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Inledning
Döden är ett motiv i litteraturen som sent kommer att bli omodernt. Döden är allmängiltig, den bryr 

sig varken om klass, ålder, kön eller status. Kan man därför hävda att i ett samhälle där makten styrs 

av ett fåtal och där möjligheterna att påverka sitt liv är små att döden paradoxalt nog kan stå för 

något rättvist och demokratiskt? 

    Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida samhälleliga orättvisor kan kopplas till en 

alternativ syn på döden. Med en alternativ syn på döden menar jag en uppfattning som går ifrån den 

gängse normen som presenteras i de båda romanerna som analyseras, den utgörs i detta fallet av en 

lutherskt kristen syn på döden.1 Syftet är också att öppna för en bredare syn på andliga idéer och 

föreställningar i arbetarlitteratur, då forskningen mestadels inriktats på vilken kritik mot andlighet 

och religiositet som finns, så har den dock inte berört vilka alternativ som istället kan sägas ges.

    För att uppnå detta syfte så undersöks dels samhället som presenteras i romanerna samt vilka 

maktstrukturer som kan utrönas, och vilken kritik som riktas mot maktstrukturer som exempelvis 

religionen. Dels karaktärernas syn på och idéer om döden och vad döden representerar. För att 

utröna vilken alternativ syn på döden som kan finnas så undersöks även andliga och övernaturliga 

inslag som kan kopplas till detta. Här inbegrips även scener där skillnaden mellan döda och 

levande, verklighet och dröm ibland närmar sig, och ibland till och med möts. Frågeställningarna är 

alltså:

• Hur ser samhället ut i romanerna och vilka maktstrukturer kan urskiljas som påverkar 

karaktärerna?

•  Vilken syn på och idéer om döden presenteras?

• Vilka övernaturliga och andliga inslag finns och hur kan de kopplas till ovanstående frågor?

 Romanerna som behandlas i denna uppsats är Din stund på jorden (1963) av Vilhelm Moberg2 

(1898–1973) och Torntuppen (1941)  av Jan Fridegård (1897–1968).3  Dessa romaner kan vid en 

första anblick te sig väldigt olika men jag anser att det finns gemensamma drag som gör det 

intressant att analysera de tillsammans då de berör relevanta motiv och idéer på olika sätt. Din 

stund är en roman som till stora delar utspelar sig i huvudpersonen emigranten Alberts minnen. 

Romanen växlar mellan Alberts minnen av sin uppväxt i Småland tillsammans med sin bror Sigfrid 

som dog ung. Och Alberts nutid i Laguna Beach i Kalifornien där han nu ägnar sig åt avvecklingen 

1 Där bland annat synden står i nära förbindelse till människans dödlighet, detta behandlas djupare under avsnittet 
Döden i litteraturhistorien.

2 Vilhelm Moberg Din stund på jorden, Stockholm 1963. Hädanefter refererad till som: Din stund.
3 Jan Fridegård Torntuppen, Stockholm 1941.
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av hans sista affärsföretag. Trots att han bara är 64 år gammal så framkallas en känsla av att Albert 

även gör ett bokslut över sitt eget liv som snart skall ta slut. Den andra romanen, Torntuppen 

handlar om den gamle soldaten From som vaknar en morgon och inser att han har dött. Han förstår 

snart att döden bara drabbar kroppen och inte själen. From flyger sedan omkring i världen som en 

ande. Romanen handlar om livet efter döden men också om tankar kring människors lidande och 

skuld. Författarnas bakgrund och romanernas utgångspunkt i ett fattigt Sverige i början av 

1900–talet bidrar till de kan klassificeras som arbetarlitteratur4. Vilket är centralt för uppsatsens 

syfte.

     För att besvara mina frågeställningar och uppnå uppsatsens syfte använder jag mig av ett 

litteratursociologiskt perspektiv, samt att jag gör en jämförande motivanalys där jag tittar på döden 

som motiv i romanerna.                                                                                                                           

Teori & metod 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att göra en jämförande motivanalys av döden och 

övernaturliga scener i de båda romanerna. Genom att undersöka dessa motiv och även jämföra de 

med varandra så avser jag att tydliggöra de idéer och föreställningar kring döden och andlighet som 

finns i romanerna. Den jämförande delen av analysen görs också i syfte att visa att dessa idéer 

återfinns i båda romanerna men att de i vissa fall tar sig olika uttryck. Med detta hoppas jag visa att 

arbetarlitteratur som innehåller kritik mot religion, inte nödvändigtvis utesluter alternativa idéer 

kring andlighet och att dessa idéer är kopplade till de sociala orättvisor som finns närvarande i 

romanerna. För att tydliggöra dessa sociala orättvisor så används ett litteratursociologiskt 

perspektiv, då jag avser visa på de maktstrukturer som på olika sätt begränsar karaktärerna och som 

är betydelsefulla för de andliga idéer som återfinns i romanerna.

    Litteratursociologi är en forskningsinriktning som har en stark tradition i Sverige. Redan 1965 

grundade Lars Furuland Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen 

i Uppsala.5 Litteratursociologins grundtanke handlar om att se människan som en samhällsvarelse. 

Detta gör att litteraturen som produceras, säljs och läses är kopplad till samhället som den befinner 

sig i, som den berättar om, och som styr över dess existens. Den litteratursociologiska forskningen 

bör enligt Johan Svedjedal förstås som en metodisk paraplyterm.6  Han presenterar två nyckelord 

för förståelsen av litteratursociologins inriktningar. Dels kan inriktningen beskrivas som ”[...] 

inklusiv i det att den söker överblicka hela skönlitteraturen och alla skönlitterära fenomen” och dels 

4 Arbetarlitteratur definieras senare i uppsatsen.
5 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden”, 

Litteratursociologi Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund 1997 s. 68–88.
6 Johan Svedjedal ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap – en inledning, red.Staffan Bergsten, Lund 2002, s. 

81–98.
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att den är ”[...] interdisciplinär i den meningen att den gärna hämtar modeller och inspiration från 

andra vetenskaper”. 7

Svedjedal sammanfattar den litteratursociologiska forskningen som studiet av:

• Samhället i litteraturen Där forskningen centreras kring frågeställningar om hur 

skönlitteratur skildrar samhället, ett exempel är Furulands betydelsefulla studie av statarna i 

litteraturen.8 

• Litteraturen i samhället Här studeras hur skönlitteratur fungerar som opinionsbildare, som 

förmedlare utav idéer. Det kan exempelvis handla om hur litteraturen kan användas i sociala 

frågor och debatter.

• Litteratursamhället Med litteratursamhället menas litteraturens yttre villkor. Man kan 

alltså exempelvis studera; bokmarknad, förlag - och bibliotekshistoria, författarnas 

försörjning.9

    Litteratursociologisk forskning kan alltså studera allt ifrån hur bokbloggars position på 

bokmarknaden ser ut till vad elektrifieringen betydde för människors läsvanor och vilket litteratur 

som gestaltat reaktioner på detta ökade ljussken.10

     I denna uppsats är det samhället i litteraturen som är den del av litteratursociologin som är det 

centrala för mitt syfte.

    De romaner som analyseras i uppsatsen brukar kategoriseras som arbetarlitteratur, och eftersom 

en del av mitt syfte är att visa på hur en alternativ syn på döden och andlighet kan återfinnas i 

arbetarlitteratur så bör begreppet arbetarlitteratur förklaras. Furuland skriver i Svensk 

arbetarlitteratur att arbetardiktning kan definieras utifrån tre perspektiv: 

1. om arbetare och kroppsarbete. 

2. av författare med ursprung i arbetarklassen.

3. för arbetare.

Han skriver också att ”Det är i skärningspunkten mellan de tre nämnda perspektiven – dikt om 

arbetare, av arbetare, för arbetare – som man finner den väsentliga arbetardiktningen.”11 Furuland 

menar också att arbetardiktning bör betraktas som en litterär strömning, och inte som en specifik 

skola.  12 Definitionen av begreppet är i likhet med litteratursociologin alltså ganska vidsträckt. 

7 Svedjedal 1997, s. 72.
8 Svedjedal 1997, s. 73.
9 Svedjedal, 1997, s 73 f.
10 Lars Furuland, ”Ljus över landet elektrifieringen och litteraturen” Ljus över landet och andra litteratursociologiska  

uppsatser, Hedemora 1991 s.33–62; Walls, Russel, Thomas, Bokbloggen i de litterära kretsloppen En 
litteratursociologisk analys, Kandidatuppsats publicerad vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, Linköpings universitet.  

11 Lars Furuland Svensk arbetarlitteratur, Furuland, Lars & Svedjedal Johan, Stockholm 2006, s. 24.
12 Furuland 2006, s. 23–28.
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Genom Furulands definition av begreppet anser jag att romanerna som analyseras i denna uppsats 

kan kategoriseras som arbetarlitteratur. 

    I uppsatsen så diskuteras också andliga och övernaturliga upplevelser som kopplas till döden på 

olika vis. Andlighet kan definieras som ”[…] mänskliga strävanden som inte tar sin utgångspunkt i 

det materiella, men som inte med nödvändighet är religiösa. Ordet används om en stor mängd 

åskådningar och attityder, men har en vag innebörd och förknippas av många med nyandlighet.”13 

Medan övernaturlig kan definieras som: ”[…] inte tillhör den kända verkligheten och bryter mot 

naturlagar[...]”14 I romanerna och då främst i Din stund återfinns ett slags andligt sökande hos 

huvudpersonen, detta sökande kan också urskiljas i Torntuppen. Men det finns även mer renodlade 

övernaturliga scener, då främst i Torntuppen. Det är därför aktuellt att visa på skillnaderna i de båda 

begreppen.

    Även två andra begrepp, spiritualism och spiritism används ibland synonymt, men även dessa har 

skillnader som är värda att förtydliga. Spiritualism kan sägas vara motsatsen till materialism, 

spiritualismens utmärkande drag är att man tror på existensen av en andlig själ, ett slags världsande. 

Medan spiritism är en lära som grundar sig i tron på andars existens. Inom spiritismen hålls 

exempelvis seanser av olika slag där en förbindelse mellan andar och levande upprättas. 15

   I uppsatsen undersöks först idéer kring döden, efter detta diskuteras övernaturliga och andliga 

inslag i romanerna som på olika sätt anknyter till motivet döden. Samt att samhället och dess 

maktstrukturer redovisas, för att i den sista avdelningen knyta ihop de tre delarna för att se om idén 

om en demokratisk död kan sägas existera i romanerna.

