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”Wi hafwa stridt”
Olof Fryxells Snöfästningen och 1800talets göticistiska
barnlitteratur
Av OLLE WIDHE

Barnet, leken och litteraturen
Mellan 1800-talets första och sista decennium mer än trettiodubblades barnboksut-
givningen i Sverige. Den snabbt ökande utgivningsvolymen var möjlig tack vare för-
enklade produktionsförhållanden och en kommersiell marknad. Samtidigt signalerar
ökningen att den köpstarka medelklassen började uppfatta barndomen som en sepa-
rat och viktigt del avmänniskans liv, en utvecklingsfas med fordringar på både särskild
vård och fostran. Men den framväxande uppfattningen om barndomens höga värde
återspeglas inte enbart i det stigande antalet barnböcker som nådde handlarnas boklå-
dor vid denna tid, utan också av den mer nyanserade barnskildring som återfinns mel-
lan böckernas pärmar. Att exempelvis det lekande barnet var ett relativt vanligt motiv
i barnlitteraturen under 1800-talet reflekterar det ökade intresset för barndomen som
en speciell och betydelsefull del av människans livsbana.1
Om barnlitteraturen börjar intressera sig för barnets vardagliga sysslor framställs

de ofta stereotypt, med en utpräglad åtskillnad mellan flickors och pojkars lekar. Ord-
ningen bildar inte sällan ett genussystem som kopplar samman platser med sysslor och
egenskaper: flickor leker inne, pojkarna leker ute; flickor leker med dockor, pojkar le-
ker äventyr; flickor är ömma och vårdande, pojkar är modiga och lojala.2 En ofta åter-
kommande variant av pojkars lek är kriget. Under 1800-talet framställer denna typ av
lekskildring nästan undantagslöst en vardaglig lek nära men ändå utanför hemmets
väggar. Krigsleken utspelar sig utomhus; den iscensätter militära sysslor, som förutom
mod och lojalitet aktualiserar egenskaper som styrka och sportslighet. Här har vi att
göra med historiskt bestämda iscensättningar av maskulinitet som går att analysera i
relation till ett genussystemmed en specifik maktstruktur och logik.
Ett viktigt exempel på pojkars krigslek i den svenska barnboksutgivningen är Snö

fästningen. Berättelse för LandtGåβar (1830), som författades av den 24-årige präst-
sonen Olof Fryxell under pseudonymen Olavus. Hans vardagsrealistiskt hållna barn-
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skildring på 39-sidor kopplar inte bara samman unga pojkars manlighetsblivande
med en götiskt präglad vinterlek, den riktar sig även explicit till pojkar och illustrerar
föreställningen om den betydelsefulla pojkgemenskapen.3 I korthet handlar Snöfäst
ningen om tre adelspojkar som bygger en snöfästning för att sedan inbjuda grannska-
pets bondpojkar att delta i snöbollskrig. Det hela sker till stor del i glatt samförstånd
och det ömsesidiga kamratskapet understryks av att pojkarna efter striden bekräftar
sin vänskap för varandra. Den korta berättelsen avrundasmed att adelspojkarna Ferdi-
nands ochWillhelms far,Major von ***, som iakttagit striden från sitt fönster, kommer
in i pojkarnas fästning. Enligt berättaren äger fadern den gamle krigarens ädla gestalt
och han predikar för dem om människans strid, naturens skönhet och himlens eviga
frid.
I sitt litteraturhistoriska översiktsverk omnämner Klingberg Snöfästningen som ett

tidigt exempel på en vardagsrealistisk berättelse som skildrar barnens äventyrsvärld i
hemmets närmaste omgivning. Klingberg pekar också på att vardagsrealismen i Snö
fästningen samgårmed en göticism. Vari dettamötemellan realism och göticism består
utrederKlingberg inte närmare.Han tar däremot fasta på att vikingar står som förebild
för krigsleken och att man efter striden ingår ”fosterbrödralag”.4 Genom att fokusera
på lekens betydelse kommer jag att försöka exemplifiera hur den göticistiska rörelsens
manlighetsideal samanfördes med tidens barn- och barndomsuppfattningar i vad som
kan beskrivas som en götisk barnlitteratur. Syftetmed denna undersökning är följaktli-
gen att analysera krigslekmotivets funktion i Snöfästningen och placera detta i ett både
barndomshistoriskt och litteraturhistoriskt sammanhang.
Själv föddes Fryxell 1806 och blev student i Uppsala 1825 för att sedan prästvigas

1831. Att präster skrev litteratur som särskilt riktade sig till barn var relativt vanligt
under 1800-talets första hälft, eftersom de hade en allmänt framträdande plats i det
offentliga samtalet och enligt kyrkolagen var satta att övervaka barnens fostran.5 Att
Snöfästningen tonar ut i ett religiöst färgat budskap är därför allt annat än förvånande.
Året innan Snöfästningen hade Fryxell även debuterat under eget namn på samma
tryckeri, med diktsamlingen Dikter af Olof Fryxell (1829), och som vi kommer att se
innehåller den ett tidstypiskt uttryck för en romantiskt inspirerad barndomsuppfatt-
ning som kan sägas föregripa barnskildringen i Snöfästningen.6

Olof Fryxell och göticismens barndomsuppfattning
Pojkarna i Snöfästningen leker krig och de är inspirerade av fornordiska vikingasagor.
I det perspektivet kan berättelsen beskrivas som en fiktiv iscensättning av den göticis-
tiska rörelsens mest grundläggande ståndpunkt: det är nödvändigt att känna till de
nordiska sagorna omman ville återupprätta forntidens förlorade manlighet. En sådan
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nödvändighet underströks redan i det Götiska förbundets stadgar från 1811, som slog
fast att förbundsbröderna ovillkorligen var ”förpliktade att forska i de gamla göternas
sagor och häfder”.7
Ett känt och inflytelserikt exempel på hur de fornnordiska sagorna kunde omsät-

tas i den göticistiska rörelsens litteratur finner vi i Esaias Tegnérs Frithiofs saga (1825),
som inte ursprungligen var en bok som riktade sig till barn men som snabbt blev ett
standardverk i den svenska skolan.8 Liksom Snöfästningen laborerar Frithiofs sagamed
ett krigiskt manlighetsideal som bär föreställningar om gemenskap, rent spel, tävlings-
anda, styrka, gott humör och djärvhet. Steget från den ädla och rättrådiga manlighet
som iscensätts i Frithiofs saga till manlighetsidealen i barnlitteraturens lekskildring är
som vi kommer att se inte särskilt långt.9
De inledande raderna i den första sången av Frithiofs saga innehåller en barn- och

barndomsskildring med tydligt romantiska övertoner som skriver samman leken med
en pastoralt klingande barndom:

Der växte utiHildings gård/ Två plantor under fostrarns vård./ EjNorden förr sett två så
sköna,/ de växte herrligt i det gröna./ Den ena som en ek sköt fram,/och som en lans är
hennes stam,/ men kronan, som i vinden skälfver,/ liksom en hjelm sin rundel hvälfver./
Den andra växte som en ros,/ när vintern nyss har flytt sin kos,/ men våren, som den
rosen gömmer,/ i knoppen ligger än och drömmer./Men stormen skall kring jorden gå,/
med honom brottas eken då,/ och vårsol skall på himlen glöda,/ då öppnar rosen läp-
par röda./ Så växte de i fröjd och lek, och Frithiof var den unga ek,/ men rosen uti dalar
gröna/ hon hette Ingeborg den sköna.10

Tegnér anknyter här till den under romantiken populära jämförelsen mellan barnet
och den växande plantan som getts en framskjuten plats i inledningen av Jean Jaques
Rousseaus Émile eller om uppfostran (1762) – en ek i Frithiofs fall och en ros i Inge-
borgs.11 Indirekt aktualiserar bilden en föreställning om barnets inneboende och na-
turliga växtkraft. Vad som är betydelsefullt här är emellertid hur liknelsen även, för-
utom att iscensätta barndomen som oskuldsfull och idyllisk, etablerar metaforsiska
betydelser som är tydligt genuskodade. Ekens stam liknas vid en lans, dess krona vid en
hjälm och den brottas mot stormen som en krigare, medan rosen drömmer innan den
i vårsolens värme öppnar sina röda läppar.
Frithiofs saga är en omskrivning av den fornnordiska sagan Fritjof den djärves saga

från 1300-talet och utgör ett exempel på den göticistiska rörelsens vurm för forntidens
starka män. Den bärande tanken i rörelsen var att svenskarna urartat från sina stolta
förfäder och att degenereringen kunde motverkas genom det götiska förbundets bil-
dande. Enligt stadgarna syftade förbundet till att återuppliva ”de gamla göters frihets-
anda,mannamod och rederliga sinne”, och förutomTegnér kom JacobAdelberth, Erik
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Gustaf Geijer och Per Henrik Ling att spela en viktig roll i rörelsen under 1800-talets
första decennier.12
Genom den redan nämnda inriktningen på nordens gamla sagor och hävder upp-

rättar göticismen en transtextuell relation som ett centralt led i rörelsens maskulini-
tetskonstruktion.13 Med Raewyn Connell kan man säga att göticismen iscensätter
föreställningar om hegemonisk maskulinitet genom återvändandet till forntidens be-
rättelser om stora män.14 Hegemonisk maskulinitet är ett väletablerat begrepp inom
pojkboksforskningen och avvänds vanligen för att beskrivamäns överordnade position
gentemot kvinnor men också i förhållande till andra män.15 Ofta finns den föreställ-
ning om ideal maskulinitet som begreppet syftar till att beskriva inbäddad i kulturen
och dess texter. Det rör sig, somMarika Andræ förklarar i sin analys av B.Wahlströms
pojkböcker, om ”en idealbild som allamän förhåller sig till och som förmedlas både ge-
nom populärkulturen och institutioner som besitter makt”.16 Hegemonisk maskulini-
tet ärmed andra ord en historiskt föränderlig relation som formar framställningen och
uppfattningen av maskulina beteenden och attityder i ett bestämt sammanhang, sam-
tidigt som berättelserna å sin sida formar maskulinitetens hegemoniska ideal.17
Omvikingen skrivs fram som ett hegemonisktmönster att imitera tar dettamönster

samtidigt form i ett specifikt historiskt sammanhang. Göticismens viking förenar be-
gäret efter forntidens mannamodmedmodernitetens föreställningar om nation, med-
borgarskap och kristen försoningstanke – till vad sommedDavid Tjeder skulle kunna
benämnas den disciplinerade vikingen som ideal.18 Som vi kommer att se erbjuder Snö
fästningen sina läsare enmotsvarande föreställning ommaskulinitet genomde lekande
pojkarnas imitation av de fornordiska sagornasmönster. Indirekt uppmanades Fryxells
läsare kanske rent av till en egen lek, det vill säga till att själva imitera de lekande pojk-
karaktärerna imitation av vikingarnas ”lek”, och med detta iscensätta göticismens fy-
siska manlighetsideal mer konkret.
Uppvärderingen av den fornnordiska litteraturen och föreställningen om dess bety-

delse för manlighetens återupplivande kom att prägla delar av barnboksutgivningen i
Sverige under den första hälften av 1800-talet.19 SomKlingberg noterar finnerman ex-
empelvis göticistiskamotiv i Adolph Ivar Arwidssons nyorienterandeLäse och lärobok
för ungdom (1830–1831).20 Läseboken innehåller utdrag ur Eddan, Havamal, isländska
sagor och folksånger med det uttalade syftet att ta odla barnens naturliga fantasi: ”det
är fantasin som först vaknar hos de unge och fordrar näring”, skriver Arwidsson i en
förordsliknande redogörelse.21
Förutom att texturvalet i läseboken har en klar göticistisk inriktning innehåller den

även en inledande ramberättelse som ansluter till vurmen för det fornnordiska. I denna
ramberättelse, med titeln ”Vinter-aftnarne”, har pojkar med fornnordiska namn som
Ragvald, Hjalmar och Torsten, och flickor med namn som Ingeborg, Signe och Alf-
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hild, samlats i den gamle soldaten Amunds stuga. Pojkarna binds till det fornnordiska
genom sina namn och framställs som ”byns raskaste gossar”medan flickorna ”snurrade
flitigt på sina sländor”.22
Under dagen har pojkarna i berättelsen varit ute och prövat sina krafter i vinterland-

skapet och de berättar om både kroppsövningar och lekkrig: ”Gossarne omtalade i tä-
flande virrvarr, huru den i dag verkställda kapplöpningen på skidor, och en derpå föl-
jande brottning med närmaste byalags ungdom hade aflupit”.23 Lekens tydliga genus-
ordning visar hur pojkarnas barndom, även om den står i relation till föreställningar
om vuxna mäns ideala maskulinitet, tar form som en särskild period av lek och tävlan,
medan flickornas barndom centreras i hemmet och egentligen inte är något annat än
en försmak av det hem de själva ska komma att skapa som vuxna. För även om pojkar-
nas brottningskrig i snön liknas vid att ”ha stridt och segrat vid Narva”, och därmed
upprättar en tydlig relation till de vuxna männens verkliga krig, är deras lek samtidigt
något som undflyr vuxenvärldens krav.24
Förutom att exemplifiera hur de fornnordiska sagorna letar sig in i den svenska barn-

litteraturutgivningen, som en del i ungdomens manlighetsprojekt, pekar Arwidssons
ramberättelse på den höga värderingen av pojkars livfulla lek. Till viss del kan man re-
latera denna attityd till den pedagogiska inställningen efter Rousseaus Émile och hans
tillbakavisande av all förkonstlad fostran. Genom sina utomhuslekar bejakar Arwids-
sons raska pojkar sin ursprungliga nordiska vitalitet och ansluter till Rousseaus upp-
fattning att barndomens vilda och livfulla lekar är både ett uttryck för pojkars inre na-
tur och ett sätt att ytterligare stärka denna.25
MenArwidsson var långt ifrån den förste svensken att föra in sådana föreställningar

