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Geniet och Sexualiteten 

En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerar 

de ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet 

Lars Sundström 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran 

reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens 

utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk 

syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, 

ensamhet och jag-dyrkan. Ett perspektiv han argumenterar för utifrån sin sexualteori i boken Monism.  

 Det underlag som används för att analysera sexualitet och identitetsskapande utifrån ett 

teoretiskt perspektiv är Michel Foucaults Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta. Distinktion mellan 

sex och sexualitet samt pedagogiseringen av barnets kön är perspektiv som uppmärksammas. Freuds 

texter om kön, onani, kärlek och sexualitet i Sexualiteten tas med utifrån Lo-Johanssons påstådda 

påverkan av psykoanalys och utifrån de motiv som behandlas i analysen. Angående onanin som en 

fråga i sig och kopplad till en historisk diskurs hänvisas till Thomas W. Laqueurs Solitary Sex, A 

Cultural History of Masturbation. 

 Analysens huvudsakliga metod består i en närläsning av Geniet. Det görs också en parallell 

läsning av Lo-Johanssons essäsamling Monism för att analysera hans gestaltning av Geniets 

huvudperson i förhållande till hans framställning om sin sexualteori om den sexuella monismen. 

 Analysen visar att Lo-Johanssons syfte med Geniet inte väckte de frågor han avsåg. 

Ungdomarna som var med kände inte igen sig. Lo-Johanssons egen pubertet kom att ljuda i 

bakgrunden som ett långt utdraget personligt ackord. Det som kom att diskuteras var hans kvinnosyn, 

att man måste släppa till flickorna, mer än den anklagelse mot uppfostran han hade i fokus. Han tog en 

extrem individ – med narcissistiska problem- som utgångspunkt för en generell samhällsfråga som 

fick den frågan att komma i skymundan. Sexualteorin han förespråkade fick inget fotfäste.  

Nyckelord 

Sexualitet, pubertet, geni, onani, ensamhet, Monism, Polyism 
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Inledning 
Efter att Ivar-Lo Johansson skrivit kollektivromanerna, bl a Statarna, Bara en mor, Traktorn, 

började han göra upp med sitt förhållande till den kollektivistiska diktningen och den sociala 

realismen. Böckerna hade påverkat att statsystemet avskaffats. Han insåg att han istället nu 

skulle gå den motsatta vägen. Skriva om den ensamma människan. Han gick från social 

anpassning till missanpassning, från socialitet till sexualitet, från normalitet till genialitet. Han 

skrev sin roman Geniet, 1947, om den begåvade statarsonen Kristian som med hjälp av 

godsägaren får sina studier bekostade på läroverket i stan. Kristian kommer dock i en 

pubertetskris och hans jag-fixering, otillfredsställda ensamhet i kombination med den unga 

påträngande sexualiteten, där främst rädslan för onanins predikade hemska följder, leder till 

hans undergång och till social katastrof. På romanens försättsblad har Lo-Johansson skrivit: 

”DENNA BOK ÄR EN ANKLAGELSESKRIFT MOT UPPFOSTRAN I VÅR TID”. Det är 

skrivet med versaler för att riktigt betona uppdraget. Det han anklagar är sexualtabut att som 

ung kunna rikta sin kärlek till det motsatta könet. Ett citat i boken: ”Vi måste släppa till 

flickorna”, startade rasande debatter såväl i tidningarnas insändaravdelningar som i radio som 

i artiklar i dags- och veckopress. Boken innehöll dessutom en sexualteori som han i samband 

med debatten som följde fördjupade i en essäsamling ”Monism”, genom att utveckla 

begreppet ”sexuell monism” och den lösning som han menade behövdes för att undkomma 

problemet med ensamhetsmänniskorna.  

 Man kan se boken som en undersökning av könet, främst manskönet och dess 

förhållande till sig själv och till kvinnokönet. Romanen vill visa hur den rådande 

sexualmoralen driver de unga in i jag-dyrkan och sexuell isolering. Boken är mångbottnad. 

Titeln anger att den handlar om ett geni, gör den det? Eller handlar den om just de vuxnas 

uppfostran på den uppväxande ungdomen, deras inkrökta sexualmoral och oförstående syn på 

och hemlighållande av fakta om sexualiteten som ungdomarna blir utsatta för och som driver 

dem, enligt författaren, in i jagdyrkan och sexuell isolering? Eller är det en pubertetsskildring 

som vill visa på hur en begåvad ung man går under när han inte kan lotsa sig igenom 

pubertetens sexuella isolering? Eller handlar den om kärlek och kamratskap, en stridsskrift 

som argumenterar för gemenskap istället för den ensamhetskult den moderna människan 

utsätts för i sin ungdom? Eller handlar den om allt detta i kombination? Som läsare kan man 

ur romanen läsa fram fyra delar som bygger strukturen: geni, pubertet och onani, sexualitet 

och ensamhet. Emellertid riktar boken fokus på de unga pojkarna. Romanen beskriver 

pubertetspojkarnas svårigheter ensidigt ur ett manligt könsperspektiv. Flickorna och 

kvinnorna gestaltas utifrån och från ett ovanifrån-perspektiv, mer som medel än som mål, mer 
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som objekt än som subjekt. Lo-Johansson gör också frågan om ungdomens sexualitet till ett 

gigantiskt socialt problem samtidigt som han fokuserar på en individ. Dessutom är kopplingen 

till genialitet inte särskilt utmejslad, utan författaren laborerar med ett mångtydigt begrepp.  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på 

uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av 

huvudpersonens utveckling i Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en 

sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens 

identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. Ett perspektiv han sedan 

argumenterar för utifrån sin sexualteori i Monism.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur problematiserar Ivar Lo-Johansson den sexuella ensamheten i puberteten och vilken 

betydelse menar han att denna ensamhet har för individens fortsatta utveckling i 

Geniet och hans essäsamling Monism? 

2. På vilket sätt skildras de vuxnas förhållningssätt till onani och uppfostran av de ungas 

sexualitet i Geniet och vilka konsekvenser får det för huvudpersonen och synen på 

honom som geni? 

 

Teori, metod och avgränsning 
Det underlag som används för att analysera sexualitet och identitetsskapande utifrån ett 

teoretiskt perspektiv är Michel Foucaults Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta. Distinktion 

mellan sex och sexualitet samt pedagogiseringen av barnets kön är perspektiv som 

uppmärksammas. 

 Lo-Johansson var under tiden han skrev Geniet påverkad av Freud och psykoanalysen. 

Han lär ha läst texter av Freud och tagit intryck. Se Analys, sid 24–25. Därför är det viktigt att 

ta med Freud. Den bok som behandlas här i uppsatsen är Sexualiteten, en bok som samlat 

Freuds texter om kön, onani, kärlek och sexualitet.  

 Angående onanin som en fråga i sig och kopplad till en historisk diskurs kommer jag 

hänvisa till Thomas W. Laqueurs Solitary Sex, A Cultural History of Masturbation.  
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 Material för att göra en viss kontextualisering av den tid som Geniet producerades i är 

Statens offentliga utredningar Om sexuallivet i Sverige som förvisso gavs ut 1969, men som 

innehåller avsnitt om tiden från det romanen skrevs. Vidare är Sexualpolitiska nyckeltexter av 

Klara Arnberg ett underlag som i vissa avsnitt tar upp sexualpolitiken i tiden.  

 Analysens huvudsakliga metod består i en närläsning av Geniet. Det görs också en 

parallell läsning av Lo-Johanssons essäsamling Monism för att analysera hans gestaltning av 

Geniets huvudperson i förhållande till hans framställning om sin sexualteori om den sexuella 

monismen.  

 

Tidigare forskning och andra 
kommenterande böcker 
Det har skrivits mycket om Ivar-Lo Johansson men jag har inte funnit någon direkt forskning 

om Geniet, förutom en c-uppsats av Sara Urger i Litteraturvetenskap från Karlstads 

universitet 2006. Det är en analys av Majgull Axelssons Slumpvandring där geniets roll tas 

upp och Lo-Johanssons Geniet används som intertext för att som en del diskutera betydelsen i 

förhållande till intrigen i Slumpvandring. Anledningen till att Geniet tas med i uppsatsen är att 

det i Slumpvandring hänvisas till ett citat i Geniet: ”Vi måste släppa till flickorna”. Axelsson 

återkommer ständigt till det uttalandet i sin bok Slumpvandring enligt Urger. Kritiken hos 

Axelsson går ut på att det i Geniet i princip bara handlar om pojkarnas sexualitet och inte alls 

om flickornas, att flickorna ska släppas till för pojkarnas behov, inte på något sätt för sin egen 

skull, som om flickorna inte hade en egen sexualitet.1 

 Det finns annars fyra vedertagna böcker om Ivar Lo-Johanssons författarskap. Den 

första som kom ut 1957 heter Ivar Lo-Johansson. En monografi av Ragnar Oldberg. Han 

skriver att det problem som mest fängslade Lo-Johansson ”var puberteten”, och att romanen 

Geniet utgjorde hans mest engagerade inlägg i ”debatten om sexualmoralen”.2 Om förslaget i 

Geniet, att ungdomarna ska kunna inleda ett sexuellt samliv redan i puberteten med följd att 

den monistiska jag-inriktade inställningen ersätts av en polyism och gemenskap, kommenterar 

han som en mindre modest propå som ”verkat så utmanande”.3  

                                                      
1 Sara Urger, Slumpen, minnet och mönstret – en analys av Majgull Axelssons Slumpvandring (Karlstads 
universitet 2006), hämtad från diva-portal.org, 2018-03-17. 
2 Ragnar Oldberg, Ivar Lo-Johansson (Stockholm 1957), s. 88f. 
3 Ibid. 
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 Den andra kom ut 1976 och heter Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-

Johanssons författarskap, av Mauritz Edström. Han skriver att Lo-Johanssons hetta och 

engagemang för de ungas sexualitet har få motsvarigheter inom litteraturens värld. Men att 

han anlägger ett eget speciellt perspektiv. Att den kroppsliga kärleken, erotiken, har en starkt 

utåtriktad innebörd som får individen ut ur jag-bundenheten, till en väg till mänsklig 

gemenskap: ”Den är kontakt med en social livshelhet i minst lika hög grad som biologisk.”4 

Edström anser att detta är huvudtesen i Geniet och Monism.  

 Den tredje boken heter Ivar Lo-Johansson, av Ola Holmgren och utgavs 1998. 

Holmgren menar att Geniet är motsatsen ”i praktiskt taget alla avseenden” till Lo-Johanssons 

roman Traktorn - som var den bok han skrev innan. Han skriver i Geniet om missanpassning 

istället för social anpassning, om sexualitet istället för socialitet, om genialitet istället för 

normalitet. Huvudfiguren som en social anomali, en unik ”undantagsvarelse” samtidigt en 

”asocial begåvning, utlämnad åt sitt eget orimliga begär.5 Han fortsätter med att slå fast att 

själva anklagelsen mot uppfostran som är Geniets ledmotiv riktar sig framför allt mot 

samtidens syn på tabuiseringen av sexualiteten och den skuld och skam som planterades hos 

de unga i förhållande till onanin.6 Han inriktar sig också på en mer psykoanalytisk tolkning av 

Geniet. 

