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storhet med mer inövade analysverktyg, som bio-
grafiska, stilistiska och sociologiska. Man kan sä-
kert försvara detta med att uppsatsformatet inte 
tillåter en djupare teoretisk diskussion, men flera 
artiklar är på ett eller annat sätt knutna till res-
pektive skribentens avhandlingar och böcker, 
där sådan teoretisk grund skulle kunna utveck-
las. Denna anmärkning kan dock på inget vis an-
vändas mot volymens redaktörer. De tvärveten-
skapliga artiklarna kan förefalla mest nyskapande, 
eftersom de i ordets fulla mening bibringar Lager-
löf-forskningen helt nya aspekter. P. O. Enquist 
har visserligen tidigare använt Kejsarn av Portu-
gallien som en illustration av Lagerlöfs påstådda 
medberoende (att hon skulle vara skadad av sin 
fars alkoholism), som om romanen vore en sjuk-
journal och saknade allt skönlitterärt värde. När 
Birgitta Odén tillämpar moderna gerontologiska 
teorier på människan Selma Lagerlöf undrar jag 
var detta har med litteratur att göra. Å andra si-
dan säger inte rubriken ”Fjorton litteraturveten-
skapliga uppsatser”, så det är kanske oberättigade 
förväntningar som förorsakar min reaktion.

Med tanke på att boken ingår i Lagerlöfstudier 
som skickas till Lagerlöfsällskapets tusen medlem-
mar måste man naturligtvis ta hänsyn till detta: 
artiklarna får inte vara alltför vetenskapliga, utan 
gärna lite underhållande och läsarvänliga. Så är 
fallet med volymen, och fördelen med en arti-
kelsamling är att man, om man så vill, kan läsa 
bara de avsnitt som känns intressanta. Den se-
naste litteraturvetenskapliga praxisen och även 
förlagens politik är annars att undvika artikelsam-
lingar och istället redigera ihop de olika bidragen 
till en sammanhängande text med flera kapitel. 
Det finns inte riktigt någon gemensam nämnare 
– förutom Selma Lagerlöf förstås – och ingen ge-
nomgående linje i samlingen, som det fanns till 
exempel i Selma Lagerlöf och kärleken eller andra 
tematiska Lagerlöfstudier. Det är dock svårt att 
åstadkomma detta med förut publicerade artiklar, 
och det var nog inte redaktörernas avsikt. Efter-
som vissa artiklar, enligt redaktörerna, har utvid-
gats och samtliga ”har fått en viss översyn” hade 
det kanske varit mer givande att låta de medver-
kande anpassa sig till varandra. Det skulle dock 
ha krävt ett betydligt mer omfattande arbete, så-
väl av de enskilda skribenterna som av redaktö-
rerna. Faktum är att, med alla ovanstående kom-
mentarerna, är boken förträfflig som den är och 
säkert kommer till användning på många olika 
sätt. Det enda som jag saknar är en författarpre-

sentation. Själv känner jag eller åtminstone kän-
ner till de flesta medverkande men det hade va-
rit värdefullt att kort presentera dem för de icke-
initierade läsarna.

Maria Nikolajeva

Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten. Vilhelm 
Mobergs mansfantasier. Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion. Stockholm/Stehag 2005.

Utforskningen av Vilhelm Mobergs mångsidiga 
författarskap går vidare. Den stabila grund av 
biografisk, litteratursociologisk och idéhistorisk 
forskning som som lagts under de senaste decen-
nierna bildar nu underlag för utfärder längs nya 
vägar. Riktningsvisarna i Ola Holmgrens bok 
Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mans-
fantasier pekar mot maskulinitet och moderni-
tet.

Ola Holmgrens välskrivna studie är både om-
fångsrik och innehållsrik. Han famnar ett stort 
material och undersöker utvecklingen av vad han 
kallar mansfantasierna i Mobergs viktigaste och 
mest kända prosaverk samt därtill i ett antal dra-
mer och i en del av Mobergs journalistik. Studien 
tar sin början i de första novellerna och romanför-
söken från åren efter första världskrigets slut, och 
avslutas vid tvåbandsverket Min svenska historia 
(1970–1971) samt det sista, oavslutade romanar-
betet. Däremellan ryms bland mycket annat in-
trängande analyser av genombrottsboken Raskens 
(1927), trettiotalsverken om stad och land, be-
redskapsromanen Rid i natt! (1941), femtiotalets 
utvandrarsvit och dess förarbete Brudarnas källa 
(1946) samt Din stund på jorden (1963).