Döden i litteraturhistorien

    Döden har alltid fascinerat och skrämt människan. Människan har genom historien försökt 

gestalta denna obegriplighet och därigenom försökt att förstå den. Carl Fehrman skriver i Diktaren 

och döden om hur döden har gestaltats från antiken till 1700–talet.16  Fehrman nämner exempelvis 

hur den gestaltas i de homeriska sångerna där Hades härskar över dödsriket och hur det redan under 

antiken skapades en bild av döden som en sömn. Under medeltiden präglas bilden av döden från 

den bibliska tankegrunden med exempelvis Augustinus skrifter, där livet ses som en ständigt väg till 

döden. Fehrman skriver att ”Denna tanke om dödens penetration av hela tillvaron är typisk för 

medeltiden.”17 Fehrman poängterar också att dödsögonblicket var viktigt, där bestämdes 

människans öde. Döden sågs som övergången till himlen eller helvetet.                                               
13 Andlighet. http://www.ne.se/lang/andlighet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013–05–18.
14 Övernaturlig. http://www.ne.se/sve/övernaturlig, Nationalencyklopedin, hämtad 2013–05–19.
15 Allan Kardec, Evangelium enligt spiritismen (1886), sv. övers. GEEAK, Sverige 2000 s. 413.
16 Carl Fehrman, Diktaren och döden: dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700– talet, 

Stockholm 1952.
17 Fehrman, 1952, s. 62.
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    Martin Luther (1483–1546) såg liksom Augustinus på döden som ett straff som härstammar från 

synden. Han satte också uppståndelsetanken i centrum, där döden är en fiende till människan och 

till Kristus, men att Kristus i och med sin uppståndelse är dödens besegrare.18 Enligt Fehrman så 

presenterade Luther två motstridiga bilder av döden, dels som en sömn, men också som en strid 

med djävulen. Även för Luther är dödsögonblicket centralt.19 Då Luther satte uppståndelsetanken i 

centrum så blev döden ett bevis på människans synd. Fehrman citerar Luther: ”Syndens lön är 

döden, och där synd finnes, måste döden också följa.”20 Människan är alltså en syndig varelse i sig 

självt, arvssynden kan ses som ett exempel på detta. Luther presenterar alltså motstridiga bilder av 

döden, dock är det den mer skrämmande som är central i romanerna, med de evangeliska 

beskrivningarna av det brinnande helvetet exempelvis. Denna lutherska synen på döden återfinns i 

romanerna.

Tidigare forskning

Vilhelm Mobergs stora betydelse som författare och samhällsdebattör syns inte minst i forskningen. 

Otaliga texter, uppsatser och avhandlingar har behandlat både hans litterära produktion och hans 

eget liv. Moberg har kallats den svenska bondeepikern framför andra.21 På grund av Mobergs 

ställning i den svenska litteraturen så görs ingen djupare presentation och jag berör inte heller den 

stora massan av forskning kring honom och hans texter som inte är relevant för denna uppsats. Den 

tidigare forskningen som behandlar just romanen Din stund är dock inte lika utbredd. Det finns 

dock ett flertal böcker som diskuterar romanen, främst i Vilhelm Moberg-sällskapets utgivna 

böcker, ett flertal texter därifrån används i denna uppsats. Bland annat Ingmar Algulins ”1963: Din 

stund på jorden. Återblick och varnande vision”22, där Algulin visar hur romanen kan ses som 

civilisationskritisk. I Ingela Romares ”Vilhelm Moberg och den existentiella friheten med 

utgångspunkt i romanen Din stund på jorden”23  så behandlas de existentiella motiven i romanen 

Anna Williams diskuterar i ”Bara nu. Meningen med tiden i Din stund på jorden”24 romanen genom 

att använda sig av Bachtins kronotop begrepp. Gunnar Eidevalls Berättaren Vilhelm Moberg ger en 

komprimerad men bred helhetsbild av Moberg både som berättare och på återkommande drag i 

Mobergs författarskap.25 

18 Fehrman, 1952, s. 169.
19 Fehrman, 1952, s. 172
20 Fehrman, 1952, s. 169. Citatet hänvisar ej till vidare källa.
21 Bengt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 2009 s. 358.
22 Ingemar Algulin, ”1963: Din stund på jorden. Återblick och varnande vision”, Vilhelm Moberg läst på nytt, red. 

Gunnar Eidevall, Stockholm 1994, s. 90–103.
23 Ingela Romare, ”Vilhelm Moberg och den existentiella friheten med utgångspunkt i romanen Din stund på jorden”, 

Vilhelm Moberg, sanningen och friheten, red. Otto von Friesen, Växsjö 1998, s. 89–102.
24 Anna Williams,  ”Bara nu. Meningen med tiden i Din stund på jorden”, Vidare med Vilhelm Moberg, red. Ingrid 

Nettervik & Anna Williams, Stockholm 2009, s. 144–168.
25 Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg, Stockholm 1976.
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    När det gäller mer djupgående forskning så som avhandlingar och dylikt, så finns det inget 

specifikt för just Din stund, men romanen nämns ändå i bland annat Jens Liljestrands avhandling 

Mobergland.26  I avhandlingen undersöks utvandrarserien genom ett litteratursociologiskt och 

biografiskt perspektiv. Avhandlingen pekar på att utvandrarserien inte bara kan ses som historiska 

romaner utan att de samtidigt speglar den samtid då de författades och att de är självbiografiskt 

färgade. Avhandlingen tar kortfattat upp Din stund då Liljestrand menar att det finns vissa likheter 

mellan utvandrarserien och Din stund, det är då främst det självbiografiska stoffet Liljestrand syftar 

till. 

    Även i en annan avhandling Emigrant i moderniteten – Vilhelm Mobergs mansfantasier av Ola 

Holmgren så påpekas det delvis självbiografiska i Din stund. Dock nämns bara romanen kortfattat. 

Avhandlingen undersöker olika mansidentiteter i Mobergs litterära produktion, men gör ingen 

fördjupad analys av just Din stund.27 Det gör dock Anna Nimfors i sin C- uppsats ”En kronans karl 

ska tåla starkt!” En analys utav de manliga karaktärerna i Vilhelm Mobergs Din stund på jorden 

utifrån manlighetsforskningen.28 Nimfors använder sig där av Holmgrens avhandling genom att utgå 

från hans analys av karaktärerna och fördjupa detta på de manliga karaktärerna i Din stund.

    Jan Fridegårds författarskap och dess ställning i den litterära kanon kan inte jämföras med 

Mobergs framstående plats, men Fridegård har ändå en tydlig plats i den svenska litteraturhistorien. 

Han nämns i ett flertal översiktsverk av olika slag och då ofta i samband med redovisningar av 

statarskolan eller statarförfattarna som slog igenom på 1930–talet.29 Fridegård skrev, liksom Moberg 

i flera olika litterära genrer, allt ifrån dikter, noveller, statarhistorier till historiska romaner.     

    Fridegårds författarskap präglas också till stor del utav självbiografiskt material, ett exempel är 

hans trilogi om Lars Hård. Trilogin har kallats ett av 1930–talets främsta litterära verk, men skapade 

också debatt för sitt råa skildring.30 

    Jan Fridegårds litterära produktion har avhandlats bland annat utav Ebbe Schön i dennes 

avhandling från 1973 Jan Fridegård och forntiden: en studie i diktverk och källor.31 Schön har även 

skrivit om Fridegård i Jan Fridegård: proletärdiktaren och folkkulturen32. Där han uppmärksammar 

Fridegårds starka koppling till den folktro som fanns närvarande i Fridegårds barndom.

    Även i Svensk arbetarlitteratur är det främst Fridegårds folkliga arv som avhandlas. Där beskrivs 
26 Jens Liljestrand, Mobergland: Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie, Stockholm 2009.
27 Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten: Vilhelm Mobergs mansfantasier, Stockholm 2005
28 Anna Nimfors, ”En kronans karl ska tåla starkt!”  En analys utav de manliga karaktärerna i Vilhelm Mobergs Din 

stund på jorden utifrån manlighetsforskningen, C -uppsats publicerad vid sektionen för humaniora, högskolan i 
Halmstad 2009.

29 Exempelvis Litteraturens historia i Sverige kapitel ”Borgerlig och proletär realism” s. 353 f. Och Den svenska 
litteraturen 1920–1950. Modernister och arbetardiktare, s. 130 ff.

30 Lars Lönnroth & Sven Delblanc, Den svenska litteraturen. 5, Modernister och arbetardiktare: 1920–1950, 
Stockholm 1993 s. 134.

31 Ebbe Schön, Jan Fridegård och forntiden: en studie i diktverk och källor, Uppsala 1973.
32 Ebbe Schön, Jan Fridegård: proletärdiktaren och folkkulturen, Stockholm 1978.
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han som en framstående förvaltare av folkliga berättartraditioner.33

    Även Erik Gamby har skrivit om Fridegård, i denna uppsats används hans Jan Fridegård: 

introduktion till ett författarskap.34

    Fridegårds författarskap avhandlas också i Lars Furulands avhandling Statarna i litteraturen: En 

studie i svensk dikt och samhällsdebatt35

    Erik Peurells avhandling En författares väg Jan Fridegård i det litterära fältet (1998) analyserar 

Fridegårds författarbana med hjälp av Pierre Bourdieus fältteori. Avhandlingen visar att Fridegård 

erhöll ett slags dubbel position, han uppskattades både av kritiker och läsare. På senare tid så har 

Fridegårds trilogi om Lars Hård avhandlats i Karl Kockums kandidatuppsats ”Han” Lars Hård: 

Maskuliniteter i i Jan Fridegårds trilogi om Lars Hård från 2011.36 När det gäller romanen 

Torntuppen så är den en av Fridegårds mindre kända romaner. Jag har därför inte lyckats hitta 

någon forskning som primärt behandlar just den. Detta gör dock att mycket finns kvar att upptäcka 

vid en analys. Jag använder mig främst av Schöns forskning i avhandlingen då han är den som 

diskuterar Torntuppen mest, men även Peurells och Gambys texter används i avhandlingen.

    Eftersom fokus läggs på de andliga och övernaturliga delarna av romanerna i uppsatsen så är det 

kring Romare och Williams forskning som uppsatsen bör placeras, men även kring Algulins 

forskning då den rör den samhällskritik som återfinns i romanerna.

Författarnas syn på döden och andlighet

Författarnas egna tankar och idéer kring andlighet och döden är inte något som analysen primärt 

undersöker, men eftersom deras syn på detta skiljer sig så pass mycket ifrån varandra så är det ändå 

värt att notera. 

