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Förord 
 
Sedan min ungdom, under de sena åren av min gymnasieperiod, 
blev jag bekant – genom samhällskunskapen – med Sverige och 
Skandinavien. Under studentåren i Teheran, 1968–1972, stifta-
de jag bekantskap med kultur och litteratur från de skandina-
viska länderna. Jag läste verk av Strindberg, Ibsen, Selma Lager-
löf, Lagerkvist, Hamsun, H.C. Andersen, Kierkegaard. Jag blev 
mycket intresserad av Gunnar Myrdals teori om tredje världen 
och hans förslag till lösningar av ekonomiska och sociala pro-
blem (An American Dilemma, 1944 och Asian Drama, 1968). 
Vidare blev jag intresserad av flera skandinaviska filmskapare, 
framför allt Ingmar Bergman, och skådespelare som Liv Ullman 
och Ingrid Bergman. Jag blev mycket positivt inställd till demo-
krati och välfärd i de nordiska länderna. 

Skandinavisk socialism och fredsplaner var mycket spännan-
de för mig, till skillnad från många andra som beundrade sov-
jetblocket eller andra förebilder. Därför kom jag att längta efter 
att komma till Skandinavien. Jag letade efter moderata lösning-
ar och hörde under 1960-talet och fram till 1991 om spännande 
organisationer i Norden som visade på alternativ för världen i 
en starkt polariserad situation. Jag läste mycket om nordiska 
värderingar och blev bekant med dessa genom personer som var 
aktiva i exempelvis lokaldemokratiska sammanhang. 

Speciellt svensk och norsk litteratur kom att betyda mycket 
och fick mig att lära känna dessa värderingar på ett djupare 
plan. Många av mina landsmän tror på dessa värderingar och vi 
tror att vi lever i världens största fria huvudstad – Stockholm. 
Jag tror själv att det är en plats för andra nordiska intellektuel-
la. Många av mina landsmän är eniga med mig om detta. 
Svenskar uppfattas på många håll i världen som kloka och fred-
liga. Det finns andra uppfattningar, exempelvis att svenskar i 
hög grad är amerikaniserade. 

Det finns trots allt segregering och diskriminering vad gäller 
bostadsområden. Hela 2 miljarder har av stat och kommun 
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investerats för att bryta bostadssegregeringen. Anders Lange har 
gjort en grundlig studie av polacker, finländare, chilenare och 
iranier i Stockholm. Tack och lov har Stockholm inte samma 
problem som städer som Paris och London. Den politiska med-
vetenheten är högre här och man är mycket bättre på att minska 
klyftorna. 

Om man ska förstå Sverige måste man förstå Stockholm, ef-
tersom staden är porten till landet. Det språk som talas i Stock-
holm blir också i allt större utsträckning standard i hela landet. 
Jag har läst en del om stadens historia, ända tillbaka till när 
inlandsisen försvann för drygt 10 000 år sedan till stenåldern 
för 6 000 år sedan. Professor Arne Espelund i metallurgi, men 
expert på järnåldern, lärde mig mycket om den tiden i hela 
Skandinavien. Vikingatiden mellan 793 och 1066 har intresserat 
mig mycket. Under senmedeltiden var Hansan mycket aktiv och 
tyska köpmän kom till Stockholm. Kalmarunionen enade de tre 
nordiska länderna till ett kungarike. 

Vasatiden (1523–1611) blev inledningen till stormaktstidens 
Sverige. Frihetstiden 1718–1772) blev en kulturell blomstrings-
tid. Därpå följde den gustavianska tiden fram till 1809, då Sve-
rige bland annat förlorade Finland. Mellan 1880 och 1890 hade 
Stock-holm 220 000 invånare. Litteraturen om Stockholm är 
omfattande. Bengt Bergs Stockholm genom tiderna och Berndt 
Talleruds Fakta om Stockholm under 800 år blev min inkörs-
port till stadens historia. 

Det finns också fiktionsverk av författare från andra länder: 
Cindy Ozick, The Messiah of Stockholm, Jonathan Harvard, 
The Stockholm Syndrome, Clive Sinclair, Augustus Rex. Jag har 
läst den först nämnda. Till engelska finns också Bellmans Fred-
mans epistlar och Fredmans sånger och Anna Maria Lenngren 
översatt. De har givit en god bild av Stockholm på 1800-talet. 

Stockholm är för mig en kulturstad. Trondheim är Norges 
kulturhuvudstad men när jag kom hit till Stockholm blev möj-
ligheterna ännu större. Stockholm var 1998 EU:s kulturhuvud-
stad. Det finns mer än 1 500 kulturarbetare i staden. Omkring 
240 författare är idag knutna till Stockholm. Bland föregångar-
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na kan nämnas Lucidor, Stagnelius, Almqvist, Bellman, August 
Blanche, Albert Engström, Fogelström, Heidenstam, Ellen Key, 
Hjalmar Söderberg, Astrid Lindgren, Ivar Lo-Johansson, Mo-
berg, Taube, Per Wästberg. I den allra äldsta litteraturen finns 
Erikskrönikan. 

Kulturhuset vid Sergels torg har spelat stor roll för mig, med 
alla dess utställningar, författarbesök och annat. Jag har också 
intresserat mig för etnografi och antropologi, bl. a. genom Nor-
diska museet. 

Svenska författare, kritiker, forskare är en viktig källa till 
trovärdig information. Jag har haft äran att lära känna flera av 
dem genom dialoger av olika slag. Efter att ha genomgått flera 
kurser i skandinaviska länder – bl.a. danska, svenska, finlands-
svenska – har jag fått en grundlig kunskap. Under de senaste sex 
åren har jag sysslat med svensk litteratur och åstadkommit ett 
unikt material. Det kan förhoppningsvis utvecklas och presente-
ras mer i framtiden. Jag har lärt mig mycket både om kontext 
och om form. Genusperspektivet har varit centralt för alla in-
tervjuer. Etnicitet och klass har också haft betydelse. 

Under ett år har delar av materialet presenterats för nätver-
ket Kvinnors rätt. Deltagarna hade tidigare inte haft kontakt 
med den här typen av material. Det har ökat deras förståelse för 
genusfrågor. Många kulturer är blinda för genusfrågor och do-
mineras av manliga värderingar och synsätt. 

Boken är unik i formen och är ett slags kollektiv produkt. 
Många författare har medverkat och mitt tack går till dem. 

En del av dem är inte nämnda men har ändå bidragit på ett av-
görande sätt. 

Jag vill uttrycka mitt tack till min handledare, fil.dr. Per-Olof 
Mattsson, för alla samtal vi haft, alla kommentarer till materia-
let och allt ovärderligt stöd. Utan honom och Fredrik Charpen-
tier Ljungqvist hade boken aldrig blivit till. Professor Göran 
Rossholm har också varit behjälplig. Under perioden 2000 till 
2008 har Per-Olof Mattsson varit min handledare, som har 
blivit känd bland en del iranier för att sätta citationstecken 
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kring ordet invandrare. Det viktigaste i arbetet har varit hand-
ledningen. 

Han har god förmåga att handleda personer med andra mo-
dersmål än svenska. Han har själv deltagit i olika aktiviteter, 
bland annat diskuterat med medlemmar i Kvinnors rätt om lit-
teratur, genus och modernitet. En annan gång har han talat för 
representanter för Dialogsamhälle – Vägen till vetenskap om 
Anna Maria Lenngren och satiren. Det var en del i konsten att 
skapa kommunikation med hjälp av litteratur. Vi har öppnat en 
väg för kommunikation och integration. Vi har funnit att det 
finns nya vägar för att lära känna svensk folklig kultur på ett 
bättre och djupare sätt. 

Boken Vejen til vetenskap har accepterats av de nordiska 
folken och den finns nu på webben och har redan besökts av 
11 000. Det fjärde bandet föreligger nu och det handlar om 
svensk kultur och civilisation, litteratur och litteraturvetenskap. 
Under dessa år har mer än 100 personer kontaktats med frågor. 
Trettio av dem medverkar. 

En organisation som varit till stor hjälp är Föreningen Nor-
den, men även personer inom vänstern har bidragit på olika 
sätt. 

Jag tackar också min rådgivare doktorand Fredrik Charpen-
tier Ljungqvist för att kasta ljus över ett sådant här verks karak-
tär. Han har haft stort inflytande på bokens utformning. 

Jag tackar alla författare och forskare som bidragit till arbe-
tet under de sex åren fram till bokens publicering. De har delat 
med sig av sina erfarenheter och förmedlat inspiration. 

Likaså tackar jag den grupp studenter från Litterärt skapan-
de vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria som i 
början av arbetet bidrog med råd och inspiration. 

Jag vill slutligen tacka min egen familj i Iran och Norge, spe-
ciellt Inger-Karin Lien för att hon varit en så god mor till vår 
son. Både hon och hela hennes familj har varit ett stort stöd. 
Varje kväll har jag talat med min son, Anders-Nima Lien, och 
han har skingrat alla mina bekymmer. Min bror och hans hust-
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ru har under mina perioder i Sverige tagit hand om alla praktis-
ka ärenden i Norge. 

 
Jafar Jafarnejad 
Stockholm 2008 
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Introduktion 
 
Det har varit utvecklande för mig att forska om det skandina-
viska, nordiska och svenska. Det började redan 1966 på gymna-
siet i Iran. Den här boken måste därför ses inte bara i sig utan vi 
måste också visa vägen dit. De senaste 25 åren har varit intensi-
va när jag upplevt kultur och samhällsliv i Skandinavien. 

Jag läste om Sverige, om hur landet var bland de fattigaste i 
Europa före första världskriget, hur landet sedan blev moderni-
serat, välmående och högt industrialiserat. Folkets situation som 
jordbrukare omvandlades fullständigt under 1900-talet och 
ersattes av ett högmodernt samhälle. En stor del av befolkning-
en, en femtedel, utvandrade fram till 1920-talet till Nordameri-
ka. 

Jag kunde inte förstå hur emigrationen helt plötsligt upphör-
de. När jag själv var student på 1970-talet hade Sverige blivit ett 
av de mest välmående länderna i Europa. Den svenska modellen 
blev så attraktiv för många européer och för många i den övriga 
världen. Ett bra kriterium var den politiska modellen med de-
mokratiska förändringar efter första världskriget. Under de se-
naste 25 åren har det varit mitt intresse att studera Skandinavi-
en politiskt, ekonomiskt och kulturellt. 

Den period jag intresserat mig för i svensk litteratur är hu-
vudsakligen 1850 till 1970. Jag har fått mycket kunskaper om 
de som arbetar i stad och på land och sett hur antalet männi-
skor på landsbygden hela tiden minskar. Mekaniseringen av 
jordbruket har drivit fram förändringarna. Den har återspeglats 
hos författare som Ivar Lo-Johansson, Sara Lidman (Järnbane-
eposet som återspeglar byggandet av järnvägen från 1870-talet 
till 1894, bland annat Järnkronan och Lillevattnet) och Kerstin 
Ekman. 

Jag har försökt betrakta svensk litteratur utifrån identitet, 
aktivitet och anknytning till identitet i form av yrke. Lo-
Johansson har alla tre elementen när han skriver om statarna, 
som i novellerna i Statare eller i romanen Godnatt, jord. Han 
var en allsidig författare som även skrev reportage, essäer, de-
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battartiklar och en rad självbiografiska romaner (Stockholma-
ren, Proletärförfattaren, Journalisten, Socialisten, Soldaten, För-
fattaren m.fl.). Teknologisk utveckling återspeglas också i litte-
raturen hos en författare av det slaget. 

I svensk litteratur finns ett mycket spännande förhållande 
mellan litteraturen och samhällsutvecklingen från jordbruk till 
industri. Vilhelm Moberg och många andra författare har skild-
rat utvecklingen från en generation till nästa. Ivar Lo-
Johansson, Per Anders Fogelström, Sara Lidman, Kerstin Ek-
man och Sven Delblanc har också skildrat samhällets utveckling 
och lär oss att förstå den. I iransk litteratur är det bara lyriken 
som haft den funktionen, inte prosan. 

De sista sex åren har varit mer koncentrerade vad gäller 
svensk historia, kultur och samhällsliv. Jag minns att när jag 
först kom till Norge, blev jag ombedd att skriva om vad som är 
nordiska värderingar. Då kunde jag skriva om vad som inte är 
nordiska värderingar; nu har jag lärt mig vad de verkligen är. 

Jag började med de isländska sagorna och läste mycket om 
vikingatiden från 793 till 1066. Jag deltog i kurser om vikinga-
tiden i Norge. För 15 år sedan kom jag till en sommarkurs i 
Göteborg om svensk historia. Vi fick lära oss om runskrift och 
fick åka till Uppsala. Speciellt var Hans-Erik Johannesson en 
stor inspiration som lärare. Jag började sedan översätta Edda-
diktningen till persiska och lärde mig hur kristendomen infördes 
i Norden. Speciellt koncentrerade jag mig på Snorre och hans 
Heimskringla. Professor Jan Ragnar Hageland var en stor inspi-
ration för mig. Jag blev redaktör för tidskriften Dragen. För 
första gången fick jag ta emot artiklar och annat av olika fors-
kare från hela Norge. 

I samband därmed översatte jag Shan-name (”Den iranska 
kungaboken”). Till tryckningen fick vi bidrag från Grunnskole-
rådet på 30 000 kr och ”Siyavash” lästes i riksradion och tryck-
tes av utrikesdepartementet. Resten av sagorna lästes i lokalra-
dion. 

Sagan om ”Zahhak och Kava” översattes till kurdiska (både 
zaza och surani) utifrån min översättning. Sagan är viktig även 
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för kurder i samband med deras nyårsfirande (newroz). Förfat-
taren Bjarne Slapgard var till hjälp i samband med detta arbete 
och som tack översatte jag 20 av hans dikter till persiska (Den 
gode jord). Däri ingår bl.a. en dikt till minnet av Folke Berna-
dotte som mördades i slutet av 1940-talet under fredsarbete i 
Palestina. Slapgard befinner sig i traditionen från den svenske 
författaren Ola Hansson (1860–1922). 

Jag lärde mig så småningom en del om förhållandet mellan 
Norge och Sverige. I samband med en kurs i Finland, med pro-
fessor Merete Mazzarella som lärare, lärde jag mig om den fin-
landssvenska kulturen. Jag läste också om digerdöden och för-
stod vilken stor roll den spelade i Norden. Norge tillhörde un-
der lång tid Danmark, 1380 till 1814, och under en sommar-
kurs i Danmark, som leddes av professor Morten Mortensen, 
lärde jag mig mycket om förhållandet mellan nationerna. 

Kalmarunionens betydelse för Norden blev uppenbar för 
mig. Jag ville också lära mig mer om universiteten i Norden. 
När vi var i Uppsala lades en grund till det. Jag träffade där 
professor Bo Utas, som inviterade mig och min hustru till ett 
personligt samtal. 

Något annat som var mycket spännande för mig var hur 
nordborna anammade kristendomen och anpassade den. Även 
om samhällena sedan sekulariserats i hög grad, hyser nordborna 
stor respekt för religionen och den bibliska litteraturen. Jag lär-
de mig hur man kan anpassa religionen till ett modernt samhälle 
och även om jag själv är sekulariserad och vänsterinriktad har 
jag stor förståelse för religionen och Bibeln. 

Två personer har fördjupat min uppfattning om religion och 
vetenskap. När det gäller religion och vetenskap var det profes-
sor Egil Wyller, och i fallet med historia och vetenskap profes-
sor Per Fuglum. Professor Eduard Beyer var också viktig för 
min utveckling i det avseendet. Men enligt min egen uppfattning 
är det möjligt att påverka och ersätta det förflutna med något 
nytt. Efter att ha översatt Rolf Jacobsen, Tarjei Vesaas, Pär La-
gerkvist och andra poeter, har jag kommit fram till att religio-
nen kan ersättas av litteraturen. Jacobsen är mer inriktad på 
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teknik och rationalitet, medan Vesaas och Lagerkvist är mer 
existenspoeter. 

Jag deltog i nästan ett halvt års kurs om vikingatiden i stort 
för professor Steinar Imsen (Historisk institutt, universitetet i 
Trondheim). Under den tiden läste jag en hel del genusstudier av 
den tidsperioden (under ledning av Birgit Sawyer). 

Inom historiestudierna bekantade jag mig med många äm-
nen, men reformationen blev ett viktigt ämne. I Europa levde 
många stora författare vid den tiden, exempelvis Shakespeare. 
Under flera år läste jag om och av Shakespeare. Jag läste också 
om och av Descartes, en av tidens stora andar. 

Det tog lång tid för mig att förstå det svenska Finland, med 
dess äldsta universitet i Åbo redan 1640. Eftersom jag befann 
mig i Norge, besökte jag många föreläsningar och lektioner om 
norsk litteratur. Speciellt uppmärksammad var då Petter Dass. 
När jag kom till Sverige läste jag Olsson/Algulins svenska litte-
raturhistoria och samtalade flera gånger med Algulin om svensk 
litteratur från runtexterna och framåt. Olsson/Algulins littera-
turhistoria ger en utmärkt grund för kunskap om det svenska 
kulturarvet. 

För att få en god översikt av den svenska litteraturen måste 
man läsa minst 250 författare. När det gäller den sköna littera-
turen finns det bara ett kriterium, nämligen Platons ord om att 
det sköna är evigt. Jag skulle bli tvungen att läsa 500 verk, men 
har stannat vid 50 författare. Under 6 år har jag åtminstone 
tagit del av referat av 500 böcker. 

Jag har talat med Bengt Lagerkvist, som är Pär Lagerkvists 
son, och jag har själv översatt hans Aftonland till persiska och 
läst hela Ingrid Schöiers avhandling om diktsamlingen. Särskilt 
två rader har fastnat i mitt minne och varit en stor inspiration: 

 
Jag är stjärnan som speglar i dig 
Din själ är mitt hem. 
Jag har inget annat. (Aftonland) 
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Självbiografier av författare är inte ren skönlitteratur, men de 
ger mycket information om förhållandena. En del finländska 
författare skriver också på svenska. Litteratur producerades 
också i Nordamerika av utvandrare, som Carl Sandburg. En del 
författare har en fot i teatern och en i litteraturen. 

Vi började projektet med Bellman och gick framåt till 1800-
talet. Bellmans Fredmans epistlar, J. Wallenbergs Min son på 
galejan, C. G. Leopold, C. Livijns Spader dam (1824), E. Teg-
nérs Fritihofs saga (1825), E. G. Geijer (1783–1847) samlade 
med Afzelius Svenska folkvisor, F. Cederborghs (1784–1835) 
roman Uno von Trastenberg, P. D. A. Atterboms Lycksalighe-
tens ö och sagosepelet Fågel Blå, C. J. L. Almqvists (1793–
1866) Drott-ningens juvelsmycke, Amorina eller Historien om 
de fyra, Jaktslottet, Ramido Marinesco, Kapellet, Skällnora 
kvarn, Grimstahamns nybygge, Colombine, den filosofiska sati-
ren Ormus och Ariman, romanen Det går an (1839), folklivs-
skildringen Ladugårdsarrendet (1840), romanerna Amalia Hill-
ner (1840), Tre fruar i Småland. Almqvist samlade många av 
sina verk i Törnrosens bok. 

Bland de inte alltför många kvinnliga författarna kan näm-
nas Fr. Bremer (1801–1865) med Grannarne och Familjen 
H*** samt Sophie von Knorring som skrev romanen Illusioner. 

Man måste läsa minst 18 böcker av Strindberg, 12 av Selma 
Lagerlöf, 11 av Pär Lagerkvist, 6 av Astrid Lindgren och 5 av 
Sara Lidman för att få en god uppfattning om författarskapet. 

Förutom källor som artiklar, uppsatser och böcker på svens-
ka, bör en och annan bok på engelska nämnas, såsom Fred 
Ahlbergs Masterpieces of Swedish Poetry, Lars Gustafssons 
Swedish Poetry, Modern Swedish Prose in Translation, Modern 
Swedish Short Stories, Swedish Songs and Ballads samt littera-
turhistoriska verk (Books on Sweden in Foreign Languages, 
Books on Sweden in English). 

Både i norsk och i svensk historia lär vi oss mycket om krig. 
Man måste känna till det stora nordiska kriget (1700–1721). 
Holberg hör till den tiden och jag lärde känna hans komedier. 
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Något senare kom Carl von Linné i Sverige och utan att känna 
till Linné kan man inte lära känna Sverige. 

Det var något senare som Wessel, Kellgren (Den nya skapel-
sen, 1789), Bellman (Fredmans epistlar, 1790) verkade. Sverige 
tvingades 1809 avträda Finland till Ryssland. Något senare, 
1814, fick Danmark avträda Norge till Sverige. 

Eftersom jag har en fot i historia och en i litteraturen, intres-
serade jag mig för Afzelius uppteckningar av folksagor. Andra 
stora namn i Europa var Byron och Shelley. I Sverige kan näm-
nas Stagnelius (Liljor i Saron), Atterbom och Tegnér (Frithiofs 
saga). I Norge verkade Henrik Wergeland (Skabelsen, 1830), 
som också intresserade sig för persisk poesi. 

Under hela den tiden samtalade jag med Per-Olof Mattsson 
om olika författare, som Almqvist (Törnrosens bok). På den 
tiden var J.S. Welhaven ett stort namn i Norge. Min speciella 
favorit var H.C. Andersen (Sagor och äventyr berättade för 
barn, 1835) och Kalevala (Elias Lönnroth, 1835–36). Asbjørn-
sen och Moe sammanställde samtidigt sagor och berättelser för 
barn. De var samtida med filosofen Søren Kierkegaard. 

Jag har försökta hålla mig a jour med de stora andarna i 
Norden. Runebergs Fänrik Ståls sägner (1848) är en höjdpunkt 
i tiden. 

Professor Jorunn Hareide (Nordisk institutt, universitetet i 
Trondheim) höll föreläsningar om psykoanalys och litteratur 
vid vilka jag deltog. 

Via norska barnboksklassiker som Ebba Haslund, Anna 
Catharina Vestby, Finn Havrevold, Torbjørn Egner (Karde-
mummeby) kom jag över till svenskspråkiga barnboksklassiker 
som Tove Jansson och Astrid Lindgren. Hos båda finns den 
blandning av realism och fantasi som inspirerat. Zacharias To-
pelius, Läsebok för barn och Fältskärns berättelser. Behovet av 
böcker för skolbruk ökade konstant – sådant som sångböcker 
och böcker med ramsor. I Norge skrev Wergeland verk som 
Vinterblommor. Även Bjørnson skrev för barn. Anna Maria 
Roos bok om Sörgården kom 1913. Före det kom Selma Lager-
löfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Något jag 
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lärt mig av barnböcker är deras sociala inriktning, sådant som 
ensamföräldrar, familjeproblem och sexualitet. 

Jag översatte en persisk saga, De små grå ekorn, av Nader 
Ibrahimi, till norska. Den trycktes sedan i Danmark fem gånger 
och filmatiserades i tecknad form för Danmarks teve. Den 
trycktes i den danska dagstidningen Politiken 14/12 1985. Vi-
dare översatte jag, i samarbete med Einar Skjervold – min lärare 
i norska, Den lilla svarta fisken av Samad Behranghi. Den är 
mycket känd och har översatts till ett 30-tal språk. Min över-
sättning till norska har tryckts tre gånger. Den trycktes också i 
danska tidningen Information. 

Vidare översatte jag moderna iranska poeter som Niima Yu-
shij, Naderpur, Shamlo, Sepheri, Farrokhzad. 

Jag deltog även i Åsmund Liens kurs vid Nordisk institutt 
(Trondheim) om experimentell norsk roman 1945–65, liksom 
Steinar Gimnes kurs om nordisk litteratur. Den senare inspire-
rade mig till att översätta Tarjei Vesaas lyrik, som såldes i 500 
exemplar i exiliransk miljö. 

En annan bok jag översatt är Kvinne-eventyr og kvinne-
historier fra Iran (1986). Den presenterades i samband med 
Norsk Forfattersentrums och Trøndersk Forfatterlags bokdag i 
november 1986. Den blev till god hjälp för kvinnoaktivister och 
en av dem dramatiserades (”Den gamle damen”). 

I december 1991 blev jag antagen som doktorand vid univer-
sitetet i Trondheim med ämnet Ibsen som tänkare och med pro-
fessor Audun Øfsti som handledare och med professor Aslaug 
Groven Michaelsen som biträdande handledare. Professor Øfsti 
skrev också förord till Vejen til vitenskap. Jag har också två 
gånger deltagit i de internationella Ibsen-konferenserna samt 
tillbringat en månad i Kanada (University of Toronto) för att 
lära mig mer om Kierkegaards filosofi. 

Projektet har varit en hjärtesak för mig. Det handlar om att 
följa sitt hjärtas väg. Den här typen av dialogbok är central för 
vår tid. 

Under den här tiden blev jag bekant med de mest moderna 
idéerna i tiden som postmodernism, Frankfurtskolan och post-
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strukturalism: Nietzsche, Husserl och hans fenomenologi, Ga-
damer och hermeneutiken, Derrida och dekonstruktionen, Lyo-
tard om post-modernismen och slutet på de stora berättelserna, 
Kristeva och den kvinnliga diskursen. Baudrillard och den 
postmoderna världen. För min del var klass, kön och etnicitet 
det centrala när jag kom till Sverige. 

Under ett par år var jag med i redaktionen för den norska 
studenttidskriften Under Dusken. Flera dagstidningars kultursi-
dor har under många år varit till stor nytta och inspiration: 
Adresseavisen (Trondheim), Aftenposten (Oslo) och Dagens 
Nyheter. Studentkårens tidning vid Stockholms universitets stu-
dentkår – Gaudeamus – har skrivit om projektet. 
 

Jafar Jafarnejad 
Stockholm 2008 
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Samtal med Kerstin Thorvall 
 
Kerstin Thorvall är författare, illustratör och journalist och utbildad 
som modetecknare på Beckmans 1945–1947. Hon debuterade som 
författare 1959 med Boken till dig. Thorvall har författat såväl barn- 
som vuxenböcker och har vunnit bland annat Astrid Lindgren-priset 
1977 och Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2004. 
 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Jag började skriva barnböcker. Sedan skrev jag böcker för 

tonåringar. Det var roligt, men jag tänkte inte att jag skulle 
skapa litteratur. Jag hade många barn hemma, och hörde språ-
ket och vad de tänkte på och drömde om, vad de tyckte var 
roligt och vad de inte tyckte var roligt. Sedan hittade jag på en 
historia. 

Vem introducerade dig för litteraturen? 
Jag har alltid läst mycket, men det var ingen speciell person 

som introducerade mig. Som tonåring läste jag hela tiden, mest 
romantiska böcker. 

Kommer du från en religiös familj? 
Ja, fast inte aktivt religiös. Vi gick i kyrkan varje söndag, 

men vi var inte någon frireligiös familj där man talade om Jesus 
eller så. 

Kan man säga att du blev skeptisk till metafysik? 
Ja, det kanske man kan säga. Jag minns ett tillfälle när jag 

träffade en man som var ateist och läste ett stycke ur Bergspre-
dikan för honom. Efteråt frågade han mig vad det hela betydde, 
och det kunde jag inte svara på. 

Hur var du när du växte upp? 
Jag var en snäll, förtjusande flicka, väldigt duktig i skolan. 

Det var aldrig några bekymmer med mig: jag stod aldrig med 
pojkar och kysstes i portar, utan jag var en renhjärtad, kristen 
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flicka. Det förekom inga pojkar före Lars-Erik, som jag gifte 
mig med. 

Har du skildrat den tiden i dina böcker? 
Det finns med i en bok som heter Flicka i april. Det är en del 

i en serie, de övriga heter Flicka i Paris och Flickan i verklighe-
ten. De böckerna var tämligen självbiografiska, om än inte i 
fullt så hög grad som senare Det mest förbjudna. 

Min pappa dog när jag var elva år, och jag hade det väldigt 
svårt med min mamma. Så småningom gjorde jag revolt. Jag var 
tillsammans med en man som min mamma inte kunde acceptera 
eftersom han var konstnär. När jag berättade för henne att jag 
legat med honom, tyckte hon att det var det värsta hon varit 
med om. Då började jag hata henne. Min far hade dött, vi hade 
haft det svårt att klara oss ekonomiskt, men ingenting av det 
var lika förskräckligt som att jag hade legat med en pojke som 
jag inte ens var förlovad med. 

Jag tog studenten, och sedan gick jag på Beckmans. Därefter 
arbetade jag som tecknare – modeillustratör – i många år. 

Sedan skaffade du barn? 
Ja, jag tyckte att man skulle ha barn när man var kär och 

gift. Det var självklart, liksom det att jag skulle ha flera barn så 
att de fick syskon, eftersom jag själv varit så ensam. De är vux-
na nu, och har egna barn. 

Jag skrev kåserier i en tidning ett tag, om kvinnors vardag: 
om barn, om att sätta tulpaner i en vas, om att bli förälskad i en 
blus. Länge kände jag det som att jag var en tecknare som 
skrev. Första gången jag fick ett brev där det stod ”författarin-
na” tyckte jag att det var väldigt konstigt. Jag ville aldrig bli 
författare. Jag skrev en bok om en pojke som hette Gunnar; den 
fick många läsare som ville att det skulle bli en fortsättning, och 
så fick det bli. 

Du har rest mycket? 
Jag började resa ganska sent, om man räknar bort resan till 

Paris 1947, när jag reste genom ett sönderbombat Tyskland. 
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Den har jag för övrigt skildrat i Flicka i Paris. Annars började 
jag resa först när barnen blev större. 

Vem skulle du säga är den bästa barnboksförfattaren? 
Astrid Lindgren. Jag kände henne också personligen. Hon 

var redaktör på ett förlag där jag gjorde illustrationer, och så 
småningom kom att ge ut Gunnar-böckerna. 

Du skrev din första bok 1959? 
Ja, Boken till dig, en tonårsbok. Därefter kom Vart ska du 

gå? ut. Jag fick inspiration av mina barn; jag hade många tonår-
ingar omkring mig då. Konflikterna däremot hittade jag på, de 
var inte hämtade från min egen familj. Jag hittade också på en 
helt annan mamma, en som var väldigt borgerlig. Så skrev jag 
en bok om en liten pojke på åtta år vars pappa sitter i fängelse. 
Den boken var beställd av Verdandi: den var avsedd att vara 
pedagogisk, så att barn skulle förstå. Sagorna om Anders skrev 
jag senare, på 1980-talet. Jag skrev dem för TV, för ett barn-
program där de lästes av Gösta Ekman. 

Har du skrivit dina memoarer? 
Inte direkt: mycket av det jag skrivit är självbiografiskt, men 

mycket är också påhittat. Kvinnoglädje består av kåserier jag 
skrev för Damernas värld. Innan jag blev författare var jag ju 
tecknare och skrev kåserier. Den handlade om att det var roligt 
att vara kvinna. Så skrev jag en liten pjäs för TV 2, och en dikt-
samling. 

Den politiska rörelsen på 1960-talet påverkade inte mina 
böcker. Jag var inte feminist: det att jag skrev i Damernas värld 
verkade mot mig. Det fick man inte göra om man var feminist, 
men det var min huvudsakliga försörjning. 

Vad betyder ditt författarskap för svensk litteratur? 
Svårt att säga, jag kan inte analysera mina böcker. Mitt ur-

sinne har kanske betytt någonting. Jag har i alla fall fått väldigt 
många läsare. 

Det mest förbjudna fick mycket kritik? 
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Man sa att det var den värsta bok som skrivits på svenska. 

Jag fick enbart negativ kritik, utom från en kvinnlig recensent i 
Aftonbladet och någon man i södra Sverige. Det var skandal att 
en kvinna i femtioårsåldern skrev om sex och hatade sin mam-
ma. Men nu finns den i pocket igen. 

Du har bytt stil några gånger. Vilka faser har ditt författarskap ge-
nomgått? 

Jag har inte haft någon ambition att vara nyskapande. I mitt 
författarskap har jag blandat självbiografiska inslag med fiktiva: 
äktenskapet i När man skjuter arbetare är påhittat, men resorna 
ägde rum i verkligheten. Den försvunna mamman är fiktion, 
men mamman har drag av mig. 

Själv skulle jag säga att När man skjuter arbetare är min bäs-
ta och viktigaste bok. Den handlar om min mamma och pappa: 
mycket är påhittat, men den utgår från den historiska miljön. 
Jag finns ju inte förrän i andra hälften av boken, så man kan 
inte kalla den självbiografisk. 

Skulle man kunna kalla dig en svensk Cora Sandel? 
Hon är min favoritförfattare. Jag tycker mycket om hennes 

noveller, och romanerna, som Alberte-trilogin, och Kranes kon-
ditori. Det finns också likheter mellan oss: hon målade också, 
och vi bodde båda i Frankrike under en period. Jag flyttade till 
Frankrike för att slippa undan skriverierna i svensk press som 
följde på utgivningen av Det mest förbjudna. Om jag inte själv 
fanns kvar i landet och kunde läsa vad de skrev skulle de sluta, 
hoppades jag. Intresset för Cora Sandel kom dock långt tidiga-
re, redan i ungdomen. 

Har du några råd att ge till unga författare? 
Jag tror inte på att ge råd. Ska man skriva ska man ha ett 

starkt tryck, en stark lust. Det måste vara nödvändigt att skriva. 
Man kan inte bara skriva en bok för att skriva en bok. Jag tror 
inte på skrivarskolor eller kurser. Själv skriver jag instinktivt, 
utan att planera. Jag skriver på morgonen och förmiddagen. 

Vilken är din mest optimistiska bok? 
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Svårt att säga – kanske någon av barn- eller ungdomsböck-

erna. En av dem var ju rätt tendentiös, minns jag, med en pappa 
som skötte hus och hem medan mamman jobbade. 
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Samtal med Marianne Ahrne 

 
Marianne Ahrne är filmregissör och författare med ursprung från 
Skåne men är numera bosatt i Stockholm. Hon är mest känd för sina 
skildringar av kontaktproblem mellan män och kvinnor. Ahrne har 
också gett ut självbiografiska arbeten både i film- och bokform. 
 
