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beskriver denna position – mellan en modernis-
tisk romanestetik som uttömt sina krafter och detta 
kommande – som mer ”kongenial” än den som fak-
tiskt realiserades av det litterära ”neo-avantgardet” 
under efterkrigstiden (i en not på sidan tio exemp-
lifierat med konkreta poeter och experimentella ro-
manförfattare som Bengt Emil Johnson och Tor-
sten Ekbom), blir man tveksam. Förklaringen till 
denna bedömning är kanhända den kritiska distans 
och den ”negativa dialektik” som Väderkvarnarna 
i Olssons läsning bär på. Likväl är det inte alldeles 
övertygande. Nog tycks ett arbete som Carl Fred-
rik Reuterswärds textinstallation På samma gång 
(1961), för att hugga till med ett exempel, ligga nog 
så nära och till och med närmare ”den neoavantgar-
distiska eller postformalistiska bildkonsten” som 
någonsin Sands roman.

Jämförelser som den sistnämnda tenderar dock 
att bli hypotetiska, eftersom faktiska litterära prak-
tiker på ett utvidgat fält aldrig blir närmare un-
dersökta eller beskrivna i Konsten att sätta texter i 
verket, vilket är ett strategiskt och pragmatiskt val 
som författaren gör. Även om man alltså kan stöta 
på konkretister i en not och, i det allra sista avsnit-
tet, samtida ordkonstnärer som den inledningsvis 
åberopade Goldsmith, så skriver Olsson redan i in-
ledningen av sin avhandling att hans projekt ”före-
går en sådan beskrivning” (14) av faktiska prakti-
ker. ”Det litterära” som han tecknar i studiens av-
slutning måste primärt fattas som en möjlighets-
horisont, vars konkreta uttryck endast antyds, men 
vars villkor tecknas. Vad som dock står helt klart 
är att den öppning mot ”det litterära” som erbjuds 
skulle komma att ha ganska så genomgripande ef-
fekter på ämnet och disciplinen litteraturvetenskap 
– teoretiskt, pedagogiskt, institutionspolitiskt. Ett 
antal tänkbara modifikationer och variationer tar 
form i läsarens fantasi: textvetenskap, de litterära 
praktikernas historia, studiet av mediala disposi-
tiv, och så vidare.

Sådana öppnanden av ämnet äger kanske rum 
med jämna mellanrum i den kritiska och veten-
skapliga praktiken, men sällan synliggörs och ana-
lyseras de på det sätt som sker här. Den förskjutning 
av ramverket kring litteraturen som erbjuds kan 
som Olsson visar vara betydande för en omläsning 
av modernismens och avantgardets historier och 
verk, men också för att begreppsliggöra, analysera 
och tolka det vidgade landskap av litterärt oriente-
rade meningsskapande mekanismer som samtids-
kulturen framkallar. Och jag tänker inte bara på the 
usual suspects (bloggar, twitterdikter, sms-romaner, 

fan fiction, digital litteratur i skiftande skepnader), 
utan också på just konceptuell poesi i Goldsmiths 
anda, bildkonst med litterära drag, ljudpoetiska 
verk, litterära arbeten i massmediernas närhet (af-
firmativa och kommersiella såväl som kritiska) eller 
litterärt-performativa undersökningar av det slag 
som den amerikanske poeten David Buuck iscen-
satte för några år sedan, då han lät hyra en privat-
detektiv som fick följa honom under ett dygn, för 
att sedan använda detektivens anteckningar till ett 
självbiografiskt porträtt.

I alla dessa riktningar söker sig inte Konsten att 
sätta texter i verket. Men dess fascinerande läsning 
av Stein, Sand, modernismen och avantgardets tra-
ditioner, såväl som dess försök att teckna en litte-
rär praktik bortom den etablerade, öppnar fältet 
för studier av sådant slag – och för en förnyad re-
flektion kring litteraturvetenskap i stort. Och oak-
tat de fråge- och utropstecken som mitt exemplar 
har i marginalen, så är det inte särskilt ofta man får 
chansen att konstatera något sådant om en dok-
torsavhandling.

Jesper Olsson

Jens Liljestrand, Mobergland. Personligt och poli-
tiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Ordfront 
förlag. Stockholm 2009.

Vilhelm Mobergs utvandrarserie har tidigare be-
handlats av flera forskare, bland dem Gunnar Ei-
devall och Rochelle Wright. Tidigare analyser av 
de fyra romanerna i serien (1949–1959) har främst, 
om än inte alltid, gällt deras funktioner som histo-
riska romaner, främst deras socialhistoriska bak-
grund i 1800-talet. I sin perspektivrika avhandling 
är Jens Liljestrand dock ute efter något annat. Sina 
huvudsakliga frågeställningar summerar han som:

”På vilka sätt kan utvandrarserien läsas som ett 
sam tidshistoriskt och biografiskt dokument?
 Hur kommer det sig att serien fick en så stark 
och genom årtiondena beständig position i svensk 
litteratur och samhällsdiskurs?
 Hur kan de två ovanstående frågeställningarna 
i sin tur bidra till att förklara ikoniseringen av Mo-
berg?” (s. 21)