om naturlig kroppsfostran i pedagogiska sammanhang. Drygt tre decennier tidigare
hade Johan Fischerströms i Om de medel och utvägar, genom hvilka styrka, manlig
het och härdighet kunna hos svenska folket befrämjas (1794) med tydligt inflytande från
Rousseau, sammankopplat pojkars uppfostranmed en vilja att återställa deras nordiska
manlighet.26 Även Fischerström liknade barnet vid en planta och ansåg att de gemen-
samma svenska karaktärsdragen kroppsstyrka, tapperhet, dygd och enkelhet, som åter-
fanns hos fornnordiska göterna, hade förstörts av en onaturlig uppfostran. För Fisch-
erström var det uppenbart att naturen inplanterat en lust hos barnen att vara i ständig
rörelse och att den måste bejakas genom ”lekar och kroppsöfningar” – gärna vinter-
tid under bar himmel då kyla och enkelhet gör barnen livskraftiga istället för veka.27
Särskilt poängterar Fischerström att en uppfostran som sker i ”täflan med jämnårige”
inte bara övar barnen i ordning utan också ”från barna-åren fästa en sådan vänskap,
som under hela lifstiden vore för dem sjelfve angenäm, och för Riket av största vigt”.28
Fischerströms mönster för ungdomens fostran var den nyinrättade Krigs-Academien
på Carlberg, där han menade att övningarna oavsett ståndstillhörighet gör yngling-
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arna sunda, muntra och starka och håller dem ”til Flit, til Ordning, och til Lydnad af
denna ordning”.29
Det fornnordiska idealet kom, inte minst genom Arwidssons läsebok, att tränga

in i den svenska bokutgivningen för barn. Men Arwidssons kamp för att återuppliva
de gamla göternas mannamod hos den unga generationen återfinns även i hans utgiv-
ning av de fornnordiska sagorna ”Thorgrim Prude och hans son Viglund” och ”Sla-
get vid Bråvalla” i Saga (1835).30 I sammanhanget kan man utöver detta även nämna
Johan Gustaf Liljegrens Skandinaviska fornålderns hjeltesagor till läsning för Sveriges
ungdom (1819), som enligt översättarens förord ”genom det intresse den kan väcka hos
en större publik” vill ”bidraga till upplifvandet af ett mera allmänt sinne för vår forn-
tids enkla storhet.31
Den med Arwidssons läsebok samtida Snöfästningen. Berättelse för LandtGåβar är

en i sammanhanget mycket viktig text. Dess undertitel signalerar att den riktar sig till
pojkar på landet. Därmed är den, som också Magnus Öhrn har pekat på, ett tidigt ut-
tryck för en typ av berättelser som vid 1900-talets början ska komma att samlas under
den nya genrebeteckningen pojkbok.32 Varför den riktar sig just till lantgossar är inte
helt klart även omdet i traditionen efter RousseausÉmile ofta återfinns en föreställning
om lantlivets naturligt fria och av kultur oförstörda tillvaro i barnlitterturen.33 Barn-
böcker som inriktade sig på enbart det ena eller det andra könet hade visserligen fun-
nits tidigare än själva genrebeteckningen pojk- respektive flickbok. Som företeelse speg-
lar dessa genrebeteckningar dels föreställningen att det fanns vissa ämnen som särskilt
fängslade pojkar respektive flickor, och dels föreställningen att pojkars och flickors fost-
ran skulle skilja sig åt i viktiga avseenden.34 Flickkaraktärerna i Snöfästningen befinner
sig i bakgrundenmedan flickaktigheten som sådan utgör en underordnadmen ständigt
närvarande normmot vilken pojkarnas manlighet upprepade gånger mäts.
Att den livfulla lek som återfinns i Snöfästningen främst riktade sig till pojkar som

ett led i deras manlighetsfostran kan tyckas självklart. Detta stärks också i det över-
gripande pedagogiska synsätt som Fischerström utvecklar i den redan nämnda upp-
fostringsskriften, även om han där i en passage faktiskt inkluderar flickorna. Han me-
nar nämligen att även om lekar och kroppsövningar, vintertid och under bar himmel,
egentligen främst angår ”gåssarne”, borde samma uppfostringssätt kunna ”lämpas till
flickorna”, eftersom det är nödvändigt för släktets förädling ”at fruntimmren vinna all
den styrka som deras kön kan medgifva”.35
Mot denna bakgrund blir det möjligt att problematisera Klingbergs bibliogra-

fiska inplacering av Snöfästningen under kategorin ”Barnlitteratur utan undervisande
syfte”.36 För på samma gång som Fryxell uppenbarligen bryter med upplysningsandans
moraliserande och kunskapsinlärande form, och ansluter sig till en mer romantiskt in-
spirerad barnskildringmed betoning på pojkars sunda inneboende fantasi, levnadslust



”Wi hafwa stridt” · 101

Samlaren, årg. 134, 2013, s. 95–116

och kraft, infogar den sig i det nationalpedagogiska manlighetsprojekt som den göti-
cistiska väckelsen bär fram.
Liksom i Tegnérs Frithiofs saga sammanfaller berättelsens göticistiska inramning

med en utpräglat romantisk barndomsuppfattning. En sådan barndomsuppfattning
hade Fryxell redan visat upp i sin debutdiktsamling, från året före publiceringen av
Snöfästningen, när han i dikten ”Brottslingen” längtansfullt skildrade barndomen som
en förlorad värld: ”Omin barndoms sälla dagar! O du flydda tid af gull! / Då min själ
var lik en vårvind, glad och frisk och oskuldsfull.”37
Diktjaget i ”Brottslingen” plågas både av sin oförmåga att få kontakt med andra

människor och av den åtrå till kvinnan som dunkar i hans ”Usla hjerta”.38 Beskriv-
ningen av fallet från barndomens renhjärtade gemenskap in i det romantiska utan-
förskapet ger därför inte bara en bild av barndomen som ett klart avgränsat stadium
i människans liv. Det illustrerar också hur barndomens självklara glädje och friskhet
i samband med övergången till vuxenlivet förvandlats till svarta tankar i en förhatlig
kropp. När Fryxell ett år senare återkommer till att skildra bandomen i Snöfästningen
är det enbart i ljusa och hoppfulla toner. Men genom flera anspelningar på den sam-
tida götiska rörelsen ges den friska oskuldsfullheten och livfullheten samtidigt en ide-
ologiskt markerad inramning.
Skildringen av pojkarnas livfulla vinterlek ligger i linje med göticismens försök att

återupprätta en kraftfull manlighet i samklang med den moderna kulturens krav på
ordning och disciplin. Vikingens återkomst i den göticistiska rörelsen, och betoningen
av kroppsövningen betydelse för att återupprätta den förlorade manlighetens inner-
sta kärna, har också beskrivits som en iscensättning av en disciplinerad och organise-
rad form av maskulinitet som passade moderniteten.39 Det pekar mot att den göticis-
tiska barnskildringen vid denna tid inte bara sammanför romantikens syn på barnets
oförstörda och naturliga kraft med vurmen för det fornordiska, utan också med den
klassiska modernitetens accentuering av rationalitet och tilltagande kroppskontroll.40