Marianne Ahrne är filmregissör, författare och redaktör. Hon 
har regisserat över fyrtio filmer – spelfilmer för biograf, TV-
serier, TV-drama, dokumentärer och kortfilmer. Hon har be-
handlat ett stort antal ämnen och vunnit priser i Sverige och 
utomlands. Hon skriver sina egna manus – ofta tillsammans 
med Bertrand Hurault, en fransk skådespelare och regissör. 
Bland annat samarbetade de med Simone de Beauvoir i ful-
längdsdokumentären Promenade au pays de le vieillesse, base-
rad på Simone de Beauvoirs essä La vieillesse. 

Marianne Ahrne har alltid skrivit – artiklar, recensioner, es-
säer, noveller, drama och filmmanuskript – men hon gjorde sin 
debut som romanförfattare år 1980 med den prisvinnande ro-
manen Äppelblom och ruiner. Boken handlar om författarens 
långa och nära vänskap med en schizofren man och stannade 
kvar på bästsäljarlistorna i mer än ett halvt år. Den har sålt 
125 000 exemplar enbart i Sverige. Ahrne har nu skrivit åtta 
böcker och arbetar med den nionde. Sex av dessa böcker är 
romaner, ofta med en självbiografisk vinkling, två av dem är 
reseberättelser, den första huvudsakligen om Indien och Haiti, 
den andra om Kenya. 

Hon har nyligen publicerat en serie av researtiklar om Na-
mibia, Kenya, Mauretanien och Madagaskar för Dagens Nyhe-
ter. 

 

Du är både prosaförfattare och filmproducent. Skulle du kunna berätta 
lite om ditt privatliv och din bakgrund? 

Jag föddes i Lund 1940 men växte upp i Falköping. Min far 
hade kommit som flykting från Tjeckoslovakien, men jag träf-
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fade honom inte förrän jag var sjutton år. Fader okänd (1998) 
handlar om hans bakgrund och de första åren av vår relation. 
Åren i Falköping är temat för TV-serien Maskrosbarn (1989) 
och för boken Falköpings fångna leoparder (2001). Vissa min-
nen från barndom och uppväxt kommer tillbaka i Äppelblom 
och ruiner (1980) och i antologin Hur jag blev författare 
(1996). 

Efter studenten läste jag litteratur och drama på college i 
Milwaukee i Wisconsin i Förenta staterna och tog en fil.mag. 
med åtta betyg i engelska, franska och drama, teater, film vid 
Lunds universitet. Jag tillbringade en stor del av min tid där 
med att spela och regissera på Studentteatern och arbetade ock-
så ett halvår som skådespelerska på en professionell teater i 
Avignon. Jag skrev min trebetygsuppsats i franska om Camus, 
en fransk existentialistisk författare som bland annat skrivit 
boken Främlingen. Samtidigt var jag anställd som tränare av 
jakthästar på ett stuteri i Danmark. År 1966–1967 undervisade 
jag i franska på Umeå universitetet, som jag lämnade för att gå 
regilinjen på Svenska Filminstitutets filmskola i Stockholm. Se-
dan dess har jag arbetat professionellt som filmregissör, förfat-
tare och klippare. 

Hur blev du en känd författare och filmproducent? 
Jag har försökt beskriva hur jag blev författare i antologin 

med samma namn och citerar några stycken ur den (kapitlet 
Den trettonde fén, sidan 9–27): 

[Sidan 9:] Förmodligen hade det att göra med den trettonde 
fén. Hon som inte blev bjuden till barndopet men som ändå 
kom och gav en tvetydig gåva. 

 – I ditt tredje levnadsår, sade hon, ska du skiljas från den du 
älskar mest och därefter leva med en längtan. 

 Hennes ord besannades. Min mamma som jag älskade mest 
blev tvungen att lämna bort, och sedan dess har jag alltid läng-
tat. Efter henne, efter en man, efter kärlek. Efter månen, efter 
fjärran länder. Efter de rätta orden och de skimrande bilderna. 
Efter allt som tycks onåbart och svårt. Den trettonde fén som 
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gav längtans gåva har präglat hela mitt liv. Utan henne kanske 
jag aldrig hade skrivit. 

[Sidan 12:] Min far hade aldrig varit närvarande, därför 
kändes hans frånvaro inte heller tung. Jag längtade långt mer 
efter en egen hund. Och denna längtan som brann som en våd-
eld genom varje dag av min barndom tvingade mig senare att 
skriva. Ändå fanns hundar omkring mig – hundar och män. 
Men hundarna tillhörde min morbror Olle, och ingen av män-
nen var min far. Det var plats för drömmar och saknad, och 
drömmar och saknad är grogrund för de skapande orden. Or-
den som kan hela och befria. Orden som kan sjunga. Orden kan 
få det att lysa till och med om den djupaste sorg.  

Några ord om min modersmålslärare under de första åren i 
läroverket: 

[Sidan 18:] Yngve Ternström älskade språket. Han sa det 
inte på något högstämt sätt – han visade det i handling. Han 
svängde piskan över oss och slog till var gång vi syndade. Han 
lärde oss grammatiken utantill. Det var genom honom som jag 
först förstod att språket är en musik där grammatikfel är som 
falska toner och där man ständigt måste öva sina skalor. Yngve 
Ternström var inte av den moderna åsikten att formen inte spe-
lar någon roll. Han var inte så intresserad av vad vi elvaåringar 
personligen hade att säga om livet. Han arbetade för att ge oss 
en form. Han visade oss vägen till de stora. 

[Sidan 22:] Det skulle dröja mycket länge innan jag skrev en 
bok. Jag var 40 år när Äppelblom och ruiner kom ut. Ändå har 
jag alltid skrivit. Kanske behövde jag den långa tiden för att öva 
– för att finna min sort och mitt tonfall. Jag skrev varje dag, 
ofta flera timmar: dagböcker, brev, artiklar, essäer, filmkritik, 
litteraturkritik, noveller och filmmanuskript. Ett brev till någon 
jag tyckte om var lika viktigt som en artikel. Jag arbetade med 
språket också där, skrev och skrev om för att finna de rätta 
orden, för att finns rytmen som sjöng. Så länge jag hade papper 
och penna, tänkte jag, skulle livet alltid ha en mening. 

[Sidan 26–27:] Det som lever i mitt inre är ord. Någonting 
inom mig skriver hela tiden. Jag har ingen förtjänst i det. Det 
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skrev. Det sker medan jag borstar tänderna eller städar eller går 
ut med min hund. Det pågår. Monologer, dialoger, prosa. Alltid 
i skriven form. Alltid formulerat och omformulerat. Alltid bear-
betat tills där finns en rytm, Det mesta tappar jag bort. Men 
ibland tar jag upp en penna och skriver ner något som fastnat. 
Något som känns levande och viktigt. När jag är inne i en bok 
ökas den aktiviteten och jag går omkring som i feber. När orden 
håller på att födas är de ömtåliga och sköra. De kräver ostörd-
het och ro. Ett telefonsamtal kan döda dem direkt. Det spelar 
ingen roll om jag efteråt minns ungefär vad jag ville säga – livet 
och rytmen är borta, precisionen är borta. Skrivande är inte 
ungefär. 

Jag vet fortfarande inte hur jag blev författare. Men jag skul-
le kunna uttrycka skillnaden mellan filmande och skrivande så 
här: Jag älskar att filma. Jag är dömd till att skriva. Att vara 
regissör är mitt yrke. Att vara författare är mitt väsen. 

Frågan om berömmelse är ofta en fråga om tur – efter år av 
hårt arbete. Min första bok Äppelblom och ruiner fick lysande 
recension och ett litterärt pris och har nu sålts i 125 000 exem-
plar i Sverige. Före min första långfilm Långt borta och nära 
hade jag gjort cirka femton dokumentärer och kortfilmer för 
TV och en 45-minuters spelfilm för bio. Alla hade blivit väl 
mottagna och man kan säga att jag hade gott rykte inom en 
mindre cirkel. Långt borta och nära blev en framgång både vad 
gäller publiken och kritiken. Den fick 1977 års guldbagge för 
bästa regi. På den tiden fanns ingen bagge för bästa film, så den 
som fick regipriset ansågs automatiskt också ha gjort den bästa 
filmen. Det gav mig en flytande start (eller fortsättning) som jag 
är mycket tacksam för. 

Har du skrivit någonting biografiskt eller om din karriär? 
Jag har skrivit en hel del om mitt liv men i stort sett ingen-

ting om min karriär. För att uttrycka det enkelt: alla de böcker 
där jag skrivet i första person och använder mitt eget namn 
handlar om mitt liv. Jag har mycket lite fantasi men däremot ett 
genuint intresse för verkligheten. 
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I varje bok fokuserar jag på ett speciellt tema eller en speciell 

relation. I Fader okänd är det relationen med min far, men det 
skulle naturligtvis vara fel att tro att han spelade den viktigaste 
rollen i mitt liv under alla de år jag skildrar. Samma sak gäller 
Rune i Äppelblom och ruiner. Jag fokuserar vår relation, men 
jag skulle också ha kunnat berätta om de åren utan att nämna 
honom. Verkligheten drar åt fyra väderstreck samtidigt – i bo-
ken kan man koncentrera sig på ett. På så sätt blir mitt samlade 
verk ett pussel där var bok är en bit. 

Här måste jag också nämna Katarina Horowitz drömmar. 
Jag får ofta frågan om boken är självbiografisk. Katarina Ho-
rowitz barndom och uppväxt är en fiktion, resten är hämtat ur 
mitt eget liv – fokuserat denna gång på mitt centrala tema: för-
älskelse, kärlek och passion. 

Vad gäller karriären intresserar det mig inte att skriva om 
den, men däremot gärna om själva skrivandet – eller göra en 
filmserie som handlar om regi. Det skulle handla om yrkeshem-
ligheterna, kunnandet. 

När började du skriva? 
Jag har egentligen alltid skrivit – brev och dagböcker i 

mängd. Längtade efter uppsatsproven i skolan, hoppades alltid 
på ett ämne där det väsentliga kunde komma till uttryck. Men 
jag började publicera texter när jag var sjutton år: först filmre-
censioner, sedan artiklar i Falköpings Tidning, där jag också 
arbetade en sommar som volontär. Sommaren efter studenten 
fick jag jobb på Femina och hade ansvar för ett uppslag i tid-
ningen. Publicerade strax därefter min första novell. Jag vann 
andrapris i en poesitävling mellan fem universitet under studie-
året i Amerika. Studerade ”creative writing” och publicerade 
flitigt i den litterära collegetidningen. Skrev researtiklar från 
hela Förenta staterna till Femina och Falköpings Tidning. Skrev 
och satte upp en pjäs på studentteatern i Lund. Jag började un-
der studieåren skriva litteraturkritik för Sydsvenska Dagbladet. 
Det var de tidiga alstren. Inte mycket att spara för eftervärlden 
men en utmärkt skola. 
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Har du skrivit för barn och ungdom? 
Den tredje lyckan är en ungdomsbok. Däremot har jag aldrig 

skrivit för yngre barn. Den tredje lyckan skrevs och spelades in 
som TV-serie, och jag fick under den processen en förfrågan 
från en förläggare om jag ville ge ut den också som bok. 

Vad är det som är så fantastiskt med att skriva för dig? 
Mitt liv och mitt skrivande är oupplösligt förbundna med 

varandra. När jag skriver och det verkligen flyter finns det ing-
enting i världen jag saknar – inte ens mannen jag älskar. Skri-
vande har för mig alltid varit ett instrument för liv och en väg 
att lära känna något som livet självt inte kan ge. Även om jag 
skriver om en resa som jag upplevt lär mig skrivandet något 
nytt om just den resan – något som resan själv inte kunde avslö-
ja för mig. Livet är horisontellt, men skrivandet är en upptäckts-
färd längs den vertikala axeln – mot höjderna och djupen. Det 
kompletterar livet. Det handlar om vad livet betyder. Om inte 
den dimensionen fanns skulle det vara totalt ointressant för mig 
att skriva om det självupplevda. 

Är det riktigt att Äppelblom och ruiner är ett huvudsakligen självbi-
ografiskt verk? 

Som jag sa tidigare är de böcker där jag använder mitt eget 
namn sanna berättelser ur livet. Det finns ingenting påhittat i 
Äppelblom och ruiner förutom några täcknamn för att skydda 
verkliga personer. Däremot finns naturligtvis ett urval. Den 
dokumentära verkligheten skulle vara olidligt tråkig att läsa – 
mycket av kreativiteten när man skriver om det upplevda ligger 
i att välja och vraka och att binda samman det utvalda materia-
let med associationer och tankar i nuet. Dessa tankar är nöd-
vändigtvis annorlunda än dem man tänkte i ögonblicket – även 
om man tror sig minnas vad man tänkte och kände just då. Den 
människa man var beskrivs av den människa man blivit. På så 
sätt är det förflutna alltid en fiktion. 
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Den kvinnliga karaktären är helt upptagen av Runes rika symbolis-
ka språk. Varför är språk så viktigt? Kan det fungera som ett av få sätt 
för kvinnor att få ett erkännande? 

För att svara på den sista frågan först: absolut inte. Runes 
språk är viktigt för bokens jag för att hon vill förstå honom och 
komma honom nära. Kunna kommunicera med honom med 
minsta möjliga missförstånd. Rune säger en gång att hon är 
hans Ariadne. I så fall blir språket, hennes förståelse av hans 
sätt att tala och därmed av hans inre värld, det garnnystan som 
kan hjälpa honom ut ur labyrinten. I varje fall är det vad hon 
hoppas. Sedan visar det sig inte vara fullt så enkelt ändå. Det är 
möjligt att språkets garnnystan hjälper henne att komma in till 
honom, men han blir inte fri i alla fall. Jag håller inte med om 
att allt hon kan tänka på är Runes språk. Deras samvaro är 
mycket mera jordad än så. Den är en utmaning på alla plan, 
inte minst praktiskt och fysiskt.  

Du försöker, liksom andra artister, att ha ena foten i litteraturen och 
den andra i filmvärlden. 

Jag är mycket glad över möjligheten att kunna arbeta i två 
olika media. Människan är som en åker – växelbruk gör henne 
gott. Jag behöver både ensamheten när jag skriver och kontak-
ten med andra människor under filminspelningar. Det är också 
språkligt befriande att kunna växla mellan det ena och det 
andra. En bok kommer till liv endast genom språket, och det 
kräver ett fanatiskt putsande på varje litet ord. En film däremot 
har flera komponenter. 

Jag skriver egna filmmanus, oftast tillsammans med frans-
mannen Bertrand Hurault. I en film är brödtexten en språng-
bräda för filmteamets eget skapande och kan vara skriven i stort 
sett hur som helst, åtminstone när man själv regisserar. Texten 
skall innehålla tomrum som öppnar för den kreativitet som är 
ett samspel mellan regissör och skådespelare på inspelningsplat-
sen. Däremot är dialogen viktig – den måste ”ligga rätt i mun-
nen” hos skådespelarna. En sista aspekt är det visuella: Jag har 
en känsla för de bilder mina ögon inregistrerar och för rytmen i 
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människors rörelser. Därigenom är det en glädje att arbeta med 
skådespelare framför kameran och en skicklig fotograf bakom 
den. 

Ger film dig en möjlighet att träffa fascinerande människor utöver 
dina vanliga artistiska kontakter? 

Jag vet inte riktigt vad ”fascinerande människor” står för i 
din fråga. Jag har under åren gjort mycket dokumentärfilm, och 
det har givit mig en ovärderlig kontakt med verkligheten. Med 
människor utanför den kulturella sfären. Med dem som man 
vanligtvis aldrig intervjuar, aldrig lyssnar till. Av dem har jag 
lärt mig mycket.  

När man jobbar med spelfilm finns dels teamet, dels skåde-
spelarna. Filmteam är oftast fulla av arbetsnamn och tåliga 
människor med en närmast ofattbar lojalitet med projektet. Det 
händer att man under inspelningens gång svär att aldrig förlora 
kontakten. Men samma dag som cirkusen rivs är de borta med 
vinden. Jag är också för dem. Det ligger i sakens natur.  

Skådespelarna då? Ja, jag har under årens lopp träffat på 
några skådespelare som blivit mina vänner, och från den stun-
den är de som vilka vänner som helst. Men den verkliga mötes-
platsen mellan en regissör och en skådepelare är rollen. Och där 
kan det hända mirakel. Jag tror inte det har mycket att göra 
med om de är fascinerande människor eller ej. Det handlar om 
något annat: yrkeskunnande. Talang och ett kreativt möte. Där-
efter skiljs man med lätthet. 

I vilken utsträckning är Äppelblom och ruiner självbiografisk? Är 
boken en utmaning för läsaren? 

Som jag redan sagt är boken helt självbiografisk. Jag tror inte 
att den är svårtillgänglig för läsaren trots att här finns så många 
brottstycken av Runes schizofrena språk. Hade den varit 
svårtillgänglig skulle den inte ha sålt så bra. Den utmaning som 
läsaren ställs inför är att se människan också hos den som är 
psykiskt sjuk och att kunna ta honom till sig. Också det har de 
klarat fint! 
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Hur förhöll sig kritikerna till boken? Försökte du tillfredställa en pu-
blik eller dig själv? 

Jag kan inte minnas att kritikerna kallade den något särskilt. 
Jag skriver aldrig för att behaga – vare sig mig själv eller publi-
ken. Jag skriver av nödvändighet – ibland för att överleva och 
oftast med kärleken som drivkraft. Någon gång – i en mellan-
bok eller en mellanfilm – kan jag skriva av lust. 

Kan du berätta om hur dina böcker blivit adapterade för TV-serier? 
Ingen av mina böcker har adapterats till film eller TV. Den 

tredje lyckan skrevs som jag sade först som TV-serie och blev 
därefter bok. Vid ett senare tillfälle har jag själv tillsammans 
med Bertrand Hurault skrivit ett långfilmsmanus på romanen 
Och tänk den fagra prinsessan… men den har aldrig spelats in. 

I vilket av dina verk uppför sig barnen som sociala agenter som 
både influerar och influeras av världen omkring dem? 

Kanske i TV-serien Maskrosbarn baserad på min barndom. 
Serien är tre timmar lång, och huvudpersonen är sju år i första 
avsnittet, elva år i det andra och femton år i det sista. Här finns 
den växelverkan du talar om. I övrigt har jag inte arbetat så 
mycket med barn, om man inte skall räkna tonåringarna i Den 
tredje lyckan eller i TV-serien Flickan vid stenbänken som är en 
adaption av Maria Gripes Skuggböcker. Självklart finns en på-
verkan mellan huvudpersonerna och världen vilken ålder och 
omgivning de än befinner sig i. 

Hur länge var du upptagen av kärlek när du skrev Den tredje lyck-
an? Vad betyder egentligen kärlek för ungdomar som Maria och 
Magdalena? 

Serien är ett beställningsverk från TV, men jag fick helt fria 
händer att utforma temat. Jag skrev tillsammans med en tjeck-
isk dramaturg, Barbara Vodaková, och jag antar vi sysslade 
med temat lika länge som det tog oss att skriva manuset. Jag 
hade inte heller här någon abstrakt idé vare sig om kärlek eller 
annat – jag plockade ramhistorien ur min egen tonårsverklighet. 
Ur en förälskelse som drabbade mig då. Däremot är själva be-
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rättelsen en fiktion – bara ramen, tre unga flickor kära i sin 
betydligt äldre ridlärare – kom ur egen erfarenhet. 

Mammans död finns med som en underström rakt igenom 
serien vad gäller Magdalena. Med den är inte huvudtemat. Där-
för vidrör jag den med lätt hand. 

För att besvara din andra fråga skulle jag vilja citera ett 
stycke ur Fader okänd, där jag talar om den verklige ridlärare 
som jag och mina vänner (som var syskon) var så förälskade i 
(sidan 59): 

”När han satt upp och red anade jag den fullödiga samklang 
mellan människa och häst som jag själva bara snuddat vid i 
några få, benådade ögonblick. Den var ett av livets stora myste-
rier, som han stod nära och öppnade för mig. Mer än någon 
präst fick mig att känna det gudomligas närhet. Dessutom var 
han vacker på ett manligt sätt och ömsint mot både människor 
och djur. Ömsint men aldrig sjåpig. I alla sammanhand jag 
kunde se var han hård mot sig själv och bussig mot andra: en 
egenskap jag alltmer kommit att betrakta som manlighetens 
sanna adelsmärke.” 

Det är inte oväsentligt i filmen och boken att mannen som 
väcker de tre flickornas kärlek ses som en kentaur. Ett annat 
starkt tema är att Magdalena förvandlar sin kärlek till Tomas 
till en kärlek som omfattar både honom och Maria. Till en lust 
att beskydda dem, att bära dem på sina händer. Jag tror att en 
första kärlek ofta är starkt präglande, men Magdalena blir 
präglad inte bara av sin egen utan också av Tomas och Marias 
kärlek. De blir hennes Romeo och Julia. Trots att hon inte hade 
en chans att få Tomas, så gör hon ett offer Hon avstår i sitt 
inre. I ställer för att blir svartsjuk på Tomas och Maria välsig-
nar hon dem i sitt hjärta. Hon ger dem i helighet en gåva, den 
största gåva hon är mäktig: att utan baktankar önska dem 
lycka. Det kommer att prägla hennes liv. Och det har redan fått 
henne att växa. 

Är kärlek ett fenomen i deras liv? Är det den första erfarenheten av 
kommunikation som gör deras världar större? 
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Nej, jag tror inte att detta är den första erfarenheten av 

kommunikation som får deras värld att vidgas. Världen vidgas 
genom mängder av möten från födseln och framåt. Dessutom är 
de tre flickorna i boken duktiga ryttarinnor. De har lärt sig 
kommunicera med hästar. Det är en djup viktig erfarenhet som 
kräver både uthållighet, självdisciplin, mod och förmåga till 
gränsöverskridning. 

Hur skall dina verk analyseras ur ett genusperspektiv och vilket 
analytiskt ramverk är lämpligt? 

Få begrepp intresserar mig mindre än ”genus”, så om jag 
slapp analyseras utifrån det vore jag tacksam. Däremot tycker 
jag det är trevligt att vara kvinna. Det tillåter mig att älska en 
man, och kärlek mellan man och kvinna har alltid varit mitt 
starkaste te-ma. Inte originellt – men bottenlöst och evigt. Om 
jag får önska vill jag bara bli läst med öppet hjärta – utan för-
utbestämda mallar.  

Vad vill du säga med Katarina Horowitz drömmar och hur långt 
tillbaka går hennes drömmar och inspiration? 

På ett plan säkert till den tidiga barndomen som hos oss alla, 
på ett annat plan till den chassidiska världen i Östeuropa – en 
värld hon aldrig levt i och inte har någon direkt erfarenhet av 
men som talar till henne i drömmen. Här finns kanske något 
arketypiskt, men säkert också en medveten längtan efter ett 
ursprung hon förlorat och i vuxen ålder fått kontakt med främst 
genom böcker. 

Hur förändrades Katarinas barndom över tiden? Finns det en bre-
dare diskussion kring ras och politik i boken? 

Barndomen är som den är. Möjligen kan vår syn på barndo-
men förändras. Föräldrarna dog så som det beskrivs i boken. 
Tyskarna ställde upp invånarna i deras by i Polen mot en vägg 
och sköt varannan. Katarina fick leva, hennes föräldrar dog. 
Men boken handlar om den vuxna kvinnans kärlek till de män 
som korsar hennes väg. Den har ingenting med ras eller politik 
att göra. 
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Kan du berätta om Katarinas personlighet. 
Den kritik av boken jag blev mest glad över i Sverige kallade 

den för 1990-talets Höga visa. Höga visan är en lovsång till 
kärleken. Trots allt – trots den oundvikliga smärtan. 

Reflekterar boken ditt eget engagemang för barns rättigheter? 
Jag har aldrig varit engagerad för barns rätigheter. Det är ett 

hedervärt tema, man jag har aldrig skrivit om det. Och speciellt 
inte i den här boken. Jag har heller aldrig skrivit om barn i krig. 

Öppnar boken ett fönster mot Polens mansdominerande kultur? 
Nej, jag valde Polen som Katrinas ursprungsland för att jag 

älskar Polen. Katarina Horowitz själv känner inte till Polen. 
Hon har aldrig rest tillbaka dit, men Polen finns i henne. De 
gamla judarna och rabbinerna som dyker upp i hennes dröm-
mar kommer från Polen och Östeuropa. Grotowski som hon 
möter och älskar och som är den mest positive mannen i hela 
boken, den som enbart gör henne gott, kommer också från Po-
len. Han är en människa hämtad med hull och hår och även 
med sitt namn från verklighetens värld. Både de gamla judarna 
och Grotowski hjälper henne att leva. Vad mer kan man begära 
av någon? 

Jag, Marianne, känner en sorts passion för Polen – för dess 
tragiska och heroiska historia, dess litteratur, dess djärva och 
förtvivlade folk som har lidit må mycket och varit förmögna till 
sådan storhet. Naturligtvis finns här också svarta hål: främst 
kanske den antisemitism som alltid legat och pyrt under ytan. 
Men jag känner stor tacksamhet mot de polacker jag lärt känna 
i livet. Polen lyser i mitt hjärta. Trots allt som har hänt där. 

Var det Tomas som var Katarinas stora kärlek? 
Ja, Tomas är, inte var, Katarinas stora kärlek. Hennes pas-

sion, hennes gåta, hennes musa. Han är Amor och Prins Hatt 
under jor-den. Han får hennes själ att växa. 

Några läsare har tyckt sig förstå att Katarina lämnar honom 
bakom sig i sista kapitlet, men så är det inte. Vad Katarina där 
vill göra slut på är destruktiva mönster och den tystnad som 
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möjliggör dem. Man måste se boken som den Katarina kommer 
att skriva. 

Hur skulle du karakterisera Tomas och Katarina och vem har störst 
förmåga att känna empati med den andra sidan? 

Tomas och Katarina är extremt olika som personer. Hon kan 
inte låta bli att reflektera, att tänka, att försöka förstå. Hon 
slänger sig ut i kärleken, ger sig med hull och hår. Tomas vet 
aldrig riktigt vad han vill. Han ställer sig inga frågor. Han låter 
livet strömma igenom sig med allt vad det innebär. Han är ald-
rig någonsin elak, men konsekvensen av hans handlingar – eller 
snarare: hans brist på handlingskraft – blir ofta mycket grym. 
För Katarina är ordet heligt, och det som sagts har substans. 
För Tomas är orden svårtillgängliga, och inte ens när han an-
vänder sig av dem har de någon riktig tyngd. Allt kan ändras 
från den ena stunden till den andra. Det är lätt att säga att Ka-
tarina är den som starkast försöker förstå den andre, men trots 
att Tomas ofta verkar undflyende finns det något hos henne 
som han söker och inte kan vara utan. 

Kan du reflektera över följande påståenden: 

– En författare står aldrig stilla. 

– Grundläggande övertygelser förblir konstanta, men gradvis fram-
står situationer som mer komplexa. Berätta om dina egna erfarenheter 
på detta område. 

– Varje individ måste göra ett val: acceptera samhället eller gå 
emot det. 

– En god författare är lojal mot etablissemanget. Eller omvänt: en 
god författare är lojal mot sin integritet och talang. 

Kreativitet kan vara både intensiv rörelse – ”flyt” – och ett 
växande i stillhet som försiggår på sådant djup att det ser ut 
som om ingenting hände. Det ena är avhängigt av det andra. 
Som författare är man kanske speciellt beroende av att få vara 
ifred. För mig känns det ibland som om jag måste in i en 
dykarklocka och ta mig ned till havsbottnen, innan jag kan bör-
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ja skriva. Jag måste ta mig till en annan dimension, Men om jag 
blir störd på vägen dit – och det blir jag ofta – är det kört. Då 
står det tyvärr still. Idealet är självklart att aldrig stå still, men 
vem uppnår idealet? I back-spegeln kan det nog se ut som om 
man ständigt rör sig, eftersom man då bara ser till verken. Men 
som människa vet man att man många dagar inte kommit ur 
fläcken. 

Grundläggande övertygelser förblir konstanta… Jag vet inte. 
När man är barn eller mycket ung har man inte så mycket nytt 
att komma med vad gäller tankar och uppfattningar. Men man 
har en natur som jag tror man får leva med och i bästa fall kan 
utveckla. Jag kan känna att den natur jag hade som barn finns 
inom mig också idag. Jag kan känna en sorts lugn förvissning i 
att veta vem jag är och vem jag har varit: att jag förändrats och 
utvecklats på många plan men att basen är absolut densamma. 
Verkligheten omkring mig nu är på samma gång mer komplex 
och bra mycket enklare. Det tar decennier av liv att begripa 
vissa saker, men när man väl gjort det finns erfarenheten inskri-
ven i en och man kan gå fortare fram. På grund av den erfaren-
heten vidgas sfären för det man kan finna intressant. Men det 
finns också annat som man lämnar bakom sig helt. 

Man måste aldrig vara lojal mot etablissemanget. Man måste 
inte heller vara illojal. Det viktiga är att man går sin egen väg 
och att man inte fuskar med den utmaning livet ger. 

En författare kan tala på många sätt. Vad passar dig bäst: roman, 
film eller någonting annat? 

Det beror på vad man vill uttrycka. Om det är viktigt för mig 
att fånga upp tankar och associationer runt de händelser jag vill 
skildra är prosa den bästa formen. Om jag i stället vill fånga 
känslan i ögonblicket så som den speglas i en skådespelares an-
sikte blir filmen mitt val. Filmen kräver en dramatiskt strukture-
rad historia. Också romanen kräver en struktur, men den kan 
på ett annat sätt tillåta utvikningar och tankar. Ibland kan det 
kännas viktigt att skriva en artikel, en essä eller ett längre repor-
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tage. Jag är tacksam över att kunna växla mellan alla de möjlig-
heter som står till buds. 

Vad ger dig mest kreativ tillfredsställelse: att skriva en bok eller att 
göra en film? 

De olika uttryckssätten tillfredsställer olika kreativa sidor. 
Vad gäller själva nöjet eller njutningen så njuter jag kanske 
starkast när jag skriver och det verkligen flyter. Men inom fil-
men finns också extatiska ögonblick mitt i det råslit som en 
inspelning vanligtvis är. Ögonblick när allting stämmer, när 
skådespelarna överträffar sig själva, när man berörs på djupet 
av det som en annan människa ger. 

Det som gör skrivandet på ett plan mer tillfredsställande än 
filmandet är att man själv är ansvarig för allt. Man kan hålla på 
och putsa på en mening precis så länge man vill. I film finns 
hela tiden tidspress och ekonomisk press. Tusenlapparna tickar 
iväg så fort ett moln passerar. Man är beroende av många andra 
människor. Kreativiteten måste passera genom dem. Det gör det 
svårare att vara totalt nöjd med det färdiga verket. Där finns 
nästan alltid någon detalj, någon scen, man skulle ha velat ta 
om. 

Vilka verk av Shakespeare uppskattar du mest? 
Jag älskar verkligen Shakespeare, och kanske skulle mitt svar 

bli annorlunda om jag hade läst allt av honom lika noga. Men 
de verk jag nästan kan utantill – i varje fall har läst otaliga 
gånger och i två fall också spelat i – står mitt hjärta närmast just 
därför – för att de underbara ord som han skrivit blivit en del 
av min värld. De verken är Hamlet, Romeo och Julia, King Lear 
och Troilus och Kressida. 

När en kvinna skriver god prosa, skriver hon som en man och bätt-
re, eftersom hon föder, är moder, är jord. Hon kan skriva mer subtilt. 
Håller du med? 

Nej, det där låter som dravel i mina öron. Jag är inte mycket 
för att jämföra böcker med barn överhuvudtaget. Böcker är 
böcker och barn är barn. Att föda barn är bara början på en 
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lång process. Att kläcka ur sig en bok betyder att man kan läm-
na den bakom sig och börja med något nytt. Det som är intres-
sant med en kvinnlig författare är att hon har något annat att 
berätta än en man. En annan erfarenhet av världen. Hon ser 
verkligheten ur en annan synvinkel. Det är inte bättre eller säm-
re, bara annorlunda. Men det är intressant att få höra den rös-
ten efter att litteraturen i så många sekler dominerats av män. 
När en kvinna skriver bra prosa skriver hon bra prosa. Om hon 
skriver ”som en man” är hon förmodligen inte så bra. Man ska 
skriva utifrån det man är och inte krångla till det i onödan. Om 
du vänder på din fråga kanske du hör hur vrickat det låter: 
”När en man skrivet god prosa, skriver han som en kvinna och 
bättre, eftersom han befruktar, är fader, är en penis, himlen”. 

På vilket sätt skiljer sig Och tänk den fagra prinsessan från ditt öv-
riga författarskap? 

Den huvudsakliga skillnaden är nog att jag här verkligen för-
sökt skriva en fiktiv historia runt en fiktiv huvudperson. Det 
hela började med att Bertrand Hurault och jag skrev tre tims-
långa avsnitt till en TV-serie som var tänkt att bli sex timmar 
och skulle handla om fyra kvinnor som ingick en sorts vän-
skapspakt med varandra. Varje kvinna skulle vara huvudperson 
i ett avsnitt, där de andra också figurerade. I första och sista 
avsnittet var balansen mellan dem jämn.  

Serien blev nedlagd för att det saknades pengar, men en av 
kvinnorna, Camilla, lämnade mig ingen ro. Jag lockades att 
skriva om henne för att hon var annorlunda än jag. Framför allt 
var hennes öde annorlunda än mitt. Hon hade missat kärleken, 
gift sig med en man hon blev olycklig med men stannat kvar i 
äktenskapet och fått två barn. Hon var fången i äktenskapet 
och blev till slut som en gång även i sitt yrkesliv. 

Förr var det också en test att se om jag kunde fungera mer 
som ”en vanlig författare” som måste hitta på ett och annat. 
Eftersom detta oroade mig uppfann jag en person, Hannah, som 
blev bokens jag. Hannah är inte direkt mitt alter ego, men jag 
föreställde mig att hon skulle kunna tänka som jag och ibland 
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säga om Camilla att hon inte förstod sig på henne. Just detta 
visade sig i längden onödigt, för allteftersom jag skrev om Ca-
milla förvandlades hon till en bekant, och jag började begripa 
hur hon tänkte. 