Liljestrand vill alltså relatera romanerna till efter-
krigstiden, snarare än till 1800-talet. Hans under-
sökning av utvandrarseriens tillkomst, litterära uni-
versum och genomslag är så bred att vart och ett av 
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de fem analyskapitlen sannolikt kunnat utvidgas 
till en egen avhandling. Liljestrand satsar snarare på 
bredden och hans framställning är både elegant och 
vägvinnande, trots att materialet är stort. Till arbe-
tet kommer han med en lämplig dubbel kompetens 
– dels som utgivare av ett brett urval av Vilhelm 
Mobergs brev (1–2, 2007–2008), dels som skön-
litterär författare. Det senare ger honom en skarp 
blick för delar av skönlitteraturens sätt att fungera 
som inte brukar fastna i gängse litteraturteorier.

Framställningen inleds med några episoder och 
reflexioner som visar på utvandrarseriens betydelse 
och plats i vad Jens Liljestrand kallar ”det kollek-
tiva minnet” (naturligtvis en ganska problematisk 
term). Därefter redovisar han sina teoretiska ut-
gångspunkter. Den ena finns i det litteratursociolo-
giska perspektivet, där han bland andra lyfter fram 
Lars Furuland och Henrik Schück som inspiratö-
rer i en historisk-empirisk tradition. Den andra ut-
gångspunkten finns i det biografiska perspektivet, 
som Liljestrand med rätta ser som ”En sorts under-
avdelning av det litteratursociologiska perspekti-
vet” (s. 23). I en viktig passus anmärker han att det 
biografiska material han använder visserligen ”möj-
liggör en enhetlig och inträngande tolkning” av 
utvandrarserien, men att den inte ”falsifierar eller 
utesluter […] de andra tolkningar som har gjorts” 
(s. 25). En tredje utgångspunkt finns i feministiska 
och genusanalytiska perspektiv.

Liljestrand presenterar sina utgångspunkter dis-
tinkt, med sinne för väsentligheter och med mogen 
förståelse för värdet av andra perspektiv än dem 
han anlägger. Som har framgått är han metodplu-
ralist, utgående från insikten att litteraturforsk-
ningen vinner på att bredda sitt område från den 
konventionella inriktningen på textanalys. De en-
skilda kapitlen fokuserar olika aspekter av utvand-
rarserien, men Liljestrand gör inte anspråk på att 
besvara sina frågor ”en och en” (s. 32), utan behand-
lar dem i ”en sammanflätad framställning” (s. 32). 
Det innebär att avhandlingens grundfrågor konti-
nuerligt tas upp till förnyad granskning.

Utöver syftesformulering och metodavsnitt 
rymmer det första kapitlet en översikt av källma-
terial och forskning om Vilhelm Moberg, med sär-
skild tonvikt på utvandrarserien. Liljestrand profi-
lerar sig mot sina föregångare, men med erkänsla 
och ödmjukhet. Typisk är hans formulering att han 
ser sin avhandling som ”ett komplement snarare än 
ett korrektiv till Eidevalls kartläggning” (s. 29–30).

Det andra kapitlet cirklar kring Vilhelm Mo-
bergs intresse för historia. Där finns en skiss av 

några aspekter på den historiska romanen i Sve-
rige under 1900-talet. Tonvikten ligger på auto-
didakternas insatser, medan den historiska popu-
lärromanen saknas i översikten. Liljestrand gör se-
dan en genomgång av hela Mobergs författarskap 
med syfte att visa att dennes ”romaner i hög grad 
handlar om ett personligt och politiserat förhål-
lande till dåtid och nutid” (s. 39). I genomgången 
delar Liljestrand in Vilhelm Mobergs romaner i 
fyra grupper: bonderomaner, självbiografiska ro-
maner, historiska romaner och övriga romaner (sa-
tiriska, samhällskritiska).

Grupperingen är inte orimlig, men ett problem 
är förstås att ”bonderoman” och ”historisk roman” 
ibland sammanfaller – i avhandlingen förs utvand-
rarserien också till bägge grupperna (jfr ex. s. 47, 81, 
186). Ett halvt osynligt kriterium för distinktionen 
mellan bonderoman och historisk roman tycks fin-
nas i termen episodio nacional (s. 46), en term inom 
spansk litteratur och litteraturforskning som av-
ser en roman om landets nyare historia. Romaner 
i den genren kan gälla av författaren självupplevda 
händelser, men också sådant som inträffat decen-
nierna före författarens födelse. I praktiken verkar 
Liljestrand ha avgränsat ”historisk” roman som den 
grupp romaner som utspelar sig för alltför länge se-
dan för att räknas som episodio nacional (jfr s. 47). 
Men termen episodio nacional har inte varit helt ut-
slagsgivande, eftersom åtminstone Soldat med bru-
tet gevär borde räknas dit, sannolikt också trilogin 
om Knut Toring.