 Den fjärde kommenterande boken om Ivar Lo-Johansson är Magnus Nilssons 

litteraturvetenskapliga avhandling Den moderne Ivar Lo-Johansson från 2003. Nilsson 

fokuserar förvisso främst på statarromanerna, God natt, jord, Bara en mor och Traktorn, men 

berör Geniet i vissa avsnitt. Han polemiserar mot Holmgrens syn på Lo-Johanssons 

”kontaktytor med en psykoanalytisk diskurs”. Den sexualteori som Lo-Johansson för fram i 

romanen och i Monism är mer social än psykologisk. Författaren håller sig på ”armlängds 

avstånd till psykoanalysen” och går istället i kritisk dialog med densamma, vidhåller Nilsson.7  

 En ytterligare bok som i ett par kapitel behandlar Geniet är Ivar Lo-Johansson och 

kärleken - kvinnorna i hans liv och verk av Margareta Wersälll. Hon menar att Lo-Johansson 

vänder tillbaka till sin egen ”olyckliga pubertet” i Geniet.8 

 En annan text värd att notera, en relativt samtida text från Ord och Bild 1949 av Lars-

Göran Eriksson Det normalbegåvade geniet eller Pyramiden som Ivar-Lo byggde, 

problematiserar innehållet i Geniet. Texten polemiserar mycket mot att Geniet egentligen inte 

                                                      
4 Mauritz Edström, Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap (Stockholm 1976), s. 82. 
5 Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson (Stockholm 1998), s.192f. 
6 Ibid., s. 206. 
7 Magnus Nilsson, Den moderne Ivar Lo-Johansson (Hedemora 2003), s. 108f.  
8 Margareta Wersäll, Ivar Lo-Johansson och kärleken – kvinnorna i hans liv och verk (Stockholm 2010), s 123. 
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handlar om genialitet, att det är så mångtydigt i boken. Han fokuserar också på Lo-Johanssons 

teknik om att skildra grupper inte individer. 

 Slutligen tar jag med en text från Ivar-Lo sällskapet Geniet och de faktiska detaljerna av 

Gunnar Ekman som tar upp konkreta detaljer från skolmiljön boken beskriver. Ekman var 

själv elev på den skola i Hedemora som Lo-Johansson besökte 1944, ett besök som han såg 

som ett mysterium. Men fick förklaringen tre år senare när Geniet kom ut.  

 

Bakgrund 
 

Geniets handling 

Det kan här vara plats att kort referera handlingen i Geniet. Det handlar om en statarson som 

tas i beskydd av en godsägare som tycker sig upptäckt en begåvning i pojken Kristian Dahl. 

Godsägaren Johannes Dyck bestämmer sig för att bli mecenat för pojken och bekostar hans 

studier i läroverket i närmaste småstad. Han tror sig därmed kunna hjälpa fram en fattig pojke 

till att bli berömd och även få egen berömmelse på köpet för sina gärningar. Mecenaten 

inviger Kristian bland sina vänner vid en älgjakt och förkunnar där sitt beslut. Kristian ser sig 

själv efter en tid som ett geni men motsvarar inte förväntningarna, utan går under i en 

kombination av självförhärligande och självförakt mycket bottnande i hans skräck för 

följderna för den onani han utfört och blivit upptäckt göra. I läroverket stöds han av sin 

klassföreståndare. Men konflikter med klasskamrater isolerar honom. Han bor inneboende hos 

en kvinnlig lärarinna Renius. Hon predikar avhållsamhet och vill skydda honom genom att 

överlämna litteratur om onanins hemska följder som påverkar honom djupt. Det är också hon 

som upptäckt honom onanera i en vrå på skolan. Kristian stjäl pengar av henne för att köpa ett 

kraftbälte och en pollutionsring med taggar för att hindra honom onanera. Efter en utflykt till 

Nationalmuseum i Stockholm där han blir utmanad av andra kamrater att utföra 

samlagsliknande rörelser mot en kvinnlig staty blir han upptäckt av alla och därefter relegerad 

från skolan. Han faller efter detta ihop både andligt och fysiskt. Han flyr ut till samma plats i 

skogen där en gång invigningsriten hölls. Han kastrerar sig själv, i en oerhört grym scen, och 

senare i ett febertillstånd där han tror sig jagad av hundar springer han ut i en tjärn och 

drunknar. Lo-Johansson menar att berättelsen kan ses som ”en variant av 

Narcissoslegenden”.9  

                                                      
9 Ivar Lo-Johansson, Frihet (Stockholm 1985), s. 181.  
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Syn på sexualitet, onani och sexualmoral i historisk belysning 

Först under andra hälften av 1800-talet började man använda termen ”sexualitet” på olika 

europeiska språk. Man ansåg då att fortplantningssexualiteten var det naturliga, medan icke-

fortplantande sexuella aktiviteter som onani, tvåkönade samlag med preventivmedel 

betraktades som skändliga och brottsliga. Termen heterosexualitet introducerades vid samma 

tid för att framhäva det perversa i att ha samlag ”utan fortplantande avsikt”.10 

Skolöverstyrelsen rekommenderade att alla skolor skulle ge sexualundervisning 1942 men det 

tog till 1955 innan ämnet blev obligatoriskt. Sverige var första land i världen att införa den 

reformen.11 I andra västländer, under första hälften av 1900-talet, var det kyrkans budskap 

som gällde, om att istället för onani skulle de unga ”kontrollera sin lust och sina begär”. 

Onani beskrevs som skadligt. Även i Sverige ansågs onani som hotfullt. Men det fanns andra 

perspektiv parallellt, som att onani var ett sätt för män att få utlopp för sin sexualdrift utan att 

det drabbade kvinnorna.12  

 Synen på onani som något moraliskt förkastligt kan spåras tillbaka till tiden runt 1712. 

Då publicerades en anonym text med titeln: Onania; or, The Heinous Sin of Self Pollution, 

and all its Frightful Consequences.13 Den texten tillsammans med främst den franske läkaren 

Tissots bok Onanism, 1759, översattes till flera språk och spreds över Europa. Tissot som var 

läkare anförde kliniska skäl till att onani ledde både till psykiska som fysiska sjukdomar. Han 

argumenterade för att det var sädesvätskan som var central för individens hälsa. Förlust av 

sperma försvagar kroppen: ”Loss of semen might then be linked metaphorically with worries 

about other sorts of loss, and we would be close to a general explanation for the advent of 

modern masturbation”.14 

 Andra aspekter som Laqueur för fram i sin Solitary Sex: A Cultural History of 

Masturbation är att synen på onani som något farligt hörde ihop med utvecklandet av det 

privata tysta läsandet. Därför att det förde med sig möjligheten till sexuell upphetsning genom 

inlevelse, föreställningsförmåga och fantasi i förhållande till det man läste. Situationen 

innehåller både att man är ensam och kan agera i hemlighet utan någon som hindrar en. Man 

kan göra det så mycket man vill i självständighet. Individen fokuserar på egen lust istället för 

                                                      
10 Klara Arnberg, Pia Laskar och Fia Sundevall, ”Sexualpoltisk historia genom nyckeltexter, 1608-2010”, 
Sexualpolitiska nyckeltexter, red. Klara Arnberg, Pia Laskar och Fia Sundevall (Stockholm 2015), s. 10f. 
11 Anne-Li Lindgren, ”Vad ska barn veta om sexualitet?”, Sexualpolitiska nyckeltexter, red. Klara Arnberg, Pia 
Laskar och Fia Sundevall (Stockholm 2015), s. 273. 
12 Ibid., s. 279.  
13 Thomas W. Laqueur, Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation (New York 2003), s 13. 
14 Ibid., s. 194.  
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på en reell partner. Onani kunde leda till både perversion och hallucinationer enligt den tidens 

tro.15 

 Den som i stora stycken kom att vända på synen på onani var Freud. Han ansåg till 

exempel att onani inte ska likställas med sexuell aktivitet i allmänhet och om den ska anses 

som patogen eller skadlig har den mer att göra med en koppling till neuros. Det kan då handla 

om ”omåttlighet och inadekvat tillfredsställelse”, eller ha att göra med den ”psykiska 

fantasibildens väg”, eller ”fixering av infantila sexualmål”.16  

 Fram till 1938 var det förbjudet enligt lag att upplysa om och sälja preventivmedel. 

1946 fick apoteken enligt staten en skyldighet att tillhandahålla preventivmedel till alla som 

ville ha, det gällde också tonåringar. Mödravårdscentralerna utprovade sedan 40-talet 

pessar.17 Det genomgående temat i den traditionella sexualmoralen har varit återhållsamhet. 

Detta betonades även i den Handledning som Skolöverstyrelsen gav ut 1955 när 

sexualundervisningen blev obligatorisk.18 P-pillren, den mest effektiva befruktningskontrollen 

kom på 50-talet.  

 

Analys 
 

Klassperspektivet 

Syftet med Geniet enligt Lo-Johansson var ”att visa hur en begåvning under pubertetskrisen 

gjorde total konkurs och hur hans liv slutade bokstavligt med både fysisk och psykisk 

snöpning”.19 Geniet är en mångbottnad berättelse. Eller kanske mer en berättelse med flera 

berättelser i sig. De olika motiv som kan utkristalliseras: geni, pubertet och onani, sexualitet 

och ensamhet är alla beroende av ett omgivande motiv om klass. Det är lite som att stiga ner i 

en bubbelpool. Det vatten man sätter sig i är det omgivande klassperspektivet. Medan 

vattenkaskaderna som sedan sprutar in från sidorna utgör de olika motiv som påverkar 

berättelsen direkt. Vattnet börjar röra sig och det bubblar plötsligt från alla håll. I den känslan 

                                                      
15 Ibid., ss 308, 314, 322 
16 Sigmund Freud, ”Om onanidiskussionen”, Samlade skrifter av Sigmund Freud, V Sexualiteten, utgivna på 
svenska av Clarence Crafoord, Lars Sjögren och Bengt Warren (Stockholm 2002, andra utgåvan), s. 230ff. 
17 Hans L. Zetterberg, ”Om sexuallivet i Sverige: värderingar, normer, beteenden i sociologisk tolkning”, Statens 
offentliga utredningar 1969:2 Utbildningsdepartementet (Stockholm 1969), s. 9. Digitaliserades 2012 på 
Kungliga biblioteket. https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1969/1969_2(librisid_13496904).pdf. Hämtad 
2018-03-01. 
18 Ibid., s. 19f. 
19 Lo-Johansson, 1985, s. 181. 

https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1969/1969_2(librisid_13496904).pdf
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glömmer man lätt bort urformen som berättelsen stöpts i. Urformen är klassperspektivet och 

det fördjupar Kristians psykologiska öde. Det har inte uppmärksammats tillräckligt. 