Titelns uttryck ”mansfantasier” har Holm-
gren hämtat från Klaus Theweleits berömda verk 
Männerphantasien (1977–1978), om mansbilderna 
hos soldater i den tyska mellankrigstidens frivil-
liga, förnazistiska frikårer. Med hjälp av roma-
ner, levnadsminnen och biografiska dokument 
analyserar Theweleit med psykoanalytiska meto-
der den idealisering av soldathjälten och kriget 
som framträder i de psykiskt hämmade soldater-
nas livsvillkor. I stora stycken utgör Mobergs för-
fattarskap en motbild till denna hyllningslittera-
tur, men proletärförfattarnas resa till den svenska 
parnassen under det moderna Sveriges framväxt 
kan ändå, menar Holmgren, liknas vid frikårslit-
teraturens individuationsprocess. Ett psykoana-
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lytiskt perspektiv vägleder således även Holm-
grens undersökning. I fokus står Freuds åtskill-
nad mellan begreppen idealjag (imaginär iden-
tifikation: våra naiva önskebilder av oss själva) 
och jagideal (symbolisk identifikation: vårt med-
vetna, verklighetsförankrade jag-betraktande), 
och Holmgren spårar en utvecklingsgång i för-
fattarskapet som rör sig från idealjagets omed-
vetenhet i den unge Mobergs ”drömfabrik”, be-
folkad av kroppsstarka drängar och ideala bond-
flickor, till den mogne författarens och berättarens 
gestaltning av ett jagideal som förmår blottlägga 
och genomskåda mansfantasiernas föreställnings-
värld. Detta gör Holmgren genom att undersöka 
fiktiva mansidentiteter eller typer som ”Knekten”, 
”Herren”, ”Motståndsmannen”, ”Klasskämpen”, 
”Emigranten” och ”Diktaren”. Han avlägsnar sig 
därmed från den realistiska förståelse som präg-
lat mycket av Mobergforskningen.

I Mobergs författarskap återfinner Holmgren 
modersbindningens betydelse i de tidiga verken, 
den oidipala fasens avsked från modern, och vi-
dare det realistiska jagidealets iscensättande av 
olika mansidentiteter. Samtidigt skönjer han en 
biografisk linje. Dikt och liv vävs samman och 
boken är också en kartläggning av de drivkraf-
ter som styrde författaren Vilhelm Moberg, hans 
egen brottning med förhållandet mellan ideal 
och verklighet och med modernitetens mansrol-
ler samt hans erövring av de litterära verknings-
medlen och en självständig berättarposition. Hela 
författarskapets utveckling sammanfattas, menar 
Holmgren, i utvandrareposet, där Robert respek-
tive Karl Oskar placerar sig i de båda ändarna av 
utvecklingslinjen – den omedvetne drömmaren 
Robert, fången i den tidiga, mobergska drömfa-
brikens imaginära föreställningsvärld, och Karl 
Oskar i den symboliska ordningen med dess med-
vetenhet om mansfantasierna och de patriarka-
liska myterna.

Holmgren visar övertygande hur Mobergs verk 
gestaltar den kluvenhet mellan individ och sam-
hälle som genomsyrar moderniteten, hos Moberg 
särskilt profilerad i mansidentitetens ambivalens 
– skärningspunkten mellan begär och drömmar 
å ena sidan och den sociala verkligheten å den an-
dra, ”den diffusa skärningspunkten mellan vad 
mannen vill vara och vad samhället tillåter ho-
nom att vara” (s. 306), som Holmgren träffsäkert 
uttrycker det.

Ola Holmgrens djupa förtrogenhet med Mo-
bergs verk ger en inblick i den komplexitet tex-

terna rymmer, både i enskildhet och som delar i 
den tematiska helhet som Holmgrens studie be-
skriver. Färden genom ett av den svenska littera-
turens viktigaste författarskap blir också en fasci-
nerande resa för läsaren. Holmgren är en god be-
rättare som lyckas väl med att skriva medryck-
ande och samtidigt vetenskapligt förtroendein-
givande.