I vilken utsträckning är Camillas hemligheter underhållande för 
henne och andra? Vad är hon för sorts kvinna? Kan du berätta om 
Camillas intressen? 

Jag är inte säker på vad du menar med ”underhållande”. 
Menar du något som ger glädje? Kan du kanske precisera den 
här frågan, så skall jag försöka svara i en senare version. 

Jag ser Camilla som en kvinna som fångats i en fälla. En 
kvinna som skulle ha kunnat leva ett annorlunda liv. Hon var 
kapabel till stor kärlek men fångades i ett förhållande där kär-
leken dog. Hon var kapabel att skriva men fångades i ett arbete 
där hon känner sig som en vampyr. Det är som om hon under 
många år levt ett halvt liv i skuggsidan av sin personlighet. Bo-
ken handlar om hennes väg mot en annan sorts tillvaro. 

Från början har hon ett genuint intresse för människor, en 
längtan efter att resa, en hunger efter meningsfulla möten. Allt 
detta finns kvar inom henne men har börjat vittra sönder för att 
det inte ställts i kärlekens och det verkliga skapandets tjänst. 

Kan du berätta om din berättande struktur och stil? 
Boken har tre avsnitt, det första heter Kvinnorna, det andra 

Brevet och det tredje Mannen. I Kvinnorna möter Camilla, som 
på grund av sitt sätt att leva inte kunnat ha några vänner, ett 
par kvinnor som hon öppnar sig för. Hon berättar om den lögn 
hon levt i, och någonting nytt får en chans att födas. I Brevet 
skriver Camilla från en resa (flera resor) till sina nyfunna vän-
ner. Brevet blir också en självrannsakan. I Mannen kommer hon 
tillbaka och möter kärleken som – även om den är omöjlig – får 
en explosiv kraft. Gamla mönster sprängs i bitar, ett nytt liv blir 
möjligt. 

Det är svårt att tala om sin egen stil, men jag strävar alltid ef-
ter enkelhet och klarhet. Jag är mer som skulptören som hugger 
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bort det onödiga än som målaren som lägger på färg. Just den 
här boken är dessutom ganska lättsam i sin ton. 

Dina verk behandlar med stark inre vilja många olika ämnen, från 
känslosamma till intellektuella, från kärlek till voodoo och Graal, från 
Barnen som blommar i asfalten till Äta klippor, tämja tigrar. Det går 
också från biologi till ideologi, som i Gott om pojkar, ont om män. 
Söker du alltid efter en andlig, artistisk sanning? 

Från biologi till ideologi är igenting som jag känner igen. 
Filmerna Gott om pojkar, ont om män och Flickor, kvinnor – 
och en och annan drake är inte ideologiska utan baserade på 
verkliga erfarenheter – dels de livserfarenheter som speglas ge-
nom en mångfald av män och kvinnor, dels genom Rigmor Ro-
bert, läkare och analytiker, som med sin yrkeserfarenhet kom-
menterar deras berättelser, upplevelser och tankar. Båda filmer-
na är centrerade runt det i våra liv som är tidlöst och existenti-
ellt – så långt från ideologi man kan komma. 

– Ja, det är klart att jag alltid strävar efter sanning, men jag 
är inte särskilt förtjust i ordet ”andlig”. Det har i vår tid kom-
ma att förknippas med så mycket som är flummigt. Men jag 
tror att meningen med all konst är ärllighet. Det är själva bud-
skapet. Att våga visa sig sådan som man är. 

Vilka ledande teman finns i Berättelser ur Bakfickan? Är din prosa 
seriös i detta verk? Hur ser du på dig själv som en kvinnlig prosaför-
fattare och din roll i svensk litteratur? 

Berättelser ur Bakfickan var en serie TV-program, där olika 
författare berättade varsin tiominutershistoria. Serien blev 
mycket uppskattad, och några av berättelserna samlades i en 
antologi, där bland annat min historia finns med. Samma histo-
ria – Noor – finns publicerad i Äventyr, vingslag. Jag har åter-
igen mycket svårt att förstå frågan om hur min prosa är i den 
novellen? Den är väl ungefär som den brukar vara och lika seri-
ös där som någon annanstans. 

Jag har alltid avskytt att bli kallad ”kvinnlig författare” eller 
”kvinnlig regissör”. Vem kallar Ingmar Bergman för en ”manlig 
regissör” eller P.C. Jersild för en ”manlig författare”? Det syns 
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väl utanpå vilken sort man är? Det behöver väl inte stå som en 
extra upplysning framför yrket, som är detsamma vilket kön 
man än tillhör? Jag förnekar inte på något sätt att jag är kvinna, 
men jag är också filmregissör och författare, punkt. Därför kan 
jag inte svara på frågan hur jag känner mig ”som en kvinnlig 
prosaförfattare”. Jag känner mig som vilken prosaförfattare 
som helst. Hur jag ser på mig själv i svensk litteratur? Knivig 
fråga. Jag tror jag är lite udda, passar kanske inte riktigt in i 
någon existerande kategori och helt klart inte i feministsvängen. 

Är dina intresseområden snarare humanistiska än samhällskritiska? 
Vad är målet med ditt skrivande? 

Ja, det kan man väl säga. Det centrala är nog alltid en sorts 
”Se människan!”. I en av mina böcker har jag ett motto från 
Martin Buber: ”Varje resa har ett mål som den resande inte 
känner till.” Så är det också med skrivandet, och jag älskar att 
med skrivandets hjälp färdas mot det okända målet. 

När varseblev du din passion för film och vem upptäckte din ta-
lang? Är dina filmer huvudsakligen självbiografiska och är du en in-
novativ stilist? 

Min morfar var stadskamrer i Falköping, där jag växte upp, 
och bland hans uppgifter ingick att ta upp nöjesskatten. Därför 
hade han två fribiljetter till alla filmer som kom, och jag fick gå 
på bio så mycket jag någonsin ville. Så grundlades mitt intresse 
fast jag aldrig på den tiden hade en tanke på att blir regissör. 

Intagningskommittén till Filmskolan måste ha upptäckt nå-
gon liten gnista av talang, men de som verkligen trodde på mig 
innan jag ”var någon” var dels Lennart Ehrenborg på SVT som 
såg något i mina tidiga kortfilmer, dels Bengt Forslund och Jörn 
Donner som producerade mina första biofilmer. Jag känner 
djup tacksamhet mot dem för det. 

– Några av mina spelfilmer har en självbiografisk bakgrund 
men inte i lika hög grad som böckerna. TV-serien Maskrosbarn 
är baserad på min barndom, men jag har tagit mig stora friheter 
vis-à-vis det dokumentära. Långt borta och nära och På liv och 
död har en känslomässig anknytning till mitt liv, men på anek-
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dotplanet är filmerna en fiktion. Övrig produktion är inte själv-
biografisk. 

– Nej, jag är nog ingen stilistisk förnyare. Jag tycker om sti-
lister som Flaubert och Camus. Jag arbetar länge och noga med 
min stil, skriver långsamt, putsar mycket, går upp mitt i natten 
och byter ett ord mot ett annat, läser högt för att rytmen ska 
stämma, försöker rena stilen från slagg, göra den klar och enkel. 

Vilka av dina verk fick verkligt stor uppmärksamhet eller blev före-
mål för skvaller? 

Min första bok Äppelblom och ruiner och min första lång-
film Långt borta och nära blev, som jag sagt tidigare, mycket 
väl mottagna av både publik och kritiker. Men vad gäller skval-
ler är det kanske de två dokumentärfilmerna Gott om pojkar – 
ont om män? och Flickor, kvinnor – och en och annan drake 
som slår rekordet. Tack vare fundamentalistiska feministers 
ursinne över att Rigmor Robert och jag vågade påstå att det 
fanns vissa biologiskt betingade skillnader mellan män och 
kvinnor blev det rubriker i tidningar som om det gällt ett krig i 
Mellanöstern. Debatten rasade länge. Efter den första interna 
visningen av Flickor, kvinnor – och en och annan drake skicka-
des det runt listor till människor som inte ens sett filmen med 
uppmaning att försöka förbjuda visning av den i TV. Man var 
rädd för att den skulle ”gå hem i stugorna” ute i landet, där 
folk ännu inte var lika upplysta och inte kunde tänkta lika bra 
som de feministiska ideologerna i Stockholm. 
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Samtal med Sture Källberg 

 
Sture Källberg är författare och arbetade under 1950-talet som i Bu-
dapest, Östberlin och Peking. Han var närvarande vid Ungernrevolten 
1956 och har skrivit om den. Under 1960-talet skrev han inom rap-
portboksgenren och har senare övergått till skönlitterärt författarskap. 
 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Jag läste mycket redan som barn. Vi bodde på landet, utanför 
Västerås i Västmanland, och mina föräldrar var med i en bok-
cirkel. Den bestod av kanske 20–25 familjer: alla valde varsin 
bok som sedan fick gå runt. Man fick sin bok till slut, men först 
skulle den alltså gå runt. Man fick ha varje bok 14 dagar. 
Ibland var det krig mellan mina föräldrar, mig och min syster 
när vi allihop ville ha boken. Vi tävlade om den. Efteråt har jag 
fortsatt att vara läsare. Att läsa har gett mig väldigt mycket – 
orientering i världen, inte minst. 

Vem introducerade litteraturen för dig? Var det någon lärare eller 
lärarinna? 

Där jag växte upp fanns litteratur bara tillgänglig genom till 
exempel en sådan här cirkel. Jag har inte haft någon mentor, 
utan jag har lärt mig själv. Det var ingen som hade någon upp-
fattning om hur böcker skrevs. Jag gick sex år i skola och sluta-
de när jag var 13 för att börja arbeta. 

Vilket år var det och vad arbetade du med? 
Året var 1941. Först arbetade jag hemma, i min pappas 

jordbruk, ett ganska stort arrende. Därefter var jag lärling på en 
bilverkstad i Västerås. Efter kriget, när man kunde komma ut i 
världen igen, flyttade jag runt rätt mycket. 1947 gav jag mig 
iväg till Danmark, och lyckades krångla in mig på en folkhög-
skola, Askov Høyskole. De människor jag träffade där och de 
lärare som höll föreläsningar vidgade verkligen min världsbild. 
Det var en mycket bra skola. Det är Nordens största folkhög-
skola. 
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Kan du nämna någon lärare du tyckte om? 
Vi hade en som hette Bo Rud. Han undervisade i matematik 

och dramatik. Han hade varit en av Niels Bohrs främsta på-
läggs-kalvar, men så hände någonting. En mimiktrupp beståen-
de av ungerska zigenare kom till sta’n och han lämnade alltihop 
och följde med dem ut på turné. Sedan hamnade han på något 
sätt på Askov. Så hade vi föreståndaren Arnsted. Han läste 
mycket, men talade inte så mycket om litteratur. 

Hade du några problem med språket när du var i Danmark? 
Nej. Danska var mitt första främmande språk; jag hade ald-

rig varit utanför Sverige förutom en gång, i Holmenkollen i 
Norge, men det var bara två dagar. Jag blev så fascinerad av att 
svenska och danska egentligen är samma språk, så jag började 
läsa danska romaner och närmast sög i mig språket. Jag började 
rätt snabbt att skriva på danska: jag skrev en massa brev till 
folk, för att verkligen lära mig skriftspråket. Det var så fascine-
rande att stöta på detta främmande och ändå inte främmande 
språk. 

Tänkte du då på att bli författare? 
Nej, då hade jag inte en tanke på något sådant. Jag hade inga 

sådana tankar förrän senare, i Göteborg, när jag arbetade på 
fabriker och varv. Då började jag skriva på en roman: jag skrev 
med blyerts, men kom på att det var en jävla tråkig sysselsätt-
ning att skriva böcker. 

Vad tycker du om dig själv som författare? 
Jag är ju både journalist och författare. Man kanske kan 

säga att jag har en delvis obesvarad kärlek till skönlitteraturen, i 
varje fall vad refuseringar angår. Just skönlitteraturen tycker jag 
har en stor fördel om man ska beskriva verkligheten, nämligen 
att man kan skriva om saker som man vet, men inte kan bevisa. 
När man skriver fackböcker måste man ha belägg för allt man 
gör, men i skönlitterär form är man mycket friare. 

Vilken var din första bok? 
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Det var en reportagebok som hette Kamrat med 700 miljo-

ner. Den innebar en bra början för mig som författare, för den 
kom ut i både Danmark och Norge. Min första skönlitterära 
bok var en novellsamling som hette Ackord. 1976 publicerades 
min första roman. Det var första delen i en trilogi jag kallade 
Vandringen till städerna: Agnarna i vinden, som alltså kom 
1976, I flock och ensam, 1977, och Den röda älven, 1979. Den 
första boken handlar om den svenska landbygden under åren 
strax före, under och efter andra världskriget; den andra hand-
lar om hur de unga – och så småningom även de äldre – drar till 
städerna; den tredje utspelas i Göteborg. Det handlar om hur 
någon bryter sig ut och drar till storstaden. När trilogin kom ut 
var jag nästan lite berömd ett tag. Den första romanen gick ut i 
79 000 exemplar, och såldes främst via två bokklubbar. Nästa 
bok gick ut i 12 000 exemplar, och den följande i 7 000… Med 
andra ord gick försäljningen åt helt fel håll! Man ska ha en 
uppåtgående kurva! 

När trilogin kom ut fick jag också en massa läsare på biblio-
teken. Här i Sverige får man ju biblioteksersättning, så det förs 
statistik över utlåningen, och under en period var jag uppe i 
nästan 30 000 lån om året, med trilogin. Det hade jag inte varit 
i närheten av när jag skrev faktaböcker och reseskildringar – då 
kom jag aldrig över 5 000 – men så steg det alltså plötsligt till 
25 000, och nästan 30 000 under något år. Därefter har utlå-
ningen fallit igen, men det är alltså framför allt skönlitteratur 
som lånas ut på biblioteken, i alla fall vad gäller mina böcker. 

Kan man tala om olika faser i ditt författarskap? Kan det delas in i 
olika perioder? Finns det någon tydlig linje eller kontinuitet? 

Den klaraste linjen är att jag ser, och försöker se, världen 
underifrån. Jag försöker ge röst åt de som inte har någon röst. 
Först skrev jag dock facklitteratur – reseskildringar bland annat 
– från 1964 till 1972, då Ackord publicerades. Min produktion 
har nog varit lite blandad hela tiden, men från 1972 skrev jag 
alltså skönlitteratur, först Ackord och sedan trilogin. Jag skrev 
också en roman om upproret i Ungern 1956 – jag bodde i Bu-
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dapest när det ägde rum, och hade tidigare skrivit en fackbok 
om Ungern. Romanen hette Upprorets dagar, kortare än en 
vårblommas liv: om Budapest 1956. 

Hur ser du som författare på Ungern-upproret? 
Det innebar ju ett grundskott i Sovjetsfären, det var då impe-

riet började falla sönder. Det var en mycket avgörande händelse 
för socialismen i världen. Socialismen hade ju annars en väldig 
uppgång efter andra världskriget – Sovjets seger över Nazitysk-
land – och den kinesiska revolutionen, men i och med Ungern-
upproret vände det. Det blev en avgörande vändpunkt. Jag 
bodde i Budapest då, och hade också mycket med Polen att 
göra. I Polen skrev jag bland annat en satir över en stor ung-
domstidning där jag kände redaktören, och en annan om svens-
ka turister, subventionerad turism, i Polen, som fick titeln Gre-
var och baroner. 

Skulle man kunna säga att en klar linje man kan se från den första 
boken är en radikal linje? 

Man kan nog säga att jag politiskt sett har haft en klar väns-
terlinje, men jag har aktat mig för att bli fast i någon bestämd 
ideologi. Jag var dock medlem i det gamla kommunistpartiet ett 
tag men lämnade det sedan. Det var 1964, när jag kom från 
Kina. 

Blev du påverkad av maoismen? 
Framför allt blev jag nog påverkad av Asien. Min vistelse i 

Kina vände på min syn på historien. Jag förstod på allvar att 
Asiens historia är mycket äldre än Europas och hela den här 
eurocentriska världsbilden. Då hade jag ju förvisso ändå träffat 
folk från många länder tidigare, men i Kina blev det ändå 
mycket tydligare. 

Tycker du att man kan säga att det finns ett slags släktskap mellan 
dig och Dag Solstad i Norge, eller andra maoistiskt influerade nordis-
ka författare? 

Jag har inte läst så mycket av Solstad, men jag var länge god 
vän med Jan Myrdal. Han bodde i min lägenhet i Peking medan 
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han skrev sin bok Rapport från en kinesisk by. Sedan blev han 
trogen maoist, men det blev inte jag. Jag stod utanför hela den 
här maoistiska rörelsen. Däremot var jag mycket engagerad i 
Vietnam-rörelsen; jag höll massor av föredrag på möten utan att 
få en krona för det förstås… 

Har du en plan när du skriver en bok? 
Jag har nog mest skrivit spontant. Det är klart att jag har 

haft en allmän idé att utgå ifrån, men när jag skriver så är det 
mest så att jag efterhand får se vad det blir längs vägen. 

Försöker du aktivt stödja socialismen och de progressiva krafterna? 
Nej. Det är klart att man påverkas av de idéer man har, och 

att de kommer till uttryck på olika sätt. Men jag har alltid varit 
intresserad av att läsa också det som anti-socialisterna säger. 
Här skulle jag vilja nämna något om en bok jag läste när jag var 
väldigt ung, 19 år. Det var en anti-kommunistisk skildring, en 
väldigt saftig historia, av en tysk författare som skrev under 
pseudonymen Hans Martin. Den handlade om hur Kominterns 
agenter agerade. De framställdes naturligtvis som skurkar, men 
jag blev fascinerad av den organisation de tydligen hade, som 
förmådde vara verksam till och med i Nazityskland. Så på mig 
hade den rakt motsatt verkan mot den avsedda. 

Har du förutom de mer politiskt orienterade böckerna även skrivit 
mer individualistiska böcker som skildrar ditt inre? 

Nej, det har jag nog inte gjort i så hög grad. Däremot har jag 
skrivit ett par volymer korta episoder från min levnad. Ut ur 
skogen heter en av dem. Där finns en massa. Jag kallar det 
självbiografiska berättelser. Jag påbörjade den som vuxen. Jag 
har ett manuskript liggande opublicerat, med berättelser från 
min barndom. Ut ur skogen är mer min politiska del. ”Skogen” 
– det är Sverige. Sverige består ju mest av skog. Den andra heter 
Ut på torget, alltså i offentligheten. Ut ur skogen är lite inspire-
rad av en fransk korrespondent jag lärde känna i Peking, en 
äldre man som hette Jules Joulsen som arbetade för franska 
Agence Presse. Han hälsade på mig en gång när jag bodde i 
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Sörmland och då frågade han mig vad Sverige var. Jag föreslog 
att han skulle åka norrut, och han ville veta varför. Vad finns 
det där? Jag sade att det är mycket skog, och då sade han: Ja-
men det var ju skog hela vägen! Han hade åkt från Helsing-
borg… 

Två av dina böcker är alltså självbiografiska berättelser, men även 
de handlar om ditt förhållande till omvärlden. Skulle du vilja ha mer 
kontakt med omvärlden i egenskap av författare? 

Jag skulle ju önska att svensken i gemen lärde sig mer om 
något annat än bara den anglosaxiska delen av världen. I all-
mänhet vet man i det här landet ingenting om några andra län-
der än de engelskspråkiga. Några vet kanske någonting om 
Frankrike och Tyskland, men i övrigt är det blankt. Ändå är det 
ju så att de som talar små språk i större utsträckning är tvungna 
att söka sig ut. I ett land som Storbritannien är det väldigt få 
som talar främmande språk. 

Hur kopplar du samman de olika sidorna av ditt författarskap? 
Jag har skrivit en mängd artiklar om alla tänkbara ämnen. 

Det har varit så kallat brödskrivande, sånt jag gjort för att tjäna 
pengar. Man tjänar ju i allmänhet så dåligt på att skriva böcker. 
Om du lyckas få en roman antagen så ger de dig kanske 12 000 
i förskott, medan du kan få 5 000 styck för tre korta krönikor i 
Dagens Nyheter. Det är helt groteskt! 

Vad tycker du som radikal författare om att skriva enbart för peng-
ar? 

I och för sig kan man väl säga att man alltid skriver enbart 
för pengar. Det är ju ett sätt att försörja sig. Men å andra sidan 
– om jag bara skulle skriva för pengar, då skulle jag ju inte bära 
mig så dumt åt rent ekonomiskt som jag gjort utan då skulle jag 
ju ta anställning på en tidning… 

Vad tycker du om kvinnornas roll i politiken, och kvinnliga politiker 
som Sahlin, Schyman och andra? 

Där händer det ju onekligen saker, men det går väldigt, väl-
digt långsamt. Förvisso är det ju bättre än i många andra län-
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der, men den maskulina dominansen inom politiken kvarstår 
ändå. 

Jag tyckte om Gudrun Schymans sista utspel på kongressen i 
Västerås, där hon utmanade de gamla gubbarna i Vänsterparti-
et. Det tyckte jag var ett intelligent utspel. Sahlin – man kan väl 
säga att hon gör nytta, men hon är väldigt mycket apparat. Det 
är de allihop. Bruntland i Norge är ju naturligtvis en mycket 
skicklig politiker, men om hon åstadkom någon egentlig för-
ändring, det vet jag inte. 

Vad tycker du om Åse Kleveland, som håller på med konst- och 
kulturpolitik? 

En god karriärist, som väljer mellan anbuden! Hon är skick-
lig – det krävs ett gott huvud för att avancera från popstjärna 
till de här direktörsjobben. Det är inte lätt. 

Kan man säga att hon är en brobyggare mellan två kulturer, den 
svenska och den norska? 

Jag tycker att hon är beundransvärd på många sätt, men det 
är klart att hon är en opportunist, i ganska stor utsträckning, 
som alla i den branschen. 

Vad tycker du om kritik? Blir du ledsen när du får negativ kritik, el-
ler hur reagerar du? 

Jag blir förbannad. Generellt tycker jag att kritiken har varit 
ganska hygglig mot mitt skrivande, men jag skulle kunna ge 
exempel på väldigt negativ kritik som jag fått. Jag har i alla fall 
lärt mig att om det är en god kritiker som skäller ut det jag har 
gjort så finns det en substans i det och följaktligen bör man be-
härska sin ilska och ta reda på vad han eller hon säger. 

Har kritiken alltså varit till hjälp i din utveckling? 
Nej, egentligen inte. Det är så få kritiker i Sverige som moti-

verar varför de tycker som de gör. Så jag tycker inte att jag fått 
så mycket hjälp från det hållet, annat än i form av tankeställare. 

Vilken av dina böcker har kritikerna varit mest negativ till? 
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Det var nog en reportagebok jag skrev om Jugoslavien och 

självförvaltningen där. Det var mycket intressant! Kritiken gick 
ut på att det var så brokigt att det inte gick att få grepp om, 
men det var just det som var min poäng. Jag intervjuade en 
mängd företagsledare och fackliga företrädare och de sade alla 
olika saker. Kritikerna här i Sverige som läste boken efterfråga-
de struktur i systemet, men min poäng var just att systemet inte 
följdes. De gjorde alla olika saker och hade bara någon slags 
generell linje. Boken blev en delvis flopp, kan man säga. 

Är du intresserad av teater, drama, eller lyrik? 
Jag har varit med och skrivit en del teater, men det har kon-

staterats att det inte är min starka sida. Först var det en stor 
teveproduktion i Norrköping, Stiga vi mot ljuset. Det här var på 
1970-talet, då jag inte bodde i Sverige. Jag var med och skrev 
om hungerkravallerna 1917. Sedan skrev jag En varvsdröm för 
Folkteatern i Göteborg. Då var vi flera författare. Vis av erfa-
renheterna från Norrköping föreslog jag att en göteborgare 
skulle göra slutversionen och det blev Staffan Göthe, som själv 
är dramatiker och skådespelare. Han tog allt materialet och 
stuvade om det. Man kan nog säga att mitt teaterskrivande mest 
har varit råvara. Vad gäller lyrik så har jag skrivit väldigt lite – 
en och annan dikt, men inte mer. 

Hur arbetar du helst? Du har ett väldigt fint kontor. 
Det här rummet är min fasta punkt i tillvaron, och det utgör 

en väldigt bra grund. Det ideala är väl annars snarast att det 
man skriver blir efterfrågat och läst, att det blir använt. 

Är man isolerad som författare? 
Ja, det är ju ett ensamt arbete. Hela tiden ska man fiska upp 

någonting ur sig själv. Men här är det mycket bra eftersom det 
finns diverse kollegor här i den här korridoren. Har man lust att 
prata med de andra så kan man göra det och annars så kan man 
stänga dörren och jobba. 

Vilken av kollegorna här skulle du säga att du står närmast? 



42 

 
Det skulle vara min granne här. Elisabet Sila Ohlin, men hon 

har hyrt ut sitt rum till en annan tjej som nu är på Filippinerna. 
Vi brukar prata mycket, om förlag, och om politik. Hon är libe-
ral, närmast folkpartist, men vettig, och vi förde hela tiden en 
dialog. Vi hade utbyte av varandra. Hon kommer tillbaka i maj. 

Har du skrivit några kvinnoskildringar? Vilken av dina kvinnliga 
karaktärer tycker du bäst om? 

I den sista delen av trilogin, Den röda älven, finns det två 
huvudpersoner, en kille och en tjej. Tjejen är stalinist, en sån 
där politiskt troende, och jag försökte beskriva hennes fyrkan-
tighet. Det var det några kvinnliga kritiker som blev väldigt 
upprörda över. Om killen hade varit stalinist så hade det varit 
OK, men att hon var det, det gillade de inte. 

Vad tycker du om att manliga författare skriver om kvinnor? 
Det finns en del som jag tycker är förbluffande skickliga på 

att återge hur det är att vara kvinna, men nog märker man ändå 
om det är en kvinnlig eller en manlig författare som skriver. 

Läser du mycket av andra författare? 
Ja, fast jag har ju varit mycket orienterad mot tredje världen 

och följer inte med så noga i den nyare svenska litteraturen. Jag 
är till exempel fascinerad av en kinesisk författare som heter 
Mo Yan. Han skrev Det röda fältet, som sedan blev filmad av 
Zhang Yimou. Hans senaste bok heter Vitlöksballaderna på 
svenska, och handlar om hur ledningen för ett distrikt lurar 
bönderna att odla vitlök tills allt faller ihop och bönderna blir 
missnöjda och slår sönder ledningens kontor och naturligtvis 
hamnar i fängelse. Det är en oerhört stark roman.  

Ibsen har sagt att minoriteten alltid har rätt. Håller du med? 
Nej. Det tror jag inte på. Därmed inte sagt att majoriteten 

alltid har rätt, men att säga att minoriteten alltid har rätt, det 
tycker jag är enfaldigt, eller ensidigt. 

Skriver man som författare för sig själv, eller riktar man sig till nå-
gon bestämd publik? 
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Min idé – det jag har trott, eller velat, har alltid varit att 

mina läsare skulle vara de jag skriver om. Fast det är ju en illu-
sion. De blir i allmänhet förbannade. De som läser, det är ju 
främst kvinnor ur medel- och överklassen. Det är de som läser 
de svenska proletärförfattarna. En sociolog som heter Harald 
Svedner gjorde en undersökning. I Malmö finns det katalogise-
rat vad folk lånat på biblioteken, och han undersökte vilka som 
läste den svenska 1930- och 1940-talslitteraturen, det här bre-
da, svenska berättandet. Han fann att de som läste i turordning 
var: överklasskvinnor, som läste det som något exotiskt, medel-
klasskvinnor, och överklassmän. Så ser verkligheten ut alltså. 

Skulle du skriva även om ingen läste det du skrev? 
Ja, det skulle jag antagligen göra, i hopp om att bryta igenom 

på nytt. Det är ju delvis det jag gör nu, när jag har två manu-
skript liggande opublicerade. Majoriteten av medlemmarna i 
Sveriges författarförbund, över hälften, är nu utan förlag. De 
flyter omkring och försöker få ut sina texter. Tidigare tillhörde 
man ett förlag, och det gav ut det man skrev, men för några år 
sedan blev det en helt ny situation där man bedömer varje bok 
för sig. De har blivit oerhört försiktiga: om de inte tror att en 
bok lönar sig ger de inte ut den. Jag är nu i den situationen att 
jag skriver för byrålådan. Jag försöker få ut mina saker. Den 
här boken som jag skrev om min barndom, det var samma sorts 
episoder, men nu inser jag att jag börjat skriva den i en ny ver-
sion. 

Har du några råd att ge till unga författare? 
Att de skaffar sig en tryggare försörjning, och att de skriver, 

därför att av 500 som försöker idag är det kanske en som blir 
publicerad. Det är väldigt få, alltså. Vad gäller lyrik så kan jag 
berätta att jag känner en som jobbar på Norstedts som berätta-
de att de får in ungefär 700 manuskript om året och ger ut kan-
ske fyra eller fem. Om man ska ge något råd till en ung författa-
re idag så skulle det vara att kämpa med näbbar och klor för att 
få synas i TV. Det verkar vara avgörande idag. Är man inte med 
i TV så finns man inte. 
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Tror du på författarutbildningar? 
Jag vet inte. Man kan säkert lära sig en hel del, men har man 

inte den här osannolika idiotin i sig som gör att man tror att 
man kan bryta igenom så tror jag inte att det blir någonting. 

Du har alltid varit radikal. Har religionen någon roll i dina böcker? 
Nej. Ingen alls. 

Psykologi då? 
Det är inte riktigt mitt bord. Min senaste text, den som jag 

inte fått utgiven, är mer psykologiskt orienterad, men jag sysslar 
inte med djuplodande psykologi. Jag tycker att det finns redan 
så många författare som sysslar med själen så jag försöker att 
hålla mig till den mer vardagliga sidan av verkligheten. Det är 
kanske en brist i mitt skrivande; det är ju trots allt något läsarna 
i stor utsträckning efterfrågar, någon slags förklaring till de 
problem många av dem har. 

Vilken skulle du säga är din bästa bok, ditt mästerverk? 
Den bästa romanen är Agnarna i vinden. Den utspelar sig år 

1940, då Norge och Danmark var ockuperade och det även i 
Sverige var många som klev ut i beredskap, som militärer. Jag 
har ett kvinnoporträtt där också, av en kvinna som tar över en 
stor gård när hennes man blir inkallad. Hon heter Irma. 

Är det baserat på någon verklig person, någon du känt? 
Nej, jag har inte haft någon verklig förebild, utan det har 

följt av logiken i berättelsen. Men när du frågar så här så kom-
mer jag att tänka på en bok jag skrev – en rapportbok, som 
kom ut på Penguin, och på ett tyskt förlag… 

Du har alltså blivit översatt? 
Ja, jag har blivit översatt till engelska, tyska, danska, norska, 

och finska, men bara med en bok per språk. Sen har jag fått 
noveller och kortare berättelser publicerade på polska och 
spanska. 

Hur många språk kan du själv? 
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De skandinaviska behärskar jag, men de är ju samma språk. 

Tyska behärskar jag någorlunda. Sen kunde jag lite franska, och 
jag har lärt mig lite spanska. När jag bodde i Peking lärde jag 
mig lite kinesiska. 

Vilken teknik passar dig bäst? Stryker du mycket? 
Det jag lyckats bäst med, i alla fall delvis, är det självbiogra-

fiskt baserade stoffet. Jag har en teknik som går ut på att jag 
börjar dagen med att korrigera det jag skrev föregående dag. På 
så sätt bygger jag upp texten. Det har också hänt någon gång 
att jag upptäckt att det jag skrivit inte håller. Faktum är ändå 
att det mesta jag skrivit har getts ut, utom de sista texterna nu, 
men de hoppas jag fortfarande att få publicerade. 

Anser du att du har en plikt som författare? 
Nej, jag tror inte på plikter. Det skulle väl i så fall vara att 

hålla linjen underifrån, att försöka att ge röst åt de som ingen 
har. Men de betackar sig som sagt ofta. De är inte alls hedrade. 

Vilken författare skulle du säga har varit central för dig? 
Det är många. En författare jag tidigt var mycket upptagen 

av var Laxness; Ivar Lo kände jag personligen och jag har även 
läst mycket av honom; Vilhelm Moberg tycker jag mycket om, 
men det är först på senare år som jag börjat läsa honom. Så 
skulle jag vilja nämna Lao Tse, en tidig kines som jag tycker är 
fenomenal. 

Inga kvinnliga författare? 
Sara Lidman, förstås. Henne känner jag ganska bra också: 

jag tror att jag läst alla hennes böcker. Birgitta Trotzig; hon är 
en fenomenal proletärförfattare. Dykungens dotter är en av de 
starkaste berättelser om en underklassflicka jag någonsin läst. 
Kerstin Ekman – jag har läst hennes Katrineholms-trilogi. Hon 
är bra, men jag tycker att Sara är bättre, även om Sara ofta är 
patetisk. Böckerna om järnbanan är ju egentligen historien om 
hennes släkt. Det ser man i Birgitta Holms bok om Sara Lid-
man. 
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För många invandrare är hennes personlighet starkare än hennes 
författarskap. Hon har ju varit runt mycket i världen, i Vietnam och 
andra länder. 

Ja, under en period var hon ju nästan fanatisk när det gällde 
Vietnam. Hon skrev oavbrutet. 

Angående proletärförfattare – vad tycker du om Artur Lundkvist? 
Jag har läst många av hans böcker. Han är ju i väldigt hög 

grad en ordkonstnär, och ibland tycker jag inte att substansen 
motsvarar fyrverkeriet. Fast visst var han fenomenal på att in-
troducera främmade författare. Han har gjort mer än någon 
annan för att introducera författare från andra kulturer i Sveri-
ge. 

Martinson då – Harry och Moa? 
Jag var väldigt fascinerad av Harry Martinsons Nässlorna 

blomma. När jag och min kompis luffade runt i England så 
hade jag Harry Martinsons text från Folket i bild Resor utan 
mål i ryggsäcken. Eyvind Johnson är också en god författare. 
Smaragden av Josef Kjellgren är den största av alla proletärro-
maner. 