 Ivar Lo-Johansson skapar sin berättelse mitt i en pågående klasskonflikt. En pojke på 12 

år hämtas upp från den klass där han har sin bakgrund, beteende och värderingar grundlagda. 

Placeras sen hos en ensamstående kvinna som också är en av hans lärare i en stad bland elever 

sprungna ur en helt annan klass. Detta dilemma har Lo-Johansson med i berättelsen men 

verkar inte ge det någon större betydelse när han vill fokusera på individens sexuella 

utveckling och gestalta den ensamma människan. Han beskriver i Att skriva en roman att 

kollektivromanerna han skrivit inte hade blivit som han tänkt sig. Han hade försökt skriva om 

de många. Nu ville han vill gå den motsatta vägen. Genom att skriva om ensamheten ville han 

förverkliga sin gemenskapsdröm i dikten.20 Nästa steg var att han ville skriva en 

pubertetsroman.21 Han lade sedan ihop dessa delar: pubertet, ensamhet och geni med sexuell 

monism. Det var där han stannade. Problemet är att när han så tydligt vill fokusera på en 

individ och samtidigt bortser från individens vandring från ett klassystem till ett annat sätter 

han klassperspektivet ur spel. De konflikter huvudpersonen tvingas hantera är inte i grunden 

sprungna ur Lo-Johanssons ambition att skildra en begåvning i en pubertetskris. Konflikterna 

tar istället sin utgångspunkt i den klassresa och det skifte av miljö som Kristian utsätts för.  

 I Mats Trondmans Bilden av en klassresa kan man läsa om ”The marginal man – ett 

teoretiskt tema”: ”Att som individ befinna sig mellan två grupper eller världar skapar en rad 

dilemma. Dessa har sin grund i nödvändigheten av dubbel anpassning, både till den värld i 

vilken man växte upp och till den värld man som vuxen trätt in i. Frågorna blir många: Till 

vilken grupp hör jag? Hur skall jag anpassa mig? Vem är jag mellan dessa världar? Osv.”22 

Kristian anses ju förvisso vara ett geni men hans svårigheter att både vara i och pendla mellan 

dessa två grupper är ett faktum som bör belysas närmare. Lo-Johansson kanske tar detta 

faktum som självklart, som liknelsen om fisken som inte vet att den simmar i vatten förrän 

den kastas upp på land. Han har ju rört sig i denna fråga i alla hans tidiga romaner. Det är 

viktigt att nu från början påpeka detta och till det ska också läggas att det gäller en pojke i 

puberteten, en pojke på väg till att bli vuxen, men som inte är det. Dessutom en pojke som 

anses vara så begåvad att man kallar honom ett geni. Det går inte att bortse från de stora 

skillnader som hans föräldrars perspektiv, hans gamla kamraters och arbetarna utgår från och 

                                                      
20 Ivar Lo-Johansson, Att skriva en roman (Stockholm 1981), s. 66ff. Denna text nytrycktes i ”Att skriva en 
roman”. Den publicerades ursprungligen i boken Proletärförfattaren, 1960. 
21 Ibid., s. 90. 
22 Mats Trondman, Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan (Stockholm 
1994), s. 80. 
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som utgör hans egen bakgrund. När han sedan ska hantera den nya situation han befinner sig i 

läroverksstaden bland de fina klasserna måste han anpassa sig till något helt främmande 

utöver själva det individuella att vara en begåvning.  

 Berättelsen startar med att godsägaren Johannes Dyck på en jakt där han tagit med 

Kristian proklamerar att det är just godsägarna som har kontakt med folket som är de som kan 

se till att begåvningarna på deras ”gods och gårdar inte går till spillo, utan kommer nationen 

tillgodo”. Han tar sig rätten som husbonde till Kristian Dahls föräldrar att ta hand om pojkens 

”högre uppfostran”. Detta enligt ”gammal god tradition”.23 Detta åtagande meddelar Dyck för 

jaktkamraterna på kvällen medan han håller Kristian framför sig. De är alla från samhällets 

övre skikt. Kristian inbjuds till virkeshandlare Arnulfson, en av Dycks jaktkamrater, inne i 

stan, efter att han börjat läroverket där. Han går i samma klass som Arnulfsons son. Kristian 

tänker för sig själv vad hans föräldrar skulle säga att han var där. ”Antagligen att det inte var 

bra att han beblandade sig med så fint folk”.24  

 När han kommer hem på sommarlovet och träffar sina gamla lekkamrater, finklädd en 

vardag, blir han hånad: ”Han märkte skillnaden mellan folkskolans barn och läroverkets barn. 

De jämnåriga på godset var mindre och sattare. De hade inte läroverksbarnens långa 

läroverkshänder.”25 I hemmet känner han att modern förändrats i sitt sätt till honom. ”Det 

hade kommit ett svalg emellan dem”. Tidigare hade modern varit mot hans ”läsgriller” men 

efter att Dyck tagit sig an honom hade hon förändrats. Kristian förstår att ”hon nu betraktade 

honom som baronens egendom mera än sin egen”. Fadern säger till honom att han måste 

förstå att sköta sig så de slipper skämmas för honom. 26 Efter att han misslyckats med sitt jobb 

hos handlaren på sommarlovet går Dyck med att låta Kristian jobba med arbetarna på åkern. 

Men de släpper inte in honom bland sig utan istället ser honom som spion. Som en som är där 

för att se om de jobbar, och sen föra det vidare. De säger att de inte har något behov av honom 

där. ”Du ska vara med storgubbarna du, eller också ska du vara för dig själv. Här har du inget 

att göra”, angriper de honom.27  

 När han utmanar ledaren i skolan Klas Arnulfson så ser han på honom som en från en 

annan klass. Han ser att den fina skolans barn är längre än de hemma på godset. De växer så 

det knakar och händerna har långa och smala fingrar. Kristian ser att han till det yttre är helt 

olik kamraterna: ”De var också säkrare. De hade fräckare röster. De uppträdde självfallet på 

                                                      
23 Ivar Lo-Johansson, Geniet (Stockholm 1949), s. 25f. 
24 Ibid., s. 76 
25 Ibid., s. 131f.  
26 Ibid., s. 133ff. 
27 Ibid., s. 202. 
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ett fräckt sätt.” Han upptäcker att han har en skyldighet att strida för sin klass och ”besegra 

dem i allt”.28 När Kristian sedan på slutet relegeras från skolan säger lärarna att han inte höll 

för att han kom från sånt folk: ”Det slagets barn håller inte.”29 Även Johannes Dyck säger att 

han misslyckats när han ville göra en god gärning genom att ta sig an en fattig pojke. ”En 

pojke från folket håller inte”, säger han till lärarna och medger att han tagit fullkomligt fel.30 

Hemma efter sin förnedring möts Kristian av föräldrarna som anklagar honom för att ha 

skämt ut dem. Modern ser inte på honom och fadern utgår från att han själv får jobba av de 

pengar Dyck lagt ut på sonen.31 Dyck i sin tur avslutar sitt engagemang genom att till fadern 

säga att han står för kostnaderna att Kristian placeras på anstalt, som också blir en förklaring 

till varför han tog fel genom att satsa på honom, sätta honom i läroverksskola och bekosta 

hans studier.32 

 Hans mentor Dyck bryr sig egentligen inte om Kristian utan vill bara rädda sitt eget 

skinn efter att ha misslyckats i sin bedömning. Han ville lyfta upp en fattig begåvning och 

framstå som den som var med och skapade den förväntade framgången. Kristian själv 

missförstår och misslyckas både i kärlek, anpassning till pojkgängen i stan och till att etablera 

samhörighet med sina gamla kamrater på godset som han lämnat.  

 Lars-Göran Erikssons text ”Det normalbegåvade geniet eller Pyramiden som Ivar-Lo 

byggde” från Ord och Bild 1949 tar upp Lo-Johanssons teknik. Han skriver att den utarbetats 

på att skildra grupper, ”inte individer”, speciellt när Geniet är så inriktat ”på en enda 

människa, individen Kristian Dahl”.33 Han vänder på perspektivet. Lo-Johansson vill skildra 

en individ, men gör det med en psykologi som ”rör sig mycket på ytan”. Det finns inga inre 

monologer eller andra ”utspekulerade konstgrepp” som används inom modern prosa.34 Han 

tycks sakna en fördjupad individuell gestaltning, fortsätter Eriksson. Det beror på att Lo-

Johanssons teknik präglats av att skildra grupper, att författaren är kvar i sin kollektiva 

skildringsteknik. Eriksson riktar in sig på litterär teknik och han bortser från 

klassperspektivet. 

 Ragnar Oldberg betonar i sin monografi över Lo-Johansson på två ställen att Geniet är 

en tendensroman. Det är ingen ”naturalistiskt trovärdig ungdomsskildring, svartmålningen hör 

                                                      
28 Ibid., s. 222. 
29 Ibid., s. 433. 
30 Ibid., s. 463. 
31 Ibid., s. 468f. 
32 Ibid., s. 482. 
33 Lars-Göran Eriksson, ”Det normalbegåvade geniet eller Pyramiden som Ivar-Lo byggde”, Ord och Bild, 1949:3, 
s. 31. 
34 Ibid. 
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till romanens själva konstruktion”.35 Han nämner bara huvudpersonens anpassningsbesvär 

och konflikterna med klasskamraterna. Det är åter pubertetskrisen som får Kristian att 

kollapsa. Klassperspektivet tas inte upp som någon problematik. 

 Mauritz Edström tar dock upp frågan och skriver om att tiden för berättelsen omfattar 

den tid när Kristian lämnar sin statarmiljö för att ”omplanteras i en borgerlig värld”. Detta 

klassbyte blir ett ”definitivt misslyckande”. 36 Men han konstaterar det mer än 

problematiserar. Han argumenterar för att Lo-Johansson inte svängde om från att vara en 

kollektivskildrare till att ha ”tagit individen som mål”. Snarare, slår han fast, att man kan 

uppfatta Lo-Johanssons människouppfattning som att ”först när kollektivet upplevs som en 

skapande realitet och individen inordnar sig i helheten, kan den enskilda människan leva”.37 

Individens inordnande i helheten. Det är ju precis det som Kristian inte gör. Han är i romanen 

en extrem individ, utan varken förståelse eller förmåga att just inordna sig. Och vad är 

helheten? Vilken helhet? Problemet är ju att Kristian inte har en koppling till en helhet. Hans 

klassbyte har försatt honom i ett konkret dilemma att inte känna hemhörighet i varken den 

klass han lämnade eller i den klass han befinner sig i.  

 Ola Holmgren skriver om ”konflikten mellan individens begär och samhällets behov”38 

där individens behov får stryka på foten. Han fokuserar mer på psykoanalys och Lacan i sin 

analys av Geniet.39 Klassproblematiken har ingen plats.  