     I kapitlet ”Dödens oåtkomlighet” så diskuterar Eidevall hur Moberg i sitt författarskap 

återkommer till skräcken inför döden och att dödens närvaro genomsyrar stora delar av hans 

litterära produktion. 37  Eidevall menar att man i romanen Giv oss jorden! (1939) kan se detta. Ett 

exempel på denna motsättning är Knut Toring i romanen. Knut som är en jordisk sinnad varelse 

som anser att människan måste ta sitt öde i egna händer, kontrasteras av modern Hilda. När modern 

får besked att hon snart ska dö blir hon inte blir oroad. Hon menar att det bara är att foga sig, och att 

livet och döden är förutbestämt av gud. 38 Denna motsättning återfinns även i Din stund.

    Enligt Eidevall så var Mobergs inställning till andlighet tydlig. Han trodde inte på någon gud, 

33  Furuland, 2006 ”Jan Fridegård – förvaltare utav ett folkligt arv”, s. 206–215.
34   Erik Gamby, Jan Fridegård: en introduktion till ett författarskap, Stockholm 1956.
35 Lars Furuland, Statarna i litteraturen: En studie i svensk dikt och samhällsdebatt, Stockholm 1962.
36 Karl Kockum, ”Han” Lars Hård: Maskuliniteter i i Jan Fridegårds trilogi om Lars Hård, Kandidatuppsats 

publicerad vid institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet 2011.
37 Gunnar Eidevall, ”Dödens oåtkomlighet”, Berättaren Vilhelm Moberg, Stockholm 1976  s.159–183.
38 Eidevall, 1976 s.165 ff.
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himmel eller liv efter detta. Det är människans egen uppgift att skapa mening med tillvaron. 

Människan är alltså i grunden en fri varelse som inte styrs av något öde, men att möjligheterna ser 

olika ut beroende på vem du är. Eidevall citerar Mobergs ord i förordet till Min svenska historia : 

”Om jag hade varit född i en annan miljö, i en annan folkklass, hade jag också skrivit en annan 

historia.”39 

    Moberg hade själv skapat sig ett annat liv än det han fötts in i. Han bröt upp ifrån soldattorp och 

lantbruk med hårt kroppsarbete för att söka sig till författarskapet. Han gick autodidaktens väg och 

skapade sig ett annat liv. Eidevall hänvisar också till en artikel i Bonniers Litterära Magasin från 

sommaren 1964, där Moberg säger att Din stunds 'berättarjag' har många av hans egna tankar och 

åsikter om döden och om oåtkomlighetens rum som väntar efter livets slut.40 Det finns alltså ett 

biografiskt drag i Din stund, detta är något som bland annat Liljestrand och Holmgren visat, dock 

kortfattat i sina respektive avhandlingar.

 

    Jan Fridegård hade en liknande uppväxt som Moberg, han blev likt Moberg en autodidaktens 

författare och hans litterära produktion avspeglar hans barndom med torpare och småbönder. 

Fridegårds syn på döden och andlighet skiljer sig stort från Moberg. Han kände, liksom Moberg ett 

slags dödsskräck i sin ungdom men för honom låg skräcken i att även själen dör vid kroppens 

förintelse. 

    När Fridegård fick kunskap om spiritism och spiritualism så ansåg han att han fått bevis för att 

själen lever vidare efter döden. I boken Den gåtfulla vägen (1963) skriver Fridegård om hur han 

hela livet upplevt andliga och övernaturliga upplevelser och han presenterar i där sina upplevelser 

och tankar kring detta.41 Där berättar Fridegård också om sin kontakt med spiritualistiska 

föreningar, samt hur han deltagit i olika seanser. 42

    Schön menar att Fridegård såg det demokratiska budskapet i spiritualismen och förutom att  

trosläran gav bevis om individens fortsatta existens efter döden, så tilltalades han av just den 

demokratiska synen. 

    Peurell skriver i ”Den solidariska individualismen Jan Fridegårds sociala patos och 

samhällskritik” om den dubbelhet som finns i Fridegårds författarskap, hur det dels är centrerat 

kring individens rättigheter och dels hur det finns en markerad klasskänsla och en solidaritet med de 

svaga i samhället.43 Där kan alltså en liknelse ses mellan Fridegård och Moberg. Båda värnar om 

39 Vilhelm Moberg, Min svenska historia: berättad för folket. D. 1, Från Oden till Engelbrekt (1970), Stockholm 1972 
s. 12.

40 Eidevall 1976 s. 177.
41 Jan Fridegård, Den gåtfulla vägen (1963), Uppsala 2002.
42 Fridegård 2002 s. 30–49.
43 Erik Peurell, ”Den solidariska individualismen Jan Fridegårds sociala patos och samhällskritik”, Arbetarförfattarna 

och syndikalismen, red. Lars Furuland, Stockholm 1999 s. 82–104.
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individens frihet men har samtidigt en stark klasskänsla. Enligt Peurell så bottnar det som han kallar 

Fridegårds sociala individualism snarare i en livsåskådning av religiös art än politisk. 44  I detta så 

skiljer sig författarna snarare åt än förenas. Mobergs livsåskådning hör i motsats till Fridegård, till 

en mer politisk art än religiös. Peurells uppfattning är något som jag tycker mig kunna se i romanen 

Torntuppen. Fridegård var alltså spiritist och spiritualist och hans syn på livet och döden färgades av 

detta.  I hans bok Den gåtfulla vägen så skriver han bland annat om en av spiritualismens stora 

föregångare Allan Kardec och om hur han talar om en ”[...] fullständig rättvisa på 'andra sidan'. ”45 

Detta kan alltså ses som den stora dragningskraften till spiritualismen för Fridegård. Den erbjöd ett 

slags tröst om att det finns en plats där rättvisan är det styrande, där varje individ är lika mycket 

värd. 

Avhandling

Möten med döden

Barnets möte med döden

I Din stund så möter Albert och hans bror Sigfrid döden första gången då Albert är nio år gammal. 

De kommer hem en dag och upptäcker att deras älskade kaninungar är borta, de hittar snart några av 

dem, sönderslitna och döda. Alberts upplevelse av detta speglar hur ett barn plötsligt för första 

gången möter döden och dess grymhet. För Albert är vad som hänt ofattbart: ”Vad jag ägde, det 

skulle jag få behålla. Men varelser, som jag hade fäst mig vid, var nu plötsligt tagna ifrån mig. Och 

jag fick dem aldrig igen, för de skulle alltid förbli borta.” (s. 68) Här skapas Alberts syn på döden. 

Döden blir alltså något som tar och som aldrig återlämnar det igen,  en slutgiltig separation.

     Bröderna förstår snart vem mördaren är, familjens jakthund. Sigfrid letar efter ris att slå hunden 

med men stoppas av fadern. ”Att piska Mördaren hjälpte inte, ingen kunde ge fråntaget liv tillbaka” 

(s. 68) Sigfrid vill ändå hämnas och en dag då pojkarna är ensamma hemma lurar de med sig 

hunden till bäcken. Albert förstår först inte vad de skall göra, men när Sigfrid visar en säck han tagit 

med sig börjar han att förstå Sigfrids plan. Han vet att deras far har dränkt kattungar där i bäcken 

med hjälp utav en säck fylld med stenar, men deras plan misslyckas. De får in hunden i säcken men 

glömmer att lägga i stenarna. Sigfrid går för att hämta stenar medan Albert håller i säcken. Albert 

som hittills har tänkt att de ska likt en saga, övervinna döden, blir plötsligt rädd. Han kan inte hålla 

fast säcken och den tumlar omkring och för Albert blir den ett säckdjur som skriker och ylar som en 

människa. Han börjar också skrika i sin rädsla och Sigfrid ser plötsligt det som Albert ser. Tillslut så 

lyckas han knyta upp säcken. ”Jag hade trott att vi knutit in Döden i säcken. Nu hade Sigfrid knutit 
44 Peurell 1999 s.  83.
45 Fridegård  2002 s. 18.
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upp säcken igen och öppnat den. Men det var inte Döden, som han därmed hade befriat: Det var ett 

liv.” (s. 75) Sigfrid påverkas starkt utav händelsen och han deklamerar då den mening som kommer 

att bli avgörande för hans eget liv:  ” - Nää! Sa han. Jag vill inte ha mä döen att göra. Nää! Allri!.” 

(s. 75)             

     För Albert försvinner fasan för döden och livet återgår till det normala. För Sigfrid blir detta 

beslut och denna insikt avgörande för hans liv. Han vill inte på något vis ha med döden att göra, och 

när det är dags för slakt så låtsas han vara sjuk. I present får han ett gevär av fadern, men han vill 

inte använda det. (s. 217) Bröderna följer med sin far på morkullsjakt för att Sigfrid ska få lära sig 

hur man gör, men han blir glad när fadern missar med sina skott. Fadern vill inte gå hem utan att ha 

fått sig en morkulla och de står där i skogen tills de blivit mörkt. Fadern träffar då en morkulla, som 

de i mörkret sedan inte kan hitta. För Sigfrid blir också detta en smärtfylld upplevelse. Morgonen 

efter så berättar han för Albert hur han tänkt på den skadeskjutna fågeln som endast haft krutet i sin 

kropp som sällskap under natten. De beger sig ut för att hitta fågeln men utan lycka. (s. 223 f.) Även 

denna scen visar på hur Sigfrid avskyr våldet och döden, men ändå inte vågar säga ifrån mot den 

auktoritära fadern. 