Genomgången av romanerna tar sikte på åter-
kommande motiv och tematik i dem: historien 
som tidsspegel; hembygd och släkt; skogsgånga-
ren; återvändomotivet; att erövra historien; kon-
flikten mellan då och nu (jfr summeringen s. 70–
72). Liljestrand noterar hur Vilhelm Moberg ti-
digt blev fängslad av föräldragenerationens munt-
liga berättartradition, och använde den i Raskens. 
Under trettiotalet pendlade hans romaner mellan 
nutid och dåtid, ofta med dåtiden som något av ett 
förlorat paradis, förlagt till bondemiljö. Också hans 
självbiografiska romaner har en dragning till dåtid, 
detta genom att främst bygga på minnen från barn-
dom och ungdom. De historiska romanerna utspe-
lar sig i regel i Värend, i småbrukarmiljö och med 
huvudpersoner ur samma samhällskikt som Vil-
helm Moberg kom från (se s. 59). Romanerna kri-
tiserar överhet och förtryck, och får gradvis en sva-
gare självbiografisk koppling. De berättelser som 
förs till gruppen övriga romaner är också samhälls-
kritiska, men ofta mer satiriska.
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I det tredje kapitlet är vi framme vid utvandrar-
serien, som här behandlas som ”livshistoria”, präg-
lade av Mobergs egen tillvaro. Liljestrand använ-
der sin kunskap om Vilhelm Mobergs liv och brev-
växling för att lyfta fram reflexer ur Mobergs eget 
liv. Det rör sig om en rad inslag, stora som små. 
Vilhelm Moberg kom själv ur en liknande geogra-
fisk och social miljö som huvudpersonerna i roma-
nerna, under åren i USA drabbades han av liknande 
hemlängtan och tendenser till amerikanisering som 
han låter dem uppleva. När han hittade sin sons 
kvarglömda skor och drabbades av längtan efter ho-
nom, lät han i fiktionen skorna förvandlas till ett 
minne av en död dotter; en kraftig snöstorm under 
en bilfärd förvandlades i Nybyggarna till en livs-
hotande och dramatisk naturkatastrof; ett rånför-
sök som Vilhelm Moberg nästan utsattes för gick 
samma väg från liv till dikt. Den öronsjukdom som 
Vilhelm Moberg led av fick drabba Robert, hans 
ryggvärk Karl Oskar. Etc, etc. Liljestrand pekar på 
likheterna, men är också noga med att betona hur 
Vilhelm Moberg hela tiden ändrar och förädlar det 
biografiska råmaterialet i sina romaner.

Det fjärde kapitlet ägnas analysen av utvandrar-
serien, analyserad som ”kallakrigsberättelse”. Kapit-
let inleds med en något rapsodisk skiss över tids-
klimatet, men inriktas sedan på analysen av Vil-
helm Mobergs idéer – hans kritik mot Sverige och 
socialdemokratin i olika sammanhang (som rik-
tade sig mot den byråkratiserade staten), hans in-
satser som opinionsbildare (bl.a. i rättsrötedebat-
ten). Liljestrand påminner om hur Moberg hyllade 
USA som frihetens hemland, en nation där frihe-
ten står starkare än i den ”polisstat” och ”överhets-
stat” som Sverige enligt Moberg blivit. Samma bild 
av det forna hemlandet har som bekant Karl Oskar 
i utvandrarserien, fast det där är en äldre tids över-
het av ämbetsmän och kyrka han flyr ifrån. Efter 
en del övergripande synpunkter av det slaget fort-
sätter kapitlet med en analys av hur skildringen av 
olika personer i serien kan ses som utslag av ”kalla-
krigskulturen” (s. 133). Skildringen av Ulrika vi-
sas vara tydligt sexualiserad, och en del i detta är 
att hon blir ett hot mot äktenskapet och den pat-
riarkala ordningen. Robert blir en representant 
för outsidern och avvikaren, en vanlig skräckbild 
under kalla kriget. Liljestrand knyter också djärvt 
Robert till femtiotalets föreställning om ”den inre 
fienden” – den öronsjukdom han bär på är nämli-
gen hans inre fiende, en röst som han inte kan bli 
fri ifrån. Berättelsen om Karl Oskar och Kristina 
tolkas som den om individen och kärnfamiljen, en 

sorts gradvis förverkligad liberal utopi som pro-
fileras mot föreställningar om kollektivt ägande. 
Så framstår utvandrarserien som en berättelse om 
USA vs Sovjetunionen i den historiska fiktionens 
form. (Som läsare har jag lockats att tänka vidare 
enligt Liljestrands linjer. I utvandrarserien går det 
då att se tydliga utslag av folkhemssveriges ansvars- 
och strävsamhetsideal, liksom hela serien kan ses 
som ett sätt att bearbeta den inrikes migration som 
pågick i landet under hela 1900-talet.)