 Medan Magnus Nilsson anser att Holmgren gör ett ”alldeles för stort nummer av Lo-

Johanssons kontaktytor med en psykoanalytisk diskurs”. Han anför istället att sexualteorin i 

Geniet är mer social än psykologisk.40 Inte heller han låter klassperspektivet ha någon 

avgörande funktion i romanen. 

 ”I och med att en människa präglas av två världar vilka hon varken kan lämna eller helt 

kan bli en naturlig del av kan hon hamna i kris vilken tar sig uttryck i instabilitet, intensifierat 

självmedvetande, rastlöshet och anpassningssvårigheter”, skriver Trondman. 41 Han betonar 

också klassresenärens stora allvar och grandiosa hållning som ett uttryck för att inte bli 

accepterad som den man är. Problematiken blir egentligen tre-dubbel. Klassresenären måste 

                                                      
35 Oldberg, s. 138ff. 
36 Edström, s. 86. 
37 Ibid., s. 88. 
38 Holmgren, s. 193. 
39 Ibid., s. 201.  
40 Nilsson, s. 108. 
41 Trondman, s. 444. 
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dels hantera sitt förhållande till sitt ursprung, dels till den nya världen och dels ”balanserandet 

mellan den gamla och nya världen”.42  

 Ett konkret exempel på att inte bli accepterad som den man är, är det avsnitt Lo-

Johansson beskriver när Kristian är hemma ett sommarlov.  

 

 På kvälln, de hemska timmarna före sänggåendet, blev det värre att vara hemma. 

 Fadern satt och läste ortstidningen. Modern lagade kvällsmaten. Syskonen satt och 

 stirrade, de lekte inte. I luften i köket kändes det mycket tydligt att de hade en främ- 

 ling i huset. Kristian satt hela tiden och kände att han inte hörde dit, men att han 

 inte hörde nån annanstans heller. Allt vart overkligt omkring honom.43 

 

 Här kan man prata om intensifierat självmedvetande, att inte känna sig hemma i sitt eget 

hem och ingen annanstans heller. Detta var förmodligen något Lo-Johansson hade haft 

liknande upplevelser av, klassresenär som han var. Samma tema går också igen hos Eyvind 

Johnson i Romanen om Olof. Skrivandet av Geniet fick Lo-Johansson att gå igenom 

självupplevda erfarenheter i sin egen pubertet. Hans ambition att skriva en sann 

pubertetsskildring påverkade honom i grunden så att han parallellt kom att lida såväl med 

romanens gestaltade huvudfigur som att känslomässigt konfrontera sina egna uppväxtvillkor. 

”Ångesten i vad jag skrivit hade tidvis blivit så stark, att den också för mig närmade sig det 

outhärdliga. Jag måste ibland rusa upp och öppna fönstret för att få luft, medan jag kämpade 

mig förbi vissa ställen i boken”. Han skriver att han vid renskrivningen måste kämpa till det 

yttersta bara genom att ”slå ned bokstäverna på skrivmaskinens tangenter”.44  

 Detta styrker också Wersäll i sin bok om Lo-Johansson: ”I Geniet vänder Ivar Lo 

tillbaka till sin egen ensamma och olyckliga pubertet och huvudpersonen Kristians 

personlighet har satts samman av delar av författaren själv som pubertetsyngling.”45 

 Det handlar således inte bara om begåvning och sexuell ensamhet i puberteten utan det 

är också en fråga om identitet, och tillhörighet i ett dubbelt makroperspektiv. Individens 

hantering av byte och förflyttning mellan olika klasser. Ett moraliskt och socialpsykologiskt 

dilemma: Vilken värld har rätt och hur ska man förhålla sig? Vem är och vem blir Kristian 

mellan och i dessa världar? Han själv ser sig som ett geni. Mentorn Dyck och Kristians 

klassföreståndare ser honom också som ett geni. Vilken betydelse har geni-aspekten?  

 

                                                      
42 Ibid., s. 444ff. 
43 Lo-Johansson, 1949, s.134f. 
44 Lo-Johansson, 1981, s. 106. 
45 Wersäll, s. 123. 
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Geniet – utgångspunkt för gemenskap, en som älskar sig själv eller som skapas av andra 

Ivar Lo-Johansson valde titeln Geniet på sin bok. Men handlar den om ett geni? Det är 

mycket prat om geni i boken. Det handlar om vad eller hur ett geni är eller borde vara. Det 

handlar om förväntningar på att skapa ett geni. Det är lite som en present där man vrider och 

vänder på själva den inslagna förpackningen och kommenterar det som omsluter paketet mer 

än intresserar sig för innehållet.  

Låt oss börja med att se vad det står i NE om geni. Ett geni är enligt NE en ”person med 

hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande”.46 Kristian anses ha begåvning 

men är han originellt skapande? Det finns dessutom en speciell twist i Lo-Johanssons 

resonemang. Han tar geniet som utgångspunkt. ”Jag ville skriva om geniet, den ensammaste 

människan av alla människor”.47 Han fortsätter längre in i texten Att skriva en roman att 

geniet är en enstöring, en som är udda, att ”genialitet uppstår där någon egenskap fattas, där 

helheten inte är i balans”.48 Samtidigt menar han att Geniet är en stridsskrift, en anklageskrift 

mot uppfostran, en tendensroman, som Oldberg helt enkelt bestämmer. Lo-Johansson gör en 

poäng av sin åtskillnad mellan monism och polyism, där monism står för ”individens sexuella 

och psykologiska ensamhet” och polyism ”vill uttrycka den sexuella och psykologiska 

sociabiliteten”, en psykologisk ”samhällelighet”.49 Lo-Johanssons romanprojekt förespråkar 

en tidigare samsexualitet som en väg till gemenskap mellan könen. Det speciella är att han vill 

åstadkomma gemenskap mellan könen och tar en väldigt extrem individ, ett geni, en enstöring 

med ”någon egenskap som fattas” och där ”helheten inte är i balans” som utgångspunkt. Hans 

plan innefattar därmed ett misslyckande innan berättelsen egentligen satt fart. Hur ska en 

extrem individs handlingar och grandiosa självsyn kunna leda till gemenskap när ”geniet” 

Kristian själv saknar förmåga till egen kontakt med det andra könet? Huvudpersonen 

misslyckas kontinuerligt i sina realitetsfrånvända försök att etablera en djupare relation. 

Huvudpersonen är en anakronism, men inte i tid utan som plats. Hans plats i romanen blir fel 

utifrån det pläderade resultatet att vara ett inlägg i en samhällsfråga. Det har heller inte något 

med uppfostran att göra. Den utgör ett annat tema i ensamheten och samsexualiteten och där 

spelar istället både Renius, läraren han bor hos, med sin förbudssyn på onani och hans 

klassföreståndare Singel en större roll genom sina funderingar om hur könens ensamhet ska 

lösas. Hur ser Kristian egentligen på sig själv och hur ser andra på honom och hans geni? 

                                                      
46 ”Geni”, Nationalencyklopedin, www. ne.se.  
47 Lo-Johansson, 1981, s.67. 
48 Ibid., s. 73. 
49 Ivar Lo-Johansson, Monism. En sexualteori i ”Geniet” (Stockholm 1948), s. 7. 
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Det börjar med att Kristian själv tänker för sig själv att han ska bli berömd, att han är ett 

geni: ”Alla ska se åt mitt håll och se att det är jag som går här, just jag, Kristian Dahl.”50 Det 

är tankar han får redan den första månaden på läroverket. Det säger naturligtvis ingenting om 

huruvida det är sant eller inte, det är mer utslag av en ung pojkes pubertala hybris. Men hans 

klassföreståndare Singel tror redan första terminen att Kristian är ett geni. Men han tror det 

som det värsta, för skolan är inte till för ett geni, menar han och han förutspår att han istället 

kommer gå under. Han menar också att det krävs ”geni för att upptäcka geni”.51 Medan 

fröken Renius som Kristian bor hos anser att man med tal till honom om att han är ett geni 

förstör honom. Han får dåliga intryck.52 Singel utvecklar längre fram i boken att ett geni är en 

som ”hoppar över vissa förbindelselänkar. Det är det som inte liknar det vanliga som är det 

geniala”.53 Det är också Singel som skriver i sin dagbok att: ”Geniet är en som älskar sig 

själv.”54  

Edström anför i sin bok om Lo-Johansson, att Geniet inte handlar om ett geni utan att 

det är själva genikulten Lo-Johansson vill åt. Romanen bevisar heller inte att Kristian är ett 

geni utan på sin höjd ett presumtivt geni: ”Bokens titel borde med andra ord egentligen ha 

stått inom citationstecken.”55 Samtidigt blir det i slutet av romanen som i det slitna uttrycket, 

om konsten, att det är i betraktarens ögon som geniet skapas. Eller förkastas. För i slutet på 

romanen när Kristian relegeras och förlorar sin ställning går han från geni till psykopat. Dyck 

säger då till fadern att han undersökt vad det är som klickat hos Kristian, och han vet förstås 

vad: ”Det stämmer alltihop med vad jag trodde. Han är psykopat. Han är psykiskt abnorm. 

Han är offer för sexuella förvillelser. Han är farlig för sin omgivning.”56 Fadern medger att 

han skäms över sonen. Dyck meddelar sedan att han tänker se till att Kristian kommer på 

anstalt och att han steriliseras. ”Det måste ges en förklaring till varför jag engång tog fel och 

satte honom i skola”, förklarar han till fadern.57 Synen på Kristian som geni är bara ett minne 

blott. Han har blivit abnorm och måste spärras in. Godsherren och mentorn Dyck behöver för 

sig själv gå fri. Han hade fel på grund av att pojken han ville stötta inte var annat än djupt 

psykiskt störd och offer för sexuella förvillelser. Så var den saken klar för Dyck. 

                                                      
50 Lo-Johansson, 1949, s. 37. 
51 Ibid., s. 51f. 
52 Ibid., s 57. 
53 Ibid., s. 66. 
54 Ibid., s. 85.  
55 Edström, s. 84. 
56 Lo-Johansson, 1949, s. 482. 
57 Ibid., s 482f. 
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Lo-Johansson skriver i Monism: ”Monism avser alltså jag-fixeringen, fastlåst i 

puberteten, som anses medföra psykologiska hinder för att könen sedermera som vuxna ska 

komma i någon egentlig och djupare kontakt med varann. Självälskandet, autoerotiken, står 

hindrande emellan.”58 Jag-fixeringen, fastlåst i puberteten medför hinder för djupare kontakt i 

vuxenlivet enligt Lo-Johansson. Det kan så vara, kanske. Men att ta geniet som utgångspunkt 

i denna orsak-verkan-teori skapar ingen relevans. Geniet, den ensammaste av alla, blir inget 

alibi för teorin. Det är som i uttrycket: en svala gör ingen sommar. En extrem individs 

beteende och självbild leder naturligtvis inte självklart till allas hinder till djupare kontakt i 

vuxenlivet. Speciellt inte när de andra ungdomarna som finns med i romanen inte verkar ha 

något större bekymmer med att relatera till varandra. Oavsett om Kristian är ett geni eller inte 

så riktar Lo-Johansson sin huvudanklagelse mot uppfostran i hans tid. Hur spelar den in i 

Kristians värld? 