Sigfrids och barndomens död

Efter händelsen med kaninungarna och scenen med hunden i säcken så lämnar döden brödernas 

tankar och det dröjer sedan fem år innan döden åter skall träda in i deras liv. Under de fem åren så 

hinner Sigfrid bli nitton år och skall söka sig ut i världen. På grund av familjens fattigdom så har de 

inte råd att låta honom fortsätta studera, detta är vad han helst vill. Till slut så hittar han en annons 

om en gratisskola, Volontärskolan vid Regementet i Jönköping.  Det utlovas en god utbildning för 

de som värvar sig för Kronan med ett kontrakt på tre år. Sigfrid är tveksam till skolan, eftersom han 

där blir han tvungen att hantera vapen, men han övertalas av fadern och farbrodern som själv är 

korpral och han ser samtidigt det som sin enda möjlighet till fortsatta studier. (s. 119–126) 

    Men Sigfrid återvänder hem sjuk efter bara fyra månader på skolan. Ingen talar om hans sjukdom 

och Albert som är förtjust i en ouppnåelig flicka i skolan funderar inte så mycket över det. Han vet 

bara att Sigfrid har varit dålig och haft ont i ryggen. (s. 38) En morgon så vaknar Albert och går och 

ställer sig vid sina föräldrar som står vid Sigfrids säng. Albert vill fråga sina föräldrar varför Sigfrid 

inte vaknar, och varför hans haka går upp och ned när han andas på ett märkligt sätt, men han vågar 

inte. De står där och plötsligt stannar Sigfrids haka i sin rörelse. ”Min brors haka hade stannat på 

halva vägen och orkade inte upp en gång till.” (s. 40) Albert förstår först inte vad som hänt. Hans far 

tar då ner Sigfrids klocka som hänger på en spik och säger: ”Hon ä tjuge minuter över sju. Precis 

tjuge över ä hon.” (s. 41) Det skapas en kontrasterande bild som så påtagligt speglar dödens 
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underlighet. Sigfrids klocka tickar vidare, klockan blir tjugoen och tjugotvå minuter över, men 

Sigfrids haka har stillnat. Tickandet av klockan ersätter slagen av Sigfrids hjärta. Albert får klockan 

av fadern. Albert har bara varit vaken i tio minuter men under den tiden så har hans liv förändrats 

för alltid, hans storebror är död. Nu är Albert ägare till sin brors klocka och den äldste sonen i 

familjen.

    Albert förändras i sitt inre efter Sigfrids död. Han ber först till gud att han ska ge Sigfrid livet 

åter, men får inget svar. Här mister Albert sin barnatro och även nyckeln till sin idylliska barndom. I 

”Bara nu. Meningen med tiden i Din stund på jorden” så använder Williams sig av Michail Bachtins 

kronotop begrepp i sin diskussion av romanen. Kronotop översätter Williams till ”tidrum”, alltså att 

tid och rum existerar i symbios. Williams skriver: ”Romantiden uppenbarar sig i rummet och 

rummet formas med hjälp av tiden.” 46 Där blir Albert och Sigfrids stunder i skogen, en plats där de 

fritt kunnat drömma och fantisera en idyllens kronotop, men i och med Sigfrids död förändras detta 

och blir till ett ”idyllens ödeläggelse” då Albert förlorar möjligheten att träda in i detta tidrum. 

Verkligheten och tiden har trätt in i Alberts liv.47

    En tid efter Sigfrids död så frågar Albert sin mor om Sigfrids död. Men hon vet bara att han blivit 

sjuk under en övning på skolan. ” - Men dä va nået obotlitt han hade, sa mor. Sigfre var dödlitt sjuk. 

Därföre skickades han hem. Han var odugli te tjänst” (s. 168 f.) Modern berättar också att Sigfrid 

inte velat att Albert skulle få veta att han var dödligt sjuk. Albert funderar över vad som kan ha hänt 

Sigfrid de fyra månader som han varit borta: ”Han var stark och sund när han for till 

Volentärskolan. Han hade lånat ut sin unga, friska kropp åt Kronan. Han fick den aldrig tillbaka. 

Vad hade hänt honom? Hur gick det till när han fick döden i sin kropp?” (s. 172)

     Mysteriet med Sigfrids sjukdom och död får Albert att leta bland Sigfrids saker som han haft 

med sig hem ifrån skolan. Han hittar då hans koffert och i den en lärobok från Regementet: 

Undervisning för Infanteristen. I den läser Albert Sigfrids anteckningar om de dödsredskap som han 

varit tvungen att hantera under tiden på skolan. Sigfrid som redan i barndomen bestämt sig för att 

han aldrig ville ha med döden att göra, bröt löftet mot sig själv och hamnade på en skola där han 

fodrades att göra just detta. När han skrev på kontraktet om tre års tjänst i kronans skola så blev han 

som han skrivit i sin lärobok ”Dåren som förskref sig åt Djefvulen”. (s. 179)

     Sigfrids sista anteckning har etsat sig fast i Alberts minne : ”15 maj. Ska fara hem i dag. Men 

hvarför ska jag tvunget dö, jag som så gärna vill lefva?.” (s. 181) Albert bestämmer sig för att han 

skall försöka ta reda på sanningen om Sigfrids död. En natt hör Albert sina föräldrar ligga och prata. 

Där får han veta att modern önskar att Sigfrid inte hade värvat sig och att hon tycker att faderns 

kusin korpralen skönmålade gratisskolan för att övertyga Sigfrid att skriva på. Modern menar också 
46 Williams 2009 s. 147 f.
47 Williams 2009 s. 149.
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att både korpralen och fadern hjälptes åt att övertala Sigfrid och att Sigfrid var lydig och därför 

gjorde som de ville. Fadern försvarar sig med att han bara ville det som var bäst för Sigfrid. Men 

modern menar att den hjälpen gick istället till korpralen som fick sjuttiofem kronor för Sigfrids 

värvning. Modern känner att det var som att Sigfrid såldes för de sjuttiofem kronorna då han skrev 

på. Moderns sista ord etsar sig fast inom Albert. Sigfrid blev såld. (s. 201 ff.)

    Det är i denna stund som Albert bestämmer sig för att han skall inte vara lydig som Sigfrid. Han 

skall själv råda över sitt eget liv. Det är också därför som Albert senare väljer att emigrera, för sin 

vilja att själv råda över sitt liv och sin frihet. 

    Flera år senare får Albert veta sanningen om Sigfrids sjukdom. Han får då veta av korpralens son 

att Sigfrid under en nattmarsch, gått ur ledet och lagt sig i snön. Han har vägrat att lyda order, något 

som kan straffas med krigsrätt.  Anledningen till Sigfrids vägran är att han insett att han inte 

kommer klara de tre åren på skolan, han klarar inte av att hantera vapen och våldet. Genom att begå 

ett så grovt brott som att vägra order så kan Sigfrid bli utskickad från skolan. Efter hans vägran så 

lämnar plutonen honom och han tappar då bort sig och hittar inte tillbaka till skolan förrän dagen 

efter. Han är då nerkyld och har ådragit sig en kronisk njurinflammation. Det blir dock ingen 

krigsrätt, incidenten avskrivs och Sigfrid skickas istället hem.(s. 263–268) 

Idealdöden

Albert reser hem till Sverige ungefär trettio år efter sin emigration. Han reser då för att besöka sin 

far som ligger på sin dödsbädd. Faderns inställning till sin död är enkel och Albert förvånas och 

imponeras av hans lugn. Fadern menar att han har levt klart, och att han är tillfreds. (s. 280) Denna 

sista tid tillsammans får fadern och sonen att komma varandra närmare och Albert ser det som att 

han först nu lär känna sin far. De pratar om livet de levt och fadern menar att Alberts barndom inte 

alltid var så bra, att barnen fick börja arbeta redan när de var små och att fadern slog dem. Albert 

menar att arbetet inte skadat honom och att han inte ska tänka på det. De pratar sedan om Sigfrid, 

och fadern funderar vems fel det var att Sigfrids liv gick förlorat och han säger också att det kanske 

var ett misstag att övertala Sigfrid att söka sig till skolan, men han menar att han bara ville det bästa 

för honom. Albert menar att människan till viss del gör sina egna val, men att inget säkert svar kan 

ges. Fadern som är trött säger då:  ”- Alltihop ä så längesen. Dä kan töckas som om dä allri hade 

hänt.” (s. 290) Denna mening förtydligar återigen romanens känsla av att det mänskliga livet är 

kort, men också det återkommande temat om hur dröm och verklighet, liv och död vävs samman 

och hur själva livet kan te sig som en dröm.

    Fadern dör lugnt och stilla i sömnen och Albert beskriver det som att: ”Det föreföll inte som om 

Döden och han hade kämpat med varandra; de hade bara råkats och kommit överens.” (s. 295) 
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Faderns död blir ett slags idealdöd i romanen. Hans död är naturlig, han har levt ett helt liv och 

känner sig färdig. Albert förklarar delvis sin fars lugn och hans harmoniska död med att han hela sitt 

liv levt och arbetat nära jorden, följt naturens kretslopp, från födelse till död. Han hade följt det och 

han godtog det, så var livet. ”Då återstod det bara att finna sig. Och han hörde själv till det hela, han 

skulle också försvinna och bli stoft. Det var så enkelt – det var bara att förlika sig”. (s. 290) Jag 

skulle vilja peka på den del i citatet som säger att fadern själv hör till, där kan man se en kontrast 

emot Albert som inte hör till. Både i och med sin emigration, och senare sin upptäckt att han nu inte 

hör hemma någonstans på jorden. När Albert säger att han beundrar sin fars mod på dödsbädden 

och att han själv önskar sig en sådan död, kan man tolka det som att det är Alberts egen längtan och 

sökande efter att själv få höra hemma någonstans som talar. (s. 290) Faderns lugn den sista tiden 

kopplar Albert också till att fadern inte fruktar gud. Han varken ser eller hör att fadern söker stöd i 

den kristna tron, och han tror inte heller att fadern bekymrade sig för varken straff eller belöning. (s. 

291) Albert liknar faderns död med ett vissnat löv som lossnar från grenen och sakta och stilla faller 

till marken. En klassisk symbol för den naturliga döden48 

    Faderns död blir alltså en idealdöd, en beskrivning av döden som den skall vara, och det är 

minnet av denna död som Albert söker sig till som stöd då han börjar frukta hur hans egen tid innan 

döden kommer att se ut.

From - en nybliven död

I Torntuppen så vaknar den gamle soldaten From en morgon och inser att han under natten har dött. 

Han upplever hur han svävar och hur han ser sin egen kropp ligga där i sängen. Den starka reaktion 

som man kunde ha väntat sig uteblir dock: ”[...] han kände så stort välbefinnande att han inte blev 

mycket förskräckt. Han såg endast flyktigt ned på sig själv där han låg med pipskägget rätt ut i 

luften och de stora händerna på magen”. (s. 7 f.) Redan här förstår man genom Froms beskrivning 

av sin döda kropp att han redan är helt avskiljd från den. Han känner ingen sorg av att se sig själv 

ligga livlös och beskrivningen av vad han ser är också i sin ton objektiv och utan sinnesrörelse. Det 

som From först känner är alltså en lättnad och frid över att ha blivit kvitt sin sjuka kropp. När hans 

gumma som upptäckt att han ligger där död springer i väg till närmaste granne så märker han att han 

inte kan följa efter henne, det beskrivs som att ett osynligt gummiband hejdar honom. Men inte 

heller det bekymrar honom, han sätter sig helt enkelt på stugtaket för att vänta på henne. När han 

sitter där så börjar han tänka på hur förvånad han är över vad döden visat sig vara. Hans känsla av 

döden beskrivs som fridfull och han känner att intet ont kan hända honom. (s. 8) När gumman 

kommer tillbaka med grannarna så blir han irriterad över att hon inte släpper ut djuren och ger dem 

mat: ”Det här var väl inget som brådskade, han tänkte inte springa bort.” (s. 10) Froms upplevelse 
48 Fehrman 1952 s. 42.
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av att vara död beskrivs som att ”[...] död kunde han inte säga sig vara, tvärtom han hade aldrig känt 

sig mera levande.”(s. 11) Detta citat kan kopplas samman med Alberts fars ord om att det som skett 

tidigare i livet upplevs som overkligt, som om det aldrig hänt. Det skapas alltså i dessa båda scener 

ett slags omvänd syn på liv och död i romanerna. Där From upplever döden som mer levande och 

Alberts far upplever livet som drömlikt och overkligt. Döden får alltså rollen som det konkreta och 

livet som det abstrakta.