Mellan snöbollsrealism…
I barnlitteraturforskningen har Fryxells Snöfästningen lyfts fram som en berättelse som
skildrar barns lek utan vuxeninblandning. Detta tillsammans med att den påståtts
sakna didaktiska och moraliserande inslag har tagits som intäkt för att vi här har att
göra med den första svenska realistiska barnskildringen.41 Öhrn går ytterligare ett steg
och karakteriserar den inte bara som en av den svenska litteraturens första realistiska
pojkberättelser, utan också som ”en av de tidigaste svenska litterära gestaltningarna av
den västerländska pojkkultur somkonsoliderades under 1800-talet”.42 I flera viktiga av-
seenden framstår detta som korrekta och träffande beskrivningar. Snöfästningen är att
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betrakta som en föregångare till den realistiskt inriktade pojkboksgenre som skildrar
pojkars gängliv och som ur den samtida läsarens synvinkel utspelar sig i en mer eller
mindre bekant vardagsmiljö.
Ytterligare en anledning till att verklighetsframställningen i Snöfästningen skapar

vad som brukar benämnas en realistisk effekt hos läsaren, utöver den detaljerade be-
skrivningen av pojkarnas självständiga lek och nedtonandet av direkt moraliserande
eller didaktiska inslag, är att den inte begränsar handlingen till enbart ett borgerligt
eller aristokratiskt samhällsskikt. En rörelse över ståndsgränser hör till ovanligheterna
i barnlitteraturen före 1800-talet. Detta kan, som Erik Auerbach har pekat på, för-
klaras av stilåtskillnadsregeln mellan det tragiska och höga, som anbefalldes för att
skildra människor ur de högre stånden, respektive det komiska och låga, som anbefall-
des för att skildra den vardagliga och praktiska verkligheten för människor i de lägre
stånden.43 I Snöfästningenmöts barn från olika stånd i en vardaglig sysselsättning vil-
ket alltså för tankarna till det realistiska framställningssätt som kommer att utvecklas i
den västerländska litteraturen under 1800-talet. I den plansch som återfinns i Snöfäst
ningen ser man motsvarande detaljerade realism i skildringen av pojkarnas lek och de-
ras belägring av fästningen. Planschen följer noga berättelsens beskrivning av snöfäst-
ningens anläggande och visar hur leken mellan pojkarna under nationens flagga upp-
rättar en gemenskap som skär genom sociala kategoriseringar (Bild 1).
Ett annat lika betydelsefullt inslag som bidrar till berättelsens realism finner man i

den intrikata och konsekvent genomförda användningen av synvinklar. Samtidigt som
Snöfästningen har en extern berättare som genomgående betraktar händelserna från ett
utifrånperspektiv begränsas periodvis synfältet och andra sinnesintryck på ett sätt som
kan ge sken av att berättaren allierar sig med de adliga pojkarnas gemenskap: han ser
det som de ser och hör det som de hör. Greppet är sommest framträdande under stri-
den mellan de båda pojkgemenskaperna, då berättaren låter händelserna huvudsakli-
gen komma till läsaren genom de tre adliga pojkarnas kollektiva perspektiv. Fokalise
ringen är annorlunda uttryckt till viss del karaktärsbunden.44
Den externa berättaren i Snöfästningen anlägger inledningsvis ett vidsträckt per-

spektiv och skildrar hur stora snöflingor faller ur molnen över skogar och fält, hur bar-
nen på landet leker med snön och hur glädjen sprider sig både inom- och utomhus.
Därefter zoomas de tre adliga pojkarna in, ståendes på en jämn slätt, med spadar i hän-
derna, i färd att bygga den snöfästning som annonseras av titeln. Denna distribuering
av berättelsen avskiljer omedelbart pojkarna från den övriga världens myller och ger
dem en specifik position i berättelsen. Efter en noggrann beskrivning av hur snöfäst-
ningen utformas, som närmast liknar en instruktion för byggandet av snöfästningar,
utser pojkarna prästsonen Gustaf till motståndare och bjuder in honom att tillsam-
mans med de fem bondgossarna utgöra fienden och belägra snöfästningen.



”Wi hafwa stridt” · 103

Samlaren, årg. 134, 2013, s. 95–116

Det är den externa berättaren som relaterar hur Gustaf tillsammans med bondpoj-
karna närmar sig på en inte helt rät linje, men skeendet fokaliseras av allt att döma från
en position som ligger nära de tre adelspojkarnas upplevelse innanför snöfästningens
murar:

Men kanske Gustaf wille liksom Epaminondas segra genom den så kallade skefwa linien.
Tackten war också högst besynnerlig och af mångfalldiga slag, och man kunde med skäl
kalla troppen för tunga infanteriet. Wilhelm försummade icke heller att från murarna
skrattande ropa till de ankommande: ”Tackt! – tu! – tackt! – tu! tackt! – tu! – Se så – det
går bra […]” (s. 16)

Det är bland annat ordet kanske som erbjuder läsaren att inta ett perspektiv som i sin
begränsning ligger nära det som de adliga pojkarna har från sin befästning. Att berät-
tarens och Wilhelms upplevelse ligger nära varandra framgår också av berättarens in-

1. Den anonyma illustrationen följer omsorgsfullt berättelsens beskrivning av snöfästningens
utformning. I jämförelse med exempelvis HugoHamiltons samtida illustrationer till Frithiofs saga
kännetecknas barnskildringen av sin utpräglade vardagsrealism.UrOlof Fryxells Snöfästningen.
Berättelse för Landtgåβar (1830).
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ledande konstaterande att takten är besynnerlig och de retsamma ord som sedan föl-
jer i Wilhelms direkt anförda replik: ”Tackt! – tu! – tackt! – tu! Tackt!”. Detta grepp
skapar en realistisk effekt och en spänning i texten genom att framställa fiendens när-
mande ur barnens synvinkel. I ett läsarorienterat perspektiv kan man anta att greppet
ger en impuls åt läsarens medvetna eller omedvetna flöde av sympatier i riktning mot
ett parti för adelspojkarnas gemenskap.
Men det är inte enbart berättarens synfält som kringskärs med en delvis karaktärs-

bunden fokalisering. Perspektivet begränsas också av att vare sig berättaren eller de ad-
liga pojkarna hör vad Gustaf och de fem bondpojkarna i den annalkande fiendetrup-
pen tillsammans planerar. Berättaren återger vad som sker:

Han talade tyst med sitt folk, och började sedan på marken rulla en snöboll, till deβ han
deraf fick ett stort snöklot. Nu talade han länge med soldaterna, och sade dem troligen,
huru de skulle förhålla sig. De spridde sig sedan rundt omkring fästningen, och hwar och
en började rulla åt sig ett duktigt snöklot.
”Jag undrar, hwadGustaf nu ämnar göra,” sade Karl. ”Det här lärer wäl gälla oβ.” (s. 25)