Betyder begrepp som modernitet och postmodernism någonting för 
dig? 

Svårt att säga. Kan du ge några exempel på vilka författare 
du menar när du talar om postmodernism. Antonio Lobo Antu-
nes är fenomenal. Det är en god vän till mig som översätter ho-
nom. Nu var det ju Saramago som fick Nobelpriset; han är ju 
också bra, men av en annan sort. Han är en språklig virtuos. 
Marianne Eyre har översatt honom till svenska. 

Har dina barn på något sätt påverkat dig som författare? 
De har gett mig åtskilliga nya tankar, bland annat har de 

öppnat ögonen på mig för uppdelningen mellan manligt och 
kvinnligt i samhället och den patriarkala dominans som råder. 
Min yngsta dotter fyller 15 och det är mycket intressant att 
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höra hur dessa flickor diskuterar. De är mycket alerta. Alla är 
feminister, tror jag, i alla fall än så länge.  

Vill du att dina böcker ska läsas i någon bestämd ordning? 
Ju bredare man läser dem desto bättre. 

Kan du nämna tre korta texter? 
Jag kan nog hitta någon i Ut ur skogen. Den består ju av 

korta stycken. Jag är ganska fascinerad av att skriva kort: jag 
skrev ju mycket artiklar i Aftonbladet under den tiden Karl 
Vennberg var kulturredaktör. I en kvällstidning måste man ju 
skriva kort och precist. Folk som läser tidningen på bussen eller 
tunnelbanan måste man fånga med den första meningen, annars 
bläddrar de vidare. Det är en mycket god skola. 

Är du optimist eller pessimist? 
Jag är nog generellt ganska optimistisk, fast jag är ju realist 

också. Vid det här laget – vid 73 års ålder – har jag ganska stor 
erfarenhet och har sett många havererade projekt. Men männi-
skan verkar besitta en oövervinnerlig energi när det gäller att 
för-söka på nytt. 

Betyder musik någonting för dig? 
Jag är inte så intresserad av musik, utan mer av måleri. Där 

finns det nästan för mycket att välja på. Diego Rivera är en fe-
nomenal målare. Det var ju en utställning med hans verk här på 
Kulturhuset för något år sedan. Frida Kahlo, hans fru, hon är 
också bra. Vad gäller svenska konstnärer så kände jag Birgit 
Ståhl Nyberg. Hon är också en god målare. Det finns ju så 
många bra målare nu. Hemma har jag till exempel en målning 
av en kille från Pakistan, som blev fascinerad av Lappland och 
nu bara målar landskap därifrån. Han är mycket bra.  

Är det några filosofer och tänkare som varit viktiga för dig? 
Nej, där kan jag inte nämna någon speciell. Jag har inte fast-

nat för någon skola. Det som har varit marxistisk filosofi har 
varit så mycket bluff, så mycket lögn, och det har använts som 
vapen. Jag beklagar, jag har glömt så många namn. Du skulle 
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ha kommit för 20 år sedan, då fanns alla namn kvar, men nu är 
de skingrade. 

Var skulle du helst vilja bo om du inte bodde här? 
Helst skulle jag vilja bo i en världsstad som Bombay, eller 

Kairo. Jag har bott i Calcutta en vinter; det är en fascinerande 
stad. Det finns så mycket kultur i Calcutta, men det är en stad 
folk har mycket fördomar om: om fattigdomen där och liknan-
de. 

Blir du inte ledsen när du ser de fattiga? 
Nej, jag blir fascinerad över hur de klarar av tillvaron. När 

jag var i Calcutta började jag undersöka hur man bor i slum-
men. Även där finns det mäklare. Man börjar inte mitt i, utan 
man börjar längst ut, och så småningom avancerar man. Jag 
lärde också känna en liten tiggartjej: hon var kanske tio år, och 
väldigt fräck. Hon sa åt mig att ge henne en rupie – det är 
mycket, det vanliga är att man ger tio paisha – och då gav jag 
henne det. Sedan sa jag åt henne att ge mig en rupie, och då 
skrattade hon och gav mig den, och sedan tiggde hon tillbaka 
den igen. Hon följde med mig en lång bit tillbaka till hotellet på 
det viset. Alltså: det som är fascinerande med en stad som Cal-
cutta, det är den vitalitet som finns bland de som skenbart är 
utslagna. De är i själva verket inte alls utslagna, utan har en 
väldig livskraft. Även de som bor på gatan är inte alls apatiska, 
utan väldigt energiska. De är rena, de tvättar sina lumpor. Den 
fördomsfulla bild som finns av tredje världen gör mig irriterad 
och förbannad. Alla reportage från Calcutta handlar om asga-
mar och folk som skiter i rännstenen och liknande, men det är 
ju bara en del av allt. Verkligheten är så mycket större, och i en 
stad som Calcutta finns det så mycket kultur. Jag har aldrig sett 
så mycket böcker som där. Dans, och alla möjliga kulturytt-
ringar lever där. 

Är det några andra länder du skulle vilja bo i? 
Ja, det är många! Jag har bott i tredje världen, i Kina och In-

dien, och rest lite i Burma och Thailand. Jag har varit i Vietnam 
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och Laos, och i Västafrika en gång. Jag skrev en reseberättelse 
från Afrika en gång, I en egen klass till Kongo, men den är nog 
för lång för att bli en av dina tre korta texter. Den är på en 15–
20 sidor. 

Skulle du kunna säga någonting om Rapport från en medelsvensk 
stad? 

Det var en amerikan som hette Childs som skrev Sweden – 
the middle way 1947. Jag tyckte att han idealiserade Sverige, 
det där med social ingenjörskonst och liknande. I förordet po-
lemiserade jag mot att allt skulle vara så perfekt. Men boken 
handlar inte om Childs, det är bara titeln som anspelar på ho-
nom, utan det handlar om tolv vanliga svenskar: två äldre, sex 
medelålders, och fyra unga människor. Deras levnadshistoria 
blir samtidigt Sveriges historia, från bondeland till industrina-
tion. Jag har inte skrivit några stockholmsskildringar, eftersom 
jag inte bott i Stockholm förrän under de senaste 15 åren. Jag 
bodde utomlands under sammanlagt tio år, och jag har bott i 
Göteborg, Malmö, Borås, Västerås, och lite varstans. Jag har 
bott i samtliga stora städer i Sverige. I Göteborg trivdes jag bra: 
där jobbade jag på Eriksbergsvarvet, det var där jag blev hörsel-
skadad. Vi var 3 000 man som byggde båtar. Jag var anställd 
som plåtslagare och svetsare. 

Har du haft användning av arbetslivserfarenheterna i ditt författar-
skap? 

Ja, i novellsamlingen Ackord har jag sådana arbetslivsskild-
ringar. 

Dina böcker skiljer sig rätt mycket från varandra? 
Ja, de är rätt brokiga. Jag har också skrivit en som heter En 

livsberättelse, en intervjubok med undertiteln Från arbetare till 
entreprenör, gangster och skulptör. Jag intervjuade den här 
mannen: det blev 40 timmar band som jag sedan skrev ut för 
hand. Han berättar om sitt liv som företagare. Han kvaddades 
av en skatterazzia. Efter sju år blev han frikänd. Då hade allting 
gått åt helvete. Det var ett stort arbete att intervjua honom en 



50 

 
hel arbetsvecka, renskriva banden, och sedan skriva boken. Det 
var också svårt att få ut den: jag gick till sex förlag där man 
sade att det var en bra och intressant bok, men att den inte skul-
le sälja. Så gav Carlssons förlag ut den och den sålde i kanske 
100 exemplar, så de hade alldeles rätt. 

Hur kommer det sig att dina böcker i så hög grad skiljer sig från 
varandra? 

Det beror väl på att jag har rört mig i många olika miljöer 
och länder, och på att jag började skriva sent. När jag började 
skriva min första roman hade jag redan en bas av erfarenheter 
att utgå ifrån. Det är möjligt att jag hade kunnat bli en ”lovan-
de ung författare”, men jag undgick ett sådant öde – lyckosamt 
nog, för det är inte bra. 

Har den svenska naturen påverkat dig och ditt författarskap på 
något sätt? 

Ja, det är klart. Man skildrar nästan alltid Sverige. När jag 
skrev första delen av trilogin och skulle skriva nästa bok så slog 
det mig att det här var ju en typisk skildring av svensk natur. I 
den boken är det nästan bara sommar. Då bestämde jag att den 
andra delen skulle utspela sig på vintern. 

Varför tror du att du inte blir publicerad? 
Därför att förlagen inte ger ut så många. 
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Samtal med Stig Larsson 

 
Stig Larsson är poet, dramatiker, romanförfattare och filmregissör och 
kritiker med ursprung från Norrland. Han är grundare, tillsammans 
med Åke Sandgren, till tidskriften Kris, ett organ som introducerade 
postmodern filosofi och litteraturvetenskap i Sverige. Larsson har 
vunnit flera priser och vann senast Bellmanpriset 2006. 
 

Uppskattar du den amerikanska författaren Paul Auster? 
Nej usch, jag gillar honom inte alls. Man tycker alltid särskilt 

illa om dem som är ytligt sett lik en själv. Paul Auster är en av 
de ytliga amerikanska författarna, även om han i och för sig är 
intelligent. I Amerika finns det två riktigt stora författare i mitt 
tycke. Harold Brodkey håller jag för att vara den kanske störste 
efterkrigstidsförfattaren, tillsammans med Thomas Bernhard 
och Beckett. Det tillhör den stora världslitteraturen, i nivå med 
Dostojevskij, Proust och Kafka. Han gav inte ut mycket, men 
det han gjorde var fantastiskt. 

Sedan finns det James Ellroy och han är den enda som upp-
nått samma nivå som Dostojevskij och Brodkey. Sedan kan man 
tycka vad man vill om hans böcker. Det finns ingen som upp-
nått samma, vad man skulle kunna kalla, maskulina driv. Som 
läsare dras man in och känner att man måste läsa boken och 
inte kan sluta. En gång, när jag var på väg till en repetition, gick 
jag rakt in i en lyktstolpe när jag läste den – det är pinsamt, men 
jag kunde inte sluta läsa, eftersom det var så oerhört spännande. 
Man kan inte kalla honom för deckarförfattare, eftersom de 
håller sig på en annan nivå. Jag har läst alla hans böcker, även 
om det finns vissa jag inte gillar. Han är en mästare. 

Paul Auster däremot har jag svårt för. Jag vill absolut inte bli 
associerad med honom. Det finns några engelsmän som skriver i 
samma stil. Engelsmän skriver inte litteratur enligt min mening 
– de skriver mer duktig litteratur. Skottar och så kan skriva, 
men inte engelsmän. 
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Du har skrivit om Gogol? 
Det är konstigt att jag skriver om Gogol. Dostojevskij är den 

författare som står mig närmast. Dostojevskij hade även ett 
förhållande till Gogol och då tror jag att Gogol blir som en 
ställföreträdande Dostojevskij för mig. Jag skriver under på vad 
Dostojevskij gör, så om Gogol är som en fadersfigur för honom, 
så är han det för mig också. Gogol har annars aldrig gjort sam-
ma intryck på mig som Dostojevskij. 

I Döda själar, och i det som Gogol skriver, ligger det en san-
ning. Jag vet inte om jag förstod det tidigare, men jag tror att 
jag gör det nu. Det är en otäck sanning – som att folk köper 
döda, och jag tror att de gör det. Det är något skumt i det där 
och jag brukar jämföra mig med spådamen Saida eller någon 
liknande: Känner jag att något är skumt, då är det skumt. Jag 
har aldrig varit med om att det varit fel. Jag vet om personer 
som har ännu bättre spågummeliknande känsla. Särskilt en kille 
är så underlig att jag aldrig varit med om något liknande: På 
långt håll hör jag någon säga någonting eller skratta, och det är 
kanske 60 meter ifrån, och då säger han ”vilken dålig männi-
ska” eller någonting sådant. Att döma en person så snabbt är 
någonting absurt för mig. Men sen efteråt har det aldrig visat 
sig att han haft fel. Jag har stor respekt för det humanistiska 
men han är annorlunda. Jag har aldrig träffat en så kuslig män-
niska som också agerat därefter. Själv har jag inte samma per-
sonlighet, men jag har aldrig varit med om att jag känt att ”här 
är det någonting skumt på gång”, och så har det inte varit det. 
Det kan också vara så att jag känner att ”nu är det dags att gå 
härifrån”. Sådan intuition litar jag på väldigt mycket. 

Du är även dramatiker och det har sagts att dina verk är organis-
ka. Vad betyder det? 

Jag vet inte ett dugg vad pjäsen skall handla om – jag tar det 
replik för replik. Strindberg skriver också så och jag tror att 
även Norén gör det i viss utsträckning. Jag betraktar allt annat 
som bluff. När jag börjar skriva en pjäs vet jag inte alls vad den 
skall handla om. Jag skriver ner en replik, och så en till. Då vet 
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jag inte vart det är på väg – visste jag det vore det väl ingen idé 
att skriva det. Det vore helt meningslöst. Jag blir helt chockad 
ibland: ”Nej, men vad säger han. Och vad säger han. Det här är 
ju inte klokt.” Då kan jag ju inte sluta skriva heller, för det är ju 
så fruktansvärt spännande. Det blir jätteroligt och då är det 
naturligtvis roligt för publiken också: ”Nu ringer det. – Han har 
en brorsa. – Har han en brorsa, men vem är det då?” Sedan 
kommer det in en pundare: ”Oj, oj, vad skall hända nu då?” 

När jag jobbar med andra och skriver filmmanus då är det 
de andra som får ha grundidén. Sedan kan jag sitta hemma och 
få vad jag kallar flow och då skriver jag väldigt snabbt. 

Vad är flow? 
Det är en inspiration. Man stänger hela tankeverksamheten 

och tänker inte längre. Sedan känner du att du är inne i det här 
bara. Man kommer till ett läge då man lärt känna personerna. 
Då vet de bättre än du hur de skulle reagera. Då behöver man 
inte bry sig så mycket om vad de skall säga, för de är redan per-
soner som vet bättre än du hur de skulle agera i den situationen. 
Det är bara att nedteckna vad du har i huvudet. Det tar lite 
längre tid att nedteckna det än att spela det – men inte mycket. 
Jag skriver för hand. 

Är det här sättet att skriva det optimala? 
Ja, lustmässigt är flowen det bästa och särskilt om det är po-

esi, men det är sällan det händer. 
När det inte är poesi är det roligt: ”Nu ringer telefonen. – 

Det är hon! – Men hon är ju död? – Jag vet, men det är hon 
som ringer! – Lever hon?” Då blir den personen jätteglad: ”Jag 
lever, jag lever!” Man har varit helt inställd på att hon var död, 
och så lever hon! Det är verkligen absurt. 

Är det flow även när du skriver prosa? 
Det är annorlunda med prosa. Det var ju så längesen jag 

skrev prosa nu. Jag har faktiskt inte tänkt på det – det var ju så 
längesen. Det är inte likadant. 
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Jag vet inte, men det är annorlunda för du vet om det är bra 

eller dåligt. 

Vad är det som är speciellt med poesi? 
Ja, det har kanske att göra med kravet på poesi. Det skall 

vara som diamant rakt igenom. 
Alla texter som har rak högermarginal, och det här är på 

gränsen till knäppt, skriver jag på en gammeldags dator med 
lika mån-ga nedslag på varje rad. Det tog mig åtta år att lära 
mig tekniken så att jag kan göra det någorlunda obehindrat. Du 
måste lära dig nummervärdet av varje svenskt ord så väl att det 
bara finns i huvudet. Varför gör man det då, det verkar ju full-
ständigt snurrigt? Jag har ingen aning om varför jag gjorde det. 
När jag gör någonting, så frågar jag inte mig själv i någon sär-
skild utsträckning varför jag gör det. Utan jag bara gör det. 
Sedan visar det sig långt senare att det är ett jättebra system. 

Om du har tid att lägga ned på att skriva så är det här det 
överlägset bästa systemet. Du kanske skriver ett första utkast 
om du känner att du har kraften. Så kan du putsa i all oändlig-
het, utan att riskera att det drar åt olika håll. Att göra en annan 
radbrytning, när varje rad rent tekniskt tar två och en halv 
timme, det drar du dig verkligen för. Det är ett ofattbart arbete 
det handlar om. Den första texten jag skrev så var på bara någ-
ra sidor och det pågick under sex år. Det var inte på heltid men 
kanske sammanlagt motsvarande sju månader. Jag skrev om 
det, lågt räknat, trehundra gånger. Sen blev det också en bra 
text och därefter kunde jag fortsätta skriva på det sättet. 

Det är en närmast galen envetenhet och du bestämmer dig 
för någonting som en dåre: ”Det där skall jag göra!” Jag fattar 
inte ens varför jag gjorde det och tycker att det är lika dåraktigt 
som vem som helst. Men har du en gång lyckats bete dig som en 
dåre på det sättet, så fortsätter du ju med det. 

Det handlar inte så mycket om fallenhet. Många kompisar 
sedan barndomen ville också skriva eftersom jag gjorde det. Det 
är ju mycket lättare än man tror. De ville det verkligen, de ville 
det jättemycket. Den ene killen var ordblind och hade ingen 
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fallenhet alls och han är numera en av Skandinaviens mest 
framgångsrika filmregissörer. I klassen skrattade man åt Åke, 
som han hette, för det fanns säkert en fem eller sex stycken 
andra som hade större fallenhet. Åke fick hålla på i år för att 
jobba bort ordblindheten, och det tog sex, sju timmar om da-
gen. Det skrivandet ledde inte till någonting utan handlade bara 
om att jobba bort ordblindheten. Då vill man verkligen, och då 
går det också. 

Jag har alltid haft löjlig tur. Åke har haft löjlig otur. Jag sök-
te in på Scenskolan och kom in på en gång. Han kom inte in. 
Det är tre som kommer in och tusen personer söker. Han sökte 
nästa år igen, och kom på fjärde plats. Nästa år kom han också 
på fjärde plats och året därefter på femte plats. Men han ger sig 
inte och söker i Danmark, där han kommer in samtidigt med 
Lars Trier. Han övertygade Trier om att inte bara göra porr-
film. Det var ju ingen handling heller, de bara låg med varandra 
hela tiden. Det var ju bortkastad energi med ett sådant geni. 
Åke är ju så supermoralisk att det är ett under att de kunde 
umgås. Han fick Trier att börja med seriös film. 

Lars har en speciell personlighet och det hade han från bör-
jan. En stillsam kille, lite som en fjärilssamlande tant. Ensam 
och lite stel. Så säger han ”Stig, jag har en idé – jag tänkte att 
jag skall vara ett svin”. Då frågar jag ”Hur skall du göra då?”. 
”Mot journalisterna, jag tror det är en jättebra idé”, säger han. 
Vad gör inte den galningen – han skall hålla sin första presskon-
ferens och så har han inte gjort någon film trots att han fått 
pengar. De två andra personerna berättar om sina filmer men 
Trier säger att ”Nej, jag vill inte berätta om min film”. Istället 
föreslår han att de skall prata om de två andra regissörerna: 
”Den här som sitter till vänster är en väldigt sympatisk kille, 
men han är väldigt ointelligent. Han som sitter här till höger, 
han är en ren idiot. Att de här två killarna får göra film, det 
visar ju vilken nivå den danska filmen befinner sig på. Så jag 
tycker vi avlyser presskonferensen, för det här är ju bara pin-
samt.” Trier blev ju inte populär, men alla undrade hur hans 
film skulle bli. Det är som Bergman inför Cannes-festivalen år 
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1962 eller någonting sådant: ”Det kommer väl antagligen något 
pris, men ni skall veta att allting annat än Guldpalmen betrak-
tar jag som en personlig förolämpning.” Sedan fick han det tek-
niska priset. Jag skulle bli vansinnigt glad över ett sådant pris i 
Cannes, för det har ju ändå en viss glamour. Han tappade priset 
när han skulle ta emot priset och tackade inte juryn. Att bete sig 
kopiöst svinaktigt mot pressen konsekvent genom åren, det är 
starkt jobbat. Han har fått press för det. Det tokigaste han gjort 
var i Göteborg där han betedde sig helt sjukt. Publiken trodde 
inte sina öron: ”Jag har någonting viktigare att berätta. Min fru 
har blivit invalid. Efter att barnet föddes har hon blivit handi-
kappad. Så nu har jag skaffat en älskarinna. Hon sitter här i 
salen.” Vad skall man säga om det? 

Han har varit rejält impopulär bland homosexuella i Dan-
mark, men däremot enormt populär i alla damtidningar. Han 
har alltid ställt upp på intervjuer om hur han haft telepatisk 
kontakt och andra sådana helt knäppa saker. Gulliga ”hemma 
hos”-reportage med honom och hans hund. Riktigt dravel – ja, 
han är inte riktigt klok. 

Hur kan han bära en sådan roll? 
Jag förstår det inte, men han är ett geni. Jag hade ju en roll i 

första filmen och spelade obducent. Jag hade aldrig varit med i 
en film tidigare, men det var ju inte svårt. Jag hade fullständig 
tillit. 

Att vara regissör är ju ingen svår grej och det är förmodligen 
världens mest överskattade arbete. Det bygger bara på en enda 
grej förutom att man har någorlunda omdöme: Du skall säga 
att det är dåligt om det är dåligt. Om du som skådespelare tror 
att den där personen som du har att göra med kommer att säga 
att du är dålig, om du är dålig, då blir det inte svårt. Då kan 
man bara göra som den där personen säger. 

Jag vill inte sänka statusen i regissörsyrket, jag jobbar ju med 
det själv, men lite löjligt är det: Vem som helst ser ju om det är 
dåligt eller bra. Det är ju uppenbart. Det som är svårt är när det 
är långa tagningar och man måste memorera allting. Man kan 



57 

 
inte titta på mer än tre personer samtidigt, om man inte har 
enormt bra regiassistenter, och hålla det i huvudet samtidigt. 
Tittar man på fler personer samtidigt blir man helt snurrig – jag 
vet, för jag har försökt. Man blir yr. Men tre personer går, även 
om det är jobbigt. Att ha fler än tre personer som agerar samti-
digt är ovanligt, men det förekommer. Då får man ta in assi-
stenter. Men vanliga grejer är inte svårt, det är ganska lätt. 

Om vi tar Åke: Han kom till danska filmskolan och jag har 
aldrig varit med om någon som har så svårt för danska. Han är 
ju helt tondöv i språk och fick verkligen plugga danska. Han 
hade det så kämpigt. Sedan fick de i uppgift att göra en kortfilm 
och han lägger verkligen ner energi på att göra den där kortfil-
men. Så blir den uttagen till Wien och han vinner – han vinner 
guld. 

Det är en väldigt vacker sedelärande historia: Hur en person 
genom att verkligen bestämma sig för att klara av någonting, 
också lyckas. Åke är en person som är bara rakt av verkligt 
schysst och även godhjärtad, omtänksam och karaktärsstark. 
Han är naturligtvis inte dum i huvudet, men inte vad jag skulle 
betrakta som särdeles konstnärlig. Han är idag bland de fem, 
sex bästa på att skriva dialog i Norden och det är för att han 
ville. 

Den här historien brukar jag berätta när jag är på till exem-
pel skrivarkurser. Det är klart att alla vill någonting, men det är 
frågan om hur mycket man vill. Titta på idrottsmännen som 
tränar tio timmar om dagen. Då får man också resultat. 

Måste det inte också finnas talang? 
Det där är så överdrivet. Lite talang måste det väl finnas, 

men Åke till exempel hade nästan ingen talang. Han hade som 
bäst betyg tre i svenska. Han var bra i biologi och var intresse-
rad av fåglar, men det har inte med saken att göra. 

Stig, du ägnar dig också åt bildkonst: måleri, ibland kalligrafi. Hur 
viktiga är de här uttrycksformerna? 

Det betyder mycket för mig rent inspirationsmässigt. Jag är 
väldigt intresserad av konst och började egentligen som konst-
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när och hade utställningar när jag var jätteung, 1973 och 1974. 
Jag arbetade med extremt modern konst – det fanns inte i Sveri-
ge då, men det som betraktas som modern konst nu. I min krets 
arbetade vi mest med environments – vi byggde upp miljöer. 
Folk fattade ingenting när vi använde djurkroppar och liknan-
de; i Umeå trodde de att det var en protest mot miljöförstöring-
en. Vi arbetade i totalt vakuum, för på den tiden fanns det näs-
tan ingen information om internationell konst i Sverige. Vi läste 
internationella konsttidskrifter och visste därför en del om vad 
som hände. 

Här i Sverige var det bara politik, och vi var ju i och för sig 
maoister också då. Jag tycker fortfarande att jag lärde mig en 
hel del av de där åren och tar inte alls avstånd från det. Rent 
allmänpolitiskt betraktar jag mig själv nästan som kommunist, 
men sen är det ju rent praktiskt så att det är svårt att genomfö-
ra. Jag kan samtidigt inte säga att jag är någon större föresprå-
kare av kapitalism.  

Dåtidens maoister hade en absurd syn på konst, det var rena 
tokerierna. De flesta skickliga ryska konstnärer dödades i ryska 
revolutionen, men när man var ung tyckte man att lite offer fick 
man göra. Jag hotade mina klasskamrater med läger: ”Det är 
klart jag kommer att ange dig för det är min plikt; du skall 
hamna i läger”. Det är rent hyckleri när vänstern säger att de 
inte kände till lägren – jag var femton år och kände till dem. Det 
var ganska osympatiskt, men jag menade det. 

När det gäller språk och dialog, har vi författare som Sara Lidman 
som använder många nordsvenska ord och uttryck som det nästan 
krävs en ordbok för att man skall förstå. 

Till och med för mig. 

Kerstin Ekman använder också dialekt. Varifrån i Sverige kommer 
du? 

Jag kommer från ungefär samma område som Sara Lidman. 

Använder du dialekt i din litteratur? 



59 

 
Ibland i dialog. Jag har aldrig talat dialekt även om jag för-

står den lokala dialekten. 
Enquist, Kurt Salomonson och jag kommer från samma lilla 

område där kanske bara åttahundra personer bor. Torgny 
Lindgren kommer från byn bredvid. Ingen kommer från Skellef-
teå självt. Mina föräldrar härstammar från byarna mellan Bur-
träsk och Burum. Hela regionen är inte större än tre mil åt ena 
håller och en mil åt andra hållet, och nästan alla Norrlandsför-
fattare kommer därifrån. Sara Lidman kommer från Missen-
träsk, som ligger en åtta mil snett uppåt. 

Trots att det är ganska små avstånd kan det finnas stora 
skillnader mellan olika byar liksom även mellan mindre och 
större samhällen. Det är inte lika påtagligt nu som förr, men 
fortfarande finns skillnader kvar. En kompis jobbade med att 
isolera rör i källare och han blev alltid bjuden på kaffe när han 
kom hem till någon i Skellefteå, men bara en endaste gång i 
Umeå. I Umeå är de verkligen vänliga om man jämför med 
Stockholm, men det går ändå inte att jämföra med Skellefteå. I 
Skellefteå är det någonting underligt om man låser dörren när 
man åker på semester. Om någon kommer hem, så måste de 
kunna göra kaffe. Tanken att någon skulle kunna stjäla, var så 
främmande att tanken inte ens existerade. 

Hur länge fortsatte det att vara så? 
In på tidigt 1970-tal. En gång stals en cykel och alla var på 

jakt efter den. Tjuven hade inte en chans. 
Alla var enormt vänliga. I Umeå kunde folk vara lite fina av 

sig, lite nedlåtande. Det kunde inte överklassen vara i Skellefteå, 
för den var så liten. Jag gillar stilen i Skellefteå och det är lik-
nande i Piteå. 

Luleå har varit en hård stad, även om det blivit mycket bätt-
re. Jag har en kusin som varit tillsammans med någon från Lu-
leå och luleåbor är lite som göteborgare var förr: de är ganska 
hårda och mycket misstänksamma. Om en främling verkar lite 
valhänt i Piteå eller Skellefteå, så blir han omedelbart hembju-
den på middag, för det räknas bara som vanlig anständighet. 
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Ett jobb jag gärna skulle vilja ha är att vara universitetskans-

ler. Det är så många som går på universitetet, och de håller bara 
på med en massa strunt. Det finns en massa saker de kunde 
göra som skulle vara intressanta. Man skulle egentligen utgå 
från Strindbergs idéer. Han var en riktig forskare, även om 
många ser honom som en galning. Men det var Strindberg som 
hade rätt. När Strindberg såg någonting viktigt, något stort, då 
ville han undersöka det, och det är en riktig inställning. 

En intressant fråga är just vad de stora dialektala skillnader-
na inom det här lilla området i Norrland kan bero på. Vad be-
rodde det på? När det gäller Luleå och Piteå, så tror jag det är 
viktigt att Luleå länge, jag tror in på 1830-, 1840-tal, förblev 
finskspråkigt. Det är nog därför det är så stor skillnad mellan 
lulemål och pitemål. Stora delar av Norrbotten var finsksprå-
kigt, och det är någonting man som svensk inte gärna vill tala 
om. Finland har egentligen rätt till delar av Norrbotten och 
även Malmfälten. Rent befolkningsmässigt har de större rätt än 
oss till de områdena. 

Sedan finns de ju de där små byarna som uppe i Tornedalen, 
där det talas exempelvis överkalixmål. De blev isolerade under 
en tvåhundraårsperiod från 1600-talet, eftersom befolkningen 
runtomkring dem var finsk. Det är ändå märkligt och språket 
utvecklas på ett sätt som gjort det helt olikt rikssvenska. Det 
finns ingen riktig förklaring, för det är egentligen en för kort tid 
för att ett språk skall bli så annorlunda. 

Jag är svår att tala med, för jag kommer alltid in på andra 
ämnen. 

Jag skulle gärna tala mer om litteratur och dialekt. 
Jag kan inte skriva på dialekt rakt av – jag förstår det, men 

jag behärskar det inte. 

När det gäller kritikernas och författarnas förhållande med var-
andra, tror du att kritikerna kan förbättra en författare? 

Det borde kunna vara så, men är det nästan aldrig. Teater- 
och musikkritik är det lättaste, för där kan det finnas ett förhål-
lande, om kritikern har en ställning hos skådespelarna. Kriti-
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kern kan påverka teaterns utveckling, för skådespelarna vet om 
de är bra eller dåliga. Om skådespelarna märker att kritikern 
kan se, då har de respekt för den kritikern. Om han är kritisk 
mot en uppsättning som skådespelarna inte riktigt vet hur de 
skall tolka – ibland är det lite osäkert – och kritikern säger att 
det är dåligt, då spelar det en roll. 

När en kritiker inom musik- och teatervärlden gör ett väldigt 
allvarligt misstag, då är det nästan så att han blir sparkad. Det 
är kanske lite pinsamt att ta upp det, men det är det som är 
skälet att jag har det här förhållandet till Svenska Dagbladet. 
De förföljde mig i femton år. Tidningens kritiker skrev inte re-
censioner, utan skrev bara att pjäsen skulle stoppas. Det hela 
var ytterst pinsamt och han slutade skriva teaterkritik, men det 
var inte mitt fel. Jag blev rakt av förföljd. Det var inga recensio-
ner och det är svårt att köpa. 

Jag har valt ut en dikt, nämligen Choklad. 
Den är mycket bra, det tycker jag också. 

Är det en av de bästa du skrivit? 
Jag har ingen tio-i-topp-lista, men den är bra, det tycker jag. 

Om du väljer tre korta texter från ditt författarskap, vilka skulle det 
bli? 

Jag vet inte, svårt att svara på en gång. Jag måste tänka efter. 
Jag kan inte svara på en gång. 

Du tycker att det är svårt att välja? 
Jag gör det ogärna. Det är som om man säger ”välj ut de tre 

bästa” till någon som har en himla massa ungar. 

Är den moderna litteraturen fortfarande nyskapande? 
Ja, eftersom litteraturen är baserad på verkligheten som hela 

tiden förändras. Litteraturen kan inte ta slut. Det är annorlunda 
med konsten – där ser verkligheten ungefär likadan ut som den 
gjorde under renässansen. Men mänskligt liv är så pass förän-
derligt att det inte tar slut. 
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Ett formspråk kan däremot ta slut. En stark författare gör att 

hans samtid får svårare på ett sätt. Han snor – först ut på ängen 
plockar snyggast blommor. Om du kommer på ett sätt att skri-
va, så blir det svårare för dina efterföljare. Det är tydligast när 
det gäller poplåtar. När du tänker på de tidiga bra låtarna, kan 
man tycka att man själv kunde ha kommit på det, men det är 
det ju redan någon annan som gjort. 

Finns det några intressanta debutanter som du tycker är bra? 
Ja, det finns flera. Alejandro Leiva är bra – det tycker alla, 

men han är bra också. Sedan finns det en annan kille som inte 
uppmärksammats så mycket, eftersom han skriver så otäckt – 
det är Johannes Nilsson. Boken Recension är ganska läskig, 
men killen kan skriva. Framförallt beskrivningarna av knark. 

Jag tycket att det är så fruktansvärt hemskt att man halvt om 
halvt tolererar det här med ecstasy. Jag har hållit på en hel del 
med droger i mitt liv, men vissa grejer uppfattar man helt enkelt 
som så oerhört farliga. Jag har tagit det naturligtvis, och jag 
tycker att det är jätteläskigt. Framförallt efteråt, när jag kände 
hur det bet. Det hajade jag: biter det på mitt serotonin, då lär 
det bita på andras. Det dränerar hela serotoninproduktionen i 
skallen på dig – du blir som en zombie. Du märker det inte själv 
först, men lär märka det tio år framåt – oj, oj, oj. Jag säger det 
till alla unga människor: Rör det inte. Det är oerhört farligt när 
det får sådana effekter att det inte märks på en gång, utan bara 
långsamt. 