    From prövar att flyga högre upp men märker att han hejdas vid jättegranens topp. (s. 11) From 

tänker på hur predikanter sagt att den rättfärdige flyger upp till gud efter sin död, men han själv inte 

kommer högre än till grantopparna. (s. 12) Här skulle man kunna se hur From gestaltas som en 

jordnära människa, en enkel människa inte bara i livet utan också efter döden. Här presenteras 

också en alternativ version till predikanternas storslagna ord.

    Han tänker också att eftersom det inte verkar finnas någon död så kanske de som trott på gud haft 

rätt, men att From som inte brytt sig om religion utan endast försökt göra rätt för sig kanske varit för 

enkel i sina tankar för att få komma till honom. Han konstaterar dock att ingen djävul synts till. (s. 

13) Trots Froms tankar och tvivel om sin egen gudfruktighet så är hans ord bara ett slags 

konstaterande. Han är hela tiden uppfylld av en känsla av frid och välbehag vilket gör att han bara 

accepterar allt det nya. 

   När From blivit fri från det gummiband som har hindrat honom från att flyga vart han vill så 

flyger han genom flera länder tillsammans med en flickande som han mött på kyrktaket. De är med 

då människor dör och han märker då att det inte är alla som reagerar med samma lugn som han 

själv.

    När han flyger över en stad så hör han något under sig. Han följer efter rösten och ser en man 

som precis har dött. Han ser hur mannen försöker tränga tillbaka in i sin kropp, samtidigt som han 

talar osammanhängande och ropar efter sin fru. From tycker mannen överdriver, han borde ju vara 

glad över att döden kommit utan att han behövt ligga och vara sjuk länge som From, men han 

tänker sen att det kanske var därför som döden kändes så lättsam. From försöker prata med mannen, 

han förklarar att han nu är död, men att inget farligt eller obehagligt kan hända honom. (s. 73 f) Till 

Froms förvåning så märker han att mannen inte alls känner samma frid som han själv gjorde. 

Mannen säger: ” - Men jag har inte tid, det är så mycket jag måste ordna först.” (s. 74)  I motsats till 

From så kan mannen alltså inte acceptera att han är död, han känner sig inte färdig med livet. 

    From möter också en stridspilot som störtat och dött, även han är fast i de materialistiska tankar 

som de levande ofta har. När han får det förklarat för sig att han störtat och att han nu är död så blir 

han inte upprörd och rädd utan frågar istället om han inte på något vis kan rädda stridsplanet från att 

sjunka i dyn. Han vill, trots att han nu är död försöka att fortsätta att tjäna sitt land. (s. 103ff)
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    From och flickanden upptäcker också en ung kvinna med ett barn som försöker fly ifrån kriget. 

En granat slår ned i närheten och modern dör, medan barnet klarar sig. Moderns ande irrar förvirrat 

omkring barnet: ”Hon hade helt glömt sig själv och förstod inte att hon var död. Hennes osynliga 

och maktlösa armar lindade sig förgäves omkring barnet, hennes röst nådde icke dess öra.” (s. 109) 

Flickanden försöker tala med modern, försöker berätta vad som skett. Samtidigt så har barnet 

försökt att väcka modern men utan att lyckas, det börjar då att gå skrikandes längs vägen. De tre 

följer efter barnet och på eftermiddagen ser de att en familj på en kärra har plockat upp barnet. 

Modern följer otröttligt efter och From funderar hur underligt det är att modern har lämnat sin kropp 

miltals efter sig, hon verkar inte haft något av det gummiband som hejdade From att lämna sin 

kropp till en början. (s. 109 f) From jämför modern och flygaren som störtat med sitt stridsplan, 

även han var fullkomligt hängiven, men ändå var han fast vid sin kropp: ”Det måste alltså vara 

skillnad på hur och vad man var hängiven och glömde sig för.” (s. 111) Stridspilotens hängivenhet 

riktades mot det materialistiska, att rädda planet för att fortsätta att strida, medan moderns 

hängivenhet var av kärlek till sitt barn. I denna andevärld så betyder det materialistiska ingenting 

medan kärlek och rättvisa är det styrande. Detta kan ses som ett exempel på det som Peurell kallar 

Fridegårds sociala individualism.49

    From kopplar alltså sin harmoniska död till att han legat sjuk innan och att han levt klart sitt liv. 

På flera sätt liknar hans acceptans av döden, Alberts fars okomplicerade död. Båda har också levt 

nära naturen vilket gör acceptansen lättare.

    Schön skriver att man i Torntuppen  kan se den folktro som var högst levande i Fridegårds 

barndom, han menar också att Fridegård såg folktron som ett förstadium till den spiritualistiska 

tron.50 Det finns också likheter mellan folktro och spiritualism. Ett exempel som också Schön tar 

upp är hur det både i folktron och i spiritualism finns en tanke om att den som dött kan vistas en tid 

vid den plats där han tidigare levt.51 Man kan också lägga till vissa kristna influenser, detta är något 

som Gamby uppmärksammar i sin text. Han menar att det redan i Fridegårds tidiga författarskap 

finns religiösa inslag men att Fridegård ofta är kritisk mot ”denna makts självutkorade 

representanter”.52 Enligt Gamby så är Fridegårds religiösa influenser färgade av hans natursyn, och 

att det är i naturen som han kan se skaparens verk.53 Även Fridegård själv påpekar att Torntuppen 

innehåller vissa kristna influenser, han tar då exemplet med det gummiband som From upplever: 

”Senare kom jag att tänka på Salomos ord: Förr än silkessnöret brister... och i min bok 'Torntuppen' 

blev silkessnöret moderniserat till ett gummiband.” Efter detta så förklarar Fridegård också hur det 

49 Peurell 1999 s. 83.
50 Schön 1978 s. 148–160.
51 Schön 1978 s. 186 ff.
52 Erik Gamby,  Jan Fridegård: Introduktion till ett författarskap, Stockholm 1956 s. 99.
53 Gamby 1956 s. 99.
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numera är konstaterat att ett band förenar den astrala kroppen med den fysiska, och att detta bandet i 

döden brister. 54

    Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det From upplever efter sin död, kan härledas till 

både folktron, spiritualismen och även till en slags naturcentrerad kristendom. Det som Fridegård 

gemensamt använder sig av är de demokratiska tankarna som återfinns.

Andliga och övernaturliga upplevelser

Döden – en emigration till platser där tiden inte finns 

Döden och emigration får ibland samma symboliska funktion i romanen Din stund. När Albert är 

tjugotvå år gammal skriver han till sin morbror i Amerika och ber att honom att skicka en biljett. 

Alberts val att emigrera får samma symboliskt ödesdigra beslut som när Sigfrid skriver på 

kontraktet.

     Efter Sigfrids död är det Albert som är den äldste sonen i familjen, och hans föräldrar vill att han 

ska ta över den lilla gården efter dem. När han förstår att hans framtid redan är utstakad bestämmer 

han sig för att, i motsats till Sigfrid inte lyda sina föräldrar, han tänker strida för sin frihet. Albert 

vill alltså dels bli fri från föräldrarnas förväntningar och det liv som följer, samt att han vill skapa 

sig eget öde. 

    Familjens fattigdom som, delvis kan sägas vara en av anledningarna till Sigfrids död, är en annan 

anledning till Alberts emigrationsbeslut.  Albert vill bli fri från pengar, genom att tjäna så pass 

mycket att han inte behöver tänka på dem. Han reser alltså mot en framtid där han själv styr över 

sitt öde och där han kan bli fri från fattigdom. Det blir starkt symboliskt när Albert skyndar sig att 

hämta sin Amerikabiljett. Han går direkt från potatislandet för att hämta den och en jordfläck fastnar 

på hans frihetsbiljett. (s. 237) Williams menar i sin text att scenen med Amerikabiljetten och 

jordfläcken skapar en brytning, att för ett ögonblick ”[...] fångas ett sekel och hela romanens tidrum: 

emigrationen, separationen och jordbrukssamhällets förvandling”. 55 Man kan också se det som att 

jordfläcken kan ses som en förvarning om framtiden. Biljetten representerar friheten, men fläcken 

tycks säga att han inte kommer att lyckas med sin frihets rymning och att hans förflutna inte helt 

kan suddas ut. 

    När Albert samma kväll berättar för sina föräldrar om sin emigration reagerar fadern häftigt och 

rusar ut. Tillslut hittar Albert fadern i potatiskällaren. Han sitter där i mörkret och mumlar ” - 

Ensammen... Ensammen...” (s. 242). Faderns reaktion på Alberts emigration måste ses i en historisk 

kontext. Fadern blir nu den enda mannen i familjen, han har ingen som kan ta över gården som de 

54 Fridegård 2002 s. 21.
55 Williams 2009 s. 150.
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kämpat så hårt för att köpa. För fadern så är emigrationen ett svek, men också ett avsked som 

kanske blir det sista. Emigrationsmotivet i romanen får alltså liknande reaktioner och konsekvenser 

som döden. Om man skulle definiera döden utifrån de kvarlevande så är den största skillnaden, att 

personen som dött inte längre är där, och att de troligen inte kommer ses igen, vilket gör att 

emigrationen och döden liknar varandra i det hänseendet.

     Det finns också likheter mellan hur Albert upplever hans återkomst till hembygden efter sin 

emigration och med Froms nya position som ande. Albert reser hem för att han inte känner någon 

tillhörighet med sitt nya hemland. Men när han då återvänder hem så märker han att han även där 

förlorat den känslan. Han kan rent fysiskt och geografiskt besöka sin hembygd, men han kan aldrig 

bli hemma där igen. Han har hamnat i ett slags ingenmansland. Den bild av Alberts emigration som 

något oåterkalleligt och något som för evigt stänger honom ute, kan alltså liknas med Froms 

upplevelser  i Torntuppen. Han kan också besöka sin hembygd, men är trots detta oåterkalleligt 

utestängd ifrån den. Alberts och Froms upplevelser liknar alltså varandra. Dels att de båda har 

positioner som står utanför, som betraktar samhället och människors liv och dels att de är 

utestängda från det liv de en gång levt.