Dessa avsnitt rymmer också flera minianalyser 
av Vilhelm Mobergs personskildring och litterära 
teknik. Delar av dem bryter sig ur frågeställningen 
om serien som en kallakrigsberättelse. Liljestrand 
visar exempelvis hur Karl Oskar får personifiera 
”den hegemoniska maskuliniteten”, en idealgestalt 
med alla de goda ”manliga” egenskaperna. På vä-
gen lyfter han också fram hur Moberg under arbe-
tet med romanerna valde bort de negativa person-
lighetsdrag han först tänkt förse Karl Oskar med 
(s. 157–158). Liljestrand pekar även på den symbo-
liska laddningen i Karl Oskars planer på att bygga 
nya hus, större och bättre – husbyggarplanerna är 
en psykologisk mätare på hans arbetslust, en sym-
bol för den amerikanska nationen, en metakom-
mentar till Vilhelm Mobergs eget arbete med ut-
vandrarserien och så småningom ett inslag av tra-
gik och misslyckande.

Det femte kapitlet handlar om utvandrarse-
riens framgångar. En utgångspunkt finns i Pierre 
Bourdieus teori om sociala fält, som Liljestrand 
alldeles riktigt konstaterar inte riktigt är tillämplig 
på Vilhelm Mobergs och arbetarförfattarnas verk 
eftersom de fick ”en slags dubbel positionering” (s. 
173) genom att vara både kulturellt och kommer-
siellt framgångsrika. Liljestrand skisserar en bild av 
Vilhelm Mobergs position i det litterära fältet vid 
slutet av 1940-talet genom att analysera tidningsar-
tiklarna vid hans femtioårsdag den 20 augusti 1948, 
och går därefter igenom hur utvandrarserien togs 
emot av kritiken. Småland, epos, urberg, odling, 
kraftprov, bondestam och folk var några ord som 
återkom i recensioner som i regel var uppskattande 
eller översvallande. Några vände sig dock mot Mo-
berg, och Liljestrand konstaterar intressant att flera 
recensenter tog upp inslagen av kritik mot samti-
den i serien. Ett parti i kapitlet ägnas den s.k. ”sed-
lighetsfejden” runt serien. Med åren skildrade Vil-
helm Moberg denna fejd på ett allt mer tendenti-
öst sätt, en bild som Liljestrand korrigerar genom 
att gå tillbaka till de samtida källorna.

Därefter skildrar han utvandrarseriens utgiv-
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ningshistoria. I korthet visar analysen att den i 
Sverige blev en oerhörd upplageframgång, senare 
förstärkt av filmatiseringen och musikalen. Den 
översattes också till sexton främmande språk, men 
utan att någonstans i utlandet bli en verklig fram-
gång i antal sålda exemplar. Mot slutet av kapitlet 
tar Liljestrand upp fyra exempel på hur serien har 
fått genomslag också utanför det litterära området. 
Det första exemplet är den staty som uppfördes i 
Karlshamn 1959 – konstnären Axel Olsson avsåg 
den som ett minnesmärke över utvandrare i all-
mänhet, men den kom allmänt att ses som en av-
bild av Karl Oskar och Kristina, och i samband med 
invigningen fick Moberg mångdubbelt mer upp-
märksamhet än Olsson. De två följande exemplen 
gäller vad man kalla elektroniska förstärkare av ro-
manerna, först Jan Troells filmatiseringar Utvand-
rarna (1971) och Nybyggarna (1972), sedan Björn 
Ulvaeus och Benny Anderssons musikal Kristina 
från Duvemåla (1995). Det sista exemplet är Riks-
teaterns pjäs Utvandrarna (2006), regisserad och 
dramatiserad av Farnaz Arbabi, där berättelsen har 
ändrats till att gälla invandrares erfarenheter vid 
ankomsten till nutidens Sverige. Mot slutet av ka-
pitlet summerar Liljestrand så faktorerna bakom 
romanseriens starka ställning i den litterära offent-
ligheten (s. 206–208). Modellen har en generell 
räckvidd och det finns skäl för andra forskare att 
använda den vid analyser av litterär framgång.

Analyserna i kapitlet fungerar bra, men ännu 
bättre stadga hade framställningen kunnat få om 
Liljestrand också fört in Hans Hertels modell över 
litteraturens ”fem kretslopp” i det moderna medie-
samhället – en modell som täcker just de populari-
seringar, remedialiseringar och överflyttningar till 
”det kollektiva minnet” som han intresserar sig för.

Det sjätte och avslutande kapitlet är, som Lilje-
strand säger skrivet i ”en friare och mer problema-
tiserande form” (s. 215) – man kunde också kalla 
den essäistisk. Liljestrand vill diskutera Vilhelm 
Moberg som svensk nationalförfattare, och rela-
terar honom och hans romaner till olika föreställ-
ningar om svenskhet. Vi möter den tillbakablick-
ande landsbygdsromantiken, bonden och den röda 
stugan, men också föreställningar om moderni-
tetsivrande, nationalism, individualism och rätts-
känsla. Avsnittet är ofrånkomligen något luckert, 
beroende på svårigheten och kanske omöjligheten 
att frilägga sådana ”nationalegenskaper”. Vad Lil-
jestrand däremot gör med större precision är att 
visa hur Vilhelm Moberg på olika sätt explicit har 
satts i samband med föreställningar om svenskhet 

eller det svenska ”folket”. Riktigt eller inte spelar 
här ingen roll. Som Liljestrand observerar har Vil-
helm Moberg förvandlats till ”ett slags sagofigur” 
(s. 226) som inkarnerar Sverige. Trots att han un-
der större delen av sitt liv bekämpade Sverige blev 
Moberg något av ett nationalmonument.