Här är det ordet troligen som både skapar spänning och markerar att läsaren intar ett
perspektiv som i sin begränsning ligger nära det somde adliga pojkarna har från sin be-
fästning. Tillsammansmed det berättarutrymme som inledningsvis distribueras till de
adliga pojkarna skriver dessa perspektivbestämda hörsel- och synintryck fram ett barn-
perspektiv på händelseförloppet, men också ett spelrum för läsarens partitagande och
engagemang i texten.
Det är litteraturhistoriskt intressant att Fryxell genom berättandets form på detta

sätt framställer ett perspektiv som iscensätter det lekande barnets upplevelse. Det gör
honom till en tidig exponent för den romantiska strömningens uppvärdering av bar-
nets erfarenhet och för betoningen av barndomen som ett särskilt sätt att se, tänka
och känna. I litteraturhistorieskrivningen brukar man framhålla Topelius författar-
skap som en vändpunkt i den svenskspråkiga barnlitteraturen och lyfta fram hans strä-
van efter att som författare och fostrare befinna sig mitt i barnens egen krets.45 Med
Topelius egna ofta citerade ord från 1866 handlar det om en förmåga att inta ”barn-
domens åskådningssätt” och låta sedeläran ikläda sig en ”lefvande gestalt” istället för
att ”ösas med slef eller påklistras som skylt”.46 Fryxells betydelse för den svenskspråkiga
barnlitteraturen går givetvis inte att jämföra med det inflytande som Topelius i olika
hänseenden har haft. Ändå förefaller det relevant att notera hur han genom sin subjek-
tiva skildring av krigslek närmar sig ’barndomens åskådningssätt’ och ger dess ideologi
en ’levande gestalt’ redan 17 år innan Topelius själv debuterar som barnboksförfattare
med sin samling Sagor (1847).47
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… och romantikens pedagogiska intressen
Till följd av den detaljerade och subjektiva skildringen av en barndomsnära vardags-
verklighet kan Snöfästningen med fördel beskrivas som realistisk i förhållande till ti-
digare svensk barnlitteratur. Samtidigt är det svårt att bortse från att den romantiska
strömningen också har haft ett betydande inflytande på dess verklighetsframställning
som leder i motsatt riktning – berättelsens realism inramas som vi tidigare har varit
inne på av en romantisk göticism.48 Göticismens talesmän i det Götiska förbundet
ville som sagt återupprätta den dådkraft, frihetsanda och manlighet som de menade
förkroppsligades av vikingarna och som tidigare gjort Sverige mäktigt. Sin relation till
denna rörelse etablerar Snöfästningen genom explicita allusioner till den fornnordiska
sagosfären. I barnlitteraturen inspireras pojkkaraktärerna många gånger till krigs- och
äventyrslekar genom sin läsning och i Snöfästningen aktualiseras den isländskaHerva
rarsagan på detta sätt.49
Hur sagan som handlar om hjältarna Hjalmar den Hugfulle och Orvar Odd letat

sig in i Snöfästningen är det inte lätt att med säkerhet uttala sig om. Men man kan no-
tera att den betraktades som en av de sagor om göternas ursprung, som låg till grund
för den götiska rörelsens redan omtalade ”upplifvande af de gamle Göthers frihets-
anda, mannamod, och redliga sinne”, i den svenska litteraturen för unga.50 Formule-
ringen är från den första paragrafen av Götiska förbundets stadgar. Den illustrerar rö-
relsens nostalgi efter förlorad manlighet och begäret efter vikingens påstådda hyper-
maskulinitet, som genomde transtextuella relationerna etableras som ett hegemoniskt
schema i Snöfästningen.
Mycket pekar emellertid på att den passage frånHervararsagan som återfinns i Snö

fästningen har sitt ursprung i den äldre brodern Anders Fryxells sju år tidigare utgivna
historiebok Berättelser ur swenska historien till ungdomens tjenst (1823) där den också
återfinns.51 I företalet till det omfattande historieverket förklarar författaren, på ett i
sammanhanget för denna undersökning intressant sätt, att det enkla berättandet, sna-
rare än årtal och namn, bättre leder fram barnet till historiska studier: ”utförliga bio-
grafier i en enkelt berättande stil äro de tjenligaste medel att hos barnet och nybegyn-
naren förbereda ett framtida vidlyftigare studium af historien. –Denna vetenskaps ele-
menter äro händelser och karakterer”.52 Intentionenmed historieverket ärmed Fryxells
egna ord att uppbringa vördnad inför fosterlandets minnen och därmed utgör det en
viktig exponent för periodens forntidsvurm.
Steget från Anders Fryxells historieberättande till den yngre brodern Olofs rent

skönlitterära berättande förefaller därför inte långt. Båda framstår som anpassade
former för att uppamma en känsla för det egna fosterlandets stolta anor hos svenska
barn.53 Enligt ett bifogat utlåtande från Kongl. Uppfostrings-Komitéens Sekreterare,
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och detGötiska förbundetsmedstiftare, JacobAdlerbeth, bedöms historieboken i linje
med detta som anpassad efter ”den spädare barndomens fattningsförmåga”.54 I ochmed
det utgör den inte bara ännu ett exempel på hur den litteratur som riktade sig till barn
vid denna tid förväntades vända sig till en avskild grupp med särskilda behov och för-
mågor. Den visar också hur det nationella arvet tidigt skulle inplanteras i nationens
framtidshopp: de svenska barnen.
I Snöfästningen finns ett replikskifte mellan de stridande pojkarna som innehåller

en deklamation av en vers urHervararsagan som ordagrant följer Anders Fryxells skol-
boksversion. Den anfallande prästsonen Gustaf uppmanar adelspojken Willhelm att
antingen strida eller fly ur snöfästningen som de slåss om:

”En enda sak: bemägtiga mig eder borg.Wiljen I strida eller sjelfmant fly ur den?”
”Wi wilja strida.” –
”Aldrig wi fly
För fiender några;
Skulle de också
Synas oβ skarpa” ropade Willhelm med Hjalmar den hugfulles bekanta wers. (s. 17, min
kursiv)

I sitt svar på Gustafs fråga återger Willhelm versen urHervararsagan, här kursiverad,
som den återfinns hos Anders Fryxell. Där står stridenmellan den norske vikingenOr-
var Odd och den svenske hjälten Hjalmar den Hugfulle, som efter att ha utkämpat en
jämn kraftmätning ingår i ett fostbrödraskap. Det nordiska fostbrödraskapet var en
sed som syftade till ett livslångt vänskapsförbund mellan individer som inte var släkt,
oftastmän, så att de får samma ömsesidiga rättigheter och plikter som bröder. Fostbrö-
draskapet hade upptagits i det Götiska förbundet som ville uppliva de hedniska förfä-
dernas seder i det ömsesidiga umgänget.55 Replikskiftet mellan Gustaf och Willhelm
aktualiserar Hervararsagan och föregriper det fostbrödraskap som pojkarna ingår se-
nare i berättelsen:

”Wi hafwa stridt och segrat, men I hafwen warit så styfwa kämpar, att wi hädanefter
önska hafwa frid och icke strid med Eder. Derför bjuder jag dig Anförare! att med mig
ingå fosterbrödralag.”
”Wi,” swarade Gustaf, ”hafwa stridit och tappat genom några olyckor. Men wi wilja

låta Eder förstå, att wi äro Eder fulleliga jämngoda och jämnwuxna och ingalunda sämre
än I. Därföre kan jag ock utan tiggeri emottaga din fosterbrödra-wänskap, den jag nu
antager.”
Nu gingo båda härförarne ned och slogo hwarandra i hand. Därmed war frid stiftad,

och fiender och wänner, och bondgåβar och herrgåβar blandade sig nu förtroligt om
hwarandra. Fästningen ränsades och hyddan lagades. (s. 34 f.)
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Klassbarriärerna har här brutits ned och barnen kan samlas i ett gemensamt lagande
av fästningen, i vad som kan benämnas ett göticistiskt samförstånd. Oviljan att låta
ståndstillhörigheten söndra barngruppen i ”bondgåβar och herrgåβar” etableras i fost-
brödraskapet och poängterasmed formuleringen att de ”blandade sig nu förtroligt om
hwarandra” (s. 35). Gemenskapens frikoppling från ståndssamhällets särskiljande för-
stärks sedan ytterligare av att adelspojkenWillhelms far, Major von ***, som betraktat
krigsleken från sitt fönster, inte håller sina egna barn för mer betydande. När han lyss-
nat på barnens livliga redogörelser av kämpaleken låter han inte ståndstillhörigheten
gå berömmet före.Med illustrativ tydlighet gör han enligt berättarenmotsatsen: ”Gus-
taf fick största ochWillhelmminsta lofordet” (s. 36).Över huvud taget förefaller skild-
ringen av barngemenskapen kunna beskrivas mot bakgrund av ett förborgerligande
som låter kunnande, dygd, prestationer och moral grundlägga individens sociala anse-
ende, inte yttremanér eller aristokratisk börd.56Men faderns agerande ligger också helt
i linje med den pedagogiska hållning som Johan Fischerström förordar iOm de medel
och utvägar, genom hvilka styrka, manlighet och härdighet kunna hos svenska folket be
främjas. Där beskriver han hur enmilitärisk fostran av ungdomen är nödvändig för alla
stånd och inte bör skilja mellan förnämare och ringare barn. På så sätt ska de förra ”af-
hållas från en otidig högfärd”, samt hos de senare ”tillväxa en viss ädelmodighet, som
bibehåller kärleken för det lagliga väldet”, tills dess framtida ämbeten skiljer dem åt.57
På motsvarande sätt hade Anders Fryxell i Förslag till enhet och medborgerlighet i de

allmänna undervisningsverken (1823) attackerat det differentierade skolväsendet och
hävdat att en enhetlig skola behövs för att bryta klassbarriärer och skapa en nationell
anda. Med ordvändningar som onekligen för tankarna till den franska revolutionens
slagord menar Fryxell där, att en grundläggande kärlek till ”medborgare och foster-
land” kan skapas genom ”en för alla gemensam uppfostran, der de blifvande medbor-
garna, utan åtskilnad på stånd och vilkor, såsom bröder tillsammans uppväxa och un-
dervisas, ända till den tid, då deras olika anlag, förmögenhet och framtida yrken ound-
gängligt kräfva en sådan söndring”.58
Mot en sådan bakgrund kan det göticistiskt inspirerade fostbrödraskapet i Snöfäst

ningen, mellan lekande barn med skilda ståndstillhörigheter, sägas samgå med idéer
om fosterland och medborgarskap respektive jämlikhet och broderskap. Det betyder,
att även om de olika barngrupperna i den skildrade krigsleken tillskrivs olika klasstill-
hörighet görs inte själva klasskampen till ett tema. Krigsleken och fostbrödraskapet
bryter klassbarriärerna mellan barnen, och bär upp en ideologi som bottnar i nationell
gemenskap och romantisk nationalism. Det finns inget i Snöfästningen som pekar på
att utjämnandet av åtskillnaden mellan ”stånd och vilkor” sträcker sig utanför barnge-
menskapen. Ur ideologisk synvinkel handlar det därför snarare om konservativ revan-
schism än om revolutionär samhällsförändring: Fryxell använder krigsleksmotivet och
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dess fornordiska ram för att skildra barngemenskapens fostran till nationellt broder-
skap men lämnar den yttre samhällsordningen orörd.
Sammantaget pekar detta på att Snöfästningen kan inplaceras i den göticistiska väck-

elsens nationalpedagogiska forntidsvurm till både form, innehåll och syfte. Man kan
säga att det pedagogiska förhållandet till den göticistiska traditionen innebär att Snö
fästningen i bestämda avseenden avlägsnar sig från det begynnande 1800-talets fram-
växande realism. Vi har här att göra med vad Auerbach skulle kalla en sagoliknande
idealisering som leder verklighetsframställningen bort från verkligheten.59 Speciellt
tydligt är detta förhållande i berättelsens avslutning, som beskriver faderns manligt
sköna och respektingivande gestalt:

Han reste sig nu, gick upp på en af snöskansarna och pekade med det dragna swärdet,
som glindrade som solstrimmor. Han stod i en ädel och hög ställning, aftonrodnadens
sken spelade öfwer de bruna, manliga kinderna och lekte i de grånande lockarna, och de
mörkblåa, modiga ögonen brunno i enmild glans. (s. 37)

Den högstämda skildringen av fadern har sin omedelbara motsvarighet i Tegnérs
Frithiofs saga och framkallar bilden av en nordisk krigare från en götiskt anlupen sago-
mytologi. Att studenten Olof Fryxell ägde en respektfull beundran för den knappt 25
år äldre författaren och prästen framgår om inte annat av debutdiktsamlingens stilhär-
mande dikt ”Till en rimmare. Försök i Tegnérs styl.” som hyllar föregångaren.60
Men det var inte bara föregångarens romantiska stil somFryxell i så fall återbrukade,

utan också försöket att skapa en syntesmellan hedendomens asatro och kristendomens
försoningslära.61 Eventuellt har rent av den sista romansen ”Försoningen” i Frithiofs
saga fungerat sommodell för efterföljarens bok. Båda verken tonar ut i en fridfull har-
moni somnås genomnaturens ochmandomens skönhet och protagonisterna kanmed
detta förhålla sig till jordelivets strid på ett nytt sätt. Såväl den nordiska naturen som
den idealiserade manligheten utgör led i mötet mellan det ändliga och det eviga, i den
spänningsfyllda förlikningen mellan strid och frid, hedendom och kristendom.62
Snöfästningen framstår därmed som ett konkret försök att förena kraft med fromhet

på ett sätt som bör poängteras omman vill förstå den ideologiskt styrda realism som be-
rättelsen iscensätter. Efter att pojkarna ingått fostbrödraskap talar fadern till demomna-
turens ochmänniskornas frid som ett exempel på den skönhet som går utöver stridens:

I, som ären unga, tyckenwäl, att Eder strid är roligare än Eder frid.Men så tycker icke jag,
ty jag wärderarmera att få sitta så här under ett trefligt tal och i lugn umgåsmed barn och
wänner, än att stå på det blodiga slagtfältet bland wilda fiender. Dock will jag ej för mitt
lif swika denna min gamla goda klinga. Så tycker också naturen, ty den wisar sig skönast
under sitt lugn och sin frid, såsom t. ex. nu. […] Ack gåβar, gode gåβar! der uppe finnes
ingen strid. Himmelens frid är ewig. (s. 36ff )
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Den kristet färgade inramningen av krigsleken framställer manligheten som dubbel.
Å ena sidan framhävs det kraftfulla, hårda och krigiska som en viktig del av pojkarnas
manlighetsprojekt, å andra sidan framställs fadern som ett förkroppsligande av en gud-
fruktigmaskulinitet för vilken försoning, fred och frid är ett ideal.Motsättningenmel-
lan hednisk kämpahårdhet och kristen fromhet och försakelse var som Greta Hedin
poängterat en ofrånkomlig uppgift för den götiska rörelsen att lösa.63 På flera sätt lig-
ger Fryxell med andra ord i samklangmed tiden när han betonar hur pojkarnas livfull-
het och kraft kan förenas med ett moget kristet sinnelag.
Det ligger på samma gång nära till hand att dra paralleller mellan Fryxells skildring

av krigslek och betoningen av kroppsövningens roll förmanligheten under 1800-talets
första hälft. I likhet med Linggymnastiken, som utgår från en bild av mannen som
ett dubbelväsende, visar Snöfästningen fram en hegemonisk manlighet som balanse-
rar konträra kvaliteter inom sig. Mannen är kampens och styrkans ställföreträdare, i
samma grad som fredens, lugnets och harmonins. Liksom Linggymnastiken kan Fryx-
ells fiktiva gestaltning av krigslek följaktligen beskrivas som en del av den klassiskamo-
dernitetens disciplinering och förenande av medborgerliga dygder som lugn, frid och
fredlighet med fornnordisk styrka, tapperhet och krigsduglighet.64
Nu har vi med andra ord avlägsnat oss förhållandevis långt från realismen i strikt

mening, i riktning mot en idealiserande och nästan hövisk estetik. Även de nationella
särdrag som berättelsen för fram går att problematisera i relation till en sådan idealise-
rande rörelse i den romantiska litteraturen. I Snöfästningen kan man notera att själva
naturskildringen har tydligt nordiska drag, och utöver byggandetmed snö nämner be-
rättaren såväl ”den försilfvrade björklunden” som ”den spitsiga granskogen” (s. 37f ).
Detta kan vid en första anblick tolkas som en realistiskt inriktad naturbeskrivningmen
är samtidigt att förstå inom ramen för det symboliska och kulturpedagogiska samman-
hang i vilket det ingår. Både naturskildringens nationella särdrag och den upphöjda be-
skrivningen av fadern bör ställas i relation till göticismens romantiskt präglade beund-
ran av naturens sublima storhet och ses som en iscensättning av en eftersträvansvärd
nordisk manlighet.

Avslutning: Pojkmaskulinitetens litterära form?
Öhrn menar att Snöfästningen visserligen utspelar sig utanför hemmet men att poj-
karna inte befinner sig längre bort än att de kan övervakas av den vuxne fadern. Där-
med, hävdar Öhrn, kan berättelsen ses som ”en gestaltning av ett brytningsskede mel-
lan två olika epoker – pojklandet är ännu långt ifrån erövrat”.65 Ett annat sätt att
uttrycka detta på är att den ”övervakande” fadern fungerar som en metonymi för vux-
envärldens perspektiv på barnens sysselsättning. Så har Anthony Rotundo exempelvis
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påpekat att åtskillnaden mellan pojkskap och vuxna mäns mandom var skarpare un-
der 1800-talet än idag, och att lekfullhet var en oaccepterad egenskap hos vuxnamän.66
Kontrasten mellan de lekande pojkarna och fadern aktualiserar då en åtskillnad, mel-
lan pojkskap och utvecklad manlighet, som inte nödvändigtvis är negativ.
Men förhållandet mellan kontroll och frihet är relativt och vuxenvärldens infly-

tande på barnen skedde då som nu på flera olika platser. En kontrast som därför bör
beaktas i sammanhanget, även om den endast antyds indirekt i berättelsen, gäller den
mellan pojkarnas tid innanför och utanför läroanstaltens väggar. Berättaren är noga
med att ange hur pojkarnas lek sker på aftonen och inte på dagen. Själva striden mel-
lan herrskapspojkarna och bondpojkarna sker på söndagen. Det som skildras är alltså
den tid som kan antas ligga utanför skoltiden. Denna tid ger inte bara enmöjlighet att
umgås med barn från andra sociala förhållanden, utan tillhandhåller också ett rum för
andra sysselsättningar. Här är det inte helt ovidkommande att fadern som övervakar
barnen är major, vilket skriver fram en koppling mellan barnens lek och soldaten som
bärare av föreställningar som iscensätter en hegemonisk maskulinitet utanför skolans
inflytande.
Jens Ljunggren har pekat på att skolan under 1800-talets första hälft ansågs vara ett

hot mot pojkarnas manlighetsfostran och att militäriska värden efterfrågades på flera
håll.67 Här fördes, menar Ljunggren vidare, gymnastiken fram som ett komplement till
den stillasittande bokliga lärdomen. Fryxells Snöfästningen visar att krigslekenmed för-
del kan beskrivas i relation till samtidens götiskt influerade teorier om gymnastik i just
denna mening. Den fiktiva gestaltningen av krigslek är omgärdad av motsvarande ide-
ologiskt präglade föreställningar om manlighet, och visar på ett likartat förhållande
mellan fysisk och moralisk fostran. Liksom gymnastikens pedagogiska uppgift vid
1800-talets början var att skapa en syntes av mannen som primitiv naturvarelse och ci-
viliserad kulturmänniska kan Fryxells fiktiva gestaltning av krigslek sägas lösa motsätt-
ningen mellan begäret efter en kraftfull manlighet med förmåga att uthärda kropps-
liga plågor, visa fysisk styrka och bestämdhet respektive det kristet borgerliga kravet på
medborgerlig disciplin, moral och lärdom.68 Att vara beläst i sagorna om Sveriges för-
modade ursprung, att se den svenska naturens skönhet och bortom denna en evig frid,
går då hand i handmed kraftfull krigiskhet, hjältemod och frisk hårdhet.Menman kan
också notera hur barnlitteraturen indirekt kan sägas omformulera den aktiva manlig-
hens ideal redan genom sin betoning på de fornordiska sagornas och hävdernas bety-
delse. Det sker genom att begäret efter den rent fysiska urstyrkan kopplas sammanmed
det historiska kunnande och den nationella bildning som hör litteraturen till. Därmed
sammanförs den fysiska manligheten indirekt med ett mer kontemplativt ideal.
Analysen av den hegemoniska maskulinitet som iscensätts i Snöfästningen visar att