   När Albert reser hem första gången och inser att han varken hör hemma i Sverige eller i Amerika 

så förändras och minskar avståndet mellan länderna, och detta blir extra tydligt då han reser till 

Sverige för sista gången. Han upptäcker då att hans forna hemstad nu liknar den plats han nyss 

lämnat: ”Amerika är före mig och håller på att flytta in i min gamla hembygd.” (s. 11) Detta skapar 

ett slags minskning av perspektivet och av hans emigration. Avståndet Sverige – Amerika som vid 

tiden för hans emigration verkat vara oändligt har nu krympt. Han vandrar vilsen i sin hembygd, 

och när han möter några jämnåriga från ungdomen så ökar avståndet igen, de är främlingar för 

varandra. Albert är tillbaka, men oåterkalleligt utestängd: ”Jag kände mig som turist i mitt eget 

fosterland. Jag fick den slutgiltiga bekräftelsen: Jag hörde inte längre hit. Ty den bygd jag tillhört 

fanns ej mer.” (s. 16)

   Även tiden spelar en stor roll, då den i likhet med det geografiska avståndet ökar och minskar i 

oregelbunden takt under romanens gång. Tiden som förflutit sedan emigrationen är bara fyrtio år, 

men verkar vara oändligt mycket längre: ”Jag hade dykt upp ur det förgångna och gick och spökade 

i min hembygd.” (s. 19) Avståndet som vid emigrationen tycktes vara oerhört har nu alltså minskat 

avsevärt. Detta tydliggör också hur platsen egentligen inte spelar någon roll för Albert, han har ändå 

inget hem. Alberts uppbrott kan ses som ett försök till andlig frigörelse i den mening att han 

försöker frigöra sig ifrån de materialistiska tankegångar som skapas av den konstanta oron över 

bristen på pengar. Denna andliga frigörelse misslyckas då bristen på pengar i barndomen ersätts av 

ett överflöd av pengar i delar av hans vuxna liv, trots överflödet så blir han inte fri ifrån det 
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materialistiska. Pengarna fortsätter att styra hans liv. Hans frigörelse har alltså misslyckats och han 

kan inte heller återvända hem. Tiden och platsen släpper inte in Albert och som ett spöke står han 

utanför livet, oförmögen att röra sig varken framåt eller bakåt.

Mötet vid bäcken

Under Alberts sista resa till Sverige upplever han något som förändrar hans syn på vad liv och död 

innebär. Albert vandrar vid Bjurbäcken där han och Sigfrid tillbringat härliga fria stunder 

tillsammans i barndomen. Han kommer till en glänta och överväldigas plötsligt av minnet: ”Jag stod 

här i denna stund - - - men också under en annan stund för länge, länge sedan. Nu och då flöt 

samman och blev bara nu. Förgånget och närvarande förenades till ett nu.” Just på denna plats har 

Sigfrid yttrat de ord som Albert sedan dess har burit med sig: ”Jag är på jorden bara den här gången, 

denna enda gången! Jag måste ta väl vara på mitt liv!” (s. 35) Albert minns samtidigt Sigfrids sista 

ord innan de skiljdes för alltid, dessa vardagliga ord som även de stannat i Alberts minne: ”Ska du 

gå med till bäcken på söndag?” Också sker då detta möte vid bäcken, mötet med brodern kan 

varken hindras av döden eller tiden. Albert möter där vid bäcken sin sedan femtio år döda bror 

Sigfrid. Brodern har inte förändrats, och nu är det Albert som är den äldre av de två:

Sigfrid sa: Du har kommit tillbaka. Du har varit borta länge. Här är jag kvar. Jag vet, att du 
kommer ihåg mig ännu. Och jag är densamme. Det har ingenting hänt med mig. Du minns 
mig väl. Du kommer ihåg - - - vi var mycket tillsammans du och jag.  (s. 36) 

De möts och Albert säger att ”Sedan dess har han inte lämnat mig.” Detta möte är en central punkt i 

romanen. Albert skriver att mötet med brodern inte varit en dröm och att han inte kan förklara hur 

det skett, men att det hände. Albert frågar sig också vem som skulle kunna förklara det som skett:

Lika litet som någon människa kan förklara för mig vad livet är för någonting eller vad 
döden är, så att jag blir övertygad och kan godtaga det. Ingen kan säga mig vad mitt liv är 
ämnat till, om det nu överhuvudtaget är ämnat till någonting bestämt, och ingen kan säga 
vad döden gör med mig i det ögonblick, då det är slut. Det är många som menar att jag bara
överlämnas till förintelsen, att döden är intet. Men så länge jag är vid liv kan jag inte fatta
och förnimma vad intet är, varför mitt vetande därmed inte är förökat. Jag är och skall 
förbli okunnig om det som jag helst av allt ville veta. (s. 34)

Denna passage är intressant då den både visar hur Albert är medveten om det otroliga i mötet med 

sin döda bror, men samtidigt att han faktiskt ändå upplever det. Samtidigt som Albert i och med 

detta möte är tvungen att inse han kommer förbli okunnig om livet och dödens mysterium. Denna 

scen tar även Algulin upp och menar att den har samma funktion som madeleinekakan hos Proust. 

Alltså att den sätter igång en minnesprocess och reflektionen kring detta. Själva mötet med brodern 
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ser Algulin som en hallucination. Algulin lägger alltså fokus på just de minnen som uppstår i scenen 

och inte huruvida bröderna faktiskt möts.56 Jag menar att man bör se mötet som verkligt i romanen, 

då scenen förändrar hur Albert ser på liv och död. Genom hela romanen så återkommer känslan av 

att Albert står utanför det pågående livet. Sanningen och verkligheten blir alltid subjektiv och 

genom Alberts position som en betraktare, och inte deltagare av livet så förstärks känslan 

ytterligare. Genom Alberts ögon så sker mötet med brodern vid bäcken och den effekt och 

förändring som detta möte skapar gör att jag anser att mötet är en central punkt i romanen och som 

därför bör ses som verkligt.

    Tidigare redovisades Mobergs syn på döden med hjälp utav Eidevalls Berättaren Vilhelm Moberg 

och den motsättning som Eidevall menar återfinns i stora delar av Mobergs författarskap.57 Den 

motsättning kan här ses gestaltas i den ovanstående scenen med mötet. Men här gestaltas denna 

motsättning i en och samma karaktär. Albert kan sägas representera de som själva vill styra sitt öde, 

de som inte tror på någon gud, men i och med mötet med Sigfrid så får Albert en dubbel position. 

Han är både den jordiskt sinnade människan som själv skapar sitt öde. Samtidigt som han nu börjar 

tvivla på det som han tidigare trott varit sanningen, han har mött det oförklarliga i sin jordiska 

tillvaro. Hans syn på döden som han burit med sig sedan kaninungarnas död i barndomen, om 

döden som den slutgiltiga separationen, förändras nu i sin grund. Separationen från Sigfrid som han 

tidigare sett som slutgiltig, visar sig nu vara tillfällig. Albert inser att han inte kommer få några svar 

på vad döden innebär, men han förstår också att i och med hans okunnighet så öppnas möjligheten 

till en fullkomlig återförening med Sigfrid.

    Även i Torntuppen återfinns tankegångarna kring människans ovisshet inför döden. Där förstår 

From att han hindras ifrån att upplysa de levande om vad döden innebär, eftersom livet måste levas. 

Men denna ovisshet är också något som finns i den andevärld From nu befinner sig i, och det är där 

som en del av de båda romanerna smälter samman, det obegripliga och storheten i själens liv är 

något som kommer att förbli olöst. Människan får frid då hon förstår och accepterar att hon för 

alltid kommer att bli okunnig om detta stora. 

    Romare ser istället mötet vid bäcken som ett slags upplösning av Alberts existentiella ångest. 

Hon menar att när Albert möter Sigfrid där vid bäcken så blir hans ord om att ta vara på sin stund på 

jorden något som Albert åter börjar grubbla över. Men Romare ser det som att detta, paradoxalt nog 

gör att Albert, i och med denna påminnelse om Sigfrids ord till viss del löser upp den existentiella 

ångest han upplever: ”Som om erövrandet utav den existentiella friheten har att göra med just 

medvetandet om banden och begränsningarna. Som om frihet är att väl känna sina existentiella 

56 Algulin 1994 s. 94.
57 Se avsnitt: Författarnas syn på döden.
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band.”58  Romares slutsats att friheten som Albert upplever får liknande resultat som den slutsats jag 

presenterat. Resultatet blir att Albert upplever ett slags frid.

     Detta kan också kopplas samman med Alberts tal, eller som Williams benämner det Alberts 

bekännelse till sig själv, och en formulering av romanens livssyn. Där blir orden ett slags 

bekännelsepredikan till Albert själv och till emigranten i hans inre. Och som Williams påpekar 

innehåller denna bekännelse både ett du, ett jag, ett han och ett hon.59 Där talar Albert till sig själv 

om insikten om att hans liv snart är slut och att människan bör ha ett fäste i världen, men att hans 

öde är att han aldrig kan återfå detta fäste. ”Men om du lytt dina föräldrar och stannat i hembygden 

och hemlandet, så skulle du förnött ditt liv i grämelse över att du hade förspillt det.” (s. 259)

Ångesten över att känna att han slösat bort sitt liv hade alltså slagit bo i Alberts inre även om han 

inte hade valt emigrationens väg: ”För du är så skapad, att du inte kan höra samman med någon 

eller något. ” Alberts råd till sig själv blir att han därför inte bör söka någon ro utanför sig själv, att 

han är född ” […] som en sprucken varelse, en människa som inte kan bli hemmastadd någonstädes 

på jorden.” Han ger sedan ett råd till sig själv, han bör förlika sig med de kämpande parterna inom 

sig. Endast då kan han få frid i sinnet medan han lever. Alberts bekännelsepredikan avslutas med en 

uppmaning att han skall ”[...] godtaga emigranten och försona dig med honom. Förlåt honom att 

han levat i den villfarelsen att förflyttningar av din kropp kunde ha hjälpt dig här på jorden!” (s. 