Jag ställer mig dock kritisk till att den psyko-
analytiska idealteorin upprepas intill monotonins 
gräns och hänvisas till alltför ofta. Ytterligare en 
kritisk invändning kan göras mot de stundom 
ytliga och därför snudd på onödiga referenserna 
till klassiska filosofer och tänkare som Holmgren 
åberopar, exempelvis Hegel och Rousseau. Vidare 
blir tolkningen av somliga texter väl motstånds-
lös i förhållande till Mobergs egna utsagor och de 
författarbiografiska omständigheterna.

När motståndet skärps tydliggör Holmgren å 
andra sidan – parallellt med den psykoanalytiska 
utläggningen – den process som lösgör verket från 
författaren och den biografiska situationen. Bäst 
fungerar Holmgrens läsverktyg när de mejslar 
fram den fascinerande skrivmetod som blev Mo-
bergs, skarpsynt fångad i analysen av utvandrar-
eposet. I kapitlet ”Emigranterna” skriver han:

Det ingår tydligen i berättelsens premiss att de 
män och kvinnor som befolkar dess universum 
verkligen skall ha funnits. Men även om deras 
namn hade kunnat läsas på verklighetens sönder-
vittrade gravstenar, så är de naturligtvis själva att 
betrakta som författarens och läsarnas skapelser. 
De har för länge sedan lämnat detta livet, och de 
skall snart ingå i sagan och legenden. Men innan 
så sker, skall författaren nedteckna deras livsöden. 
Han skall inte bara rädda dem undan glömskan; 
han skall även rädda dem undan sagan och le-
genden. Så måste man förstå författarens motsä-
gelsefulla premiss; han mutar in sin berättelse i 
utrymmet mellan den historiska verkligheten och 
den sagolika legenden. Och mellan dessa poler 
rör sig den allvetande berättaren. (s. 277)

Analysen exponerar på ett ypperligt sätt kommu-
nikationsakten mellan författare, berättare, text 
och läsare, i full verksamhet bortom Vilhelm Mo-
berg och hans tid, men också med en dramatisk 
räckvidd långt utöver föreställningen om jagide-
alets och idealjagets verklighetsuppfattning. Här 
träder den författare fram som fulländat behärskar 
sina konstnärliga verktyg när han spelar med illu-
sion och verklighet samt djuplodar i människan. 
Insiktsfullt understryker Ola Holmgren i detta 
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sammanhang även den avgörande skillnad på flera 
plan som föreligger mellan offentlighetens debat-
terande Moberg och den episke berättaren (även 
om självfallet journalistens och samhällskritikerns 
skolning är till oundgänglig nytta för och sätter 
avtryck i det skönlitterära arbetet). Emigrant i mo-
derniteten åskådliggör effektivt hur denne berät-
tare i olika skepnader ger sig till känna som en 
huvudperson bland romanernas talrika och skif-
tande karaktärer. En sammanfattning bildar kom-
mentaren till Mobergs roman Din stund på jor-
den, som kanske mest av allt handlar om konst-
närskapets och det skapande jagets existensvillkor 
– brännande i ljuset av Mobergs sista levnadsår, 
märkta av kraftlöshet och skrivsvårigheter.

I Holmgrens tematiska läsning av författarska-
pet utgör detta kärnan, en samlande punkt som 
inte bara rör individens utan även kollektivets 
förhållande till ideal och verklighet. Det är gi-
vetvis en vansklig uppgift att bestämma fokus i 
ett så omfattande skriftställarskap som Mobergs; 
inom hans verk ryms som Holmgren konstate-
rar flera författarskap: dramatikerns, brevskriva-
rens och journalistens för att bara nämna några. 
Ändå är det mycket som förenar dem, och Holm-
gren är något avgörande på spåren när han be-
traktar skrivandet som en skapelseberättelse ”där 
diktaren ständigt och på nytt går från intet till 
allt” (s. 381). Här står den episke berättaren åter-
igen i centrum.