På de sista sidorna i avhandlingen summerar Lil-
jestrand de faktorer som givit Vilhelm Moberg och 
utvandrarserien en så stark ställning. En kärnpunkt 
finns på s. 241.

Emigrationen, ett nyckelavsnitt i berättelsen om 
den dåliga svensken, gestaltades på ett sätt som 
stämde överens dels med den äldre nationalism 
som romantiserade den svenska naturen och bon-
desamhället, dels med den moderna efterkrigs-
tidsnationalismens internationalistiska och fram-
åtblickande ideal. Moberg, själv smålänning från 
jordbrukssamhället, själv utvandrare, själv i oppo-
sition med det reaktionära och auktoritära Sverige, 
kom att personifiera sitt verk och därmed också 
den svenska allmogen, det svenska landskapet och 
den svenska historien. Mobergs ryktbarhet och 
hans böckers popularitet flätades samman och 
skapade en legend om Sverige, en berättelse om 
ett landskap, en människotyp och en utvandring 
som blev till ett kollektivt minne, ett segment i den 
svenska nationella identiteten. (s. 241)

På de sista raderna i avhandlingen talar Liljestrand 
om hur romanerna i utvandrarserien har fått något 
tidlöst över sig, förvandlats till myt och saga, på nå-
got sätt frigjorda från tiden. Men han vill alltså åter-
föra dem på den tid när de skrevs och lästes, visa på 
hur historiska omständigheter har påverkat deras 
tillkomst, överlevnad och kanonisering.

I referatet har jag redan riktat anmärkningar mot 
en del enskildheter. Några fler detaljer kan näm-
nas här.

Litteraturlistan är tyvärr väl spartansk. Uppgift 
om signum saknas för det allra mesta materialet un-
der otryckt material. Undertitlar och serietitel sak-
nas på åtskilliga verk bland det tryckta materialet, 
och uppgifter om på vilka sidor i samlingsverk upp-
satser i samlingsverk återfinns saknas också.

På en del ställen arbetar Liljestrand med urval 
av materialet kring Moberg. Det är nödvändigt, 
eftersom artiklarna och breven är så många, men 
grunderna för urvalet motiveras sällan. I kapitlet 
om utvandrarserien som självbiografiska roma-
ner utnyttjar han exempelvis tre av Vilhelm Mo-
bergs stora brevväxlingar, den med Eyvind John-
son, hustrun Margareta Moberg och svenskame-
rikanen Edgar Swenson (s. 76). Urvalet fungerar 
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bra, men motiveras egentligen aldrig – annat än 
med påpekandet att brevväxlingarna är stora och 
”genom sin totala räckvidd kommer i beröring med 
hela Mobergs professionella och privata liv” (s. 76). 
Betyder detta att inga andra brevväxlingar kommer 
i närheten av detta? Och varför har just tre brevväx-
lingar valts, inte exempelvis två eller fem? Analysen 
av mottagandet av utvandrarserien baseras på re-
censioner i sju ”tongivande tidningar”, från Dagens 
Nyheter till Morgon-Tidningen (s. 176). Det stäm-
mer naturligtvis att de var viktiga (även om Mor-
gon-Tidningen lades ner under 1958, alltså innan 
utvandrarserien var avslutad). Men urvalet kunde 
ha motiverats bättre. De flesta men inte alla av tid-
ningarna var nationella – GHT är med i urvalet, 
men inte Sydsvenska Dagbladet eller Upsala Nya 
Tidning. Och när Liljestrand senare går igenom 
nekrologer över Vilhelm Moberg är fem av tidning-
arna gemensamma med det första urvalet, men MT 
och StT har fallit bort, medan GP har kommit till. 
Som läsare undrar man förstås varför urvalen skil-
jer sig åt, och hur de har gjorts.

Vilhelm Moberg blev en av sin tids mest utgivna 
författare, och det är lätt att bli närblind för hans 
framgångar. När han utgav sin första bok på Bon-
niers, Raskens (1927), blev den med tiden smått en 
succé – men Liljestrand säger att den ”bara” (s. 188) 
såldes i 4 000 ex. under de första åtta åren. Uppla-
gan var dock rätt ansenlig. Normalupplagan för en 
ny roman på Bonniers låg vid denna tid på ca 2 000 
ex. och för en diktsamling på drygt 1 000 ex. Man 
kan snarare beskriva utgivningen av Raskens som 
att Moberg började hos Bonniers med en modest 
succé – om man jämför med annat än Mobergs 
egna senare upplagor.