Tusen tack, det har varit väldigt intressant och lärorikt. 
Jag tycker att det är roligt att bli intervjuad. Det är därför jag 

gjort så många intervjuer. 
[Fråga ej medtagen på bandet:] 
Man bör veta någonting om det man skriver om. Grejen är 

den att människan i många fall är rakt av ond. Sedan får man 
försöka förbättra henne. Men det blir i många fall så att det är 
svårt att göra någonting åt hennes simpelhet. Om det inte är så 
att hon upplever att hon kommer att få betala för det. Enda 
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sättet att göra någonting åt det, det är att de vet att det kommer 
att upptäckas och framstå i så dålig dager, även om de då är 
döda, att de inser att de måste akta sig för det. Det är skälet till 
att det blivit avsevärt mycket bättre under 1900-talet. Mitt tips 
är att om ungefär 50 år, då kommer det att vara borta. 

Det kan bli en total urartning, som jag kämpar emot. Vi kan 
hamna i en San Francisco-liknande situation. Men om vi lyckas 
rädda oss ur det, då har jag ganska goda förhoppningar om att 
vi skall få en ganska schysst relation mellan könen. De proble-
men är nästan på väg att lösas. 

Vi måste lära de svenska killarna en del grejer. Jag försöker 
göra det. De unga killarna är ibland hopplösa och måste upp-
fostras. Det verkar i en del fall som om de inte haft några store-
bröder eller andra som sagt till dem en del grejer. Ibland tror jag 
att det måste vara någon snubbe som lurat dem, för det är så 
knäppt. 

För den riktigt unga generationen – sådant har du sällan sett, 
för de har genomskådat en massa grejer. Det är på det sättet, du 
lär dig mest av dem som är typ tre år äldre. Det är det som gör 
att de här olika typerna av rörelser, låt oss säga vänstern, hip-
pierörelsen och punkrörelsen – att allt det där är samtida, det 
beror inte på något man sett på TV. Utvecklingen gör att man 
reagerar på vissa saker som skett tidigare. Det där gör att vissa 
grejer går ingen på – de har genomskådat vissa grejer. De är 
mycket mer öppna. 

Får man en generation där det finns ett intresse för kultur – 
där är det ju fråga om rekrytering. Vad är det som drar, vad är 
det som intresserar folk? Jag är ganska optimistisk. Under den 
närmaste tioårsperioden får vi se någonting som mer liknar 
1980-talet. För 1990-talet var ju så hemskt, för på 1980-talet 
hade man efter ett tag en så släpphänt utgivningspolitik att det 
var rent av upprörande. Man gav ut så mycket skräp att det var 
upprörande. Så kommer 1990-talet, och då ger man nästan inte 
ut någonting alls. Jag träffar på folk på skolor och går ofta ige-
nom material. Många av dem får bara nej och nej och nej och 
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då övergår de till rockmusik och går förlorade för litteraturen. 
De byter genre. 

Folk fattar inte riktigt allvaret i det. Du kan inte bara lägga 
ner debutantverksamheten för att det varit katastrof i några år 
för att du varit för slapphänt. De gav ut tjugo debutanter en del 
år. De kanske skulle ha gett ut två. Nu har de inte gett ut någon 
under några år – det är just i Norstedts fall. De fick skit av eko-
nomerna. De där böckerna säljer inte så mycket – inte ens släk-
tingarna köper dem, för de får friexemplar. Det är faktiskt en 
hel del böcker som sålt under tio exemplar.  
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Samtal med Jan Henrik Swahn 

 
Jan Henrik Swahn är författare och översättare och har varit redaktör 
för Bonniers Litterära Magasin (BLM) 1990 och 1997–1999. Han har 
gett ett antal romaner och vunnit TCO:s litteraturpris 1997 och Göte-
borgs-Postens litteraturpris 2001. 
 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Jag lärde mig läsa när jag var fem år och började också skri-

va väldigt tidigt. Min far är också författare, det är som ett skrå 
som går i arv. Min far, Sven Christer Swahn, har skrivit rätt 
mycket, en 70–80 böcker. Hans science fiction 7 × framtiden 
(1974) är något av en kultbok. Som barn sade jag dock inte att 
jag ville bli författare. Det föreföll väldigt abstrakt. Däremot 
hade jag en moster som var konstnär, och att måla tavlor var 
betydligt mer konkret. Jag tror att jag sade när jag var barn att 
jag ville måla. 

Har barndomen betytt någonting för ditt författarskap? 
Jag återkommer hela tiden till den, i korta glimtar. De första 

sidorna i min senaste bok, Vandrarna (2001), skildrar den lek-
skola jag gick i som barn i Köpenhamn. Jag har inte skrivit nå-
gon regelrätt barndomsskildring, någon bok som handlar om 
min uppväxt, men jag tror att det här med mobbning – att inte 
bli accepterad och ha en dubbel kulturell identitet – har bidragit 
till att jag blivit författare. Det beror inte bara på att min far är 
det, för mina bröder har ju inte blivit författare. 

Du började med att skriva poesi? 
Ulf Eriksson påverkade mig genom att vara övertygad om att 

han ville bli poet under den tid då jag precis slutat gymnasiet 
och bara ville skaffa mig erfarenhet, resa och liknande. Han 
utövade ett inflytande på mig genom sin begåvning och sin vän-
skap. Vi läste varandras texter och diskuterade dem. Jag känner 
mig delaktig i de dikter han skrev då – jag har sett hur de växte 
fram. Bäst tycker jag om de dikter där han är mest personlig; 
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han är en skicklig ord- och språkpoet. I sex–sju år var jag poet, 
och blev publicerad bland annat i BLM. Men det ”blev” inte 
riktigt förrän jag skrev mina första romaner. 

Var det svårt att byta från poesi till prosa? 
Nej, det var lätt, eftersom jag borde ha skrivit prosa hela ti-

den. Jag lärde mig mycket av att skriva dikter: att komprimera, 
skapa bilder. Jag strävar efter att skriva enkelt, ta bort allt onö-
digt. Det händer när jag skriver att jag uppnår ställen där det 
plötsligt blir poesi. Jag skriver poesi i flykten, utan att tänka på 
det. 

Du var ett år i Frankrike. Blev du påverkad av litteraturen och kultu-
ren? 

Jag var där 1982–1983, och blev väldigt påverkad av littera-
turen: Jean-Marie Gustave Le Clézio, Claude Simon, den nya 
romanen, surrealisterna – jag tyckte om vad man kunde göra 
med språket. Men framför allt kom jag ut i livet och in i en ro-
manvärld. Jag började skriva. 

Var det svårt att få din första bok publicerad? 
Nej, jag trodde att det skulle vara omöjligt att bli publicerad 

eftersom jag blivit refuserad så många gånger – jag har säkert 
100 refuseringsbrev hemma – men en månad efter att jag skick-
at in manuset ringde de från förlaget och sade att de ville ge ut 
boken. 

Vad handlar den om? 
Huvudtemat är vad som händer med människor som blir 

kvar i en fattig by där det inte längre finns någon fungerande 
ekonomi – hur livet blir hårdare och toleransen minskar. Jag 
skildrar två alkoholiserade bröder som lever i misär och inte är 
accepterade – de får inte ens köpa bröd av bagaren. Plötsligt 
kände jag att jag kunde se världen genom deras ögon, och det 
var då jag började skriva. 

Sympatiserar du alltså med svaga grupper? 
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Ja. Ett samhälle bör bedömas efter hur det behandlar svaga 

grupper, och det är alltid bra att skriva om dem. På 1980-talet 
kallade man det jag skriver ”romantisk socialrealism”. Man 
menade att mina böcker visserligen är socialrealistiska, men 
ibland tränger jag djupare in i någonting så att det förtätas och 
blir till poesi, till drömmar. Personernas inre världar – hur de 
ser på världen och vad de drömmer om – är lika viktiga för mig 
som de yttre, det blir aldrig någon slags socialreportage eller 
Wallraff-repor-tage. Det här har jag lånat från hur jag upplevde 
skolan. Vad jag än gjorde eller tänkte så var det ändå alltid fel, 
så då kunde jag ju lika gärna tänka som det föll sig naturligt för 
mig. Att inte bli accepterad hjälpte mig att förbli den jag var, 
medan många andra var så ivriga att passa in att de till sist inte 
visste vilka de var. Jag tror att många människor som inte blir 
accepterade fortfarande vet vilka de är och därför kan berätta 
mycket intressant om hur samhället ser ut. De är sanna röster. 
Sedan kan de vara fulla av obehagliga röster: de kan vara rasis-
tiska och överhuvudtaget hatiska mot andra grupper som de 
anser har det bättre än de själva. 

I dina böcker finns ett inslag av ironi, av tragisk absurdism? 
Med skrattet överlever man. Bland alla svaga, icke-

accepterade grupper har jag mött humorn: den finns där hela 
tiden och är viktig att få med. I synnerhet i mina första böcker 
ges humorn stor plats, det kan nästan bli fars, eller slapstick, 
ibland. I mina senare böcker har den inte fått lika stor plats. 

Tycker du att dina böcker bör läsas på något speciellt sätt? 
Min dröm är att lyckas få läsarna att inte läsa böckerna med 

någon distans, och inte se huvudpersonen som någon bisarr 
figur eller person, utan att de ska komma så nära huvudperso-
nen att de nästan känner att de blir denne. 

Hur placerar du dig bland svenska författare? 
Jag tycker att jag är rätt unik bland svenska författare. Det 

finns ingen annan som skriver som jag. Det kan vara för att jag 
är mer påverkad av utländska författare. Mina böcker väcker 
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också mycket större intresse i till exempel arabvärlden, Grek-
land eller Östeuropa – de är inte nordiska. Man skulle kunna 
kalla mig internationell, om man med det menar att gå utanför 
Europa: England, Tyskland osv. 

Du har även skrivit litteraturkritik? 
Ja, men jag har aldrig sett det som mitt huvudsyfte. Ibland 

tycker jag om att formulera mina tankar om en bok. Jag är 
dock ingen sträng kritiker, utan försöker se vad författaren vill 
göra, vad boken kan säga. 

Tror du att den svenska litteraturkritiken har utvecklats kvalitativt? 
Jag tycker att den har gått tillbaka. Till skillnad mot film- 

och teaterkritik spelar den väldigt liten roll. Får en pjäs bra kri-
tik springer alla och köper biljetter, får den dålig kritik måste 
den läggas ned efter tre veckor. Böcker däremot klarar sig utan 
kritiken, där är det helt andra marknadskrafter som styr. Orsa-
ken tror jag är att litteraturkritiken blivit sämre, den har inte 
hittat någon ny, spännande form. 

Hur är det med förhållandet mellan modernitet och tradition? 
För mig är det viktigt att använda ett språk som inte fångas i 

väldigt tidsbundna konventioner och därför snabbt åldras. I 
mina böcker skildrar jag ofta människor som lever ungefär som 
på 1800-talet: de lever inte i MTV-världen, de har inga datorer, 
ibland har de inte ens tak över huvudet. Jag försöker se hur de 
tar sig uttryck som människor. Tekniken som sådan intresserar 
mig inte. Det gäller även de nya romantekniker som bygger på 
postmodernismen, till exempel cut up-tekniken, där man sätter 
samman små korta stycken i enlighet med Hollywood-filosofin 
att människor inte orkar koncentrera sig på någonting längre än 
fyra minuter. Jag förespråkar en annan estetik: man går in lång-
samt, men kommer hela tiden längre och längre in. 

Vad kan du säga om språket? 
Språket är också väldigt viktigt. Därför har det blivit svårare 

att läsa böcker, men när jag hittar en författare med bra språk 
blir jag oerhört inspirerad. Thomas Bernhard, till exempel: han 
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visade att man kan få vara monoton om det tjänar ett syfte. Det 
är inte alltid det vackra finns i att man uppfinner nya ord eller 
nya sätt att säga någonting. Mest intressanta är de författare 
vilkas språkliga djärvhet är en konsekvens av djärvhet i tanken, 
av att de vågar gå långt. Av svenska författare kan man nämna 
Stig Dagerman, Eyvind Johnson och Lars Ahlin. 

Du har läst språk, bland annat polska? 
På 1980-talet reste jag i Polen, och studerade litteratur och 

kultur. Polen fascinerade mig först genom att vara annorlunda, 
men sedan upptäckte jag en humor jag kände igen. Det kändes 
som att komma hem. Mina första böcker utspelar sig inte i Sve-
rige. Jag tror att jag kände mig mer fri utomlands: där var jag 
en främling, men på ett sätt som inte behövde förklaras. Men 
man måste kunna språket för att kunna skriva om ett land: då 
kan man prata med människor och bli en del av ett samman-
hang, även om man är främling. 

Planerar du dina böcker i förväg? 
Jag sitter aldrig och tänker ut en bok. Det börjar med att jag 

har en vision – jag ser en värld och vill skriva om den. Så gör 
jag anteckningar och vet inte om jag är i början, mitten eller 
slutet av boken, utan jag skriver bara på. Planen och teorin 
kommer kanske så småningom, men då har jag redan hunnit 
skriva väldigt mycket. 

Vad är din motivation? 
Det dramatiska mötet med en annan människa eller en an-

nan liten värld. Jag känner starkt att mitt liv ska vara som en av 
mina romaner, och mina romaner ska kunna vara mitt liv. 

Vad kan du säga om titeln Kärlek och äventyr? 
Den var lite ironiskt menad: kärlek och äventyr är någonting 

av det viktigaste i livet, men just de orden har blivit exploatera-
de och profiterade på av bestsellers och dåliga böcker, som all-
tid har med dem i titeln. Jag tog tillbaka de orden och hade dem 
på min bok. 
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Sorgen verkar vara viktig för dig? 
Jag vägrar släppa tilliten, och då kommer sorgen. Jag vill tro 

på människan och därför har jag med åren fått en väldig trygg-
het i mig själv. Ska man fylla mig med sorg måste man ta till 
ganska hårda metoder. 

På vilket sätt har ditt författarskap bidragit till svensk kultur? 
Genom att visa att det är möjligt att skriva som jag gör, att 

det fortfarande finns starka berättelser överallt. 

Är du mest intresserad av idéer eller konstnärliga former? 
Mest av konstnärliga former, dialoger etc. Långsamt har det 

dock börjat gå upp för mig att jag också är intresserad av olika 
idéer. En sak jag finner märklig är att man vägrat se mig som en 
samhällsangripare, en samhällskritisk författare. Tiggare var 
den första bok som skildrade hur Stockholm förändrats till den 
grad att man kan plocka in scener från Aten, Paris eller London 
utan att någon märkte det. Recensionerna jämförde mig bara 
med andra författare – Selma Lagerlöf eller Edgar Allan Poe, 
och ständigt till min nackdel – boken blev sedd som en litterär 
produkt eftersom jag är en litterär person. Den väckte ingen 
debatt eftersom jag inte är känd som debattör. Det gjorde mig 
besviken: mitt författarskap räckte inte till, jag påverkade ingen-
ting. Sedan dess arbetar jag med hemlösa kvinnor i Stockholm. 
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Samtal med Hédi Fried 

 
Hédi Fried är författare och psykolog och är född i Sighet, Rumänien. 
Hon överlevde internering i koncentrationslägret Auschwitz och Ber-
gen-Belsen under andra världskriget och kom till Sverige med Berna-
dottebussarna. Fried är innehavare av medaljen Illis Quorum och har 
bland annat skrivit Skärvor av ett liv. Vägen till och från Auschwitz 
(1992), Livet tillbaka (1995) och Ett tredje liv. Från jordbävning i 
själen till meningsfull tillvaro (2002). 

 

När blev du intresserad av litteratur? 
Jag har varit intresserad av litteratur hela mitt liv, ända se-

dan jag började läsa. Först sagor, sedan ungdomslitteratur och 
ganska snabbt romaner. På den tiden var unga flickor inte till-
låtna att läsa vad som helst. Mina föräldrar var mycket liberala 
och censurerade inte min läsning och jag kommer ihåg att jag 
läste romaner redan som trettonåring. Det var inte alltid jag 
förstod dem, men jag läste mycket. 

Vilka sagor var de allra första? 
Det var bröderna Grimms sagor, Andersens sagor, folksagor, 

påhittade sagor – det var lite av varje. Sedan brukade jag också 
berätta sagor för mig själv på kvällarna, när ingen hade tid att 
berätta för mig. Då hittade jag på sagor själv. 

Du skriver om dig själv från det att du var två år. Är det möjligt? 
Ja, det är mitt första minne. Jag har fått det kontrollerat ge-

nom att en kusin från Amerika kom till Sverige för fem, sex år 
sedan. Det var första gången som jag träffade honom sedan 
1926, 1927 när han var i Rumänien för första gången. Jag be-
rättade för honom, det som jag mindes. Det var så roligt, för 
han kom inte ihåg det som jag berättade. Däremot när han be-
rättade, det som han kom ihåg, då vidgades mina minnen också. 
Då kom jag ihåg lite mera, genom att han berättade. Det var 
ganska intressant. 

Du är mer positiv till din far än till din mor. 
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Idag känner jag att jag var orättvis. Jag hade inte förstått hur 

det fungerade på den tiden – du vet, papporna tyckte att upp-
fostran var kvinnans sak. Pappa var den snälle och mamman 
var den som var sträng och bestraffade. 

Är det relaterat till mor–dotter dominans? 
Det är mycket möjligt. Jag kommer ihåg att det var lite av 

Elektrakomplex. Far var alltid så arg när mor tog tid på sig när 
de skulle gå någonstans. Hon blev aldrig färdig, och far väntade 
och väntade. Det blev alltid lite bråk: ”du kan aldrig vara fär-
dig”. Då minns jag att jag alltid skulle vara punktlig och det har 
följt mig ändå till idag. Vad jag förstår idag, med mina psykolo-
gikunskaper, var det jag som skulle favoriseras av min far, inte 
min mor. Jag skulle ta hennes ställning. 

Var religion viktigt för dig som barn? 
Ja, det tycker jag. Det kändes bra på den tiden att tro på att 

Gud kunde hjälpa. Jag kunde be till Gud att det inte skulle bli 
krig och när ryktena om krig tystnade, då kunde jag tro att det 
var Gud som hjälpte mig för att jag bad. Jag tycker att det är 
bra för ett barn att veta att det kan finnas hjälp någonstans. 

Du berättar om sjukdom och galenskap. I närheten av ert hus fanns 
det ett psykiatriskt sjukhus. 

Ja, just det. Vi bodde mitt emot sjukhuset och där fanns det 
en avdelning för sinnessjuka. De fick promenera i sjukhusets 
trädgård. Det kunde vi se ibland, men jag förstod nog inte så 
mycket om vad det var för fel på dem då.  

Du uttrycker mycket på litet utrymme. Var du den första kvinnan i 
Sverige som skildrade Auschwitz och krigets elände? 

Ja, jag tror det. Det tänkte jag inte på när jag skrev – jag 
skrev inte för att jag var kvinna, utan jag skrev för att det skulle 
berättas. Först och främst tänkte jag på mina barn, men vart 
efter förstod jag att det var viktigt även för andra. Jag hade en 
stor hjälp i Margareta Sjögren, som jag träffade när jag började 
skriva. Hon uppmuntrade mig att sprida det till en större läse-
krets. Jag trodde inte det var tillräckligt bra för att publiceras 
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och frågade om hon ville titta på det. Hon ville det, och upp-
muntrade mig; det hjälpte mig mycket. 

Om en man skriver, blir det då helt annorlunda? 
Det tror jag säkert. När jag pratade med folk efteråt fick jag 

reda på att ingen berättat om det här med menstruationen. Jag 
vet inte om det kommit senare, men säkert inte innan, och inte 
bara i Sverige, utan överhuvudtaget. Sedan om hur unga flickor 
även i svåra situationer förblir unga flickor: romantik, och 
känslor som väcks av snygga killar. Det kan inte en kille berätta 
om. När en kvinna skriver, skriver hon ur sin egen synpunkt. 

Vad är ditt sorgligaste eller svåraste minne? 
Det är så självklart. Ibland frågar barn mig om det, och då 

säger jag: ”Du har läst boken själv. Vad tycker du är det svåras-
te?” Då har de oftast inget svar och jag frågar då vad som skulle 
ha varit det svåraste för dem, om de levt mitt liv. Då brukar de 
säga att förlora sina föräldrar. Det är naturligtvis det som är 
svårast för mig också. 

Kan du ge några råd till en ny generation av författare när det 
gäller att berätta om krig? 

Att berätta precis som de känner och inte tänka, utan ge ut 
det som finns inuti. Man kan inte fundera, utan det måste 
komma med egna ord, med det som man innerst inne känner. 

Du har en flerspråkig och mångkulturell bakgrund. Var det så hela 
tiden? 

Jag har alltid varit intresserad av språk. Jag växte upp med 
både rumänska och ungerska, som är två helt olika språk. Se-
dan började jag läsa franska när jag var kanske elva år och eng-
elska när jag var fjorton. Tyska kom också in och även hebreis-
ka. Jag har varit in-tresserad av språk, och haft lätt för det. Det 
var en tillgång i lägret att jag kunde både tyska och franska, och 
även lite italienska. 

Vilka språk har du skrivit på? 
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Jag skriver på svenska. Jag kan skriva på de andra språken, 

men inte litterärt. Engelska kan jag faktiskt även skriva litterärt 
på, och det gör jag – lite noveller och artiklar. 

Har du studerat engelsk litteratur? 
Jag har läst språket och sedan har jag gått en Cambridge-

kurs här i Stockholm. Däremot hade jag hjälp av en god vän till 
mig, en engelsman, som var lektor i svenska i Uppsala. Han var 
lärare på Cambridge-kursen, och sedan upprätthöll vi vänska-
pen hela livet. Tyvärr gick han bort för ett halvår sedan. Han 
har hjälpt mig mycket – vi träffades ofta och han var mån om 
att hjälpa mig på traven i litteraturen och rätta min engelska. 
Det är han som översatt min första bok till engelska också – 
Michael Meyer. 

Vad är kärlek för dig? 
Det är mannen som betyder allt – som är både far, mor, sys-

ter, bror, vän och käresta. Allt vad du vill, som ersätter en fa-
milj och gör dig hel igen. 

Vad är kärlek generellt? 
En känsla som gör att man vill ge. Inte så mycket att få, utan 

att ge. Att veta att det är någon som besvarar ens känslor. Man 
kan gå in i varandra och det blir en helhet. 

Hade det med religion att göra? 
Det var snarare uppfattningen att en fin flicka håller på sig – 

en viktoriansk uppfostran, efter drottning Victoria. Jag blev 
uppfostrad i den andan och det hade jag svårt att bli av med. 

Du har ett nära förhållande till dina familjemedlemmar? 
Ja, familjen är väldigt viktig för mig. Min syster betyder oer-

hört mycket för mig, liksom mina barn. 

Det var en konflikt mellan dig och din syster när ni var barn. 
Som barn var jag mycket svartsjuk på min syster, som jag 

trodde favoriserades. När vi pratade om det som vuxna visade 
det sig att hon varit svartsjuk på mig. Vi var så olika och jag var 
svartsjuk på hennes skönhet – hon var liten och älsklig och 
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kunde sätta sig i knäet på alla. Jag var mer tillbakadragen och 
min syster trodde att föräldrarna föredrog den intelligenta, duk-
tiga storasystern. 

När splittrades familjen? 
När vi kom till Auschwitz. Jag kände en skyldighet mot mina 

föräldrar att ta hand om min lillasyster, och i efterhand förstår 
jag att det var en styrka eftersom det gav mig något att leva för. 
De som inte hade någon med sig eller inte blev vän med någon, 
de förlorade livsviljan och aptiten. 

Du berättar om Auschwitz och det är inte lätt för barn eller ens 
ungdomar att förstå. 

Nej, det stämmer, men jag försökte berätta på ett enkelt sätt. 
Barnen tar till sig så mycket de kan. Det vet jag själv när jag 
läste böcker jag inte förstod helt – jag gick tillbaka när jag var 
äldre och då förstod jag vad det handlade om. Så är det kanske 
med min bok också. Jag minns faktiskt en bok jag läste, om det 
var Maupassant. Det var en av hans böcker, jag tror att det var 
La peau d’âne, eller Åsnehuden, tror jag den heter på svenska. 
Jag förstod inte helt, men jag mindes vad jag läst och långt se-
nare förstod jag vad det betydde. Å andra sidan, vem kan förstå 
Auschwitz? Inte ens jag kan säga att jag förstår. 

Känner du till Frankfurtskolan inom filosofin? Theodor Adorno har 
sagt att det är barbariskt att skriva poesi efter Förintelsen. 

Det är så många andra som förnekat detta. Jag tycker inte att 
han har rätt. Tvärtom, livet måste gå vidare – du kan inte sitta 
och bara tänka på vad som varit, utan du måste tänka på det 
som skall komma. 

Det finns de som förnekar Förintelsen. Vad säger du om deras ar-
gument? 

Jag skall berätta för dig hur jag ser på det. När jag hörde det 
för första gången så skrattade jag. Andra gången skrattade jag 
inte, och tredje gången förstod jag att man måste göra någon-
ting. Genom att det varit tyst om Förintelsen i fyrtio år, så har 
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ungdomen ingenting att sätta emot. Ungdomen vet inte vad som 
hänt och jag måste arbeta med att upplysa den. 

Jag arbetar mycket ute i skolorna, som du kanske vet, och 
med universitetet. Nu har jag kommit så långt att jag har fått in 
en kurs om Förintelsen på Stockholms lärarhögskola. Jag har 
just fått ett telefonsamtal från Thomas Östros om att jag skall 
träffa hans statssekreterare. Jag skall berätta mer om mitt pro-
gram, eftersom jag gärna vill ha det i hela landet. 

Det här är väldigt viktigt för mig. Nu när kunskapen om 
Förintelsen har spritts, har förnekelsen minskat. Det är mindre 
nazistiska grupper som hör av sig. 

Det finns olika uppfattningar om hur man skall förhålla sig till för-
fattare som är eller varit nazister. Hur ställer du dig till det? 

Många säger att man måste skilja på författaren och hans 
verk. Jag vet inte om jag kan göra det. Jag har just läst en ru-
mänsk författare som du säkert inte känner till, som heter Mi-
chael Sebastian. Han var jude och mycket god vän med Michael 
Jarde, som var en stor antisemit. Han var känd och han har 
gjort mycket. Sebastian var jude och levde i Rumänien, då anti-
semitiska regeringar var vid makten – de skickade judar till 
Transnistrien. Ändå försvarade Sebastian den här mannen: det 
är en stor man och Sebastian skilde därmed på hans verk och 
hans liv. Jag frågade en rumänsk författarinna, Gabriela Meli-
nescu, och hon sa att det visar bara på hans storhet, att han kan 
bortse från detta. Jag kan inte hålla med om det. Om en man 
har en uppfattning som kan sätta mitt liv i fara, då kan han inte 
vara min vän. 

Det finns några exempel i Sverige. Verner von Heidenstam var en 
stor poet och hade nazistiska tendenser. 

Det är kanske lite annorlunda när de inte lever längre. Jag 
har inte tänkt så mycket på Heidenstam, men Wagner har jag 
tänkt en hel del på. Jag tycker om Wagners musik, fast han var 
antisemit. Det är sorgligt, men så är det. 

Samma tendenser fortsätter än idag, men på lägre nivå. 
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Det sägs skämtsamt att antisemiten inte hatar judar mer än 

han måste. Jag läste en recension om Ekerwalds bok om Céline. 
Ekerwald säger att Céline var en stor författare, även om han 
var antisemit. Han säger ungefär samma sak som jag sade nyss, 
nämligen att Céline inte var värre än de flesta i Frankrike under 
den tiden. Det är så sorgligt, för det är samma sak än idag. 

Är de fyra böckerna knutna till olika faser i livet? 
Första boken, Skärvor av ett liv, handlar ju om mitt liv från 

barndomen och till befrielsen i Bergen-Belsen. Andra boken, 
Livet tillbaka, börjar där den första slutar. Det handlar om den 
stora vägen tillbaka, det stora arbetet att komma tillbaka till 
livet. Du får livet tillbaka när du blir fri, men samtidigt börjar 
kampen att arbeta sig tillbaka. Det räcker inte att födas, du 
måste lära dig att krypa, sitta, gå. På samma sätt måste du lära 
dig allting igen när du kommer tillbaka från ett sådant trauma. 
Särskilt när du kommer till ett nytt land, med nytt språk, nya 
vanor – ja, allting är nytt. 

Fanns det motstånd mot invandrare vid den tiden? 
Nej, det var så att vi var välkomna. När lägrets portar öpp-

nades 1945 och engelsmännen befriade oss i Bergen-Belsen och 
kablade ut bilderna, då blev alla chockade. Man hade inte vetat 
vad som pågått där. Sverige tyckte då att vi som inte haft krig, 
måste hjälpa de där stackarna som överlevt Bergen-Belsen. Då 
skickades Röda Kors-bussar för att hämta de överlevande för 
sex månaders konvalescens i Sverige. Då var alla snälla för alla 
tyckte synd om oss, men de ville inte riktigt höra vad vi varit 
med om, för det var för svårt. Svåra saker skjuter man ifrån sig: 
”Gud vad jobbigt, stäng av, jag vill inte se”. Är det inte så idag 
också? Du har kommit till ett nytt land och får glömma bort 
vad som varit – sådant kommer aldrig hända igen. Så det blev 
tyst. Samhället fick betala med den uppvaknande nazismen. Vi 
överlevande fick betala med vår hälsa, och våra barns hälsa. Det 
du inte berättar om, stannar kvar och förorsakar problem. 

Sverige var väl ett u-land då? 



78 

 
Nej, det kan jag inte säga. Det var inte så utvecklat som idag, 

men det var en demokrati och det var det som gjorde att jag 
stannade här. Jag upptäckte så småningom att här finns det 
demokrati, inga förutfattade meningar och inga fördomar, 
trodde jag. Här kommer alla alltid behandlas lika, oavsett reli-
gion eller hudfärg, trodde jag, eftersom alla som hade varit na-
zister hade försvunnit. Det var då jag bestämde mig för att 
stanna och inte ge mig iväg efter sex månader. 

Du gifte dig senare med en svensk man. 
Jag gifte mig så småningom med mannen som jag träffat för 

första gången när jag letade efter min far i Bergen-Belsen. Sedan 
träffade jag honom igen i Stockholm och där började vi umgås 
och så småningom blev det kärlek. Nu när jag ser tillbaka på 
det, kom han i min fars ställe, för han var så mycket äldre ock-
så. Det var något av en far–dotter-relation. 

Kan man säga att dina barn har en mångkulturell bakgrund? 
Ja, de uppfostrades som judar och det var viktigt för oss. Vi 

har behållit våra traditioner och har till och med hållit kosher 
fastän det varit svårt i Sverige. Vi gjorde det just med tanke på 
att de skall förstå att de har ett judiskt ursprung. Varken min 
man eller jag var särskilt religiösa, trots att vi blivit uppfostrade 
så – men du vet att i ungdomen är det så många andra influen-
ser. Speciellt när vi var unga var det kommunismen som var den 
stora frälsaren och då blev man ateist mer eller mindre. Min 
man sade när vi fick barn, att om vi inte håller kosher hemma, 
hur skall de då veta att de är judar när de lever i ett sekularise-
rat samhälle. Så vi gjorde det, och då fick de se det judiska 
hemma och sedan det andra ute i samhället. 

När du talar om traditioner, inkluderar du då kläder, skägg och 
liknande? 

Nej, inte alls. Först och främst var jag inte uppfostrad i den 
traditionen. Utåt var mina föräldrar assimilerade och gick kläd-
da som vi gör idag. Jag vet inte hur jag reagerat om jag blivit 
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uppfostrat i en annan tradition; däremot har jag behållit den 
tradition som mina föräldrar gett mig. 

Vad är relationen mellan fakta och fiktion? 
Första boken är rent biografisk. Allt som jag berättar om har 

hänt och med de personer jag beskriver. Den andra är halvt 
biografisk. Där berättar jag från befrielsen till nästan idag. Där 
kommer så många andra personer in, som kanske inte är roade 
av att jag berättar om deras öde – så jag fick ändra namn. Hän-
delserna är riktiga, men personerna kanske inte stämmer helt. 

Hur förhåller du dig som kvinna till de patriarkaliska religionerna? 
Jag sysslar inte så mycket med religion. Däremot kan jag för-

stå de som framför synpunkten att vi inte kan veta att Gud är 
en man, utan det kanske är en kvinna. Jag kan alltså förstå det 
feministiska synsättet, men det är ingenting jag sysslar med. 

I alla tre religionerna har kvinnan inte samma rättigheter som män. 
Det gillar jag inte, naturligtvis. När pojken blir tretton år, då 

blir han bar mitzvah och då får han alla rättigheter och skyldig-
heter som en vuxen man har. När flickan är tolv då blir hon bat 
mitzvah och därmed vuxen. Jag har sju barnbarn, varav fyra är 
flickor och tre är pojkar. När flickorna blev bat mitzvah skrev 
jag om att visserligen ger vår religion oss mest skyldigheter, och 
inte så många rättigheter, men det tillkommer oss också att ta 
till oss de här rättigheterna, och det är viktigt att göra det. 

I Bibeln finns uttrycket ”öga för öga”. 
Det rör sig om en missuppfattning av den judiska religionen. 

Det handlar inte alls om att man skall hämnas. Det är inte så att 
om du fått en örfil får du ge det tillbaka, utan tvärtom har det 
en annan förklaring. Jag kan inte säga det exakt nu, men jag har 
fått det förklarat en gång. 

Det finns en stor judisk litteratur, med många geniala författare och 
intellektuella. De har varit inspirerande för hela världen. Vilka författa-
re har varit mest centrala för dig? 
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Buber som har skrivit Du och jag. Jag har även läst lite i 

Chassidiska historier, men tyvärr inte mer. 

Läser du mest svensk litteratur eller någonting annat? 
Jag läser inte så mycket som jag skulle vilja, ärligt talat, för 

jag hinner inte. Jag läser mycket facklitteratur, och hinner inte 
läsa så mycket skönlitteratur. Jag kan läsa båda och på resor 
försöker jag ta med mig någon skönlitterär bok. Tyvärr blir det 
inte så mycket som jag skulle vilja. 

När du besöker skolor och talar, ber de dig då att läsa ur dina 
böcker? 