Mans- och maskulinitetsforskningen är ett fält 
som expanderat med kraft under de senaste åren. 
Flera svenska forskare inom olika discipliner har 
använt teorier om män och maskuliniteter, och 
Holmgren hänvisar till sådana som äger relevans 
för hans analys. Däremot saknar jag referenser till 
den internationella forskning som varit avgörande 
för fältets utveckling och som uppmärksammat 
skilda aspekter av manlighet, till exempel Robert 
W. Connell och Michael S. Kimmel, vars under-
sökningar rör såväl föreställningar om som reali-
serandet av skilda maskuliniteter – hegemoniska, 
auktoritativa, förhandlande, marginaliserade och 
så vidare. Denna forskning har ju inte minst un-
derstrukit den psykoanalytiska teoribildningens 
betydelse för synen på maskulinitet och dessutom 
maskulinitetens relationella karaktär, en uppfatt-
ning som även Holmgren tar sin utgångspunkt i (s. 
18). Med sin gedigna kunskap om de litterära ver-
ken och deras tillkomsttid förlitar sig Holmgren i 
hög grad på sin egen textförståelse, och detta inger 
i långa stycken respekt. Han är en lyhörd uttolkare 

som förklarar de litterära verken. Resonemangen 
kring maskulinitet skulle dock vinna på en tydli-
gare forskningsanknytning, särskilt med avseende 
på sådana frågor som manlighetens många aspek-
ter samt dess relation till det kvinnliga, vilka ju 
Holmgren behandlar. Det vore ett sätt att både 
vidga horisonten kring Mobergs författarskap och 
utnyttja teoriernas potential.

Korrekturläsningen lämnar en del övrigt att 
önska. Titlar återges felaktigt och flera verk som 
refereras till eller citeras saknas i litteraturlistan; 
dessutom anges i en del fall inkorrekta utgiv-
ningsår. Mest anmärkningsvärt är att de skönlit-
terära citaten inte försetts med sidhänvisningar, 
vilket avsevärt försvårar den vetenskapliga an-
vändningen av boken.

Ola Holmgrens goda överblick över Moberg-
forskningen har sporrat honom att systematiskt 
belysa diktargärningen ur ett nytt och annorlunda 
perspektiv. Det är en välkommen ambition som 
med all sannolikhet inbjuder till ny dialog. Holm-
gren övertygar om att Vilhelm Mobergs författar-
skap är en byggsten i den berättelse om Sverige 
som präglar såväl vår litterära kanon som bilden 
av det svenska nittonhundratalet och häri inspi-
rerar han tror jag inte minst till komparativa stu-
dier. Holmgren vill visa hur Mobergs mansfanta-
sier ”[…] förändras på vägen från det gamla små-
ländska bondesamhället till den moderna svenska 
välfärdsstaten; hur de från början omogna mans-
fantasierna utvecklas till hans mogna berättar-
konst; en berättarkonst som i sin tur kommer att 
uppgå i folkfantasin. Det som börjar med Mo-
bergs mansfantasier blir med tiden Karl Oskars, 
Kristinas och hela folkets drömmar om ett bättre 
liv; det liv, som moderniteten, ironiskt nog, kan 
erbjuda.” (s. 18)

Ola Holmgren ansluter sig med detta betrak-
telsesätt till en väl företrädd uppfattning i littera-
turvetenskaplig modernitetsforskning. Den lit-
terära representationen kommer alltmer att fylla 
funktionen av en skriftbrygga mellan historia och 
samtid samt mellan fiktion och verklighet. Roma-
nerna blir modernitetens aktörer i så måtto att de 
gör begriplig en pågående kulturomvandling som 
fått sin beskrivning inte minst just genom nitton-
hundratalets svenska romankonst. Ola Holmgren 
argumenterar övertygande för Mobergs betydelse 
i en sådan process och förmedlar angelägna insik-
ter om fiktionens kraft som både upplysare och 
manipulatör. Hans fängslande bok erbjuder där-
med inte bara ny kunskap om Mobergs verk utan 
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även om modernitetens genombrott i svensk lit-
teratur och kultur.

Anna Williams

Lars Furuland & Johan Svedjedal, Svensk arbetar-
litteratur (Skrifter utgivna av Avdelningen för lit-
teratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti-
tutionen i Uppsala, 49). Bokförlaget Atlas. Stock-
holm 2006.

Litteratursociologi är ett samlingsnamn för rikt-
ningar inom litteraturvetenskapen som främst 
studerar relationerna mellan dikt och samhälle. 
I Sverige har forskningsgrenen fått sitt starkaste 
fäste vid Uppsala universitet genom den av Lars 
Furuland 1965 grundade Avdelningen för littera-
tursociologi. När han 1993 gick i pension efter-
träddes han som föreståndare för avdelningen av 
Johan Svedjedal.