260)      

    Williams menar att romanen inte ger något tydligt svar om Albert förlåter emigranten i sig, men 

att han prövar tanken.60 Romare menar däremot att Albert försonas med emigranten inom sig.61 Jag 

menar att han försonas med sig själv och att det till stor del beror på mötet med Sigfrid.

Froms andeliv och ett nattbesök med gott syfte

 Den tunna, men tydliga gränsen mellan de levande och döda blir extra tydligt i en scen då From, 

efter sin begravning ser prästen sitta i sin berså läsandes tidningen och ta en klunk ur kaffekoppen: 

”Det skulle vara värdefullt för honom att veta att den gamla soldaten som han samma dag vigt till 

vila, nu satt uppflugen på kyrktornet som en kaja. ” (s. 29) Detta visar än en gång på hur ovetandes 

de levande är och att präster vet lika lite som vilken enkel människa som helst. Men också hur 

avdramatiserad döden är i romanen, samt hur nära liv och död står. Den levande prästen befinner sig 

i samma värld som den döde soldaten From.

    From tror sig förstå varför han inte kan kommunicera med de levande, ty skulle de veta vad som 

väntade dem i döden så skulle de flesta frivilligt och omedelbart gå över gränsen. Han tror sig också 

58 Romare 1998 s. 98.
59 Williams 2009 s. 162.
60 Williams 2009 s. 163.
61 Romare 1998 s. 199.
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förstå att livet måste levas innan döden kan bli det härliga som han själv upplever. (s. 35) Froms 

känslor där vid kyrktornet liknar ett barns: ”Men numera fanns det intet som var skrämmande, 

endast fullt av hemligheter. Men det hemliga hade intet av skräck i sig utan lockade med löften. 

Man ville ut på upptäckt och äventyr.” (s. 36) Dessa känslor av harmoni och förväntan kan liknas 

vid Albert och Sigfrids idylliska stunder vid bäcken och vid lägerelden. Där känslor av att allt är 

möjligt finns. 

    Detta talar för en tanke som kan urskiljas i båda romanerna. Att platsen som man kommer till 

efter döden är en plats där man existerat innan livets början, där inget ont kan hända. Detta är något 

som flickanden nämner för From, att när de slutgiltigt lämnar jorden så skall de fara till en plats där  

allting har utgått ifrån och där inget saknas. (s. 106) Även Albert presenterar en liknande tanke om 

en slags ursprungsplats, alltså att han innan livet: ”Då befann jag mig i samma oåtkomlighetens rum 

som väntar mig igen.” (s. 213)

    När From sitter där på kyrktornet så börjar han tänka på det förflutna, och på hans gumma som 

nu får det svårt att klara sig. Han bestämmer sig för att försöka hjälpa henne. Han vet att sockens 

fattigvård är de som ska ge gumman bröd, men han vet också ”[...] hur omständligt och motvilligt 

det gick när den fattige skulle ha något”. (s. 37) Han gör ett försök att flyga till gården där 

fattigvårdsgubben bor och märker att han inte hindras av sitt gummiband. Han gissar att friheten 

kanske blir större om syftet är gott. Han glider in genom fönstret till sängkammaren och hustrun är 

den som ser From, hon skriker till och väcker sin make. Hon berättar för maken hur hon sett From 

och hur han bara pekat mot sin gamla stuga. (s. 39) From får tillslut höra vad han väntat på, mannen 

lovar sin fru att redan dagen därpå gå och se hur gumman har det. (s. 37–39)

    I slutet av Torntuppen så återvänder From till sina hemtrakter för att säga adjö till sin gumma. 

Trots att hans liv efter döden har förbättras och att han har upplevt mycket efter sin död så finns det 

ändå lite vemod kvar. Froms tidigare beskrivningar av människans värld som en grym plats med 

orättvisor och meningslöst strävanden förändras nu i denna sista stund. Han återvänder till 

kyrktornet och sitter där under natten och går igenom sina åttio år i livet. (s. 162) Hans beskrivning 

av det som omger honom är både vacker och vemodig. Det är en solig sommardag, gräset glittrar av 

regnet som nu dragit bort och det ångar av gravhällarna. From är nu redo att lämna denna plats, han 

har sett världen och förstått vad som räknas i livet efter döden. Han stiger uppåt. ”Musiken och 

välbefinnandet ökade med höjden, och han hoppades att han aldrig skulle behöva återse jorden.” (s. 

165)

Samhället och dess maktstrukturer 

I Din stund så växer Albert och Sigfrid upp i ett jordbrukssamhälle som präglas dels av den 
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lutherskt kristna tron och dels av tydliga klasskillnader. Den lutherskt kristna tron gör sig påmind i 

flera avsnitt av romanen och kan ses som en tydlig maktstruktur i Alberts barndom. Det som är 

utmärkande för beskrivningen av den kristna tron i samhället är den fruktan och rädsla som den 

skapar. Ett exempel är då moderns bror, bygdepredikanten Johannes kommer för att predika för 

byns folk. Det är en solig sommardag och predikan hålls utomhus.(s. 88) Den predikan som 

Johannes håller handlar om det brinnande helvetet som väntar dem som är fördömda. (s. 87) Det 

berättas hur åhörarna sitter stumma, rädda, och att flera gråter tyst. ”Johannes i Bogesjö drev bort 

den ljusa sommardagen från vår gård och manade fram helvetet istället, hans röst hördes som från 

svarta moln i skyn - - - han förvandlade vår klara junidag till svart domedag.” (s. 88) Denna fruktan 

syns tydligast hos Alberts mor som beskrivs som den mest religiösa i familjen.

    Det finns en annan scen som också tydligt visar den fruktan som religionen skapar. Modern ligger 

sjuk, men ingen doktor har varit dit. Istället kommer predikanten Johannes dit och det heter att: 

”Han kom i doktorns ställe.” (s. 92) Modern yrar stundtals och när Albert kommer in till henne 

förstår han att morbror Johannes har varit där. Hon ber Albert att han skall be till gud för henne, 

Albert försäkrar henne att han skall be att gud skall göra henne frisk igen men hon svarar då: ” - Går 

väl an mä min sjuka... Men min själ... Snälle Allbet...” (s. 93) Alberts mor som på alla sätt och vis är 

en god kristen är ändå rädd. Albert ser ångesten i hennes ögon och vet då att morbrodern vart där 

och predikat för henne. Modern överlever sin sjukdom, men hennes fruktan för det brinnande 

helvetet utan slut kunde hon inte bli fri ifrån, och Alberts ord om detta sammanfattar tydligt hur han 

själv upplevde religionens makt i barndomens samhälle: ”Om helvetet kan det sägas: Tron på det är 

tillräcklig. Den tron rövade livets glädje från min mor.” (s. 94) Även barnen fostras tidigt till att bli 

goda kristna. De skall lyda guds budord, och framförallt det fjärde; att hedra och lyda sina föräldrar. 

Olydnad straffades med aga. Barn sågs som ett lån från gud, och Albert säger att föräldrarna ”[...] 

hade ansvar  både för våra kroppar och våra själar; de skulle en gång svara inför Gud för barnen 

som han givit dem. ” (s. 84) Efter Sigfrids död så förlorar, som tidigare nämnts Albert sin barnatro, 

men detta är inget han berättar för sina föräldrar. Ser man det ur en historisk kontext så kan det 

också tilläggas att religionsfrihet inte infördes i Sverige förrän år 1951, vilket gjorde att de flesta 

troligen höll tyst om de tvivel de kände för religionen.62 

    Samhället har också tydliga klasskillnader. När Albert är 14 år och går sitt sista år i skolan så är 

han förtjust i en flicka i sin klass. Trots att det är en oskyldig kärlek, så är han ändå väl medveten 

om deras skillnader:

Katrin var enda barnet till en välbärgad bonde. Hennes far var ägare till ett halvt hemman,
vi hade bara ett sextondels hemman. Hon hade sitt hem på en gård som var åtta gånger 

62 Religionsfrihet. http://www.ne.se/lang/religionsfrihet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013–05–20.
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större än vår. Hon var en storbondes enda barn, jag var en av en småbondes många barn. (s. 134) 

Här synliggörs också hur medveten Albert är om samhällets begränsningar för de som är fattiga. 

Denna klasskillnad, och avsaknaden av exempelvis längre skolgång gör också att chanserna att 

förändra sitt liv är små. Familjens fattigdom blir också till viss del det som bäddar för Sigfrids 

grymma öde. När Sigfrid är nitton år så sker den händelse som kommer att avgöra hans öde. 

Familjen och den lilla gården kan inte försörja alla sju personer. Eftersom Sigfrid nu är vuxen så 

måste han själv ta hand om sitt liv. (s. 103) Sigfrid som helst av allt velat studera, har haft oturen att 

födas in i en familj där pengarna inte finns, än hur stor begåvningen är. Det berättas att lärarinnan 

har sagt att Sigfrid till och med skulle kunna läsa till präst, så begåvad är han, men att fortsätta 

studera är inget som det finns pengar till, och det sägs att föräldrarna ” […] fick vara nöjda med att 

ha fött en son som hade kunnat bli präst”. (s. 119) Sigfrid hamnar till slut på Kronans gratisskola, 

detta blir också till slut hans olycksaliga öde. 

    I Torntuppen så gör From en betraktelse av hur människor till och med vid gravar kämpar för att 

upprätthålla skillnader mellan rika och fattiga. På de rikas gravar sätts tulpaner, på de fattiga sätts 

gullvivor. Men det finns ändå ett slags stolthet i From när han säger: ”Fick han välja så tog han 

gullvivor” (s. 45) From vet ju också att det är en meningslös strävan då livet efter döden istället 

bygger på jämlikhet.

    Då From i sin ande gestalt kan flyga nästan vart han vill, så blir hans skildringar av vad han 

möter i de olika länderna ett slags global samhällsskildring.

     Han får uppleva hur utbrett kriget är i världen och när han lyssnar till en soldats tankar så blir det 

återigen tydligt vilka det är som får slita i världen, både när det gäller arbete och i krig. Soldaten 

tänker: ”En fattig arbetare som jag kan nog inte få det så mycket bättre i detta liv om vi så segrar, 

och något annat liv finns nog inte.” (s. 92) From påpekar också att dessa soldater inte är annat än 

”[...] en skara utklädda arbetare [...]” (s. 92) Under Froms resa i världen så återkommer ett tema, det 

meningslösa och orättvisa våldet som breder ut sig. Det är kriget som förstör människan både 

fysiskt och psykiskt, och de flesta vet knappt varför striderna pågår. Från Froms synvinkel så 

förefaller allt våld som ”[...] så pinande onödigt och naivt inför känslan av den eviga ro som 

härskade i luften ovanför[...]” (s. 113) Alla hemskheter som pågår på jorden får honom att tänka att 

”Något bibliskt helvetet var inte av nöden” (s. 119) Precis som Alberts ord om att tron på helvetet 

var tillräckligt för att beröva hans mor på all glädje så påpekas det även här i Torntuppen hur det 

hemska endast finns på jorden, det är här som föreställningarna om ett helvete kommer närmast 

sanningen.