 

Sexualitet, onani, uppfostran och identitet 

Romanen utspelar sig mellan åren då Kristian är tolv och ska fylla sexton år. Kristian kommer 

in i puberteten. Den andra födseln och ”oändligt mycket mera smärtsam för honom själv”.59 

Lo-Johansson hänvisar till det beslut som anges i ”Bakgrund” att skolöverstyrelsen 

rekommenderade sexualundervisning i skolan. Den kvinnliga läraren Renius, som Kristian 

bor hos, är den som håller i undervisningen. Hon gör det med samma säkerhet som om hon 

talade om avlägsna orter i Indien. Hon förberedde ungdomarna till ”deras sexuella uppgift 

som hon ansåg böra slumra ostörd tills de var tjugofem och gifta”. 60 När ungdomarna själva 

pratade med varandra förstod de att det ”sexuella hade egenvärde”. Medan lärarna och de 

vuxna lärde dem att det sexuella handlade om att få barn.61 Renius tar sitt uppdrag på allvar. 

Det som predikas var den gängse moralen då och tidigare. Återhållsamhet och inget annat 

alternativ medges. Intressant är dock att apoteken enligt statligt beslut hade skyldighet att 

tillhandahålla preventivmedel till alla som ville ha. Det gällde även tonåringar och från 1946, 

(Se Bakgrund). Romanen skrevs 1947. Detta faktum fick inte Lo-Johansson med. Han visste 

nog inte ens om det, förmodligen inte de unga heller. Den som argumenterar mot Renius är 

klassföreståndaren Karl Singel. Han menar att man måste ”släppa till flickorna” och att 

sexualintresset bakom förbuden är absurt: ”Flickorna lärs ju att jämt och ständigt ligga som 

                                                      
58 Lo-Johansson, 1948, s. 6. 
59 Lo-Johansson, 1949, s. 311. 
60 Ibid., s. 57. 
61 Ibid., s. 119. 
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morrande hundar och bevaka sin dygd. Dom lärs att vakta den som en hund vaktar ett ben så 

ingen ska komma och ta det.”62 

 När Lo-Johansson började att tänka fram romanen bodde han i en svensk småstad (läs 

Hedemora, min anmärkning) och gjorde kontinuerliga observationer på ungdomarna där. Han 

såg hur flickorna och pojkarna stod uppdelade på trottoarerna på varsin sida om gatan i stan, 

som ”två fiendehärar”. En företeelse som han menade följde könen genom livet: ”Jag kunde 

inte förstå att inte sinnligheten bröt ner denna barriär, men så förstod jag att tabumurarna var 

för starka.”63 

 I Viljan att veta gör Foucault en distinktion mellan ”sex” och ”sexualitet” som går ut på 

att ”sex” står för den rent fysiska akten medan ”sexualitet” är ett mer bredare och rikare 

begrepp. Det är mer än bara ”kroppsliga njutningar och reproduktion”. Det handlar om 

”begär, fantasier, njutningar” men samtidigt också om ”en historiskt konstruerad apparat av 

moraliska föreställningar, diskurser, makttekniker och procedurer avsedda att forma våra 

beteenden”.64 Regler och normer på området bestäms utifrån dessa praktiker. Foucault ser på 

detta undersökningsområde utifrån ett historiskt perspektiv vilket innebär att det enligt honom 

är utsatt för en ”konstant förändring”. Det som står i fokus är hur sexualiteten i vårt moderna 

samhälle blivit en ”konstituerande kulturell erfarenhet” och hur de sexuella beteendena blivit 

föremål för ”moraliska föreställningar”.65 För Foucault uttrycker inte sexualiteten någon 

”djup och kulturoberoende sanning om oss”. Den är istället en produkt med samma 

”maktmekanismer som verkar för att skapa disciplinerade subjekt inom andra samhälleliga 

fält”.66  

 Intressant här är att göra en distinktion mellan Lo-Johanssons syn på sexualitet och 

Foucaults. Kort utryckt kan man sammanfatta Lo-Johanssons syn med att han menar att 

individens sexuella och psykologiska ensamhet i puberteten får ”introvert kärlek” som följd. 

Individen uppgår i sig själv som den enda, genom autoerotik och onani. Detta blir ett hinder 

för könen att senare i vuxen ålder etablera djupare kontakt med varandra. Botemedlet är att 

könen tillåts ”sexuellt samspel” redan i puberteten.67 Sexualitet tycks för Lo-Johansson vara 

det som Foucault menar är sex, alltså den fysiska akten. Bara ungdomarna får ha sex med 

varandra kommer problemet lösas. Förvisso tar Lo-Johansson upp sin tids ”moraliska 

föreställningar”, men mer som ett bevis för att han har rätt. All moralism leder till individens 
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fortsatta ensamhet. Istället ska flickorna släppas till. Denna moralism blir i Geniet märkligt 

skev. Det är i princip en kvinna som står för den. Kristians lärare Renius som han är 

inneboende hos blir den som illustrerar allt som är mot ungdomarnas sexualitet. Hon pläderar 

avhållsamhet och förbud mot onani. Lo-Johansson närmast demoniserar henne. Samtidigt 

som han låter denna ensamma kvinna står för allt motstånd och inkrökt moralism ger han 

henne otroligt mycket makt. Det är hon som ensam kvinna som personifierar regleringen av 

pojkarnas sexualitet. Lo-Johansson ger å ena sidan en kvinna makten att bete sig som om hon 

vore lagen. Medan han å andra sidan menar att man måste släppa till flickorna till pojkarna, 

där flickorna bara blir ett medel utan att kunna tala i egen sak på något sätt. De objektifieras 

för pojkarnas skull. Kvinnan, på samma gång demoniserad som Lagen och distanserad som 

osjälvständigt objekt. Detta har inget med den makt Foucault talar om. För honom är fokus 

riktat på hur sexualiteten blivit föremål för ”moraliska föreställningar” utifrån ett historiskt 

perspektiv och att de maktmekanismer som verkar inom fältet utgör samma grund för att 

skapa disciplinerade undersåtar som inom andra samhälleliga områden. Att släppa till 

flickorna blir givetvis också en moralisk föreställning i ett historiskt perspektiv.  

 I denna föreställning uppstår en diskussion om moralism å ena sidan och befrielse å 

andra. Lo-Johansson verkar inte inse att den medicin han föreslår för att bota sjukdomen 

ensidigt tar ställning för bara ena parten. Flickorna ska släppas till för pojkarnas skull. Precis 

som Holmgren påpekar, att Geniet så ”eftertryckligt” är skrivet utifrån ett manligt perspektiv. 

Det förnuft som talar i boken så ”uppenbart är mannens”.68 Den befrielse som Lo-Johansson 

pläderar för tycks bortse från det gemenskapsperspektiv han förespråkar mellan könen. 

Moralismen mot ungdomssexualitet och onani leder i sin befrielse till en omvänd moralisk 

föreställning om att bara pojkarna får utlopp för sitt ”inre tryck” och kan få tillgång till de 

frisläppta flickorna kommer pojkarna ur sin ensamhet och introverta egenkärlek. Flickorna 

och kvinnorna görs verkligen till ”det andra könet”, för att tala med de Beauvoir.  

 I Frihet skriver Lo-Johansson att han inte menat att flickorna skulle behöva ”släppa 

till”. Att det var naturligt även ”för dem att uppleva driften”. Han skriver också att han inte 

bara avsåg ”kopulering” utan inbegrep ”själslig gemenskap”.69 Det blev svårt för Lo-

Johansson att förklara vad han å ena sidan menade med det han skrev och å andra sidan det 

han i ord formulerade i boken. Förmodligen menade han det han avsåg att han menade, men 

formuleringen: Vi måste släppa till flickorna, blev ett rött skynke i debatten som följde. Även 

i modern tid problematiseras uttrycket. Dels till exempel av Majgull Axelsson i 
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Slumpvandring där hon argumenterar mot Geniets fokus på pojkarnas sexualitet, (se Tidigare 

forskning). Dels skrev Maria Schottenius nyligen i DN den 12 februari 2018 om uttrycket att 

Lo-Johansson menade att de unga männens sexualdrift skulle hörsammas i förhållande till de 

unga kvinnornas. Pojkarna skulle kunna ta för sig av de strängt hållna flickorna, för att 

förebygga att de annars gick till prostituerade. Nu skrev ju inte Lo-Johansson det. Men hans 

ensidigt manliga perspektiv på frågan har för alltid, verkar det som, gjort frågan grumlig och 

otydlig. Han når inte fram med sitt syfte.  

 Redan första terminen på läroverket onanerar Kristian första gången. Han är alltså drygt 

tolv år då. När våren sedan kom pratade pojkarna med varandra om att Renius, eller 

Nevronius som de kallade henne, var på spår efter om de gjorde det. Kristian frågar vid 

samma tillfälle en kompis om han gör det. Får till svar att han gjorde det förr. Kristian lämnar 

ut sig och medger att han gör det. Kompisen säger att han gör det med flickor, att det inte är 

bra att göra det: ”Man blir förstörd av det. Man kan inte ha flickor sen.”70 Trots sin låga ålder 

på pojkarna så har den allmänna återhållsamhetsmoralen slagit rot i deras medvetande. 

Kristian blir nu för första gången rädd för ”det andra”. Han hade aldrig talat med någon annan 

om det förut. Nu blev det plötsligt farligt och han skämdes.71 Han slutar inte och det är först 

när man kommit in i halva boken som Renius börjar kolla upp honom hemma hos sig och Lo-

Johansson gör onanitemat till något ”farligt”. När hon nattar honom säger hon: ”Håll 

händerna ovanpå täcket.”72 När nästa vår kommer så har Renius fått upp spåret på riktigt. Hon 

har upptäckt att pojkarna går från klassrummet och säger att de ska på toaletten men istället 

går in i en liten vrå i anslutning till frukostrummet som man kan låsa och onanerar. Hon 

smyger efter pojkarna och ser att de kommer ut ”upphetsade och osunda”. Hon går in i 

rummet och ser att det finns fläckar efter dem. Det är förfärligt, klagar hon till de andra 

lärarna, ”gråblek i ansiktet”. Kristian fortsätter att hänge sig åt sig själv, som Lo-Johansson 

skriver. Det sker på kvällarna efter han lagt sig. Men även han börjar känna ”trycket” som blir 

olidligt på lektionstid och vill gå ut och befria sig. Han vet inte om att Renius står beredd och 

spanar och han blir upptäckt när han kommer ut ur rummet. Hon hostar och låtsas se ut 

genom fönstret. Men säger inget.73 Hon tar istället upp det på kvällen när han sitter och läser. 