Nu har de båda tillsammans fullbordat ett ef-
terlängtat verk med titeln Svensk arbetarlitteratur. 
Boken är omfattande, på hela 567 sidor. För det 
längsta avsnittet svarar Lars Furuland. Han be-
handlar verk och författare i vår arbetarlitteratur 
från det sena 1800-talets kamplyrik fram till vår 
tids arbetarspel. Svedjedal skriver om arbetarför-
lagen från 1880-talet till 1940-talet.

Detta är en lärd och välskriven bok, och den 
tar upp ett synnerligen angeläget ämne. Arbetar-
litteraturen är, såväl vad gäller bredd och mång-
sidighet som kvalitet, utan tvekan ett av de vikti-
gaste svenska bidragen till världslitteraturen, kan-
ske det mest originella. Det finns vissa motsvarig-
heter både i de nordiska grannländerna och i en 
del andra europeiska stater, men aldrig av denna 
dignitet. Furuland beklagar att det lilla svenska 
språkområdet aldrig medgett att vår arbetarlitte-
ratur har fått det internationella erkännande som 
den borde förtjäna, inte minst kvalitetsmässigt.

Vad skall man då avse med begreppet arbetarlit-
teratur? Är det litteratur om arbetare och kropps-
arbete? Eller är det litteratur skriven av författare 
som har sitt ursprung i arbetarklassen? Eller tän-
ker man i första hand på litteratur som är skri-
ven för arbetare? Furuland konstaterar att inget 
av dessa kriterier kan tillämpas till hundra pro-
cent. Exempelvis skulle Martin Koch inte kunna 
räknas in, eftersom han kom från småborgerska-
pet. Furuland avstår klokt nog från en renodlad 
definition och nöjer sig med konstaterandet att 

det är i skärningspunkten mellan de tre perspek-
tiven som den mest väsentliga arbetardiktningen 
står att finna. Det naturliga är, menar han, att se 
arbetarlitteraturen som en strömning, inte som 
någon skolbildning. Det är en strömning som 
söker sig fram på olika vägar litterärt och konst-
närligt och som kan representera olika ideolo-
giska schatteringar.

Påfallande är hur lite det idémässiga innehållet 
i arbetarförfattarnas böcker har att göra med soci-
aldemokratin i ordets aktuella mening. Politiskt 
kom tyngdpunkten där att ligga på ”magfrågan”, 
alltså på försörjningen, inte på människans kultu-
rella utveckling. I stället härrör impulserna främst 
från en socialistisk riktning som har betytt föga 
för svensk politik men desto mer för den radikala 
delen av vårt kulturliv, nämligen anarko-syndi-
kalismen, där folkbildningens roll tidigt betona-
des. Det var i den rörelsens tidningar, framför allt 
Brand, som många av arbetarförfattarna debute-
rade, och det är ofta anarko-syndikalistiska idéer 
som de framför i sina verk. Det var ingalunda 
frågan om någon anarkism som hyllade bombat-
tentat och andra våldshandlingar utan en fredlig 
anarkism i den ryske ideologen Peter Kropotkins 
anda. Kropotkin ansåg att Darwin hade gått för 
långt i sin betoning av kampens och konkurren-
sens roll för människans framåtskridande. I stäl-
let framhöll han hur solidaritet och inbördes hjälp 
hade befordrat utvecklingen.

Varför har arbetarlitteraturen växt sig så stark 
just i vårt land? Furuland finner en viktig för-
klaring i den förhållandevis goda läsundervis-
ningen i landet. Vi fick tidigt en folkundervis-
ning med märklig bredd tack vare lutherdomens 
satsning på det skrivna ordet. Guds ord skulle nå 
alla, och prästerna fick ansvaret för en elementär 
undervisning. Folkskolestadgan 1842 medförde 
större lässkicklighet, men det dröjde länge innan 
man också började satsa på allmän skrivkunnig-
het. Väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, folk-
högskolan och de tidiga folkbiblioteken kom att 
verka för demokratiska läsvanor. Men ännu långt 
in på 1900-talet betraktades på många håll den 
person som ägnade sig åt bokläsning med miss-
tänksamhet.

Arbetarförfattarna hade från sina ursprungs-
miljöer ofta med sig ett rikt berättarstoff, men för 
att kunna överföra stoffet till skrift och behandla 
det litterärt måste de skaffa sig någon form av 
utbildning. Det viktigaste var sannolikt en gan-
ska omfattande läsning av skönlitterära verk, en 