Liljestrand lyfter fram folkboksseriernas bety-
delse för spridningen av Vilhelm Mobergs böcker. 
Serierna hade sin storhetstid under femtiotalet, 
och mer i förbigående säger Liljestrand att de 
blev ”en historisk parentes, mellan den tid då bara 
en begränsad samhällsgrupp kunde tillgodogöra 
sig litteratur och tv-ålderns inträde mot slutet av 
1950-talet” (s. 189). Jag tycker nog att detta är lite 
för schematiskt uttryckt. Vid början av 1900-talet 
fanns ju först enkronasböckerna, sedan tjugofem-
öresböckerna, därefter avbetalningshandel med 
böcker. Varefter sextiotalet kom med en ny form 
av billigböcker – pocketböckerna.

Folkböckernas betydelse för spridningen av Vil-
helm Mobergs böcker urholkades gradvis, vilket 
framgår av Liljestrands diagram över totaluppla-
gorna för utvandrarserien i olika utgivningsformer 

(s. 191). Han summerar mönstret som ”en svagt vi-
kande upplaga” (s. 190). Det stämmer naturligtvis 
när man ser till totalupplagan, men jag vill betona 
att upplagan för originalutgåvan steg för två av de 
tre sista romanerna. Nedgången i totalupplagan 
hade inte primärt att göra med Vilhelm Mobergs 
böcker, utan med en generell nedgång för uppla-
gorna inom folkboksserierna, en som också drab-
bade författare som Fridegård, Ivar Lo-Johansson 
och Moa Martinson. (Se Johan Brinck m.fl., Fol-
ket i Bilds folkbokserie 1940 – 1960 – en annoterad 
förteckning. Specialarbete 1979:46 [Borås: Biblio-
tekshögskolan, 1979]. – Även utg. i Litteratur och 
samhälle 15:2/3, 1979.) Resonemangen kring Mo-
bergs upplageframgångar borde alltså ha nyanserats 
så att det klarare framgick att den egna kraften i ut-
vandrarserien gav romanerna ökande upplagor vid 
utgivningen, medan det var mer allmänna omstän-
digheter på bokmarknaden som gjorde att uppla-
gorna för billighetsutgåvorna minskade.

Det finns mycket som imponerar och engagerar 
i framställningen, alltifrån det stora greppet över 
Vilhelm Mobergs författarskap till de många fina 
observationerna om detaljer i hans berättarteknik. 
Som helhet övertygar framställningen om att åt-
skilligt i utvandrarserien verkligen är samtidspoli-
tiskt och personligt.

Ett problem är dock att Liljestrand ibland ten-
derar att driva den biografiska synpunkten väl ensi-
digt och hårt. I avsnittet ”Avhandlingens upplägg-
ning” tidigare i framställningen sägs att en ambi-
tion med undersökningen är att ”visa hur dikten 
blev en spegling av författarens egen livssituation” 
(s. 32). Spegling uppfattar jag som ett alltför starkt 
ord. Det stämmer förstås att utvandrarseriens två 
sista delar, som Liljestrand senare säger, ”kan lä-
sas som berättelsen om en författares åldrande” (s. 
102). Men en mer näraliggande läsning är rimli-
gen att den handlar om en annan sorts åldrande 
– det hos några fiktiva invandrares och jordbruka-
res. Därför är det inte heller givet att enbart en bio-
grafisk tolkning skulle vara den som ”förklarar den 
tunga atmosfär av melankoli och ödslighet som vi-
lar över skildringen” (s. 102). På samma sätt är det 
väl starkt att säga att Karl Oskar på många sätt är 
”kalkerad” på Vilhelm Mobergs egen upplevelse av 
åldrande (s. 103).

Påståenden av det slag som citerats ovan åter-
kommer på andra ställen, och jag får känslan av 
att Liljestrand under avhandlingen blir så föräls-
kad i sin egen tes om ”livsreflexernas” betydelse i 
utvandrarserien att han gärna överdriver de aspek-
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ter av serien som passar in på den, samtidigt som 
han underskattar andra. Det tydligaste exemplet 
finns i slutet av kap. 5, det som handlar om Vilhelm 
Mobergs framgångar. Där säger Liljestrand om ut-
vandrarserien att ”dessa böcker var, som jag har vi-
sat, inte på något sätt frikopplade från hans [Mo-
bergs] dagsaktuella polemik eller personliga ställ-
ningstaganden” (s. 211). Visst var romanerna be-
roende av dessa dimensioner, det visar Liljestrand 
övertygande. Men att säga att de inte på något sätt 
var frikopplade från personen Moberg ter sig väl 
drastiskt. Formuleringen väger inte in fiktionens 
kraft att överskrida sitt ursprung.