det utöver krigaren och vikingen ges ett betydande utrymme åt fadern. Man kan säga
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berättelsen framställer en maskulin solidaritet mellan fäder och pojkar. Det är en ho-
mosocial gemenskap som förenar männen men utestänger det kvinnliga och därmed i
förlängningen bidrar till att upprätthålla den patriarkala ordningen. I tidens krigsleks-
skildringar finns parallellt med detta en tydlig inriktning på unga pojkar som motta-
gare av berättelsen, och därmed förefaller denmaskulina solidariteten också sträcka sig
ut ur texten och appellera till den kommande läsaren. I Snöfästningen slås detta fast re-
dan i undertiteln: ”Berättelse för LandtGåβar”.
När det gäller Snöfästningen är detmöjligt att argumentera för att denmaskulina so-

lidariteten till stor del upprättas genomberättandets tendens att inta pojkarnas kollek-
tiva perspektiv i leken. Genom berättandets fokalisering finns det ett tryck på läsaren
att solidariskt investera sympatier med de adliga gossarnas manlighetsprojekt, att för-
svara fästningen och nedgöra fienden.Det som inomnarratologisk teori kallas läsarens
sympatifördelning är visserligen beroende av många olika typer av respons i läsningen
och inte kontrollerbar enbart genom textanalys. Däremot kanman, somflera postklas-
siska narratologer gör, peka ut fokalisering som ett viktigt grepp i struktureringen av
berättelsen ochmanipuleringen av läsaren.Hos exempelvis den reader-response-orien-
terade narratologenManfred Jahn framstår fokalisering som en beskrivning av hur lä-
saren ”ser genom språket”.69 Det betyder att en passage som skildrar en händelse upp-
rättar en speciell fokusering i samspelmed läsarens koncipiering av den. Som jag förstår
Jahn betyder det, mer precist uttryckt, att fokaliseringen öppnar ett fönster, definierat
av perceptuella, värderande och emotionella parametrar, som både bestäms av och be-
stämmer den som tillhandahåller perspektivet och läsaren som ser genom det. Krigsle-
ken i Snöfästningen öppnar ett fönster som i föreliggande läsning har visat sig vara tyd-
ligt färgat av den götiska maskulinitetens ideologi.
I analysen av fiktiva gestaltningar av barns krigslek är frågan om fokalisering därför

central. I relation till Snöfästningen skulle man kunna misstänka att det utrymme tex-
ten ger åt de adliga pojkarna också moraliskt sanktionerar dem som bättre, deras strid
som mer rättfärdig och därmed manipulerar läsarens sympatier – för att på så sätt i
förlängningen bidra till en specifik adlig manlighetsfostran. Men det karakteristiska
för Fryxells berättelse är snarare att den, trots en ojämlik distribution vad avser fokali-
seringen, inte tematiserar en djupare motsättning mellan grupperna. Den markerade
skillnaden mellan karaktärernas ståndstillhörighet leder exempelvis inte till en iscen-
sättning av sociala eller politiska konflikter.
Men om gestaltningen av krigslek i Snöfästningen inte framstår som ett iscensät-

tande av sociala motsättningar mellan två olika grupper, vilket som ovan nämnts blir
vanligt i 1900-talets krigsleksskildring, kan man ändå se hur den håller isär barngrup-
pen genom lanseringen av en låg maskulin motbild. När Gustafs armé av bondgos-
sar beskrivs som smått komisk, klumpig och oordnad kan man undra om inte detta är
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att betrakta som reminiscenser av stilåtskillnadsregeln och det låga i Auerbachs me-
ning. Vidare framställs bondgossarna med Gustafs egna ord som ”blyga och tafatta”,
han kallar dem för ”erke-mesar”, och får upprepade gånger uppleva hur de flyr fältet
och lämnar honom i sticket (s. 22). Genom dessa beskrivningar och händelser läggs en
grund till berättelsens flerskiktade maskulinitetskonstruktion. Det ser ut med andra
ord ut som ombondgossarna å ena sidan utgör enmotbild till den ideala högamanliga
stereotyp som berättelsen ställer fram, å andra sidan samtidigt ingår i den hierarkiskt
organiserade gemenskap som nationen som föreställning utgör i 1800-talets Sverige.
I skildringen av pojkars krigslek, i deras kamratskap och tävlan, upprättas masku-

lina värderingar och hierarkier som inte enbart har att göra med upprätthållandet av
en patriarkal kontroll över kvinnor. Främst är det frånvaron av en djupare motsättning
mellan pojkarna som upprättar en homosocial gemenskap och en känsla av samhörig-
het. Detta ligger i linjemed tidens föreställningar om att barnen bör uppfostras till na-
tionell gemenskapskänsla och inte till stark identifikation med söndrande ståndstill-
hörigheter. Mot bakgrund av ett sådant sammanhang, och genom sin sammanföring
av realistiskt framställd lek, göticistisk idealisering och kristen livshållning, iscensätter
Snöfästningen inte enbart en hegemoniskmanlighet, utan också ett för alla pojkar spe-
cifikt begär:

Alla gåβarna stodo tysta kring om skansens fot och sågo rörda och förundrade upp på
himmelen och på den gamle krigarens ädla gestalt. (s. 39)
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ABSTRACT

The Battle Is Ours! A Study of Olof Fryxell’s Snow Castle: a Tale for Countryside Boys and the
Revival of Gothicism in 19th Century Swedish Children’s Literature.

The purpose of this essay is to discuss the history of children’s literature in relation to the
cultural movement of Gothicism revitalized by national Romanticism in early 19th century
Sweden. The strong tradition of Gothicism has been extensively researched from different
historical and literary viewpoints. Much attention has been paid to the construction of mas-
culinity in advice manuals, in connection to the partial return to the sturdy manhood of the
Vikings, as well as to the ideological meanings and functions of Ling-gymnastics within the
movement.My essay highlights the notion of the child and the importance of children’s litera-
ture in this context.
The 39 pages long Children’s book Snöfästningen: Berättelse för LandtGåβar (1830) [Snow

Castle: a Tale for Countryside Boys], by the Swedish minister and poet Olof Fryxell (1806–
1900), is here considered a focal point for illustrating the ideological meaning of the child
in this specific historical situation. Thus, Snöfästningen can be identified as one of the most
important fictional expressions of Gothicism directly intended for young male readers during
the first half of the 19th century. Fryxell’s depiction of boys playing at soldiers illustrates how a
special formof children’s literature took formwithin themovement.This literature, envisioned
for children, was made to make and educate future citizens and shows how the idea of child-
hood permeates the rhetoric of nation and citizenship during the first half of the century.
The historical imaginings of children’s play in Fryxell’s tale for countryside boys, however,

proves to be significant not only for the discursive construction of masculinity and commu-
nality that took form within the Gothicism revival. It also systematically sets out to portray
the world of the child from a child’s perspective. Therefore, Snöfästningen turns out to be an
ambivalent example of the complex transition to new corresponding conceptions of realism
and Romanticism within the history of Swedish Children’s literature