Nej, det gör de inte och jag hinner inte heller, för jag har så 
mycket att berätta. Jag har inte heller så lång stund på mig. Jag 
brukar ha en och en halv timme och då vill jag prata om meka-
nismerna bakom Förintelsen, så att de förstår lite mer vad som 
hänt, och inte bara min historia. De flesta har läst min bok när 
jag kommer och jag brukar säga till lärarna att jag föredrar att 
de läst boken när jag kommer. Då brukar jag berätta allmänt 
om Förintelsen i en timme och sedan i en halvtimme i korta 
drag om vad som hänt mig. 

Får du den frågan ofta? 
Ja det får jag, och då brukar jag säga att det beror på er – det 

är ni som bestämmer. Sedan brukar de fråga om jag hatar och 
jag svarar att jag inte tänker i de termerna. Det som har varit 
kan inte ändras, och man mår bara dåligt själv av att hata. 

Hur kan hatet i världen bekämpas och ersättas av kärlek? 

Man måste hata färdigt. Jag hatade naturligtvis tyskarna för 
att de gjorde vad de gjorde och jag hade kunnat ge igen om jag 
haft möjlighet. Men efteråt börjar man tänka ”skall jag sänka 
mig till deras nivå?”. Min hämnd är att jag kan leva och arbeta 
för att det inte skall hända igen. 

Nelly Sachs kom till Sverige och fick svenskt medborgarskap. 
Ja, hon kom från Tyskland lite tidigare än jag. Tyvärr fick 

jag aldrig träffa henne, och det sörjer jag. Vi var båda i Stock-
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holm, men jag var inte konstnär då och rörde mig inte i samma 
kretsar. Lenke Rothman var däremot konstnär och gift med 
författaren Sivar Arnér och hon träffade Nelly Sachs. 

Det har sagts att Nelly Sachs var paranoid. 
Jag vet inte så mycket om det. Hon var en mycket skygg per-

son, och mot slutet togs hon in på ett sinnessjukhus. 

I det forna Jugoslavien har det nyligen förekommit etnisk rensning. 
Ja, det är riktigt. Här måste man arbeta med hatet, måste be-

arbeta, måste komma till den punkt att man förstår, både med 
hjärta och hjärna, att det som varit kan inte göras ogjort. Din 
plikt mot dig själv, dina barn, dina föräldrar, är att arbeta för 
ett bättre samhälle, där det inte är hatet, utan kärleken som 
styr. 

Kommer du att skriva om det här? 
Jag tycker att det kommer fram i alla mina skrifter. Jag skri-

ver inte rakt upp och ner om detta, men jag tror, och hoppas, 
att det kommer fram. 

Vi har nämnt din första och andra bok. Om vi diskuterar din tredje 
bok. 

Jag utbildade mig till psykolog mycket sent. När vi kommit 
till Sverige gällde det att bli frisk, börja arbeta och få tillbaka 
människovärdet – och det får du inte förrän du börjar arbeta. 
Så jag började arbeta så snart jag orkade och hade turen att 
svenskarna var mycket liberala och jag fick arbeta. Det var inte 
som idag att man måste vänta. Visserligen fick vi bara ta arbe-
ten som svenskarna inte ville ha – hushållsarbete och fabriksar-
bete. Men det spelade ingen roll, för jag visste att jag kunde 
börja med hushållsarbete, lära mig språket och utbilda mig se-
nare. Mycket riktigt utbildade jag mig också till psykolog och 
fick min legitimation år 1982. Då bestämde jag mig för att inte 
ta vilket jobb som helst, utan bara någonting meningsfullt. Det 
visade sig att Judiska församlingen 1984 behövde en psykolog 
för att hjälpa överlevande som hade det svårt och fortfarande 
hatade. Jag startade då någonting som kallades Café 1984 och 



82 

 
det har jag hållit på med ända tills idag. Då ville jag berätta om 
det arbetet också och den tredje boken heter just Ett tredje liv 
och handlar både om mitt tredje liv och det tredje liv som de 
överlevande också har. Jag berättar om mitt arbete med överle-
vande och deras barn. Sedan började jag ha gruppterapier med 
barn till överlevande och gruppterapi med de överlevande som 
var under sexton år när kriget slutet. De har dubbla svårigheter 
– både överlevande och barn till överlevande många gånger. Jag 
försökte också närma överlevande och deras barn, för det finns 
ofta kommunikationssvårigheter mellan dem. 

Vad handlar fjärde boken om? 
Den fjärde boken heter Livets pendel och den berättar om 

minnesfragment, insikter och erfarenheter. Titeln avspeglar att 
mitt liv pendlat mellan goda och dåliga tider. 

När det gäller maskulinitet och femininitet har vi haft stora föränd-
ringar under de senaste femtio åren både i familjen och samhället. 
Hur upplever du dessa förändringar? 

När jag kom till Sverige var det fortfarande så att män hade 
makten och kvinnorna måste underkasta sig, även i Sverige. 

Var det en viktig faktor att kvinnor saknade utbildning? 
Jag vet inte. Jag har inte varit så medveten om händelseut-

vecklingen. Min man dog 1962 tyvärr och då var jag ju tvungen 
att försörja familjen. 

Hur har maskulinitet och femininitet förändrats? 
När min man dog blev jag affärskvinna. Jag fortsatte det fö-

retag min man startat en ganska kort tid före sin död. Jag hade 
kontakt med utländska tillverkare, och det var ovanligt med 
kvinnliga företagsledare. Där kände jag det mycket påtagligt att 
jag var kvinna och de var män. De tog mig inte på allvar, och 
jag fick kämpa hårt för att bli tagen på allvar. Jag kände mig 
accepterad till slut, men fortfarande tyckte de ändå att jag var 
någonting speciellt, någonting konstigt som bara kunde hända i 
Sverige.  
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Jag åkte till Amerika på affärsresa och mina affärskontakter 

tog med sig sina fruar. Jag pratade med mina manliga kollegor 
om olika intressanta affärsproblem och då säger en av kvinnor-
na till den andra att I must powder my nose. Are you coming? 
Då reste sig den andra också och så tittade den tredje på mig 
och sade Aren’t you coming? och då sade jag No. I don’t need 
to powder my nose. En av männen sade till mig: ”Såhär gör de. 
De vill bli försörjda och frågar inte var pengarna kommer ifrån, 
men så snart någon pratar om affärer, då försvinner de”. Det 
här var nog år 1967.  

Mycket har förändrats sedan dess, på gott och ont. När jag 
fick barn jobbade jag på kontor och eftersom det inte fanns 
någon barnomsorg var jag tvungen att sluta arbeta för att ta 
hand om mina tre små barn. Jag började läsa psykologi när 
barnen var två och fyra år gamla. För att kunna gå på vissa 
föreläsningar lämnade jag dem vid någonting som hette Parkle-
ken där det fanns några tanter som tog hand om barnen mellan 
klockan tio och tolv. Om jag hade tur var föreläsningen just på 
de tiderna – annars kunde jag inte vara med på dem. Jag börja-
de läsa år 1965. 

Män och kvinnor kan vara intresserade av olika saker. 
Ja, det har du rätt i. Det var en kvinna som sa att jag sakna-

de något i Livet tillbaka om kvinnotillblivelsen. Det uppskatta-
de jag väldigt, för det kunde jag sedan arbeta med när jag skrev 
min senaste bok. Om någon påpekar en sak så vill jag gärna ta 
upp det. 

Finns det någon som är central? 
Anne Frank är naturligtvis en stjärna på himlen. Kertész na-

turligtvis och Sebastian som jag nämnde. En bok jag läst alldeles 
nyligen är skriven av en tysk, Sebastian Haffner. Han berättar 
mycket intressant om en enkel tysk mans sätt att handskas med 
den uppkommande nazismen. Han berättar om tidigare okända 
orsaker till varför Hitler kunde vinna terräng. 

Om vi tittar på dessa författare. Har du läst dem… 
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Ja, det har jag gjort – jag har läst alla i Sverige. Ferenc Gön-

dör skrev Ett judiskt levnadsöde. Emerich Roth har skrivit en 
bok och Susanne Berglund en som även har teckningar. Hanna 
Krall har jag läst mycket av. Sabbath hela veckan känner jag väl 
till – de är musiker. Palle Granditsky kände jag personligen och 
jag uppskattade hans teaterföreställningar väldigt mycket. Isaac 
Grünewald var en stor målare, naturligtvis. Hanna Krall är en 
fantastisk författare. Mest tycker jag om Dansa på andras bröl-
lop. Hennes senaste bok har jag inte läst ännu. Jag har läst re-
censionerna och de tror att det är hennes sista i den genren. 

Har du funderat på att skriva om Raoul Wallenberg? 
Det är redan så många som skrivit, så jag tror inte det. När 

jag är i skolorna pratar jag om Raoul Wallenberg. Det är viktigt 
att barnen får veta att det fanns de som hjälpte judarna, som 
hade en inre moralisk kompass. Det fanns inte bara åskådare 
och förövare, utan även de som hjälpte, och det är väldigt vik-
tigt. 

Du har läst mycket. 
Ja, jag tycker om att läsa. Jag tycker ändå inte att jag läst 

mycket för det finns så mycket som jag inte hinner med, men 
som jag skulle vilja läsa. Hemma på nattduksbordet finns 
många böcker som väntar på tid att läsa. 

Mot bakgrund av dina erfarenheter och kunskaper, vad kan man 
göra för att bidra till en förbättring – fill the gap. 

Gör inte mot andra det du inte vill att de ska göra mot dig. 
Släng inte skräp på en annans tomt om du inte vill att de skall 
slänga skräp på din tomt. Släng inte skräp i parken där du går, 
för du vill inte att någon annan skall slänga skräp vid dina föt-
ter. Det här är det bästa rådet som Hillel gav till en annan män-
niska. Hillel är en judisk profet och han tillfrågades av en man 
om han kunde lära ut Torah medan han stod på ett ben. Hillel 
svarade just med den sentens jag nämnt och lade till att allting 
annat är kommentarer. Det håller än idag och du vet att detta 
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finns i alla religioner – den gyllene regeln. Om alla följer den 
handlingsregeln, då får vi också en bra miljö. 

Vi har haft den här viktiga sentensen i många år. Behövs någon-
ting mer för att få verklig fred? 

Jag tror inte att vi kan komma till en tid då lammen betar 
med lejonen, eller vad det nu står i Bibeln. Däremot kan du för-
söka göra gott själv och därigenom bidra till en balans. 

Finns det någon central psykolog för dig? 
Jag har kommit fram till att jag måste ta lite härifrån och lite 

därifrån, för det finns ingen som sitter inne med hela sanningen. 
Du måste komma fram till en punkt där du litar på din insikt 
och anpassar dig till de personer du arbetar med. Så jag kan inte 
peka ut en eller annan som är min gud. 
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Samtal med Mare Kandre 

 
Mare Kandre (1962–2005) var författare med estniskt påbrå och rönte 
stor internationell uppmärksamhet med sina romaner. Hon skrev 
framförallt om traumatiserade människor som marginaliserats och om 
flickors utveckling till vuxna kvinnor. Kandre skrev både prosadikter 
och romaner och vann ett antal litterära priser. 

 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? Var det någon 
särskild som inspirerade dig? 

Jag målade, spelade piano, och började skriva när jag var 13 
år. Jag läste mycket: Virginia Woolf, Sylvia Plath. Deras liv in-
spirerade lika mycket som deras verk. Men någon enskild per-
son? En svensklärare, men då hade jag redan börjat skriva. 

Skulle du kunna nämna några viktiga händelser? 
Jag föddes i Hälsingland, flyttade sedan till Kanada, och se-

dan hem igen, till Göteborg. I London studerade jag konst. Så 
flyttade jag till Stockholm och spelade i ett band och skrev pa-
rallellt. När jag var 21 blev min första bok antagen och då valde 
jag skrivandet. 

Märks musikintresset i ditt skrivande? 
Kanske som en viss musikalitet, en viss rytm.  

Märks det i lyriken? 
Jag har bara skrivit en ren lyrikbok. 

Barndomsvärlden verkar vara viktig för dig? 
Det blir så när man är ung. Man har inte så mycket att se 

tillbaka på. När man använder sig av självbiografiskt material 
gäller det att ha åtminstone tio år mellan sig och det man skri-
ver om. Sedan är barndomen tacksam att skriva om. Jag är inte 
intresserad av den sociala aspekten, de yttre ramarna, som man 
måste ta hänsyn till om man skriver om en vuxen. Med ett barn 
är det bara ett medvetande, där man kan stoppa in saker. 
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Det är många som är oeniga med dig om barndomsbegreppet? 
I min senaste bok har jag skrivit om hur det är att vara för-

älder. Det finns en novell om en mamma, där jag beskriver det 
negativa. 

Är barndomen en psykos? 
Hur skulle den kunna vara någonting annat? Allt är nytt, 

man har ingen uppfattning om att saker tar slut. Allt är här och 
nu. 

Hur har din egen barndom påverkat dina böcker? 
Aliide är väldigt nära mig – naturligtvis i tillspetsad form, 

men mycket är taget från min barndom. I Göteborg fanns det 
ett museum där det fanns en val, så’na saker. 

Hur har kritiken påverkat din utveckling? 
Kritiker kan göra en uppmärksam på saker. Om man får 

väldigt mycket av en viss typ av kritik kan man lära sig någon-
ting av det. 

Diskuterar du pågående böcker med dina närmaste? 
Nu har jag börjat att tala om det jag håller på med, men det 

är inte så att jag sitter och bollar idéer. Jag samarbetar inte med 
min förläggare på det sättet, utan jag lämnar in ett färdigt ma-
nus. 

Vilken av dina böcker bör man läsa? 
Djävulen och Gud. Den brukar folk tycka om. 

Kan den läsas på olika sätt? 
Ja. Läsaren är medskapare. Vi kan vara oense, men det finns 

inget som är rätt eller fel. 

Hur fick du inspiration från Virginia Woolf? 
Från hennes dagböcker – det var väldigt inspirerande att se 

hur hon arbetade med olika idéer. Jag kände igen mycket. 

Hur var det med Sylvia Plath? 
Hon var en stor inspiration, inte en förebild, för jag vill inte 

bli som hon, men jag kunde känna igen mig. 
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Kan du nämna några svenska eller nordiska författare? 
Inger Edelfeldt i Sverige. Herbjørg Wassmo i Norge. 

Hur är det med feministisk filosofi? 
Som kvinna kan man inte låta bli att vara feminist, som värl-

den ser ut. Jag är dock inte den som organiserar mig. 

Har du någon särskild teknik? 
Aliide var ett helvete att skriva. När jag började hade jag 

ingen aning om hur den skulle bli. Annars brukar jag ha något 
slags ”skelett”. När man skriver händer det också ofta att det 
poppar upp bikaraktärer eller bi-idéer som man kan fortsätta 
med. När jag skrev Deliria poppade det upp tre dikter om djä-
vulen och gud och det fick bli en roman. 

Under vissa perioder blir man trött på att skriva, särskilt om 
det är något känsligt man skriver om. Det undermedvetna för-
söker hindra en. 

Hur kombinerar man livet med litteraturen? 
Man måste ta sig tid och sätta sig ned varje dag. Jag gör en 

del uppläsningar, på bibliotek och i skolor. Men jag har stän-
digt ont om pengar. 

Du har ett spännande språk. 
Det är ju mitt verktyg, så självklart arbetar jag med det. Bara 

det bästa är gott nog åt mina läsare. Jag vill visa världen på ett 
nytt sätt. När det ändå är så jobbigt att skriva kan jag lika gär-
na göra det bra i stället för att skriva klichéer. 

Hur är det med poesi? Kan du nämna några influenser? 
Ekelöf kanske? Deliria var påverkad av Neruda. Norén, Ulf 

Eriksson, Bruna K Öijer. Inte Maria Wine – det är Hemmets 
journal-dikter! 

Några stilmässiga influenser? 
Svarta biljetter av Jayne Anne Phillips inspirerade min första 

bok. Den bestod av korta prosastycken. Det var ju i efterdy-
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ningarna av det politiska 1970-talet. Litteratur var inte ”hippt” 
1984, när jag började. 

Du hade din egen röst redan då? 
Jag hade ju skrivit i 10 år, och publicerat ett par texter, bl.a. 

i BLM. 

Vad skulle du vilja säga om kroppens betydelse? I vilket verk bety-
der kroppen mest? 

I Bübins unge. Allt är ju kropp. Det finns inga frikopplade 
tankar. Det enda vi har kvar av naturen är ju kroppen. Om man 
tänkte på allt man känner i kroppen skulle man ju bli galen… 
Män tror att de är kroppslösa, könlösa, neutrum. Det kan man 
inte som kvinna. Man har ständigt omkring sig bilder av hur 
man ”bör” vara. Om man inte själv är föremål för förtryck ten-
derar man att inte upptäcka det. Jag märker t.ex. inte av ”var-
dagsrasismen”. 

Du skriver väldigt måleriskt? 
Jag skulle ju bli målare! Det märks i min text. Det tog fem, 

sex böcker innan jag skrev dialog. Det är ett sätt att se, i bilder. 
Litteratur kan ju annars vara rätt pratig. 

Kan du nämna några biografiska influenser? 
Min pappa hade två bröder som dog. Det blev någon slags 

personlig mytologi. Annars vet jag inte. 

Hur är det med berättartekniken? Några influenser? 
Det skulle vara Janet Frame, en nyzeeländsk författare som 

jag upptäckt nyligen. Jag gillar flöden. 

Dina frågeställningar om barndomen är tankeväckande. 
Jag skriver om sådant folk känner igen men kan ha svårt att 

uttrycka. Mycket av det som händer är absurt, och det ser man 
som barn. 

Kan man säga att du skildrar utvecklingen sedd genom en kvinnas 
ögon? 
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Svårt att säga – jag har ju aldrig varit annat än kvinna. Jag 

har inget att jämföra med. 

Kan du beskriva din utveckling som författare? 
Efter Aliide brakade det loss. Då kom Deliria, Djävulen och 

Gud, och Qvinnan och doktor Dreuf, som alla var ren stream 
of conciousness. Efter Aliide blev min stil mer avspänd, mer 
fullödig och humoristisk. 

Ska läsaren ta dig på allvar? 
Jag är alltid lite tongue in cheek… 

Är du intresserad av humor? 
Jag skriver inte medvetet humoristiskt, men det finns ett in-

slag av svart humor i det jag skriver. Ordvitsar intresserar mig. 

Hur är det med realistiska verk? 
Min senaste bok, Hetta och vitt, är mer realistisk. Den utspe-

lar sig i den ”riktiga” världen. 

Vad skulle du kunna säga om djävulen? 
Man är ju det samhälle man befinner sig i. För att orka läsa 

om det dåliga måste man läsa om det bästa. I Djävulen och Gud 
läser man Dickens Oliver Twist i helvetet. Dickens målade ju 
helvetesvärldar. Jag utgick dock inte från boken utan från en 
filmatisering – en gammal film från 1950-talet. 

Vad kan du säga om skapande? 
Man är ju gud när man skapar! 

Sympatiserar du med djävulen? 
Sympathy for the devil? Man får försöka förstå djävulen, när 

man känner sig utstött och så. Själv är jag extremt sekularise-
rad. Kristendomen är en dum religion – spika upp sin son för 
våra synder! Jag ville ge en nyanserad bild av djävulen. Sen val-
de jag det också för att ingen bryr sig – religion är inte någon-
ting laddat här. 

Kan du tänka dig att skriva för barn? 
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Jag har aldrig försökt. Alla kan inte skriva om allting, det 

finns en författare för varje område. Om man inte är Strindberg, 
förstås, då kan man kanske skriva om allt. 

På vilket sätt kan man säga att du varit nyskapande? 
Svenska författare håller sig alldeles för mycket i verklighe-

ten. De sitter i sina lägenheter och skriver om andra som sitter i 
sina lägenheter – när man som författare kan hålla till var man 
vill! Det är synd att inte fler utnyttjar detta. Jag sticker ut på det 
sättet, jag har ”tagit ut svängarna”. 

Hur har ditt författarskap påverkats av att du blivit förälder? 
När man får barn förändras ens syn. Man får fler infalls-

vinklar på sig själv som barn. 

Hur ser du i ditt författarskap på dig själv som samhällsvarelse i 
Sverige idag? 

Jag avskyr uttrycket ”kvinnlig författare”. Ingen frågar en 
man hur det är att vara en ”manlig författare”. När jag skriver 
tänker jag inte på att jag är kvinna. När jag skrev Qvinnan och 
dr Dreuf var det tacksamt att raljera mot kvinnosynen: att det 
där var verklighet… Dr Dreuf var ju insektsforskare innan han 
blev kvinnoforskare. Men att han i själva verket var Freud, det 
var ingenting jag tänkte på medan jag skrev boken. När den 
kom ut i Frankrike var jag där och läste upp ett stycke och folk 
förstod ingenting. De är inte lika avancerade som vi när det 
gäller kvinnofrigörelse. 

Kan man lära sig någonting här? 
Det kan man alltid. Dr. Dreuf är ett offer, men det är någon-

ting som endast långsamt börjar gå upp för honom. 

Skulle du vilja säga någonting om barndomen, om hur vi kontrolle-
rar och disciplinerar barnen? 

Nu för tiden tror folk att barn är så sköra, när de i själva 
verket är starka och anpassningsbara. Det finns en anledning till 
att de är så. Jag ser på min sons dagis hur personalen vakar som 
hökar över barnen på jakt efter tecken på DAMP eller liknande. 
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Jag tycker att man ska lämna dem ifred mer, och låta bli att 
dissekera deras beteende. Man kan i stället visa sina egna be-
hov, så förstår barnen att deras behov är berättigade. 

Vad kan du säga om förhållandet mellan mor och barn? 
Jag är glad att jag har en son! Det skulle bli för tätt med ett 

barn av samma kön. 

Vad kan du säga om hur det är att vara författare? 
Det är ju oerhört fritt såtillvida att man är sin egen chef. 

Samtidigt så har man ju då ingen att skylla på när det går dåligt. 
Sedan är ju Sverige ett så oerhört litet språkområde. Det finns 
en väldig massa bra litteratur som inte blir översatt till främ-
mande språk därför att man på förlagen inte talar svenska. 

Man tjänar inte bra som författare. För min senaste bok fick 
jag 30 000, varav hälften gick till skatt och sociala avgifter. Min 
förläggare tjänar förmodligen mer på en månad än vad jag gör 
på ett halvår. 
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Samtal med Ernst Brunner 

 
Ernst Brunner är fil.dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 
och författare och poet. Han disputerade på doktorsavhandlingen Till 
fots genom solsystemet. En studie i Edith Södergrans expressionism 
(1985) och är författare till ett antal romaner och har erhållit Afton-
bladets litteraturpris 1986 bland andra priser. 

 

Finns det några stora kritiker nu? 
Nej, de flesta som är verksamma nu är hybrider av kritiker 

och författare, eller havererade akademiker som hämnas genom 
att kasta sig in i kritikeryrket. Bland kollegor kan man märka 
att detta har lett till en oerhörd osäkerhet om vad som ska hän-
da när man kommer ut med en bok. Det räcker inte längre med 
att ha skrivit en bra bok, för vad som helst kan hända när den 
recenseras. 

Gäller det bara för Sverige? 
Nej, i Norge är det ännu värre. Men jag ska inte gå in på 

norsk litteratur. 

Vilka poeter skulle man kunna nämna – Kristina Lugn? 
Inte min cup of tea, därmed inte sagt att hon saknar förtjäns-

ter. Tranströmer, Friberg, Gunnar Harding; sen har vi den gam-
la generationen med Martinson, Vennberg, Aspenström och 
Ragnar Thoursie. Ulf Eriksson skrev en diktsamling som var 
överraskande bra och då kände jag att han hör till min genera-
tion. Vi talar samma språk. Man tenderar att inordna författare 
på det sättet – om de tillhör ens egen sida eller inte. 

Är det ytterligare några du skulle vilja nämna? 
Ekelund var en stor poet. Auden, Whitman – Leaves of 

Grass, Bly, Ezra Pound är inte min cup of tea, William Carlos 
Williams, Robert Frost, Ferlinghetti, Wallace Stevens, beatgene-
rationen… 
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Har du en ambition att göra som Artur Lundkvist och introducera 
världslitteraturen? 

Jag är ingen översättare, även om jag har översatt Rilke, och 
heller ingen kritiker. Jag lärde känna Artur Lundkvist och be-
undrade honom som översättare och kritiker, men kanske inte 
lika mycket som författare. 

Maria Wine? 
En fin poet. Ämnena är kanske inte så angelägna, men hon 

har en kraft. Hon är inte tillräckligt substantiell för mig, men 
hon kommer nog att jämställas med Karin Boye. Man föredrar 
dock vissa saker framför andra, och själv skulle jag nog välja 
bort Wine. 

Vad skulle du säga är ditt eget mästerverk? 
Min övertygelse är att jag är föränderlig. Därför kan mina 

arbeten inte jämföras med varandra. Dock måste jag alltid kän-
na att jag med varje ny bok överträffar de föregående. Romanen 
om Bellman är det bästa jag skrivit. Nästa uppgift blir att över-
träffa den. Genom att botanisera vidare i mitt liv får jag möjlig-
het att förfina mitt hantverk, frigöra ytterligare kreativa resur-
ser. Det skulle vara ett misslyckande att sätta punkt i ett arbete 
som var sämre än det föregående. Drivkraften är att överträffa 
det man tidigare skrivit. Jag har nog ett hundratal böcker kvar 
innan jag lägger mig. 

Vilken är din bästa bok med korta texter? 
Mezolonda hade en pantvägg ut mot havet, en bok jag skrev 

på tre veckor. Det är ett av mina främsta arbeten. Där finns en 
lätthet i stil och tanke, det är en bagatell som väcker stora tan-
kar, en skälmtext. De som har läst den finner den utmärkt. Så 
är det diktsamlingarna, som Stoft av stoftkorn. Jag har inte 
skrivit så mycket noveller, så korta texter är svåra att hitta. 

Nämn de tio personer du tycker bäst om. 



95 

 
Ska det vara levande personer? Mina tre barn, Molly, Helena 

och Edit, mina föräldrar, Edith Södergran, Bellman. Mina kam-
rater som ställt upp genom åren. Jag har inga idoler. 

Vilken betydelse har könet i ditt författarskap? 
Eftersom jag är huvudperson är det antagligen människan 

Ernst Brunner inordnad i könsaspekten. Jag är man och har 
inga betänkligheter mot att låta det framgå. Det är ju min per-
sonlighet, och den är präglad av min könstillhörighet. 

Hur ser du på kvinnor? 
Jag har aldrig haft ett komplicerat förhållande till kvinnor. 

Jämlikhetsfrågor har aldrig varit särskilt aktuella i min närhet. 
Från mitt hem bär jag med mig en föreställning om att det inte 
finns någon bristande jämlikhet mellan män och kvinnor. De 
frågor som karaktäriserar könsdebatten är inte mina frågor. 

Ibland har jag med stor förundran noterat att visa feminister 
anser mig vara en mansgris, som när jag skrev Kocksgatan. Men 
jag tycker inte att det finns något förakt för något kön i den 
boken. Människor är olika, helt enkelt. Boken är avsedd att 
vara ett dokument över den tid då den utspelar sig. De åsikter 
som redovisas är inte mina. Eller ta romanen om Edith Sö-
dergran: det var människan som intresserade mig. Naturligtvis 
är det inte ointressant att hon var kvinna, men det är ingenting 
som får dominera. 

Vad kan du säga om kroppen i vår tid? 
Jag uppehåller mig gärna vid erotiken. Det är märkligt att vi 

i Sverige inte har någon tradition av erotika. I fransk, spansk, 
eller italiensk litteratur – för att inte tala om den anglosaxiska – 
kan de tillåta sig tämligen avancerade skildringar, men det gör 
inte vi. Jag tror att det delvis beror på kritiken. Kritikern känner 
sig som ett offer här: han vill kunna placera sig ovanför förfat-
taren, och det kan han inte om han läser en bok som gör honom 
upphetsad. Därför blir den som vågar skriva erotika alltid på-
hoppad. Sedan är det en svår genre. Men det är som att folk 
kan bo ett helt liv i Stockholm, och väljer ändå att skriva om 
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den vecka de tillbringade i Paris. Det finns inte en människa 
som inte dagligen tänker på det erotiska, men det märks inte i 
litteraturen. 
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Samtal med Astrid Trotzig 

 
Astrid Trotzig är författare och tidigare redaktör för Bonniers Litterä-
ra Magasin och sitter i kommittén för Nordiska rådets litteraturpris. 
Trotzig har vunnit tidningen VI:s litteraturpris 2003. Hon adopterades 
som liten från Sydkorea och har skrivit flera böcker på tema adoptiv-
barn. Bland henens böcker märks Blod är tjockare än vatten (1997), 
Ibland undrar jag om jag minns rätt (2001), Främmande i detta land 
(2003) och Patrioter (2006). 

 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Jag har nog alltid velat bli författare. Jag lärde mig läsa och 

skriva väldigt tidigt: läsa lärde jag mig när jag var fyra, och jag 
skrev min första bok, Sara fyller år, innan jag började skolan. 
Jag var fascinerad av språket. Jag minns känslan av att verkli-
gen fyllas av språket. Det var någonting oerhört häftigt! Möj-
ligheten att träda in i olika världar väckte fantasin och lusten att 
uttrycka sig. 

Maria Gripe var en författare jag var väldigt fascinerad av 
när jag var liten. Mamma brukade läsa för mig. Hon var biblio-
tekarie, och vårt hem var fyllt av böcker. Mina föräldrars ar-
betsrum kallades för biblioteket. Mina föräldrar uppmuntrade 
läsning och kul-turintresse. Det finns många kulturarbetare i 
släkten. Min farbror är gift med Birgitta Trotzig. 

Vem uppmuntrade dig? 
Mamma! Jag är mammas flicka. Som bibliotekarie hade hon 

vissa synpunkter gällande vad jag borde läsa. Det skulle helst 
vara god litteratur. Mina föräldrar är akademiker, så de före-
drog det man kallar finkultur. 

Hur förhöll de sig till religion och etablerade ideologier i samhäl-
let? 

Mina föräldrar är inte religiösa. Min far är närmast ateist. 
Diskussioner om religion förekom i stort sett inte. Själv var jag 
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däremot väldigt religiös som barn – jag hade ett krucifix över 
sängen och bad aftonbön. 

Återskapar du barndomen i ditt skrivande? 
Man kan nog säga att jag hämtar inspiration från olika håll: 

från mina egna minnen, från människor jag tittat eller tjuvlyss-
nat på. Om man skulle analysera en text skulle man få fram att 
en sak hade hänt någon jag känner, en annan hade jag bara 
hittat på, en tredje hade jag själv varit med om. Min första bok 
var rent självbiografisk, där försökte jag återskapa minnen. Sen 
är det ju så med minnen att de aldrig är helt exakta, och det var 
någonting jag ville fortsätta att undersöka i den andra boken. 
Efter den första boken bestämde jag mig dock för att jag inte 
var intresserad av att skriva om mig själv så som jag gjorde där. 
Boken hade ett tydligt definierat ämne, adoption, och det är inte 
något jag ägnar mig åt nu. 

Varifrån hämtar du inspiration? 
Från att läsa andra, och från film. Det är ett stort intresse, i 

synnerhet gamla filmer, från 1930- och 1940-talet. Om jag skul-
le nämna tre skulle jag säga Casablanca, Hiroshima min älskade 
och Herzogs Kaspar Hauser. 

Jag är gift med en konstnär, men konst har inte inspirerat 
mitt skrivande på samma sätt som film. När jag skriver tänker 
jag mig det ofta som filmscener. Sen fotograferade jag också 
mycket i sena tonåren, och fotografier överhuvudtaget har på-
verkat mig. Bilder inspirerar mig mycket mer än till exempel 
musik. 

Hur arbetar du med språket? 
Jag är inte speciellt nyskapande, men jag tycker om att redu-

cera språket. Jag arbetar mycket med orden, med att hitta exak-
ta formuleringar. Det är en utmaning att använda sig av det 
språk som finns, att försöka ge ny betydelse och innehåll åt ord 
som redan använts otaliga gånger. När jag var yngre och skrev 
poesi arbetade jag kanske mer aktivt med språket än vad jag gör 
nu. 
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När jag arbetar måste ”rösterna” komma spontant – dock 

inte i form av gudomlig inspiration, för det tror jag inte på – jag 
måste kunna förstå och höra mina fiktiva karaktärer. Ett tag 
funderade jag på att skriva om någon som hade helt andra erfa-
renheter än jag själv, rent språkligt, men insåg att det bara skul-
le bli löjligt. Det är jag inte kapabel till. 

Jag försöker låta bli att se tid och plats som separata enheter. 
Det jag skriver är ett slags monologer där man inte kan plocka 
isär beståndsdelarna. Sedan vet jag inte exakt hur varje be-
ståndsdel fungerar när jag skriver. Min ambition är att språket i 
texterna ska vara ett flöde, så jag arbetar naturligtvis mycket 
med pauseringar. Språkets rytm är oerhört betydelsefull och 
därför är formuleringarna oerhört viktiga. 

Vilka författare inspirerar dig mest? 
Det är olika beroende på vad det är jag blir inspirerad av: 

formuleringar, miljöskildringar, språk, ideologi. Jag skulle kun-
na nämna väldigt många författare som jag läst med behållning 
och som betytt mycket för mig på olika plan. Själv skildrar jag 
de ”inre landskapen” snarare än den yttre miljön. När jag för-
söker gestalta dubbelheten i det inre och yttre landskapet kan 
jag inte peka på något särskilt synsätt. 

Vad kan du säga om din identitet? Är du svensk eller korean? 
När det gäller identitet så är man ju ett med sig själv. Ens 

identitet består av så många saker. Det går inte att särskilja hur 
de olika delarna kommer till uttryck. Det är någonting som sker 
direkt i skrivprocessen. 

Du är lite av en mystiker? 
Jag har inte tänkt på mig själv som en sådan. Det fantastiska 

med skrivandet är ju att det öppnar för olika lösningar. Du ver-
kar ha sett saker i mina texter som jag själv inte är medveten 
om. 