Samma tendens till ensidiga påståenden finnas 
i resonemangen om romanerna som kallakrigsbe-
rättelser, även om problemet här är mer komplice-
rat. Liljestrand är visserligen ofta övertygande när 
han vill visa hur stämningar från kalla krigets tan-
kevärld präglar romanerna. Men ibland tycks han 
driva tesen väl hårt om att influenserna kommer 
just från kalla krigets tankevärld. Ett exempel är 
analysen av Ulrika. Liljestrand visar övertygande 
på ambivalensen i Vilhelm Mobergs skildring av 
henne – å ena sidan hotfull, å andra sidan ömkans-
värd, en kvinna sliten ”mellan sitt fysiska begär och 
sin längtan efter oskuld och renhet” (s. 136). Vad 
ligger bakom detta? Enligt Liljestrand det faktum 
att ”Detta speglar i sin tur 50-talets motstridiga re-
lation till sexualiteten, ett samhälle som kunde läsa 
om sin egen onani, homosexualitet och promisku-
itet i Kinseyrapporten och som samtidigt hyllade 
äktenskapet och familjen som norm.” (s. 136) Så 
kan det vara. Men finns det inte en mer näralig-
gande förklaring, den att Ulrika blir personifika-
tionen av två gamla kvinnoklichéer i en gestalt, ho-
ran och madonnan?

En liknande invändning kan riktas mot polari-
seringen mellan den handlingskraftige Karl Oskar 
och den drömmande Robert. Liljestrand knyter 
den till ”kalla krigets polarisering” (s. 140) mellan 
de två manstyperna, men också här rör man sig ju 
med sega strukturer – konflikten mellan vardags-
mannen och drömmaren, familjefadern och odå-
gan. Och jag är inte heller övertygad om att Roberts 
susande öra så tydligt kan kopplas till termen ”den 
inre fienden” som Liljestrand vill.

Inte heller övertygas jag av idén att det skulle fin-
nas några väsentliga likheter mellan berättelsen om 
Roberts tid i mellanvästern och en detektivroman 
(s. 146), eller att detta skulle koppla romanen spe-
cifikt till kalla kriget. Om berättelsen verkligen lik-
nar en detektivroman, bör man minnas att genren 

hade funnits i hundra år innan kalla kriget bröt ut, 
och att genren i sig knappast kan kopplas särskilt 
hårt till kalla krigets mentalitet (även om de detek-
tivromaner som skrev då naturligtvis präglades av 
tidsandan). Men jag kan inte riktigt se att berättel-
sen om Robert har några väsentliga likheter med en 
detektivroman, annat än den ytterst abstrakta att 
bägge försiggår på två tidsplan, ett då och ett nu. 
Den väsentliga skillnaden gentemot en detektivro-
man är att ingen undersökning utförs i utvandrar-
romanen, och att den inte rymmer någon undersö-
kare (alltså motsvarigheten till detektiven).

På samma sätt är jag tveksam till att skildringen 
av Karl Oskars och Kristinas äktenskap behöver 
kopplas särskilt hårt till Vilhelm Mobergs samtid. 
Liljestrand ser denna äktenskapsskildring som en 
spegling av kalla krigets idealiserande av familjen 
och äktenskapet och de polariserade könsroller 
som denna ’familism’ drev fram” (s. 149). Det kan 
så vara, och kanske var detta en förklaring till roma-
nernas framgång. Men samtidigt finns ett mer nära-
liggande historiskt sammanhang: Vilhelm Moberg 
skildrade helt enkelt det traditionella äktenskapsi-
dealet som det såg ut runt 1850.

En invändning av samma art kan riktas mot ana-
lysen av pjäsen Lea och Rakel, där Moberg drama-
tiserade den bibliska berättelsen. Liljestrand kom-
menterar: ”Ur ett kallakrigsperspektiv kan Lea 
och Rakel läsas som en kritik mot idealiseringen 
av äktenskapet och barnalstrandet” (s. 155). In-
vändningen är given – man behöver inte se pjäsen  
genom kalla kriget för att detta mönster ska bli tyd-
ligt.

Vad problemet gäller är alltså kriterierna för att 
något ska kallas för ”kallakrigsberättelse” eller ses 
som influerat av kalla kriget. Måste man förutsätta 
att romanerna rymmer något kalla-kriget-speci-
fikt? Eller räcker det med att de är skrivna under 
den epoken? Ett enkelt sätt att beskriva olika till-
vägagångssätt är att renodla tre olika resonemang 
som visar att utvandrarserien är en kallakrigsbe-
rättelse. Efter ökande grad av stränghet kan de be-
skrivas så här.

(1) Kronologiargumentet: utvandrarserien skrevs 
under kalla kriget – alltså är utvandrarserien en 
kallakrigsberättelse

(2) Idéargumentet: under kalla kriget var före-
ställningen x viktig; utvandrarserien skrevs under 
kalla kriget: i utvandrarserien är föreställningen x 
viktig – alltså är utvandrarserien en kallakrigsberät-
telse (x = t.ex. homofobi, hög värdering av traditio-
nellt äktenskap, beundran för USA)
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(3) Unicitetsargumentet: under kalla kriget var 
föreställningen x viktig; i andra epoker har före-
ställningen x inte varit lika viktig eller ens förekom-
mande; utvandrarserien skrevs under kalla kriget; i 
utvandrarserien är föreställningen x viktig – alltså 
är utvandrarserien en kallakrigsberättelse

(x = t.ex. skräck för sovjetisk atombomb, åsikt 
om Berlinmuren – allt naturligtvis möjligt att ge-
stalta i symbolisk och överförd form)

Min bild är att Liljestrand pendlar mellan kro-
nologiargumentet och idéargumentet, men inte 
kräver vad som kan kallas kallakrigsunicitet av ro-
manerna. Det gör att det blir svårt att i praktiken 
urskilja om något är specifikt ”kallakrigetaktigt” i 
dem. I värsta fall hotar ett enkelt cirkelargument 
– romanerna är kallakrigsberättelser eftersom de 
skrevs under kalla kriget.