Hon säger att hon vet att det finns pojkar som ”hållits med ovanor”. Och om han får lust ska 

han låta bli. Hon ger honom sedan ett par böcker. ”Sexuell impotens” och ”Ungdomssynd och 
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självbevarelse”. Han börjar läsa den första och inser att ”det var den första bok han läst som 

helt och hållet handlade om honom själv”.74  

 Det är nu undergången börjar. Han läser att han kommer bli nervös, få ond andedräkt, 

drabbad av höggradig impotens, spermatorre´ med mera. Han förlorar mannakraften. Organet 

skrumpnar. Handsvetten flödar. Alla tecken stämmer in intalar han sig. ”Det var alldeles 

tydligt att något höll på att ruttna inne i honom. Han var ännu inte fyllda sexton år”.75 

Skräcken sätter in och han inser att han redan är fördärvad och bara kan vänta in döden.76 Han 

läste och sökte i läkarböcker om sitt tillstånd. Om organet förvissnade fullständigt skulle 

kastratstadiet närma sig. Han börjar läsa allt han ”kunde finna som stod tryckt om kastrater”.77 

Han börjar undvika människor och skolkar från skolan men kan inte låta bli att ”befria sig” 

som Lo-Johansson också skriver när han onanerar. Han känner sig med ens klarare i huvudet 

men Renius överraskar honom mitt i akten. Hon blir blek och skälver, men låtsas inte bry sig 

inte om vad hon sett denna gång heller, vänder sig om och säger att hon vill prata med honom 

när han är färdig. Samtalet gäller istället om varför han skolkat.78 Kristian beställer i lönndom 

ett kraftbälte som han tror ska hjälpa honom. Men han har inga pengar till det. Han stjäl från 

Renius för att kunna hämta ut paketet på posten. Han åker till soptippen med paketet för att 

där undersöka innehållet utom synhåll från någon. Han tar upp kraftbältet och det känns 

lättare än han tänkt: ”Till en suspensoar av vitt tyg hörde en batteriskål och små buntar av 

zinobavadd. Mellan fingrarna höll han pollutionsringen, försedd med vassa taggar.” Han 

tycker det strömmar ut lugn från bältet.79 Men det hjälper inte. Efter scenen på 

Nationalmuseum och hans relegering är undergången redan orkestrerad.   

 Det är något ologiskt med Lo-Johanssons ambition att plädera för ”sexuellt samspel” i 

ungdomen. I Monism i kapitlet ”Öppet brev till uppfostrare” till och med pläderar Lo-

Johansson för att man inte bara ska tillåta utan rent av befrämja samsexualitet mellan könen 

när ”sexualdriften blir oemotståndlig”. Samtidigt som man till det yttersta ska försöka 

reducera de oönskade konsekvenserna och riskerna ett sådant befrämjande skulle kunna leda 

till.80 Han skriver också att det redan i den samtid som behandlas, fyrtiotalet, förekommer 

samsexualitet i skolåldern. Men den utförs under stor risk och med ångestladdad oro. Den 
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oron förstör skolarbetet och det ungdomarna får ut av de ”sexuella utflykter som de lockas till 

är sämre och mindre än det skulle vara, ifall skuldkänslan och oron kunde skaffas bort”.81 För 

att nyansera sitt resonemang tar han för givet att han inte avser att skapa ett nytt tvång genom 

att ”fösa omogna ungdomar i armarna på varann.” Han förordar inte någon 

”samhällsskyldighet” till sexuellt umgänge.82 Men hela teorin går ändå ut på en slags tillrådan 

till sexuellt umgänge mellan ungdomar i puberteten för att de inte för resten av livet ska fastna 

i monismens klor med onanin som en omogen nödlösning.  

 Han vill att gemenskap och förståelse mellan könen ska bli målet. Men han skjuter in 

sig till så stor del på onanin, och den moraliska synen på det som farligt. Som om den synen 

blev mer fri så skulle också den ”introverta kärleken” befrias från sina bojor. Oldberg tar upp 

frågan i sin monografi där han kommenterar kommentarer om Lo-Johansson projekt angående 

onanin att han i sin roman ersatte en ”fysisk skrämselpropaganda med en psykisk” när han så 

åskådligt utmålar de andliga följderna av onanin som till exempel jagfixering, 

ensamhetsångest. Istället menar Oldberg att det är mer intressant att titta på Lo-Johanssons 

”fundamentala tes” att onanin ”konstituerar en jagisk inställning” medan när man istället 

fullföljer sina sexuella impulser leder till gemenskap. Han skriver att Lo-Johansson driver den 

tesen ”in absurdum”.83 Sexualitet mellan könen är lösningen medan onanin är skulden och 

orsaken till tillkortakommandet. Ändå fokuserar Lo-Johansson på onanin i sin gestaltning i 

Geniet och debatterar mer i Monism - som han gav ut året efter - för samsexualiteten.  

 Kristians undergång får en sådan tydlig koppling till hans skräck för onanins följder, 

mycket mer än hans tillkortakommanden i det reella livet till kontakt med det andra könet. 

Det verkar Lo-Johansson mer se som något sekundärt i gestaltningen fast det kanske är det 

som är det stora problemet. Lo-Johansson tycks inte lägga någon större vikt på 

kommunikationen mellan könen. Inte heller på frågan om makt eller genus. Jo, han anklagar 

de vuxna för sin uppfostran. Men att det skulle vara onanin som var den stora skiljelinjen 

mellan att lyckas gemenskap eller inte verkar obarmhärtigt ensidigt. Han fokuserar inte alls 

lika mycket på Kristians oförmåga till att etablera relation med sin ”drömflicka” som grund 

för problematiken till samsexualitet. Han lägger i princip hela skulden på Kristians undergång 

på den personliga skräcken att bli kastrat, att hans organ kommer skrumpna, att han kommer 

dö på grund av att han inte kan låta bli att onanera. En skräck som leder till att Kristian 

bokstavligen och konkret kastrerar sig själv.  
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 En annan ologisk aspekt är Lo-Johanssons inläsning i frågan, hans påverkan av det han 

läst. Det han lägger in i sin anklagelse mot dåtidens uppfostran fanns det givetvis belägg för. 

Det fanns argument som låg kvar nedärvda i debatten. Laqueur tar till exempel upp ett antal 

aspekter på tron på att onanin hade skadliga effekter fortsatte in på 1900-talet. Det gällde tron 

på att kroppen försvagades. De kroppsliga och psykiska symtom man hade satt i korrelation 

med onani hade ännu inte fått någon alternativ förklaring. Det fanns även etiska argument 

mot, om onani trots allt inte skulle vara orsak och grunden till dessa sjukdomar, måste det 

ändå förhindras genom att masturberandet annars förgiftade sinnet, förståndet och 

medvetandet.84 Det förekom också eugeniska argument som att onani försvagade rasen och 

skapade dekadens inom kommande generationer. Dessutom var det skadligt för individen. 

Masturberandets ”solitary excess”, grundade i en självupptagen föreställningsvärld, vände 

bort individen från den reella verkligheten. 85 Det var bland annat dessa argument Renius 

utgick ifrån i sitt krig mot onanin. Lo-Johansson vänder sig mot denna skuld-och 

skamindränkta syn på onanin, mot de ”groteska moralkakor” som Holmgren benämner det i 

sin bok. Hur ”onani och självbefläckelse leder till förruttnelse och upplösning”. Holmgren 

poängterar också hur Renius som ”moraltant och onanipolis” inte gestaltas som monstruös 

utan rationellt och sakligt och hur det blir ”desto mer drabbande”.86 Lo-Johansson är mot de 

”groteska moralkakorna” men tar ensidigt med bara den synen i sin roman. Han skriver 

Geniet, som sagt 1947, det fanns parallellt en mer liberal syn på onani då, som inte Lo-

Johansson tar med. Han tar den gamla skuld- och skambemängda synen som fiende till allt.  

 Lo-Johansson hänvisar till att han kommit i kontakt med ”djuppsykologin” i både Att 

skriva en roman och till läsning angående den psykoanalytiska synen på narcissism i 

Monism.87,88 Han var alltså inte obekant med psykoanalys och Freud. Dessutom tar Wersäll i 

sin bok om Ivar Lo-Johansson och kärleken upp hur Geniets tillkomst påverkades av en 

relation Ivar-Lo hade med Lilian Kåge. Lo-Johansson skriver att det var just hon som fick 

honom att skriva Geniet.89 Kåge var djupt intresserad av psykoanalys och ville få Lo-

Johansson att också bli intresserad: ”Han lånade några av Freuds arbeten av henne, bland 

annat en del föreläsningar under titeln Införandet i psykoanalysen. Förmodligen läste Ivar Lo 

dem på tyska vid den här tiden, för han påpekar att han senare läste dem igen, men i svensk 
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översättning.”90 Wersäll antar att med tanke på att Geniet är en så ”främmande fågel” i hans 

produktion så finns det anledning att tro honom angående Kåges inflytande, att utan hennes 

”specialintresse” och hans läsning av Freud hade inte Geniet kommit till.91 Holmgren hävdar 

att: ”Geniet är resultatet av en medveten psykoanalys.”92 Man kan således tänka sig att Lo-

Johansson därmed även borde ha tagit del av Freuds syn på onani och texter han skrev redan 

1912. I kapitlet Om onanidiskussionen hävdar Freud att vi är väl alla eniga om att a) 

fantasierna är det som ”ledsagar eller företräder onaniakten”, b) att den finns en utpräglad 

känsla av skuld i samband med onani, c) och att det är omöjligt att ”ange en kvalitativ 

betingelse för onanins skadlighet”.93 Han tillägger sedan i samma text: ”Jag tar ogärna 

ställning i den av er ofta behandlade frågan om onanins skadlighet…”94 I den redaktionella 

inledningen till texten hävdas att Freud inte på något sätt fördömer själva onanin men är 

beredd att undersöka mindre önskvärda följder.95 Den mer tillåtande synen på onanin som 

Freud för fram tar inte Lo-Johansson intryck av på något avgörande sätt i romanen. Han 

uttrycker ju klart att Geniet var en ”stridsskrift”96. Han hade ett syfte med romanen. Det 

märkvärdiga är att när han året senare i Monism argumenterar för samsexualiteten hänvisar 

han till att onanin uppvärderats, att uppfostran rekommenderar ”den numera, direkt och 

indirekt, genom att förklara den naturlig och ofarlig.” Avlägsnandet av skrämselpropagandan 

”har motiverats med psykologins och vetenskapens framåtskridande”. ”Onanin är lika ofarlig 

som förut”, förkunnar han utan pardon.97 Har han läst in sig mer på psykologiska teorier året 

efter han skrev romanen? Eller var motivet i romanen så tendentiös att han inte ville 

problematisera detta? I Geniet står onaniskräcken i förgrunden. Den utgör ett alibi för 

anklagelseakten mot uppfostran i tiden, givetvis tillsammans med förordandet om en tidigare 

samsexualitet.  