     Froms upplevelser av de länder han besöker gör att han känner att hans eget liv varit rikt trots 
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fattigdom och det ständigt arbete, eftersom det varit förskonat från krig. (s. 117) I det större 

perspektivet så är det meningslösa våldet och kriget som är det som styr många samhällen. Men 

romanen skildrar också hur samhället visserligen utvecklas och att människorna börjar få det bättre 

rent materiellt men att med detta följer även en mer avancerad och brutal krigföring.

    I Din stund skildras också Alberts 1960–tal i Laguna Beach, de materiella skillnaderna från 

Alberts uppväxt till det liv han lever nu är stora. Här finns det inte heller någon religiös fruktan. 

Den har istället ersatts av en annan allmän fruktan, rädslan för ett kärnvapenkrig. Arvsynden i 

Alberts barndom har också tagit en ny skepnad, i de radioaktiva ämnen som ärvs i generation efter 

generation om bomben slår ned. I detta nya samhälle är det inte längre gud som ses som den som 

har makten att störta människorna, det är nu människorna själva som tagit denna ödets roll.(s. 272 

f.) 

    Algulin skriver i ”1963: Din stund på jorden. Återblick och varnande vision” om hur romanen 

kan ses som en ”[...] civilisationskritisk varnande rapport som vänder sig mot ett destruktivt 

militaristiskt och teknokratiskt system”63. Kritiken mot det samhälle som är på väg att uppstå är 

också något som förs fram i Torntuppen, där From möter kriget och de avancerade krigsmaskinerna. 

Båda romanerna kan alltså sägas innehålla en kritik mot ett militaristiskt samhälle som börjar ta 

form och där människans makt blir så stor att hon kan i ett slag utrota hela mänskligheten.

Den demokratiska döden

 Vilken koppling kan då sägas finnas mellan karaktärernas idéer om döden och hur de upplever 

samhället? Tittar man på Torntuppen så visas det tydligt hur orättvisorna som existerat i livet 

försvinner i och med döden och hur livet efter döden bygger på total rättvisa. Ett exempel på detta 

är när From efter sin begravning träffar en man i kyrkogårdens jord. Mannen kallas knotvaktaren, 

och var när han levde en sockenpamp som behandlade de fattiga och sjuka illa. (s. 61) Han kan inte 

som From flyga ifrån sin jordiska kropp utan är tvungen att stanna där i jorden, men i detta liv efter 

döden så gäller rättvisan alla. Även knotvaktaren vet att han inte kommer att vara fast där i jorden 

för alltid, långsamt så släpper även hans band till sin jordiska kropp. 

    From upplever också hur han i detta ande liv får större makt att påverka de samhälleliga 

orättvisorna på jorden. Detta exemplifieras när han, som tidigare nämnts ser till att hans gumma får 

hjälp av fattigvårdsgubben genom sitt nattliga besök. Här märks skillnaden tydligt: ”Det kändes 

som en triumf att ha kunnat ingripa i den värld utav kött, ondska och dumhet som man nyligen 

kommit ifrån. Man tänkte lätt och handlade snabbt i den nya friheten.” (s. 40) Hans besök får alltså 

större effekt än om han hade besökt dem i livet. From hindras nu varken av sin låga status i 

63 Algulin 1994 s. 90.
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samhället och inte heller av sin sjuka gamla kropp.

      I Din stund så ges inte en lika självklar bild av döden som en befrielse från ett liv och samhälle 

som kantas av orättvisor. Detta kan delvis bero på vart karaktärerna befinner sig. För Albert så är 

döden något okänt och man kan också se hur Sigfrids död upplevs annorlunda då denna död kan ses 

som mer orättvis än Froms död. Det påpekas flera gånger hur Sigfrid inte hann leva sitt liv innan det 

togs ifrån honom. Sigfrids död kan också, som tidigare nämnts delvis kopplas till samhällets 

orättvisor och på de begränsade möjligheter han har. Samtidigt så kan man säga att hans grundtanke 

om livet och hans beslut att aldrig ha med döden att göra, är livsval som försvårar livet i det 

militaristiska samhälle han lever i, han dör därför ett slags offerdöd. Detta är något som Algulin 

också påpekar i sin text. Han menar att Sigfrid offrat sitt liv i protest mot den militaristiska 

världsordningen som finns i samhället.64 Sigfrid dör utan att han hann uppfylla de mål och 

önskningar han hade i livet. Alberts känsla av det orättvisa i Sigfrids öde är något som även From 

ser i Torntuppen. Där möter han otaliga människor som är maktlösa i livet, exempelvis i länderna 

där kriget rasar, där lever människor i ett mörker med små chanser att påverka det som sker.  Men 

med den skillnaden att Torntuppen visar hur det mänskliga livet må vara fullt  av grymhet och 

sociala orättvisor, men att det finns en framtid utan smärta och orättvisor. En tid där demokratin och 

rättvisan styr; I livet efter döden.

    I Din stund kan man ändå se ett slags hopp när det gäller Albert och Sigfrid. Deras idyll vid 

barndomens bäck upplöstes som sagt med Sigfrids död, men man kan ana att de i döden åter kan 

träda in i barndomens idyll. 

     Jag anser att Albert fått visshet i att han åter skall få existera tillsammans med Sigfrid efter 

döden. Detta eftersom Albert skriver att han inte fick ta adjö av sin bror innan hans död, och att han 

nu förstår varför. De tog inte adjö eftersom de åter skall träffa varandra igen:

            Jag skall snart vara med där du är. Vi skall dela ett rum, där vi är oåtkomliga och intet 
ont kan ske oss mer, ett rum som ingen kan ta ifrån oss, som ingen kan lämna. Vi skall 
vara samman där intet är. Jag kommer tillbaka, och jag skall säga: Jag har varit borta 
endast en kort stund. Nu skall vi åter dela ett hem. (s. 271)

 Albert försonas i tanken om att det inte går att veta vem som är den skyldige för Sigfrids död. Det 

går inte att säga att det berodde på fadern och farbrorn som övertalade honom att skriva på 

kontraktet, och inte heller kan familjens fattigdom pekas ut som anledningen till Sigfrids död.  Jag 

skulle här åter vilja citera Alberts ord efter kaninungarnas död, ”Att piska Mördaren hjälpte inte, 

ingen kunde ge fråntaget liv tillbaka” (s. 68) Att försöka utröna vems fel det är att Sigfrid dog, eller 

om Albert har slösat bort sitt liv kommer inte att ge Sigfrid livet åter, och det ger heller inte Albert 

64 Algulin 1994 s. 100.
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en chans att börja om sitt liv på nytt.  Han har nu insett att han måste försona sig i sin ovisshet, och 

hans tankar kring hur kort det mänskliga livet är hjälper honom i detta. Han sätter också perspektiv 

på livet och dess korta tid genom att jämföra det med döden: ”Vad blir det nu av alla dessa år, som 

gått sedan vi skiljdes från varandra, Sigfrid och jag? Vad är de åren när jag jämför dem med den tid, 

under vilken vi båda skall vara döda?” (s. 131) Med insikten om livets korthet och hans visshet att 

han åter skall få leva med Sigfrid efter sin död så upplever Albert för första gången en frid inom sig.

Sammanfattning och fortsatt diskussion
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida samhälleliga orättvisor kan kopplas till en 

alternativ syn på döden i två romaner ur den svenska arbetarlitteraturen. Syftet var också att genom 

att undersöka detta öppna för en bredare syn på arbetarlitteratur som innehåller kritik mot andlighet 

och religiositet, för att visa att det under kritiken även kan finnas idéer som presenterar en alternativ 

och mer demokratisk syn på vad döden och det andliga innebär

    För att uppnå syftet så ställdes ett antal frågeställningar. Dels vilket samhälle som presenterades 

och vilka maktstrukturer som fanns där, och dels vilken syn på döden och idéer kring den som 

presenterades i romanerna, samt vilka andliga och övernaturliga inslag som kunde kopplas till 

ovanstående frågor.

    Avhandlingens resultat visar att Torntuppen kan ses som en roman som kopplar samman sociala 

orättvisor och skapar en alternativ syn på döden. Där ges kritik mot samhället där stora sociala 

orättvisor finns, men genom huvudpersonen From så presenteras ett liv efter döden där rättvisan 

styr och där de enkla människor som förtryckts i livet får sin upprättelse och frihet. När det gäller 

romanen Din stund så kan man se att det även där skapas en alternativ syn på döden, detta sker då 

Albert möter sin sedan länge döda bror Sigfrid. Även där finns det samhälleliga orättvisor som 

påverkar Alberts syn på Sigfrids död. I analysen av vad döden representerar så fann jag också att 

Alberts emigration och hans upplevelser kring detta liknar tankar och idéer som finns kring döden. 

Vilket gjorde att emigrationen kunde ses som en slags symbolisk död.

    I avhandlingen så framgår också att båda romanerna avslutas i en ide' om att människan bör 

acceptera att hon i mycket kommer att förbli oviss om de stora ödesfrågorna som vad liv, död och 

individens frihet innebär och att detta även till viss del förblir ovisst även efter döden. Det är alltså 

först när människan kan försonas i tanken på detta som hon slutligen kan bli fri. 

    Detta resultat bör inte ses som ett bevis på att arbetarlitteraturen som helhet innehåller alternativa 

idéer om andlighet, detta är bara resultatet från en analys av två romaner. Kanske kan man öppna 

för en bredare syn på vad religionskritisk arbetarlitteratur kan innehålla. Och där då se att de som 

arbetar närmast jorden inte nödvändigtvis har ett stort avstånd till andliga idéer om livet och döden 
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högt där uppe. Jag tror också att analyser av liknande slag som denna skulle kunna göras på fler 

texter som räknas till arbetarlitteraturen med fruktbart resultat.

    Under analysens gång så har jag också funnit att även naturen spelar en stor roll i romanerna, det 

vore därför intressant att undersöka detta både på just dessa romaner men även på Fridegård och 

Mobergs övriga litterära produktion. En ekokritisk studie av deras verk kan därför vara ett intressant 

föremål för vidare forskning.
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