor-orsakar-allt-fler-dodsfall-i-sverige/a/8m1vd2 (2020-05-25). 

https://omni.se/arbetsplatsolyckor-orsakar-allt-fler-dodsfall-i-sverige/a/8m1vd2
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