 Gunnar Ekman som var elev på den tiden i den skola i Hedemora som Lo-Johansson 

besökte, skriver i sin text Geniet och de faktiska detaljerna att boken förlorar i trovärdighet 

när Lo-Johansson byggt upp sin roman utifrån ”några isolerade studiebesök” i skolans värld 

och att ”onanirummet” utgör ett av de underligaste inslagen i romanen. Han minns hur han 

och kamraterna då diskuterade om det verkligen var deras realskoletid som skildrades i 
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romanen. Om de pubertetsproblem som gestaltades ”egentligen varit våra?”. Angående 

beskrivningen av hur pojk- respektive flickgrupperna som stod på varsin sida av trottoaren 

som ”två fiendehärar” ser han som en ”märklig” överdrift från Lo-Johansson. Det var mer en 

naturlig blyghet som överbryggades på skolgårdar, i föreningar eller skoldanser. Ekman 

avslutar med att mena att Lo-Johanssons egna pubertetserfarenheter som han tycker vävts in i 

romanen från över tjugo år tidigare inte var ”majoritetens på 1940-talet”.98  

 Lo-Johansson tycks bestämt sig för vad bokens ämne skulle handla om och då passade 

inte argument som inte stödde det in. Han valde att fokusera på skräcken för onanin. Den som 

förvisso för fram argument mot onanins skadlighet i romanen är klassföreståndaren Singel. 

Men det gör han i ensamma samtal med dels Renius och dels med kollegan Bacchius på hotell 

Statt. Dessa samtal står sig dock platt i jämförelse med de böcker Renius levererar till Kristian 

om onanins oerhörda konsekvenser. Det är just det som påverkar Kristian i hans väg mot sin 

undergång. Det är dessutom bara Kristian som påverkas så dramatiskt, återigen denna fixering 

vid en persons öde som utgångspunkt för ett kollektivt problem. Flera andra pojkar onanerar i 

”vrån”, men verkar mest skämmas för att de blivit avslöjade. Det ger inte djupare spår. Men 

Kristian fullkomligt imploderar känslomässigt på grund av onaniskräcken.  

  Foucault urskiljer fyra ”stora strategiska system” utifrån vilka man kan forma särskilda 

mönster ”för vetande och makt när det gäller könet”. Det gäller; hysteriseringen av 

kvinnokroppen, pedagogiseringen av barnets kön, socialisering av avlandet och 

psykiatrisering av den perversa njutningen. När det gäller pedagogiseringen av barnets kön 

börjar man definiera barnen som ”försexuella varelser” som både befinner sig i könet som 

utanför, på en ”farlig gränslinje”, som behöver övervakas inte minst i förhållande till onanin, 

en övervakning som varat nästan 200 år i Västerlandet.99 Redan på 1700- och 1800-talet i 

Europa blev läroverkselevens könsliv ett problem. Läkare började vända sig såväl till rektorer, 

lärare som föräldrar med råd, förmaningar och föreskrifter kring ”skolpojken och hans kön” 

för att undvika att ungdomssynder som t ex onani inte skulle praktiseras där.100 Foucault 

fokuserar också ”bekännelsen” som ett allmänt mönster för komma fram till sanning om 

könet och som spreds inom läkarvetenskapen under 1800-talet. Sjukdomar tillskrevs sexuella 

orsaker. Tolkningen kommer in som en metod. Problemet förstås först fullständigt genom den 
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som lyssnar och tolkar bekännelsen: ”Den som lyssnar blir inte bara utdelare av förlåtelse, 

inte bara domare som dömer eller frikänner; han blir sanningens herre.” 101  

 Sexualiteten blir alltså något som ska tolkas, den är inte ett bevis utan ett tecken. 

Foucault tar här upp en betydelsefull skillnad mellan bevis och tolkning. Den historiska synen 

på onani som ensidigt skadlig byggde enligt förespråkarna på bevis. Det fanns ju både 

kroppsliga och psykiska symtom som inte hade någon annan logisk förklaring. 

Läkarvetenskapen och lärarkåren stödde det och därför måste ungdomarna övervakas. Det 

verkar som att det är först med Freud när man börjar ta individernas egna berättelser på allvar 

som denna dyrkan på det utifrån observerade beviset började ifrågasättas och utsättas för en 

annan syn. När man istället lyssnade till individernas egna ”bekännelser” och tolkade dem 

utifrån ett annat synsätt – att det som den enskilde berättade också var en sann bekännelse – 

insåg man att den berättelsen gav sanningen en djupare, bredare och mer fullständig 

förståelse. Lyssnandet och tolkandet som metod gav sanningen, inte de kroppsliga och 

psykiska symtomen som uttrycktes. Identiteten föds när någon annan är där och lyssnar på 

individens bekännelser och tar det på allvar. Den här aspekten hade inte rent allmänt slagit 

igenom i Sverige under den tid som Geniet skrevs. Dessutom fokuserade Lo-Johansson på 

moralism inte på förståelse. Han formulerade sin roman utifrån en teori, ett samhälleligt 

motprojekt mot uppfostran, inte utifrån kliniska erfarenheter, vilket han inte hade några, 

förstås. Idag är det mer tvärtom, som Foucault beskriver det: ”Vad som är utmärkande för de 

moderna samhällena är inte att de har dömt könet att stanna i skuggan, det är att de ägnar sig 

åt att ständigt tala om det, samtidigt som de framhäver det som hemligheten.”102 Lo-

Johanssons ”motprojekt” diskuterades förvisso året efter romanens utgivande. Men frågan är 

om Geniet och Monism hade så stor betydelse i frågan om de ungas ”samsexualitet”. Bara 

några år senare kom p-pillren. Då försvann fruktan för att bli ofrivilligt gravid bort som en 

oöverstiglig konsekvens i en enda daglig tablett. Anklagelsen mot uppfostran bestod i att den 

formade individen till ensamhet istället för till gemenskap. Hur menade Lo-Johansson att den 

processen gick till?  

 

Ensamhet – jag-dyrkan – dagdröm och narcissism 

Lo-Johansson skriver i Monism att begreppet monism främst knutits till uppfostran i 

puberteten och han gör skillnad mellan att narcissism rör det psykologiska medan monism är 

en ”samhällsterm”. Puberteten som innebär en möjlig frigörelse för individen leder istället 

                                                      
101 Ibid., ss. 82-87. 
102 Foucault, s. 47f. 
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oftast till att man inte finner något annat objekt att sätta i dess plats: ”Det är då jaget intar hela 

platsen. Det är då människan blir monistisk.”103 Ungdomarna tvingas av uppfostran till 

jagfixering och ensamhet, till ett liv i ”armarna på sig själv”. Detta ”självälskande” följer 

individen in i vuxenlivet som fortsätter vara monistiskt. Polyismen undertrycks av denna 

tendens till monism i uppfostran och de unga drivs till att bli ”ensamindivider”, att bli 

övergivna ”monissosar”.104 Lo-Johansson tycks på allvar mena att det inte finns något objekt 

att sätta på jagets plats i puberteten utan att ungdomarna tvingas till jagfixering och till att bli 

ensamindivider, in i vuxenlivet. Frigörelsen kvävs av uppfostran, som underförstått inte 

tillåter ”samsexualitet”. De unga (blivande männen ska väl läsas här), antas därmed bli 

självälskande onanister livet ut. Denna utsaga utgör i sig själv en förfärlig dystopi. Lo-

Johansson skriver på ett annat ställe i Monism att: ”’Ensamhet’ och ’genialitet’ har här blivit 

synonyma begrepp. Det har nästan blivit ett axiom att geniet är en självälskare. […]. Geniet 

trivs bara i sitt eget sällskap.”105 Lo-Johansson skapar en berättelse om ett ”geni” som han 

också menar är en självälskare, en som bara trivs i sitt eget sällskap. Samtidigt som han menar 

att ”alla”, i alla fall de unga pojkarna, står på randen till att dömas till evig ensamhet, utan att 

alls vara geniförklarade, bara normala ungdomar. Hans monism, samhällsanknuten och alltså 

generaliserbar till att gälla ”alla” är den utmålade framtidsbilden, men återigen tar teorin sin 

utgångspunkt i gestaltandet av en ensam extrem ung pojke med egna psykosociala problem i 

Geniet. Diskussionen för han sedan i Monism. Lo-Johansson försöker där generalisera sitt 

romanprojekt till en ”sexualteori”, som istället leder till att han blir mer allmän och svepande. 

Han får svårt att övertyga att det som är en gestaltad romanpersons problematik automatiskt 

blir ett problem för alla de unga.  

 Att han så starkt också betonar att det inte finns något objekt att sätta på jagets plats 

framstår som en märklig underdrift. Huvudpersonen är ju totalt uppfylld av att kunna 

imponera på rektorns dotter, som han är allvarligt ”kär” i: ”Kristian hade varit över 

ettochetthalvt år i småstan och han älskade Rosa, rektorns dotter.”106 ”Han låg och fantiserade 

om rektorns Rosa och han formade dikter om henne…”.107 Men misslyckas ständigt i 

kontakten. Ett exempel, från vintern på isen när han frågar henne om hon vill åka med honom 

på sparken. Hon svarar kort med ett nej och att hon har det bra som hon har det: ”Hon vände 

sig till de andra flickorna och såg frågande ut, och de andra flickorna började allihop fnissa på 

                                                      
103 Lo-Johansson, 1948, s. 9. 
104 Ibid., s. 9f. 
105 Ibid., s. 71. 
106 Lo-Johansson 1949, s. 43. 
107 Ibid., s. 170.  
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nytt”.108 Kristian får det överhuvudtaget inte att fungera i det riktiga livet. Istället fantiserar 

han och dagdrömmer: ”Då förstod han att hon varit för blyg för att vilja åka med honom och 

att hon älskade honom. Hon måste dölja deras kärlek på det sättet. Hon måste fnittra och 

fnissa ihop med de andra flickorna för att inte heller de skulle märka något.”109 Ett annat 

exempel, när han får högsta betyg i skolan, vill han ge det till Rosa. Hon svarar med att hon 

inte vill ha det, hon vill ha sitt eget: ”-Vad ska jag med ditt betyg?”, säger hon. ”-Det är ditt”, 

svarar han. ”Nu har jag rätt till dig, tänkte han, och kände doften av Rosa hår, och det bar 

honom i sitt svall bort till en avlägsen ö, där bara de bägge fanns. -Fånigt, sa hon”.110 Medan 

de andra, både pojkar och flickor, deltar i de vanliga tafatta försöken att söka kontakt som 

ungdomar gör, såväl på skolgården, som på danslokalen eller på skridskobanan. Det är bara 

huvudpersonen som lider, i både sitt omnipotenta som i sitt narcissistiskt förstorade jag, 

frikopplad från realitetsanpassning. Men de andra eleverna tycks kunna leva i samspel med 

varandra utan större problem.  

 Lo-Johansson tar med dagdrömmandet som ett motiv i romanen. Han låter Renius 

studera psykologi under sommarlovet, en kurs som handlar om drömmar och dagdrömmar. 