Mina texter är skrivna i jag-form, som en medvetandeström 
där det sker reflektioner; händelser äger rum runt jaget som han 
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eller hon beskriver utifrån sig själv. Kanske finns det här ett 
inslag av privata metaforer eller symboler. 

Jag är idag inte religiös, men fascineras av religiositet – av 
suggestionens makt, av att bli så uppfylld av någonting. Det är 
någonting jag kan bli avundsjuk på. Människor som mediterar 
kan komma ner i sådana sinnestillstånd. Själv tror jag inte att 
jag har den förmågan, men jag tror heller inte att det är fullt så 
mycket humbug som man ibland vill göra gällande. 

Någonting som jag vill undersöka är de existentiella frågor-
na: dubbelheten, individens problematik. Om man hittar en 
bakgrund som har någon slags mänsklig giltighet så kan man 
visa att denna problematik är densamma för alla, på den exis-
tentiella nivån. Konflikter är någonting som för både form och 
uttryck framåt när man skriver. Man måste hitta ett motstånd 
som utmanar både den speciella individ man skriver om och 
språket, berättelsen, på alla nivåer. 

Vad inspirerade dig till att skriva just monologer? 
Själva formen är inte unik i sig. I tonåren läste jag André 

Brinks En kedja av röster, och det var första gången jag såg den 
formen så väl utvecklad. Redan då hade jag nog i bakhuvudet 
att jag skulle kunna göra någonting liknande. 

Vår förmåga att minnas fascinerar mig. Det finns en lockelse 
i det faktum att vi inte styr över våra minnen. Hur kan vi tro på 
dem när vi kan minnas så fel? Min utgångspunkt brukar vara en 
tanke eller fundering som återkommer, och så växer det fram 
efterhand. Jag visste från början att jag ville skriva en polyfo-
nisk roman med olika jag-berättare, men vilka som skulle tala 
förändrades under processens gång. 

Är du feminist? 
Inte ”plakatfeminist”, men jag har försökt att smyga in fe-

ministiska tankar. Det blir mer spännande om det finns olika 
lager som det sen kommer an på läsaren att tolka. Jag är inte 
alltid själv medveten om allt i mina texter: det finns saker som 
jag själv inte upptäcker, och annat som jag själv anser är full-
ständigt uppenbart som ingen ser! 
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Vad kan du säga om kön, kropp och sexualitet? 
Kroppen har betydelse. Vi är väldigt mycket våra kroppar – 

vår identitet är inte enbart huvud, utan helheten. Hur vi ser på 
världen har i hög grad att göra med hur våra kroppar ser ut. 
Det kan röra sig om en så enkel sak som om man är lång eller 
kort. Man kan aldrig bortse från sin kropp. Sedan lever vi också 
i ett väldigt kroppsfixerat samhälle. Även om jag skriver mycket 
om det inre livet kommer man aldrig ifrån kroppen. 

Skriver adoptivbarn på ett annat sätt än andra svenskar? 
Jag skulle inte vilja att det var så. Helst vill jag vara en för-

fattare bland andra (inte en dussinförfattare, dock). Möjligen är 
det en förenkling att säga att man skriver på ett annat sätt och 
intresserar sig för andra saker som adopterad. Helt klart intres-
serar jag mig för frågor som rör utanförskap, ensamhet, utsatt-
het, att vara annorlunda, men den problematiken har inte nöd-
vändigtvis med utseendet att göra. Att identifiera sig med utan-
förskap har ingenting med ursprung att göra, det är någonting 
existentiellt. Alla bär nog en känsla av utanförskap inom sig. 
Det förefaller mig vara en mänsklig drivkraft – alla vill vara 
unika, samtidigt som man vill vara del av en gemenskap. Sedan 
kan man utforska det på olika sätt. Utanförskapet har blivit 
synligt för mig därför att jag har den bakgrund jag har – jag ser 
annorlunda ut. Vi lever i ett land där det finns ett normutseende 
som jag avviker ifrån, och det har gett mig delvis andra erfaren-
heter. Sådant formar naturligtvis individen. Det fanns inga in-
vandrare i den helsvenska villaförort där jag växte upp på 1970-
talet; nu ser samhället helt annorlunda ut. Om jag vore barn 
idag skulle skillnaden kanske inte vara lika tydlig. 

Vad kan man göra för att minska pressen på dem som har ”dub-
bel” identitet? 

Jag vet inte. Själv är jag väldigt ”svensk” – rojalist och na-
tionalist – men jag har träffat andra adopterade som ser sig mer 
som ”internationella medborgare”. Jag tror på det mångkultu-
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rella samhället, men dessvärre är folk rätt inskränkta, så vi har 
långt kvar. 

Vad gäller debatten om adoption så kan jag säga att en sak 
jag aldrig kan acceptera är när min bok används mot mig. Den 
handlar inte om att det är synd om adopterade. Visst finns det 
problem, men det är inte vad boken handlar om. Vi kan leva 
tillsammans!  

Hur mycket kan man assimileras? Själv har jag fått allting 
gratis, utom utseendet. Man kan inte kräva att någon assimile-
ras så fullständigt att man förlorar den grund man hade i ett 
annat land. Men var går gränsen? Jag kan inte ge någon bra 
analys av diskussionen om huruvida integrationen misslyckats 
eller ej. Initiativet måste komma från enskilda människor, men 
samtidigt måste samhället visa vad som är acceptabelt. 

Överhuvudtaget är vi rädda för att diskutera skillnader. Det 
är något speciellt svenskt – vi vill att alla ska vara lika. Vi är 
rädda för att såra och säger därför ingenting. Själv undviker jag 
debatter. Det är inte så jag vill göra mig hörd. 

Min egen erfarenhet av de ”två identiteterna” är positiv. 
Men jag har ju egentligen ingenting att jämföra med. Det här är 
min identitet, mitt liv. 

Vad skulle du vilja säga om kvinnofrågor? 
I samhället i stort har männen störst makt. Påverkan låter sig 

dock inte identifieras så lätt: överallt pågår en växelverkan som 
inte får underskattas. Man får inte vara för relativistisk, utan 
bör se till den aktuella situationen. 

Vi lever i biologismens tidevarv. Själv tror jag inte ett dugg 
på det – allt ligger inte i generna. Debatten har förändrats 
mycket från 1970-talet, då den biologistiska förklaringsmodel-
len inte var lika stark som idag. Då var också feminismen mer 
enad. 

Har du skrivit om diskriminering? 
Huvudtemat i min nya bok är fördomar på alla nivåer. Alla 

har förutfattade meningar i någon grad. Det finns till exempel 
många ”positiva” fördomar rörande asiater: de är flitiga, bra på 
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att bygga bilar, har kampsport i blodet. Barn är inte fria från 
fördomar, men de är i högre grad formbara – som vuxen har 
man redan lagt grunden för sin människosyn och sin världsupp-
fattning. Sedan kan den givetvis förändras, men det sker inte så 
drastiskt som hos barn. 

Skulle du kunna nämna några litterära förebilder? 
Eyvind Johnson, i synnerhet hans historiska romaner. Strän-

dernas svall är min bibel. Han är en förebild också ur ideologisk 
synvinkel. Werner Aspenström betydde mycket för mitt skri-
vande. P.O. Enquist är en nutida författare som jag är väldigt 
förtjust i: språkligt är han en mästare, och de ämnen han tar 
upp är enastående. Dessvärre är det mest manliga författare 
som påverkat mig. Jag kan nämna en kvinna – Edith Södergran. 
I tonåren läste jag de stora poeterna: Ekelöf, Boye, Martinson, 
Gullberg. 

Är det någon man inte bör läsa? 
Jag sitter med i juryn som delar ut Nordiska rådets littera-

turpris. Förra året hade en isländsk författare skrivit en roman 
där huvudpersonen hade en väldigt fördomsfull syn på asiatiska 
kvinnor. Sällan har jag blivit så provocerad! Jag fick tidvis lägga 
undan boken. Men i stort sett anser jag att man bör vara tole-
rant när det gäller skönlitteratur. 

Hur ser du på det rådande kulturklimatet? 
I Sverige är kultur i teorin någonting som ska stödjas, men i 

praktiken har kulturen det svårt. Vi har också oklara gränser 
för hur vi definierar kultur. Det tar sig uttryck i sådant som att 
kultur- och fritidsförvaltningen är ett, eller att mat upphöjs till 
kultur. Detta bidrar till uppdelningen mellan ”fin” och ”popu-
lär” kultur, där det finns ett ömsesidigt förakt, en ömsesidig 
misstro, från båda hållen. 

Var befinner du dig i medielandskapet? 
Jag hamnade där direkt, med min första bok. Det var första 

gången det gavs ut en bok om att vara adopterad och intresset 
var stort. Jag har ingen distans till det där. Media gör det möj-
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ligt att nå ut till många människor. Man ska inte hyckla med att 
man vill nå ut – när man skriver gör man det därför att man vill 
berätta för någon. Men media kan också bidra till att man 
hamnar i ett fack. Man måste vara medveten om villkoren: man 
har tre minuter på sig, och då hinner man inte med några djup-
lodande frågor. Jag har lärt mig av mina misstag, som när jag 
kom till ett seminarium helt oförberedd och inte visste vad jag 
skulle säga. Debatter är inte heller min grej. 

Riskerar du att bli språkrör för någon grupp? 
Jag har inga ambitioner att bli det. Det blev lite så när boken 

kom ut, men det har ”tvättats bort” med åren. Nu representerar 
jag ingen annan än mig själv. Först och främst är jag författare 
– inte adopterad! 

Det finns mycket dofter och känslointryck i din bok. 
Man påstår att dofter och smaker ger upphov till de starkas-

te minnena. Det är något jag känner igen – man kan minnas en 
doft även om man inte känt den på 30 år. Eftersom jag skriver 
en slags monologer, som sker i huvudet, så måste jag ha någon-
ting att bryta tankeströmmen med så att det inte blir så malan-
de. 

Varför valde du att ha en helt frånvarande författarröst? 
Eftersom jag ville göra ett experiment: skriva en polyfoni - 

gestalta de här människorna genom deras röster – så kunde jag 
ju inte finnas där själv. Ingen är mitt språkrör. Det finns sidor 
hos dem alla som jag gillar eller ogillar. 

Jag tror att det finns dolda sidor hos var och en av oss. 
Egentligen handlar det om att man inte känner sig själv, och 
inte vill kännas vid sidor hos sig själv och andra. Även om man 
känner en person väl kan man inte förstå varandra. Man ser det 
man vill och orkar med, men kan inte samla ihop bilden. Man 
tror nog att man känner sig själv och andra, men det gör man 
inte, och ska heller inte göra det. Det är viktigt att det får finnas 
luckor. 
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Jag tycker om ovisshet i fiktion – det undanglidande, mötet 

som inte blir av, som hos Tjechov, tvetydighet, att lämna kvar 
en massa frågetecken. Det är ett berättargrepp jag är svag för. 
Sökandet efter vetskap är en drivkraft. 

Är det ditt ansikte på omslaget till boken? 
Nej. Men som adopterad är man ju medveten om att det var 

slumpen som avgjorde att man hamnade just här och inte någon 
annanstans. Boken handlar ju om tanken att kliva ut ur sitt eget 
liv. En kriminalinspektör som jag intervjuade när jag skulle 
skriva boken berättade om människor som iscensätter just den 
tanken – som en dag bara lämnar allt för att leva på gatan. Men 
det är inte vad boken handlar om. 
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Samtal med Agneta Klingspor 

 
Agneta Klingspor är fil.kand. i sociologi, socialantropologi, psykologi 
och litteraturhistoria. Hon är kulturskribent i kvällstidningen Expres-
sen och har arbetat som lärarvikarie. Numera är hon författare på 
heltid. Klingspor har erhållit flera större litterära stipendier. 

 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Det går långt tillbaka i tiden. När jag var elva år började jag 

skriva dagbok. Innan dess läste jag mycket – jag kunde läsa 
innan jag började skolan. Det var min syster som lärde mig. 
Men jag vet inte vad som får en människa att börja skriva, det 
är en annan sak. 

Hur bidrog dagboken till att du blev författare? 
Jag tror att det berodde på att jag hade ett tvingande behov 

av att förklara och förstå mitt liv – det var den springande 
punkten. När dagboken kom in i mitt liv blev den och skrivan-
det ett sätt att skapa ett ”rum” i mitt liv som ingen kunde 
tränga in i. Periodvis har jag inte skrivit. När jag är lycklig har 
jag inget behov av att skriva. Idag har jag överhuvudtaget inte 
samma tvingande behov av att skriva som jag hade när jag bör-
jade. 

Du har skildrat städer. 
Platsen är viktig. Uddevalla har betytt allt för mitt skrivande. 

Där har jag mått fruktansvärt dåligt, och allt som får mig att 
må dåligt hetsar mig att må bättre. Då måste jag förstå, och för 
att göra det måste jag skriva. 

Hur var ditt förhållande till din mor? 
Det var krig mellan min mor och mig när jag kom upp i ton-

åren. Hon trodde inte att jag skulle bli en riktig kvinna eftersom 
jag inte kunde laga mat. Vad gäller sex så förbjöd hon mig att 
ligga med pojkar tills jag tagit studenten. När skolan var färdig 
fick jag göra som jag ville. Jag trodde att hon var rädd för att 



107 

 
jag skulle bli med barn, så jag skaffade p-piller när det kom. Då 
blev hon rasande, och jag förstod att det inte handlade om att 
hon var rädd för att jag skulle bli med barn, utan hon ville inte 
att jag överhuvudtaget skulle ha sex! 

Hur var det med religion i din familj? 
Jag ville gå i söndagsskola, men mamma förbjöd mig, för där 

gick arbetarnas barn. Hon var rädd för arbetarklassen, trots att 
hon själv kom från den. Det hade att göra med att hon fått lida 
så mycket. Hon var ett bortlämnat barn. Eftersom det inte fanns 
preventivmedel var kvinnorna väldigt utsatta. Blev de med barn 
och mannen stack var enda utvägen att lämna bort barnet. 

Vilken bok står dig närmast? 
En författare tänker nog alltid att det är den senaste boken. 

Huvudtemat i min första bok var dagboken. Jag tycker inte om 
ordet roman – det får mig att känna mig infångad i ett begrepp. 
Det jag skriver är inte romaner, utan prosa. Jag har skrivit en 
roman, annars skriver jag ”mot” romaner. Hela romanspelet – 
att transportera människor, konstruera intriger – är helt ointres-
sant. 

Hur många faser skulle du säga att ditt författarskap har genom-
gått? 

Det är svårt att säga. Den senaste boken knyter an till den 
första, fast ur en annan vinkel. Min andra bok, Tryggare kan 
ingen vara, är en barndomsskildring, liksom Framkallning 
(1999), fast ur en annan vinkel. 

Vad betyder kroppen i ditt författarskap? 
Det är svårt att prata om mina böcker eftersom de är skriv-

na. De är redan gjorda! Som jag ser det har alla människor en 
kropp, till vilken hör en hjärna. Hjärnan är en del av kroppen, 
så allt är kropp. Min livshållning är att vi uppfattar världen 
genom kroppen, och jag särskiljer inte kropp och hjärna. I 
kroppen finns också en religiös längtan. När jag skrev Laven-
delvisa (1985) drogs jag till mäster Eckhardt, mystikerna, su-
fismen. Alla mystiker överallt liknar varandra. 
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Hur skulle du karaktärisera din produktion? 
Formmässigt så vet jag inte. Jag har skrivit dikt och prosa, 

men jag vill inte kategorisera prosan som roman och berättelse, 
det är prosa bara. Eftersom jag i grunden är poet tycker jag om 
korta berättelser, det är mer komprimerat, närmare mig. Äm-
nesområdet är familj, barndom, kärlek, ensamhet, politik. Jag 
vägrar dock att kategorisera, definiera, stämpla mina egna sa-
ker. Allt sådant stänger in mig. Det överlåter jag åt kritikerna 
att göra. 

Vad kan du säga om jaget i din prosa? 
Det förvandlas hela tiden. När jag skriver om jaget behöver 

det inte vara mitt ”jag”. I Köttryckningar (1990) står det ”jag” i 
alla berättelser, men ”jag” kan lika gärna vara en gammal 
gumma, en tjurfäktare – en man. Jag kan byta kön och ålder. 
Jag föredrar oftast att skriva i första person. I den berättelse-
samling jag nu håller på med skrev jag först ”hon” och ”han”, 
men gjorde sedan om det till ”jag”. 

Skriver du självbiografiskt? 
Jag berättar aldrig om vad som är sant eller inte. Det är ovik-

tigt. Om läsaren uppfattar det som sant så är det sant. Jag gör 
inte någon skillnad mellan mig som diktare och person. En för-
fattare bör då och då nedmontera sig själv som författare för att 
inte hamna i en position som kreatör. Just nu har jag ett vanligt 
jobb, som invandrarlärare. Där är man omgiven av andra män-
niskor som inte är diktare, som inte är kreativa. Min kreativitet 
ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde förut. Den är 
mycket mer inriktad på världen. 

Går det att utbilda sig till författare? 
Jag är tveksam till det. Kanske skulle det fungera för andra, 

men inte för mig. Jag tillhör en annan generation. Ändå har jag 
varit lärare på författarskolor! Jag har undervisat på Medbor-
garskolan och Stockholms skrivarakademi. Just nu har jag ock-
så en privat elev. Vi läser, samtalar, och tittar på texten. Det 
känns bättre. 
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De flesta författare är nog väldigt professionella. I författar-

kretsar känner jag mig ofta som någonting katten släpat in. Jag 
har skrivit åtta böcker men känner mig ändå oprofessionell. Det 
har kanske med min barndom att göra, jag kände mig alltid 
utanför. Jag känner mig mer som en poet. 

Var får du inspiration från? 
De namn jag refererar till i Nyckelroman är människor som 

betytt någonting för mig i egenskap av just människor, inte ge-
nom sina böcker. Siv Arb, en poet, var den första författare jag 
lärde känna. Rut Hillarp läste jag när jag var i 20-årsåldern; 
hon skrev ovanliga romaner: poetiska, förtätade, mystiska – 
Gud och erotik. Vi träffas fortfarande. Hon visade mig hur man 
också kan göra och fick mig att vilja pröva. 

Vi är några kvinnliga författare som träffas regelbundet, men 
vi pratar nästan aldrig om våra egna arbeten. Vi pratar om fil-
mer, andras böcker, politik, kärlek, barn – allt utom jobb. Ändå 
är de här mötena litterära: vi sitter runt ett bord och vet att alla 
är lika utsatta, lika fattiga, och hankar sig fram på stipendier. 
Det ger upphov till en sammanhållning som vi inte behöver tala 
om. 

Vad kan du säga om dina huvudpersoner? 
Det är olika, eftersom jag inte skriver romaner i vanlig me-

ning. Jag har skrivit en berättelsesamling där det är olika perso-
ner hela tiden. Monologer är spännande – att kliva in i en an-
nan människa och låta den prata. Jag vill att läsaren ska känna 
det som att man har klivit in i huvudet på en annan människa. 
Dialoger är någonting jag börjat med mer, och jag har också 
skrivit en radiopjäs. 

Är du påverkad av film? 
Antagligen är jag det eftersom jag ser så mycket film. Jag har 

varit galen i film, mest utländsk: Krzysztof Kieslowski (1941–
1996), Andrej Tarkovskij (1932–1996) och Federico Fellini 
(1920– 1993). Ingmar Bergmans Persona (1967) påverkade mig 
mycket. 
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Vad kan du säga om kön? 
Är det en social konstruktion eller ett biologiskt faktum? 

Både och, naturligtvis. Att jag är kvinna, biologiskt, och en an-
nan person är man, finner jag rätt ointressant, för så är det. Hur 
vi beter oss mot varandra socialt och psykologiskt är betydligt 
intressantare, för där kan man påverka. 

Jag har valt att poängtera mannan eftersom kvinnan har gått 
fram så mycket. Hon har lämnat hemmet och gått ut i arbetsli-
vet. Nu är det mannens tur att gå från arbetslivet till hemmet. 
Om man tänker på det så har staten övertagit mannens roll. 
Kvinnan kan leva helt utan mannen nu, socialt sett. Det gör att 
mannen känner sig lite vimsig just nu. 

När jag skriver tänker jag inte biologiskt. Biologi för mig är 
inte någonting som sker uppe i huvudet, det är livserfarenhet, en 
livshållning. Kvinnorna i mina böcker är inte ”familjekvinnor” 
– de har inte gått in i familjen: skaffat barn, gift sig. Om jag 
skulle definiera mig själv som feminist skulle jag främst kunna 
säga vad jag inte är: jag är inte lesbisk, inte särartsfeminist, var-
ken renodlad marxistisk eller borgerlig. Min feministiska upp-
fattning är för-ankrad i hur samhället ser ut. Naturligtvis vill jag 
förändra samhället. Feminismen berör ju inte bara kvinnans 
ställning utan även mannens. De måste ju kunna fungera ihop! 
Att man och kvinna ska ha samma lön är självklart. Men man-
nen måste också lyssna på kvinnan. I ett kärleksförhållande 
servar kvinnan fortfarande mannen, känslomässigt. Den psyko-
logiska maktstrukturen inom ett förhållande avspeglar den som 
råder ute i samhället. 

Hur är det globalt? 
Svårt att säga eftersom samhällena är så olika. Jag tänker 

mest på Norden, och Europa. Andra världsdelar ligger på ett 
annat utvecklingsplan. Jag intresserar mig för ”mänskliga fäng-
elser”: lidandet i dem, och lusten att bryta sig ut. Varje gång jag 
skriver en bok måste jag tänja en gräns så att det inte blir oin-
tressant, för mig själv, inte minst. 
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Vad kan du säga om minnet? 
Minnet är fruktansvärt viktigt. Det är författarens skafferi. 

Ibland är det också en frys, med saker som man får tina upp. 
Jag skrev en notis i Expressen med titeln ”Minnets loppis”. Var-
je ting är ett minne från en annan tid. 

Kan du sägas vara språkrör för någonting? 
Om jag kände att jag var ett språkrör för alla de tysta kvin-

norna skulle det bli för tungt. Jag kan inte tänka så. Jag repre-
senterar bara mig själv. Men går man tillräckligt djupt hittar 
man kanske någonting gemensamt. 

Vad kan du säga om sexualitet? 
Det finns bara ett par viktiga saker att skriva om: kärlek och 

död. Erotiken skapar liv, och så fort ett liv är skapat ska det dö. 
Orgasmen är ju också ”den lilla döden”. Många uppfattar mina 
böcker som erotiska, sensuella, vilket de ju också är. Men det 
som sker idag, när allt ska vara sex, det är döden. Vi dräper 
erotiken, njutningen. Många författare skriver nog inte erotiskt, 
sensuellt, idag därför att vi lever i en sådan sexvärld. En bok 
som påverkat mig är Kärlekens nya oordning (1985) av Pascal 
Bruckner och Alain Finkelkraut. Han skriver, i egenskap av 
man, väldigt kritiskt om pornografi. 

Tänker du fortsätta att skriva? 
Jag vet inte. Kanske har jag redan skrivit allt jag ska. Möjli-

gen fortsätter jag att skriva, men utan att publicera mig. I min 
ålder är det en infantil situation att gå till ett förlag med ett ma-
nus och få betyg som en skolflicka. Jag vet inte om jag vill för-
sätta mig i den situationen mer… 
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Samtal med Aase Berg 

 
Aase Berg är poet och skriftställare och var redaktör för Bonniers 
litterära magasin 2002–2004 samt medlem i redaktionen för 90-tal 
och 00-tal 1995–2001. Berg driver en skrivarskola via Internet och är 
kulturskribent i kvällstidningen Expressen. Hennes mest kända verk är 
diktsamlingarna Forsla fett (2002), Uppland (2005) och Loss (2007). 

 

Du är poet, redaktör och husmor. 
Jag skriver ju essäer när jag får tid, så man skulle kunna säga 

essäist. Jag skulle vilja skriva fler essäer, men jag hinner inte 
riktigt med det. 

Vilken kritik fick du senast publicerad? 
Det måste ha varit i BLM, för jag skriver där i recensionsav-

delningen. Jag skrev också någonting i Expressen för ett tag 
sedan. 

Vilka kriterier har du för dina recensioner? 
Jag bryr mig inte om varifrån böckerna kommer, förutom att 

jag inte vill recensera mina kompisars böcker. Annars handlar 
det mycket om att man först måste ta reda på vad man får för 
skumma reaktioner. 

Jag tycker att det är viktigt att jag först rannsakar mig själv. 
Det är så lätt att man påverkas av bilden av författaren – den 
mediala bilden och hur författaren placeras i någon slags hie-
rarki. Då måste man först få bort det. Man kan ägna några da-
gar åt att vara jävligt arg eller jävligt glad på den här boken. 
Helt överspänt, liksom. Sedan kan man komma in på något 
slags lugn inför själva boken. Det tycker jag är viktigt. 

Hur har processen varit för dig från din första till din senaste bok? 
Har det varit en kontinuitet? 

Ja, det tycker jag. Det handlar om en ordrikedom som jag 
experimenterat med. I första böckerna var det väldigt många 
ord och sedan har jag bestämt mig för att se om jag kan trycka 
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in alla de här orden i väldigt få ord. Nu skriver jag plötsligt 
väldigt korthugget, men egentligen är det samma sak jag gör. 

Vad är formmässigt det viktigaste för dig? 
Formen är jätteviktig. Men jag tror att det blir mer och mer 

så att jag kommer att skriva väldigt komprimerat och korthug-
get. Jag skulle egentligen vilja komma ner till inga ord alls och 
skriva någon sorts telepatidikt – men det går ju inte. Visste jag 
mer om musik skulle jag nog hamna i musik till slut. 

Vilka element har din poesi? Är du intresserad av språk, tanke, 
fantasi? 

Tanke är nog inte så viktigt om man menar medvetna tankar 
när man sitter och tänker att ”nu skall det handla om det och 
det”. Det bryr jag mig inte så mycket om, utan det får jag reda 
på efteråt när dikten är skriven. Jag är nog ganska psykoanaly-
tiskt inriktad tror jag att man skulle säga. 

Jag ser inte fantasi som någon egen kategori, men om jag 
skall välja blir det språk och fantasi. Form är också viktig. 

Vad är din definition av poesi? 
Jag skulle nog säga att det är ett sätt att beskriva verklighe-

ten. I normala fall blir inte verkligheten rätt beskriven, för den 
innehåller så mycket mer än man föreställer sig när man hör 
ordet. ”Det riktiga sättet att beskriva verkligheten”, är min de-
finition. 

Vilka poeter ansluter sig nära till din definition? 
Jag gillar ju språkmaterialisterna väldigt mycket. Jag tycker 

att Helena Eriksson och Marie Silkeberg är väldigt bra. Jag 
tycker också om Lennart Sjögren och Eva-Kristina Olsson. Ja, 
det beror på, nu tycker jag nästan att jag är lite intresserad av 
Ola Julén. 

Vad är viktigt för dig i ditt skrivande? Finns det inte ett brinnande 
intresse för naturvetenskap? 

Nej, eller jo, det gör det väl. Jag brukar använda naturveten-
skapligt kitsch. Jag kan ingenting om naturvetenskap, vilket nog 
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är en poäng. Jag tycker om att gå till biblioteket och låna obe-
gripliga böcker om sådant som jag inte förstår mig på. Eller det 
har hänt att jag haft kontakt med folk på universitet som skick-
at mig svåra texter. Jag fick till exempel en drös texter som 
handlade om strängteori på engelska. Väldigt akademiska, fulla 
med matematik och konstiga termer. Så jag översatte några av 
de termerna när jag skrev Forsla fett, på eget bevåg utan att veta 
hur de skulle översättas egentligen eller vad de betydde. Så de 
finns med där. 

I nästa bok till exempel skall det handla om – jag kommer 
inte ens ihåg vad det heter, sådant som man gör svävare och så 
där. Skitsamma, det är i alla fall en form av fysik som jag tänker 
ta itu med och själv fantisera ihop en innebörd till. Så det är inte 
så att jag kan någonting om naturvetenskap. 

Vilken publik vänder du dig till? 
Jag tänker inte på någon publik alls när jag skriver. Så jag 

tänker mer på en sorts själsfränder i så fall och var de finns, det 
vet inte jag. Samtidigt är det mycket lättare att få själsfränder i 
ett land som man lever i, för att man kanske har en massa sätt 
att kommunicera som automatiskt är samma, utan att man be-
höver förklara någonting. Och eftersom jag antagligen skriver i 
en svensk tradition också, skulle jag tro. 

Har du inte norska rötter också? Jag har för mig att norska motiv 
finns med i några av dina diktsamlingar. 

Jo, fast för mig är Norge mer fantasi. Min pappa är norr-
man, så vi har en hytta uppe i norra Trondheim. När jag var 
liten så var vi hela sommaren uppe i den här hyttan. Det var så 
magiskt att vara där. På den tiden var det mitt ute i vildmarken 
– då fanns det inga jättelånga tunnlar och sådant. Då var det 
fullkomligt tomma intet, det fanns inte ens telefoner. Min pappa 
är ju uppväxt där också. Mina föräldrar pratade om allt som 
bodde i skogen där, alla väsen. Så jag trodde ju på allvar att 
Norge var ett väldigt magiskt land. Det är nog mera så, så jag 
vet inte så mycket om det som händer i Norge idag, eller den 
norska poesitraditionen, utan det är mer fantasi. 
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Finns det ett speciellt kvinnligt skrivande. Om svaret är nej, skulle 
en man kunna skriva Forsla fett. 

Nej, en man skulle inte kunna skriva den, för en man kan 
inte bli gravid. Den handlar ju ganska mycket om det. Det är 
kanske möjligt att säga att en man kan bli gravid på sitt sätt, 
vänta barn i alla fall. Det finns alltså ett kvinnligt skrivande på 
så sätt att det finns en kvinnlig erfarenhet. 

I vilken utsträckning är din poesi tidsbetingad? 
Väldigt mycket, tror jag. Mer politiskt, även om det inte syns 

så mycket – den är ju inte tydligt politisk. På sätt och vis kanske 
man kan säga att det är någon sorts queerpoesi, för det handlar 
väldigt mycket om att gå över gränser och undersöka vad nor-
malitet är. När jag skriver tar jag aldrig en gräns för given utan 
jag undrar: ”Vem har satt den här gränsen och varför?”. Det jag 
håller på med är nog någon sorts queerfeminism. 

Har du upplevt motstånd eller konflikter? 
Det blir alltid konflikter. Man blir inte älskad av alla, men 

det vet alla poeter. För mig är det viktigt att motivet till att skri-
va inte får vara narcissistiskt; det får inte vara så att man behö-
ver bekräftelse hela tiden. Man måste ha en väldig stark integri-
tet. 

Vad är ditt kvalitetskriterium för det du skriver? Du säger att du inte 
tänker på publiken alls. Är du din egen domare? 

Jag undrar vem som är den där domaren, det har jag inte 
kommit fram till ännu. Jag tror inte på Gud, så det kan inte 
vara Gud som är domare. 

Finns det ett centrum i din poesi? 
Ja, det centrumet skulle väl vara att man aldrig kan få kon-

takt. Alltså, någon sorts ensamhet. Man kan aldrig någonsin 
hitta den här gemenskapen till hundra procent, som folk kanske 
kan göra när de tror på Gud och sådär. Det finns ingen tröst 
liksom. 

Finns det någon tröst i poesin? 
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Men det finns ju ingen tröst, livet är ju grymt. Varför är alla 

så ledsna för att de skall dö? Det är väl inte hela världen. Om 
man ligger där på sjukhuset och skall dö, då vill jag inte läsa en 
dikt för att trösta dem. 

Om du nu skulle välja ut en dikt att läsa för en döende person, vil-
ken skulle det bli? 

Jag skulle nog läsa den sista ur Forsla fett då, den här som 
heter Singula. Det är nu, det kanske ändras. 

”Ju längre in de rinner de försvinner. Försvinner harens tid-
rum in i fosterfettets Allt, det täta slutgiltiga Ett, så varmt, det 
lilla äntligen, är kärlek.” 

Där bryter just kärleken fram, bokstavligen, som ett litet undantag i 
dina diktsamlingar. 

Fast Forsla fett tycker jag handlar ganska mycket om kärlek 
ändå. Jag ser ingen motsättning mellan ensamhet och kärlek. 
Jag tycker att ensamhet är en förutsättning för kärlek till och 
med. Att man står ut med att vara ensam, det är det enda sättet 
att utöva kärlek. 

Men om man upplever att alla är ensamma, då finns det ändå 
gränser mellan människorna. 

Ja, det är klart att det gör det. Men du, det kan vara intres-
sant att pröva var de där gränserna skall vara. Jag menar inte 
att allt är ett gränslöst kaos heller, men frågan är bara vem som 
man skall lyssna på. Vem har bestämt att verkligheten skall 
förklaras på det här sättet liksom? Varför skall jag tro på dem? 

Har du ett behov av att skriva? 

Jag skulle egentligen behöva skriva hela tiden, men var skall 
man få pengar ifrån? Man måste ju jobba, man måste ta hand 
om sina barn… 

Ser du någon konflikt mellan skrivandet och det vanliga livet? Är 
det två olika sidor av dig själv? 
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Ja, det är det, fast de börjar gå ihop mer och mer ju äldre jag 

blir. De första böckerna var väldigt långt borta ifrån verklighe-
ten, eller vardagslivet. 

Jag tycker mig märka att de för varje gång närmar sig var-
andra. De första utspelar sig nästan i en drömvärld och den här 
utspelar sig åtminstone i en väldigt konkret erfarenhet, nämli-
gen att få barn. Den som jag håller på och tänker på nu, den 
skall handla om, typ, familjeliv i Vallentuna. Om vanlig lycka, 
vilket är det svåraste som finns att skriva om, naturligtvis. Det 
är inte säkert det funkar, men jag vill i alla fall prova att skriva 
om lycka och sådant som är väldigt nära. 

När du kommer med en diktsamling, genererar det en debatt? 
De två första blev ju sågade vid fotknölarna av alla recensen-

ter i princip – nej, nu överdriver jag, men det var väldigt många 
som var arga på de första böckerna. 