Den underliggande logiken för att använda 
kronologiargumentet tycks ligga i tanken att ett 
verk ”kan läsas” på ett visst sätt. Det är nästan en 
standardformulering inom nutida litteraturveten-
skap, ofta med ganska oklar innebörd, och den an-
vänds rätt flitigt i avhandlingen. Här några exem-
pel: ”Det har nu blivit dags att föra detta perspek-
tiv vidare till utvandrarromanerna och visa hur de 
kan läsas som en spegling av författarens personliga 
liv; av hans upplevelser och drömmar, framgångar 
och besvikelser.” (s. 73); ”Den lilla scenen kan läsas 
som en allegori över kyrklighetens tendens att vilja 
vända bort blicken från det realistiska och natur-
liga” (s. 91); ”Utvandrarseriens två sista band kan 
läsas som berättelsen om en författares åldrande” 
(s. 102) (Mina kursiveringar. Fler exempel s. 95, 104, 
110, 125, 237; jfr s. 90.)

Visst övertygar Liljestrands resonemang om att 
verken och scenerna kan läsas på det sätt som anges. 
Men vad som inte sägs är varför de ska läsas på det 
sättet, och närmare bestämt varför de ska läsas på 
det sättet hellre än på ett annat. På ett plan kan 
detta ses som frågan huruvida det finns en enda rik-
tig tolkning av ett verk – en debatt där jag antar att 
Liljestrand, liksom de flesta andra, står på pluralis-
mens sida (och mot monismen) Men det är inte det 
jag är intresserad av, utan en mer precis fråga, den 
om förklaringar. Jag är inte säker om Liljestrand an-
vänder frasen ”kan läsas” som en omskrivning för 
”kan tolkas” i största allmänhet, eller att det under 
den – åtminstone ibland – ligger också en tanke på 
ett orsaksförlopp. Alltså att Vilhelm Mobergs dröm-
mar och förhoppningar (s. 73) och hans åldrande 
(s. 102) skulle tillhöra orsakerna till att serien ser 
ut som den gör?

Om vi på det sättet talar om orsaksförlopp blir 
det ju möjligt att på ett tydligare och mer menings-
fullt sätt väga olika tolkningar mot varandra – men 
också att väga samman dem eftersom orsaksförlopp 
ofta är multikausala. Och här finns den vetenskap-
liga kärnan och vikten i Liljestrands textanalyser 
enligt min uppfattning. Han visar att det finns vä-
sentliga orsaksfaktorer bakom utvandrarserien som 
tidigare forskning har undervärderat – deras för-
ankring i Mobergs egen samtid. Det ger en delvis ny 
bild av Mobergs serie som säkert kommer att stå sig.

Som har framgått gäller mina invändningar 
mot avhandlingen främst en viss tendens att knyta 
tolkningarna allt för ensidigt till visa biografiska 
och samtidshistoriska faktorer. Också denna ny-
anserade avhandling kunde ha varit mer nyanse-
rad, ibland kanske också mer försiktig. Samtidigt 
vill jag upprepa att Liljestrands huvudteser är både 
övertygande och inspirerande. Hans avhandling vi-
sar i hur hög grad Vilhelm Mobergs biografi och 
samtida historia genomsyrar utvandrarserien, och 
i vilken omfattning verket och dess författare har 
förknippats med olika föreställningar om den yt-
terst tänjbara termen ”äkta svenskhet”. Liljestrand 
gör sina analyser med koncis elegans, självständig-
het och originalitet. På ett tilltalande sätt lyckas 
han avförtrolla bilden av Moberg och dennes verk, 
föra tillbaka dem på den samtidshistoria där de i så 
hög grad hör hemma.

Johan Svedjedal

Johan Alfredsson, ”Tro mig på min ort” – oöversätt-
ligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil John-
sons poesi 1973–1982. Förlaget Holzweg. Hägersten 
2010.

Johan Alfredssons avhandling är den första mono-
grafin över Bengt Emil Johnsons författarskap och 
ett värdefullt bidrag till förståelsen av framförallt 
en rad besläktade diktsamlingar om de fyra årsti-
derna, men den ger också vitala insikter om förfat-
tarskapets helhet. Efter en kort beskrivning av av-
handlingens innehåll och några kommentarer an-
gående formalia, akribi och språk ska jag i det föl-
jande främst inrikta mig på att kritiskt diskutera 
syfte, metod, begrepp och tankemodeller.

Avdelning I, ”Inledning”, innehåller ett kapitel 
som likaledes benämns ”Inledning”. Här diskuteras 
diverse utgångspunkter, bland annat forsknings-
projektets syfte, som anges vara ”att finna vilka frå-