”Drömmen driver lätt handlandet till ytterligheter. I samma ögonblick som drömmen övergår 

till handling blir det farligt, och det är en farlig handling för just ungdomen”, säger hon till 

Singel vid ett samtal när terminen precis tagit slut.111 Kristian får exemplifiera detta i boken. 

Han handlar utifrån sina drömmar och dagdrömmar och förklarar sedan för sig själv sina 

resultat av sina handlingar också utifrån sina dagdrömmar. Han rannsakar aldrig sina egna 

handlingar. Det är den andra som inte uppfattat hans syften eller inte själv förstått vad hon 

(skriver hon, eftersom det mest handlar om hans relation till Rosa) egentligen känner eller 

vill. Detta för Lo-Johansson sedan ihop med förhållandet till begreppsparet ”madonnan och 

skökan”. Ett tema från Freud, förmodligen inte obekant för Lo-Johansson. Detta ”innebär att 

den kyska och oskyldiga kvinnan aldrig utövar den eggelse som upphöjer henne till 

kärleksobjekt, utan bara den som är i något hänseende sexuellt illa beryktad och vars trohet 

och tillförlitlighet man kan betvivla”. Freud fortsätter: ”Man kan med en lite grövre term kalla 

detta villkor för kärleken till en sköka.”112 Lo-Johansson skriver om detta angående Kristians 

                                                      
108 Ibid., s. 278. 
109 Ibid., s. 279. 
110 Ibid., s. 306. 
111 Ibid., s. 125. 
112 Sigmund Freud, ”Bidrag till kärlekslivets psykologi”, Samlade skrifter av Sigmund Freud, V Sexualiteten, 
utgivna på svenska av Clarence Crafoord, Lars Sjögren och Bengt Warren (Stockholm 2002, andra utgåvan), s. 
186. 
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syn på Rosa och en av de andra flickorna i klassen, Ebba Lantz: ”Ebba Lantz stod på sina 

tjocka pålar till ben och höll de blekfeta händerna med hålor ovanför fingrarna hängande 

slappt ner. Hon hade utvecklade bröst och låg panna och håret var svart och tvärklippt. 

Hennes skratt var fullt av löften.”113 Det är verkligen inget sympatiskt porträtt han utmålar av 

Ebba. Lo-Johansson använder Ebba sedan konsekvent bara som ett objekt för Kristian att 

onanera till: ”I ingen av bilderna föreställde han sig ännu Rosa liggande naken, omslingrad 

honom. Till det hade han Ebba Lantz, ersätterskan.” ”Hon var till för alla, en 

gemensamhetskvinna.” ”Utan henne skulle inte Rosa ha kunnat finnas till på samma sätt. 

Utan Ebba Lantz skulle han inte ha kunnat hålla Rosa ren. Han insåg det.”114 Frågan är vad 

Kristian insåg, eller om det är författaren som inser åt Kristian. Kristian internaliserar motivet 

om madonnan och skökan i sitt förhållningssätt. Men han behandlar bägge i sitt 

dagdrömmande. Han går aldrig till handling i förhållande till Ebba. Han använder henne 

uteslutande som objekt att onanera till. I förhållande till Rosa går han till handling, men 

klumpigt, tafatt och verklighetsfrånvänt och bortförklarar för sig själv hennes avvisande till 

honom.  

 Kristian inser nämligen inte alls så mycket. Det som händer i praktiken gör han om i sin 

självupplevda tolkning. Han lever sitt liv i förhållande till flickorna mer i sin inre 

föreställningsvärld. Tittar man på vad man i psykiatrin menar med en narcissistisk 

personlighetsstörning kan man läsa: ”Grandiositeten, självöverskattningen, kritikkänsligheten 

och den bristande inlevelseförmågan i andras situation är utmärkande drag vid narcissistisk 

personlighetsstörning.”115 Denna beskrivning passar i mångt och mycket in på Kristian. I alla 

fall vad gäller grandiositeten och självöverskattningen, vilket man kan jämföra med hans syn 

på sig själv som geni. Dessutom hans tolkningar på vad som händer när hans handlingar går 

fel så självöverskattar han kontinuerligt till sin fördel. Hans inlevelseförmåga är antingen 

byggd på excentrisk verklighetsfrånvänd dagdrömspsykologi eller på en bristande 

inlevelseförmåga i andras situation. Det som för Lo-Johansson skulle vara en utgångspunkt i 

en ung pojkes genialitet blir istället mycket en bild av en ung pojke med narcissistisk 

personlighetsstörning.  

 Geniet bygger på Narkissosmyten skriver Lo-Johansson. Det följer omgjord myten om 

man läser Ovidius. Skillnaden är att Echo blir förälskad i Narkissos och ratas av honom 

                                                      
113 Lo-Johansson, 1949, s. 45. 
114 Ibid., s. 171. 
115 Jörgen Herlofson & Lisa Ekselius, ”Personlighetsstörningar”, Psykiatri, red. Jörgen Herlofson, Lisa Ekselius, 
Lars-Gunnar Lundh, Anders Lundin, Björn Mårtensson, Marie Åsberg (Lund 2010), s. 493. 
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medan det är Kristian som blir förälskad i Rosa och ratas av henne. När Echo blir försmådd 

förvandlas hon bara till en stämma, som upprepar den andres sista ord, ett eko. Narkissos blir 

av gudarna dömd till att bli förälskad, men ”utan att vinna någonsin den han har kär!”.116 

Narkissos tynar bort, försjunken i sin egen spegelbild när han ser ner i en källa. Han 

förvandlas till en blomma, som efter honom får namnet Narcissus, påsklilja. Kristian inte bara 

tynar bort, han kastrerar sig och tar livet av sig själv, men innan han dör går han ner i en 

skogstjärn, ackompanjerad av hundarnas skall – kapitlet heter Eko, vilket är en tydlig 

koppling till myten. Innan han dör skriver Lo-Johansson: ” Han kände att han älskade bilden i 

vattnet och drogs till den. Han tyckte att han måste förena sig med sin egen bild, han kände 

trånaden efter förintelse. Han famnade bilden just som den famnade honom. […]. Så dog han, 

Narkissos, och det steg opp några dyiga bubblor, och den vita näckrosen vaggande några 

gånger”.117 Kristian ser bilden av sig själv i vattnet och älskar den. Han dör famnande den 

bilden, och inget verkar han lärt sig. Självälskandet och ensamheten, ”ett liv i armarna på sig 

själv”, blir Kristians tragiska öde in i döden. Monismen sår och skördar på samma gång. 

Ensamhetens gud tar individen oåterkalleligt till avgrunden. Polyismen finns inte ens i sikte.  

Avslutning  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menade att synen på den tidens 

uppfostran reglerade de ungas sexualitet. En uppfostran som utifrån en sexualmoralistisk syn 

på onani och återhållsamhet skulle leda till individens ensamhet, jag-dyrkan och sexuella 

isolering. Kort sammanfattad innebar denna sexuella och psykologiska ensamhet i puberteten 

att individen uppgick i sig själv som den enda, vilket antogs leda till ett hinder till djupare 

kontakt mellan könen i vuxen ålder. Boten var, enligt Lo-Johansson, ett tidigare sexuellt 

samspel mellan könen. Frågeställningarna i uppsatsen besvaras i analysen enligt nedan. 

 Uppsatsen pläderar för att klassperspektivet inte har uppmärksammats tillräckligt i 

denna process. Huvudpersonens byte och förflyttning mellan olika klasser försätter honom i 

ett djupare moraliskt och socialpsykologiskt dilemma än vad Lo-Johansson tar med som ett 

bärande underliggande motiv.  

 Lo-Johansson vill åstadkomma gemenskap mellan könen men tar en väldigt extrem 

individ som utgångspunkt, ett ”geni” – den ensammaste av alla, en enstöring med en ”helhet” 

som inte är i balans. Huvudpersonen blir en anakronism, inte i tid utan som plats. Hans plats i 

Geniet fungerar inte som alibi för resultatet att vara ett inlägg i en samhällsfråga. När han 
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relegeras och misslyckas i skolan blir han för sin mentor en psykopat istället för ett geni. Det 

gick inte att ta ett barn från folket. ”Det slagets barn håller inte”. Dessutom har inte de andra 

ungdomarna som medverkar i romanen några större bekymmer att relatera till varandra. 

 Lo-Johansson låter också huvudpersonens skräck för onanins följder föra honom mot 

undergången, mycket mer än hans tillkortakommanden i det reella livet till kontakt med det 

andra könet. Det är bara huvudpersonen som påverkas så dramatiskt av denna onaniskräck. 

Flera andra pojkar onanerar och blir upptäckta, men skäms mer för detta, utan att det ger 

djupare känslor av skräck hos dem. Författaren ger i Geniet i princip all makt till en kvinna att 

stå för uppfostran och regleringen av pojkarnas sexualitet. Samtidigt som han menar att man 

måste släppa till flickorna, vilket objektifierar dem. Kvinnan, blir på samma gång 

demoniserad som Lagen som distanserad till ett osjälvständigt objekt. Lo-Johansson tar även 

utifrån denna aspekt en individ med extrem självuppfattning och extremt lättpåverkad som 

utgångspunkt för ett kollektivt samhällsproblem. 

 Lo-Johansson utgår från, som sagt en extrem individ, i sitt gestaltande i Geniet, medan 

han argumenterar mer generellt för sin sexualteori i Monism. En argumentation där han blir 

mer allmän och svepande. Han lyckas inte övertyga att det som är den gestaltade 

huvudpersonens problematik automatiskt blir ett problem för alla de unga. Huvudpersonen 

lever sitt förhållande till flickorna utifrån sin inre föreställningsvärld. Det som händer honom 

i praktiken gör han ständigt om i sin självupplevda narcissistiska tolkning. Det som för 

författaren skulle bli en utgångspunkt i en ung pojkes genialitet blir istället mycket en bild av 

en ungdom med narcissistisk personlighetsstörning. Polyismen, gemensamhetstanken, 

kommer i Geniet ur sikte.  

 Analysen visar att Lo-Johanssons syfte med Geniet inte väckte de frågor han avsåg. 

Ungdomarna som var med kände inte igen sig, enligt Ekman. Lo-Johanssons egen pubertet 

kom att ljuda i bakgrunden som ett långt utdraget personligt ackord. Det som kom att 

diskuteras var hans kvinnosyn, att man måste släppa till flickorna, mer än den anklagelse mot 

uppfostran han hade i fokus. Han tog en extrem individ – med narcissistiska problem- som 

utgångspunkt för en generell samhällsfråga som fick den frågan att komma i skymundan. 

Sexualteorin han förespråkade fick inget fotfäste.  

 En vidare fördjupning i ämnet kan vara att studera Lo-Johanssons kvinnosyn i romanen, 

vad menade han till exempel med att ”släppa till flickorna” och hur beskriver han kvinnorna i 

Geniet. En annan inriktning kan vara att tränga djupare in i skillnaden mellan hans gestaltning 

av den problematik han vill åskådliggöra i Geniet i förhållande till hans sätt att debattera och 

argumentera för den frågan i Monism.  
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