Vad var deras kritik? 
Att det var för mycket ord, jag kommer inte ens ihåg. Det är 

en estetik som inte är så populär, därför att det är väldigt orent 
och svulstigt. När de här två första kom ut ville man gärna att 
det skulle vara rent och renskalat. Det fanns en sorts irritation 
över min liksom äckliga bildvärld, att det var så mycket äckligt i 
dem, på något sätt, jag vet inte. Men det är väl mycket det som 
var störande. 

Du säger att det skulle vara rent. Vilka poeter tänker du på som 
stod i kontrast till det du skrev? 

Ja, vad skall man ta. Det var ju då alltså, nu är det annor-
lunda. Eva Runefelt är väl en typisk poet som skriver ganska 
rent, eller Eva Ribich, eller lite mer åt det hållet. Alltså, jag gil-
lar verkligen Eva Ribich till exempel, hon är en av mina favorit-
poeter. Men kanske att hon lite mer låg i tiden än vad jag gjorde 
för några år sedan. 

Är du intresserad av Ingmar Bergmans filmvärld? 
Nej, men jag är ganska ointresserad, och obildad också, när 

det gäller film egentligen. Mitt jobb här på BLM är inte att hål-
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la på med film, det är Kristoffers jobb. Jag är inte sådär filmhi-
storiskt bildad, utan det är mer att jag då och då stöter på en 
film som verkligen betyder någonting. Och det är inte många 
filmer som betyder någonting, men när det gör det så är det 
häftigt. Ingmar Bergman har jag inte ett förhållande till överhu-
vudtaget; jag bryr mig inte om hans filmer. Tarkovskij bryr jag 
mig om – jag tycker att han är fullständigt fantastisk. 

Kubrik kanske? 
Ja, Kubrik förstås. Just det, men det är mer populärkultur. 

Det är mycket mer inspirerande för mig att se År 2001, än att 
titta på Ingmar Bergman. 

Tror du att bilder och poesi som kommunikation hänger ihop? 
Ja, men jag är inte så intresserad av bildkonst egentligen, för 

den är så låst. Eller, nu har det ju hänt saker. En traditionell 
bild, på ett papper, det är jag inte så intresserad av. Men en film 
rör på sig och den kommunicerar på så många andra sätt än 
just med bild. Så egentligen, bilderna intresserar mig inte så 
mycket, utan det är mer kommunikationen. 

Får du inspiration från TV? 
Ja, det får jag. Jag tittar jättemycket på TV, mest skitpro-

gram. Vad skall vi ta? Jag tittar alltid på Efterlyst, som är ett 
fruktansvärt program egentligen. Dåliga dokumentärer på TV4 
kan jag få ut väldigt mycket av. Jag blir inspirerad av skräp, på 
något sätt. 

Vad är viktigast för en poets utveckling? 
Det allra viktigaste är självkännedom, hur man jobbar med 

sig själv, tror jag. Sedan får man ju självkännedom också genom 
andra människor, nämligen publiken. Jag säger att jag inte bryr 
mig om publiken. Det är relativt, det är klart jag vill att de skall 
förstå mig. Man jag gör inga eftergifter för att de skall förstå 
mig. Sedan kan de komma och säga saker till mig, när de har 
hört mina dikter, som jag har jättestor användning av. Jag för-
står att vissa saker kanske missuppfattas eller att människor 
uppfattar det på ett annat sätt. Publiken är viktig i efterhand, 
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men inte när jag skriver. När jag skriver min bok nu, så kom-
mer jag att tänka på vad publiken har sagt om Forsla fett, till 
exempel. Jag kan inte anpassa mig till vad jag tror att folk vill 
ha, men jag kan korrigera vissa missförstånd efteråt. På så sätt 
är publiken viktig, men viktigast är nog självanalysen och hur 
man lever. 

Om vi ser på europeisk poesi, finns det några som är intressanta 
där? 

Det beror lite på vad man menar med intressant. Jag tycker 
Celan är intressant. Om man ska ta epik, Goethes Faust, båda 
delarna. Heinrich von Kleist, alltså romantiker. Mycket roman-
tiker. Gamla surrealister – fast jag tycker de är skittråkiga nu, 
men jag har påverkats mycket av dem. 

Mest franska surrealister? André Breton? 
Ja, precis, men han är ju en skittråkig poet, tycker jag. Ändå, 

det där surrealistiska tänkandet. Eftersom jag var med i Surrea-
listgruppen är ju det självklart. 

Existerar Surrealistgruppen fortfarande? 
Ja, det gör den nog. Jag känner vissa av dem fortfarande. 

Men de är lite väl aggressiva – några lyckades åka fast i Göte-
borgskravallerna. Det har blivit lite sektbetonat och vi som bli-
vit publicerade betraktas som någon sorts svikare numera. 

Det är väldigt suspekt att publicera sig överhuvudtaget när 
man är med i Surrealistgruppen. Jag kan hålla med om att det 
är konstigt: Varför publicerar man sig egentligen? Det har inte 
jag något svar på. 

Vad menar Surrealistgruppen är viktigt, om man inte skall publice-
ra sig? 

Själva processen, och det anser jag också. Men jag tycker inte 
att det skall finnas något förbud mot att publicera det som 
kommer fram i processen. Men det tycker nästan de. 

Kärleken är viktig för dig. Är sexualiteten en metafor i våra dagar? 
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Ja, alltså, det snackas alldeles för mycket om det. Bara i mor-

se läste jag en krönika av Johan Croneman i Dagens Nyheter 
som handlade om Melodifestivalen. Han tyckte att det var så 
skönt att Carola Häggkvist leder Melodifestivalen, för hon står 
inte och utstrålar sex, som 99 procent av de andra. Allting 
handlar bara om sex. Och det är en tråkig sorts sex när man 
måste spruta in silikon i brösten för att duga. Det är inte kul, en 
så’n sexighet, och det är alldeles för mycket av sånt. Men sen 
finns det ju en annan ådra som man inte kan komma ifrån, och 
där är jag ju väldigt freudiansk: Jag tror att man måste accepte-
ra de här drifterna som finns, och ta med dem i sitt eget skri-
vande. 

Poeter har egna symboler eller metaforer för sexualitet. Har du 
några egna privata symboler? 

Jag gillar sådana symboler som det inte riktigt går att fixera, 
som haren i Forsla fett. Man vet inte vad som menas med den 
här haren för den byter form hela tiden. På det sättet tycker jag 
om figurer som inte går att översätta till ”den betyder det och 
det”. Det skall vara väldigt mångtydiga symboler. Den där ha-
ren är både en kvinna och en man och ett foster. Sedan skall det 
gärna vara kopplat till folktro, på ett sätt som jag inte själv vet 
om innan jag skriver det. Till exempel fick jag reda på, efter att 
jag skrivit den där boken, att i folktron anses haren byta kön 
och det tycker jag att den gör. Jag tycker att den förvandlas från 
att vara någon sorts kvinna till att bli en man. Det är roligt att 
upptäcka i efterhand att man har kontakt med någon sorts folk-
tro utan att veta om det. 

Är det viktigt för dig att använda metaforer? 
Ja, fast de skall vara väldigt uppluckrade. Det är lite som 

Sandemoses Varulven – alltså, den har jag alltid gillat för den är 
också väldigt svår att liksom sätta fingret på vad det egentligen 
är. 

Ett tema du har intresserat dig för är kärleken. Vilka andra teman 
är du intresserad av? 
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Våld är jag intresserad av. Hur det fungerar och hur aggres-

sivitet fungerar. Det genomsyrar också böckerna att det måste 
få finnas aggressivitet, men man måste inte översätta det till 
våld. Det är väl det jag håller på mycket med, funderar över och 
så. 

Har du skildrat våld? 
Jag tycker nästan alla mina dikter handlar om våld, men inte 

konkret sådär. Men det är ju inte så mycket som är konkret i 
mina dikter på det sättet. Våld, och motsatsen till våld – jag 
tycker det är ett viktigt tema i alla böckerna. 

Om kvinnorna vore mer våldsamma, kanske männen vore snällare. 
Vad kan poeterna göra? 

Jag är ganska våldsam, så jag tycker jag gör vad jag ska för 
att bryta det mönstret. Men nej, jag har inga svar, jag tycker 
bara att det är intressant att studera våld. Särskilt sådant våld 
som inte uttrycker sig i våldshandlingar, utan är mer subtilt. 

Är din poesi delvis introspektiv? 
Jo, jag är ju psykoanalytiskt intresserad. Jag ser mig själv 

som ett monster. Jag tycker inte att jag är någon god människa, 
och jag tror nog att alla är monster. 

Är moderskapet centralt för dig? 
Ja, det är det. Jag har bara ett barn än så länge, och så ett på 

väg, men det var lite speciellt för mig att få det där första bar-
net. Jag har alltid sett att få barn som någon sorts tecken på 
normalitet, att man är duktig i samhället och sådär. Man skall 
hålla ihop i kärnfamiljen och så skall man få barn. Och jag har 
aldrig lyckats hålla ihop någon kärnfamilj och jag har alltid haft 
ett väldigt struligt liv. Mycket riktigt, när jag fick barn var det 
problem med pappan, och jag var ensam från början och det 
var jättekaos. Och jag ville inte ens ha barn egentligen, det var 
absolut inte planerat, men jag bara kände att ”näe, det här är 
någonting nytt, så jag måste faktiskt genomföra det i alla fall”. 
Men var beredd på att det skulle vara jättesvårt och hemskt och 
skitjobbigt – och så var det inte det, det var helt fantastiskt. 
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Vilka dikter i Forsla fett reflekterar ditt moderskap? 
Det är inte någon särskild dikt, utan diktsamlingen som hel-

het. Kanske att det finns en, ”Harpalt” heter den. 

Finns det inte också ett främlingskap inför graviditeten, åtminstone i 
början? 

Jo, så är det. Det ingår ju att man är rädd, för det är ju en 
jävla stor uppgift. Det är liksom inte så att det är lätt att vara 
mamma, och att föda barn är ju det hemskaste som finns i hela 
världen. Det gör ju ont som fan, det är ju tortyr. Så det är klart 
att man är kluven. 

Jag återger bland annat i diktform hur trots att man själv är 
ett barn och man är rädd, måste man ändå bära den här andra 
varelsen över den rädslan. Det är en ganska fantastisk upplevel-
se. 

Vad är faderns roll? 
Eftersom jag var ensam med mitt första barn, behövde jag 

inte bry mig om det där förhållandet mellan barnet och pappan, 
utan var helt koncentrerad på mamma och barn. Nu är det helt 
annorlunda med det här barnet, eftersom jag nu faktiskt lever i 
en sådan här familj. Jag har en man som faktiskt skall vara 
hemma med barnet; jag skall knappt vara hemma ens den här 
gången. Förra gången var jag ju hemma i två år och drönade – 
nu skall jag vara hemma i fyra månader. Det är klart att det 
kommer att vara annorlunda i nästa bok. Då kommer jag att få 
reda på vad pappans förhållande till barnet har för betydelse; 
det vet jag inte ännu, faktiskt. 

Är samhället betydelsefullt? 
Hade man levt för trettio, fyrtio, femtio år sedan hade man 

aldrig kunnat hålla på med sådana här lyxgrejor som jag gör. 
Ja, som ensam mamma då hade jag väl bundit ungen vid stolen, 
som Marina Tsvetajeva gjorde. Inte vet jag, men man hade ju 
inte suttit och varit försörjd av samhället. 

Finns det inte nästan en tradition av barnlösa kvinnliga författare? 
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Ja, fast det tror jag har andra förklaringar också. Förr kunde 

man kanske inte kombinera barn och författarskap, även om 
det fanns undantag, som Moa Martinson. Däremot var det väl 
svårare. Idag tror jag det är en missuppfattning: man tror att det 
skall bli svårare att skriva för att man får barn. 

Blir kvinnliga författare missrepresenterade? 
Det är alltid så att när gubbarna pratar, då pratar de om 

gubbar. Så är det ju – man blir aldrig lika respekterad som 
kvinna. Ja, vissa kvinnor kan bli det, kanoniserade kanske. Fast 
inte i samma utsträckning, jag menar, jag känner nog att jag 
sällan blir tagen på allvar. Men det skiter jag i, det bryr jag mig 
inte om, i och för sig. Gubbarna sitter där och regerar med sina 
kompisar. Så är det. Män pratar om män, och så en kvinna 
ibland kan de prata om, eller två. 

Vad kan man göra åt det? 
Lägga sin lilla pusselbit. Strunta i systemet och hålla på med 

sitt. Det är en långsam process. Allting som skall ändras måste 
börja med en själv, och sen kan man gå ut till de närmaste man 
har omkring sig och praktisera det i livet. Sedan tror jag att man 
måste diskutera prostitution jävligt mycket, sådana saker. Kär-
leksförhållanden. Man måste prata om allt sådant, för allt så-
dant är ojämlikt. 

Tror du litteratur kan vara till hjälp? 
Ja, det tror jag. Just för att den kan luckra upp de här struk-

turerna. Men å andra sidan stjälper den också för att den ofta 
bibehåller gamla strukturer utan att utge sig för det. Mycket 
litteratur verkar radikal, men så är den ganska konservativ i alla 
fall. Det tycker jag är vanligt. 

Könen är ju samtidigt präglade av sina biologiska erfarenheter. 
Hur stor frihet finns det egentligen att ändra könsrollerna? 

Jag tror på fullaste allvar att man i princip kan ändra hur 
mycket som helst. Till och med de fysiska könen kan förändras. 
Men jag tror också att det kommer ta lång tid, och man får ha 
respekt för att verkligheten är en trög maskin. Jag tror inte att 
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det är möjligt att göra det smärtfritt eller att det ens är önsk-
värt. 

Du talar om att människan är ensam. Vad betyder solidaritet för 
dig? 

Det blir ännu viktigare. Jag är inte någon nyliberal individua-
listmänniska, utan jag tycker att solidaritet, kärlek, empati, är 
det viktigaste som finns. Men jag tror inte man kan komma 
fram till det, om man inte inser att i solidariteten har man en-
samheten med sig. 

Är minnen viktiga för din poesi? 
Inte så mycket. Jag har dåligt minne – jag minns inte så 

mycket. Men det är klart att man har ett stämningsminne. Jag 
tror att allt jag skriver har kopplingar till min barndom, men 
jag vet inte riktigt hur. 

Du har vuxit upp med två kulturer i hemmet – norsk och svensk. 
Jag tror det har handlat om en kultur: en känsla av underläg-

senhet som jag alltid haft i min familj, som är nedärvd. Jag vet 
inte vad det beror på. De har alltid haft dåligt med pengar och 
sett sig själva som diversearbetare. De har varit undergivna och 
rädda för auktoriteter. I min pappas fall har det handlat om 
kriget i Norge; det var fångläger där han bodde. Han var med 
om det när han var liten, så han har sedan dess haft svår aukto-
ritetsskräck. Medan mamma har fått det på annat sätt. Det 
handlar om att känna sig som patrask, jämnt. Det är väl lite 
grann en klassfråga, men jag har svårt att placera mig i någon 
klass. 

Att du började läsa på universitetet och skriva, hur var det relaterat 
till familjen? 

Mina föräldrar är inte alls intellektuella och har fortfarande 
ingen aning om vad jag håller på med. De är glada ändå, så 
länge jag drar in stålar och klarar mig. De har väl alltid varit 
besvikna för att jag inte fortsatte mitt sommarjobb på postgirot 
när jag var sexton år. En fast anställning på postgirot resten av 
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mitt liv, det hade varit höjden av lyx. Som poet har man inte 
någon säker inkomst. 

Finns det ett drag av självförverkligande i poesin? 
Självförverkligande är ett jobbigt ord. Men jo, på sätt och 

viss finns det, om man med självförverkligande menar att man 
skall komma fram till en ärlighet inför sig själv också när den är 
svår att stå ut med. Det är det som poesin sysslar med, om den 
blir bra. 

Det är klart att man blir lite grann vad man tror att man är. 
Om jag tror att jag är ett monster så blir jag ett monster. Om 
jag tror att jag är ett monster som kan ledas in på bra banor, så 
blir jag också ett monster som leds in på bra banor som inte gör 
någon illa. Däremot tror jag inte att det hjälper att stå framför 
spegeln och säga ”jag är duktig, jag är duktig”, alltså positiva 
affirmationer. För det måste vara kopplat till en självkännedom 
som är väldigt djup; det hjälper inte att stå och intala sig att 
man är något bra. Det måste man känna i djupet av sig själv. 

Självförtroende är mycket viktigt? 
Jovisst är det viktigt. Jag har inte dåligt självförtroende. Men 

jag tror inte att man kan komma ifrån att människor också har 
en massa svarta sidor. De skall man vara medveten om, istället 
för att låtsas att de inte finns där. Det är en jävligt viktig uppgift 
för poesin att ha kontakt med det. 

Kan du välja ut de tre dikter som du tycker mest om, ur dina tre 
diktsamlingar? 

Jag tycker om ”Den skimrande insidan av tunnlar”, på sidan 
27 i Forsla fett. Det är svårt att välja, eftersom dikterna hänger 
ihop. Jag tycker också om Singula som jag läste tidigare. Min 
första bok, Hos rådjur, är jag inte så förtjust i, den tycker jag är 
ganska pinsam. ”I reaktor”, på sidan 43 i Mörk materia, den 
tycker jag också om. 

Kan du nämna någon annan samtida kvinnlig poet? 
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Jag tycker ni skall prata med Eva Kristina Olsson. Jag kände 

henne lite grand – hon var med i Surrealistgruppen en tid. Hon 
har mycket stark integritet och är en bra poet. 

Vad tycker du om Åsa Beckmans verk? 
Jag tycker hon är ojämn. Jag har förstås ett kluvet förhållan-

de till henne, eftersom hon var en av dem som hoppade på mig 
ganska hårt för mina tidigare böcker. Men hon har ändrat upp-
fattning på något sätt. Nu verkar hon gilla Forsla fett. Samtidigt 
blir jag glad över att hon har förstått den här boken på det 
kvinnliga sättet, för det är inte så många som gör det. Hon har 
tagit det här med graviditet på allra största allvar. 

Det verkar märkligt att man kan undvika graviditet när man läser 
Forsla fett. 

Ja, men det är många som gjort det. Det är inte så många 
kvinnor som recenserat den överhuvudtaget. Männen som re-
censerat den har inte gått in i det där. 

Vad har de skrivit om? 
De har skrivit om språket, och inte så mycket om det vi har 

pratat om. I det här fallet passar Åsa Beckmans filosofi väldigt 
bra; det handlar om någonting. I vissa andra av hennes essäer 
tycker jag att hon går för långt. Hon vill så gärna att det skall 
handla om någonting. När det gäller Marie Silkebergs poesi vill 
Åsa Beckman så gärna att det skall handla om någonting. Men 
jag känner inte att Maj Silkeberg skriver om det som Åsa Beck-
man ser. Det är väl olika för olika essäer – en del är jättebra, en 
del är mindre bra. 

Risken är att de enskilda dikterna kommer bort. Samtidigt hänger 
ofta diktsamlingar ihop numera. 

Ja, så år det och jag kan knappt läsa sådana diktsamlingar 
som har ”dikter som handlar om ditten och datten” som Åsa 
Beckman skrev någon gång. En dikt om våren och nästa om 
sorgen. Jag har svårt att läsa sådant, jag måste knyta ihop alla 
dikter. 
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Talar ni om litteratur på BLM:s redaktionsmöten? 
Våra redaktionsmöten är nog ganska oplanerade eftersom vi 

snackar hela tiden. Vi sitter nästan aldrig ner och säger ”nu 
skall vi ha redaktionsmöte”. Det är ju bara jag, Kristoffer som 
är huvudredaktör, Pompe som är formgivare och en praktikant 
– och så sitter vi och snackar fram och tillbaka. ”Skall vi inte ha 
en text om det och det? – Jo det skall vi.” Det kan också kom-
ma in texter som är bra. 

Däremot sitter vi inte och pratar litteratur så mycket. Vi pra-
tar mer om vad som händer i samtiden och hur vi skall förhålla 
oss till det. 

Det var en intressant recension av Pelle Andersson och Bob Hans-
son nummer 1 (2003). 

Ja, den är ganska hård faktiskt. Men jag känner att jag måste 
säga vad jag tycker. Jag gillade inte poetiken. Det är svårt, det 
är hemskt, när man känner att man inte tycker om någonting 
som kritiker, och verkligen funderar över om man är ärlig, och 
så kommer man fram till att man är det. Då måste man ju skri-
va det. 

Det är inte så många som vågar skriva negativa recensioner. 
Det är personligt. Det är faktiskt inte så kul att skriva sådant 

där – jag får dåligt samvete. Jag känner att jag inte vill vara 
taskig mot författarna. Men samtidigt måste jag fan utgå från 
de texter de skriver. Det handlar ju bara om vad jag tycker i en 
sådan recension dessutom. 

En tidning som Dagens Nyheter lägger sig helst på något sätt mitt 
emellan i recensionerna. 

Jo, jag vet inte varför. Folk brukar gilla vår recensionsavdel-
ning och jag tror det beror mycket på att den är så spretig. Vi 
gör nästan inga redigeringar alls i recensionerna. 

Det är även olika längd på recensionerna? 
Vi beställer oftast tre tusen tecken, men folk håller det lite si 

och så. Men vi går sällan in och ändrar konstigheter i texterna. 
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Om de inte är helt obegripliga. Men många tidningar petar 
mycket i texter och det gör inte vi. Jag tror faktiskt det kan fun-
ka bra. 

Vilken är er publik? 
Vi skiter i publiken. Vi gör det vi tycker är kul och då visar 

det sig också att folk tycker att det är kul. Vi har inte suttit och 
tänkt: ”Vem är vår målgrupp?” 

Tidigare var BLM det stora flaggskeppet och rikslikaren inom 
svensk litteratur. Nu är det någonting annat. 

Jo, nu har det förändrats. BLM är ju inte den klassiska, kon-
servativa, bildade måttstocken för Sveriges litteratur. Absolut 
inte. 

 
Vid samtalet medverkade också Andreas Björstén. 
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Samtal med Erland Josephson 

 
Erland Josephson är skådespelare, regissör, författare och Dramaten-
chef 1966–1975. Han är författare till diktsamlingar, romaner, novel-
ler, dramatik, bilderböcker och självbiografiska böcker. Josephson har 
vunnit många priser, senast Svenska Akademiens Kungliga pris 2003. 

 

Hur har du utvecklats som konstnär? 
Det är svårt att själv beskriva sin utveckling. Jag började som 

amatörskådespelare i skolan. Därefter blev det studentteater, 
sedan blev jag professionell skådespelare vid Helsingborgs 
stadsteater. År 1947 debuterade jag som poet, och därefter har 
jag fortsatt att omväxlande skriva, spela och regissera. Under 
åren 1966–1975 var jag chef för Dramaten. Jag har velat ut-
trycka mig – realisera mig på olika områden, även i egenskap av 
administratör. Jag har sett det som en slags iscensättning av mitt 
liv. Utvecklingen har framskridit utan att jag hamnat i konflikt 
med mig själv. Under en period började jag känna att jag upp-
repade mig som skådespelare. Då fick jag ett erbjudande från 
Peter Brook att spela Körsbärsträdgården. Det skulle bli en 
världsturné. Jag hade aldrig spelat teater på ett främmande 
språk och hade inte haft för avsikt att göra det, men jag tackade 
ja. 

Vilka faser har din karriär genomgått? 
En var när jag var chef för Göteborgs stadsteater, en annan 

när jag var skådespelare på Dramaten. Sedan har vi filmen. Ef-
tersom jag inte var filmskådespelare från början var det först så 
småningom som jag utvecklade en verklig passion för film. Före 
Viskningar och rop tyckte jag att kameran var någonting man 
skulle bortse ifrån, men då blev den till ett levande väsen som 
jag samarbetade med. Jag tog ett språng från olust till passion 
för kameran. 

Vem har mest inspirerat dig i ditt arbete? 
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Ingmar Bergman har haft en stor betydelse. Vi har utvecklats 

tillsammans, och liknar varandra i vår yrkesroll. Strindberg har 
också spelat en avgörande roll för min utveckling. Jag kommer 
från en kulturintresserad släkt: min far hade bokhandel, min 
faster var gift med en kompositör, min farbror var dramatiker. 
Detta bidrog till att jag tidigt började gå på teatern – på riktiga 
vuxenpjäser, inte barnpjäser. Jag minns hur upprymd jag var 
efter att ha sett Hamlet. Överhuvudtaget började jag tidigt att 
vidareutveckla det barn gör: spela roller, låtsas, det var lust och 
vällust att förställa sig. Lek har spelat stor roll i mitt arbete. 

Eftersom intresset för kultur redan fanns i familjen kan man 
säga att jag fått allt serverat för mig. Pappa var en intresserad 
kulturkonsument, och mamma var en hämmad skådespelerska. 
Mamma och mormor stod för det dramatiska inslaget i familjen 
– båda var ämnen till skådespelerskor. 

Hur är ditt förhållande till litteraturen? 
Jag har aldrig upplevt någon konflikt mellan litteratur och 

skådespeleri, utan jag har alltid kunnat dela min tid mellan des-
sa två intressen. Om jag inte har en roll kan jag skriva, och vice 
versa. Båda sakerna har jag ägnat mig åt med framgång, så jag 
har heller aldrig tvingats till reträtt på något område. Min fas-
ters man, kompositören, misslyckades med allt utom just kom-
ponerandet och tvingades på så sätt att koncentrera sig på det. 
Något sådant har aldrig hänt mig. 

Vad kan du säga om dina självbiografiska böcker? 
När jag skrev mina fem självbiografiska böcker blev jag glad 

över att jag tyckte så bra om människorna jag skildrade. Annars 
kan jag vara rätt elak, men då var jag antingen aggressions-
hämmad eller helt enkelt snäll. Överhuvudtaget har jag varit 
rädd för konflikter, så det var väldigt nyttigt att vara chef för 
Dramaten och tvingas att ta konflikter. Under den tiden rörde 
sig debatten inte kring idéer utan situationer. Jag var omtyckt 
och blev först fackligt ombud och sedan chef för Dramaten. Det 
är en situation där det är omöjligt att vara vän med alla; kon-
flikter är en del av arbetet. Ändå blev jag överraskad av det. Det 
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uppstod konflikter om allt: val av repertoar, rollbesättning, med 
mera. Det var omöjligt att tillgodose allas önskemål. Jag var 
tvungen att vara subjektiv. Efter nio år tyckte jag att Dramaten 
var värd att få någon annan än jag – inte så att det var fel att 
vara subjektiv, men det var inte svårt att gå tillbaka till skåde-
speleriet. 

Är det någonting du skulle vilja lägga till i din självbiografi? 
Jag är inte den som ångrar mig – det skulle i så fall vara att 

jag fuskat med galenskapen. Jag saknar att jag inte utsatte mig 
för djärvare utmaningar, och gick djupare in i det. Det kan ge 
mig en känsla av att inte ha dikterat mitt eget liv. Annars är jag 
glad över att ha fått vara med, i synnerhet som jag är autodi-
dakt och saknar formell utbildning på mitt område. Detta är 
någonting jag inte är speciellt stolt över. Det finns bra utbild-
ningar. Eftersom jag saknar utbildning dras jag med tekniska 
brister. Vissa lärare kan jag sägas ha haft, i form av bra kamra-
ter och regissörer, men det hade inte skadat med utbildning 
också. Det positiva med att sakna det skulle kunna vara att det 
gett mig ett oneurotiskt förhållande till konsten. Jag har inte 
gått någon utbildning och behövt tävla med en massa andra 
människor, utan kommer lätt in i en teaters blodomlopp bland 
en massa gamla, medelålders människor. 

Finns det något tema i det du har gjort? 
Ordet ”kommersiell” har dålig klang i teatersammanhang. 

Teatern blir korrumperad av inkomster. Den kommersiella tea-
tern har spelat liten roll i mitt liv. Emellertid tycker jag att detta 
fördömande av det kommersiella är hyckleri. Den kommersiella 
teatern har bitvis varit mycket bra. Teatern måste också tjäna 
pengar, och konstnärer spelar alltid mot makten. Jag tycker inte 
om att man delar in teatern på så vis att en del räknas som 
kommersiellt och annat som seriöst. Ibland har den kommersiel-
la teatern varit avancerad och opponerat sig mot den förstelna-
de institutionsteatern. Det kan naturligtvis gå galet också – på 
Broadway har de kommersiella krafterna helt slagit ut de intel-
lektuella. Förut ingick pjäsförfattarna i ett kommersiellt system 
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och det gick utmärkt. I början reagerade jag också på den anti-
akademiska ortodoxi jag tyckte mig se inom skådespelarkåren. 
Man såg med misstänksamhet på det intellektuella livet. Intel-
lektuella och intuitiva skådespelare ansågs stå i motsatsförhål-
lande till varandra. Jag tror inte att man kan göra en sådan 
uppdelning. 

Har du någon speciell filosofi? 
I Sverige råder en ful brist på filosofi. Här finns det inte nå-

gon märkbar och eggande filosofi. Emellertid har jag inte brytt 
mig om att formulera det. Detta har kanske med min skådespe-
larnatur att göra – det hör till mitt yrke att vara flyktig, att ha 
lätt för att tänka om, bli suggererad, det fordras för att man 
snabbt ska kunna komma in i en roll och ett främmande sam-
manhang. Det är roligt, men tämligen ytligt. Skulle jag formule-
ra en filosofi skulle det bli med negativa förtecken: anti-fascism, 
anti-kommersialism, med mera. 

Vad kan du säga om kvinnornas deltagande i teatern? 
Det har aldrig varit något problem för mig. Dramaten hade 

tidigt en kvinnlig chef, och kvinnliga regissörer. När jag filmade 
i Italien för Liliana Cavani fick jag frågor av journalisterna om 
hur det var att ”underordna sig en kvinna”. Jag hade aldrig 
funderat på det. Teatern har ju alltid varit något av en fristad 
för kvinnor, homosexuella och andra avvikare. Där finns en 
inlevelsemekanism, en tydlig empatisk förmåga. 

Hur var det med teaterns roll under kriget? 
Det var inte många skådespelare som var öppet fascistiska, 

men många hade nog stått till tjänst om landet blivit ockuperat. 
Det fanns säkert en fascistisk och nazistisk potential som hade 
kunnat manifestera sig. Det förekom att man aktade sig för att 
anställa judiska skådespelare. Tyska delegationen var påpasslig. 
Vissa teatrar gjorde motstånd, andra inte. Dramaten gästspelade 
i Berlin 1940. Däremot tror jag inte att det stämmer att man 
skickade sin spelplan till tyska ambassaden. Det är nog en illvil-
lig beskrivning av hur det gick till. 
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I vilken grad är du själv en judisk skådespelare? 
Jag har alltid varit oerhört medveten om det judiska, men jag 

har aldrig varit praktiserande jude. Dock har jag blivit kvar i 
den judiska församlingen. Om det inte varit för kriget hade min 
familj kanske assimilerats fortare. Hitler bestämde att jag blev 
jude. Den assimilerade judenheten har alltid påmint mig om 
identitetens bräcklighet och mångtydighet. Vi har alltid flera 
identiteter. Jag brukar säga att jag inte har några problem med 
min identitet – jag vet precis vilka jag är! Sedan har Sverige för-
ändrats oerhört under de år som gått. Judar och samer var de 
enda minoriteter som fanns på den tiden. Ville man skildra en 
outsider kunde man välja en jude. Nu är det inte lika självklart. 
Sverige är nu ett betydligt mer öppet samhälle. Den generation 
som bland andra Olof Palme tillhörde verkade ju för att Sverige 
skulle öppna sig mot Europa och inte förbli ett isolerat bonde-
samhälle, ett litet land med ett litet språk. 

När jag var 16 år utbröt kriget, så mellan 16 och 22 års ålder 
kunde jag inte resa utomlands. Sverige var isolerat, med den 
självtillräcklighet som alltid utmärkt det svenska samhället. Det 
handlar mycket om pengar, och brist på filosofi. Annars är 
Stockholm en fantastisk teaterstad. Folk är överhuvudtaget väl-
digt aktiva på det kulturella området: de går på poesiaftnar och 
ABF-kurser, och hinner ändå med att vara hemma och titta på 
TV. Det finns en hunger, som jag tror skapats av just bristen på 
filosofi. Pengarnas betydelse kan man utläsa av den plats eko-
nominyheterna ges. 

Är det några roller du minns särskilt? 
Tjechov har alltid stått mig nära – jag har nog spelat samtli-

ga manliga roller i Körsbärsträdgården. De roller som stått mig 
nära är egentligen sådana som är långt ifrån, som kungen i 
Gombrowicz Yvonne, prinsessa av Burgund. Där fick jag ta 
fram sidor av mig själv som jag inte haft så mycket kontakt 
med: grymhet, taskighet, självbelåtenhet. Det stod mig närmare 
på sätt och vis än Scener ur ett äktenskap. På samma sätt var 
det roligt att göra markis de Sade. Hos Bergman handlar det 
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mycket om borgerlig förfrysning och konstnärens krig mot den-
na. Jag fick mest göra borgarna. 

Man vet inte alltid när teaterhistoria uppstår. Alf Sjöberg sat-
te upp Almqvists Amorina 1949, på Dramatens lilla scen. Före-
ställningen spelades 14 gånger, och sågs av en handfull männi-
skor, men den påverkar svensk teater än idag. Amorina innebar 
inte bara en återupptäckt av Almqvist, utan även av teatern som 
poesi och lek. Här skapades en fantasmagori med hjälp av en 
enkel scenbild och några få skådespelare; det var en skrämman-
de uppenbarelse av teaterns oerhörda rikedom. O’Neills Klaga 
månde Elektra gick när jag var ung; jag minns inte om jag verk-
ligen såg den, i vilket fall som helst har den påverkat mig och 
jag minns den klart och tydligt. 

Ingmar Bergman och Alf Sjöberg var de stora eklektikerna 
som bröt mot traditionen. På 1960-talet var Dramaten bland de 
första att organisera fria grupper inom teatern. Jag var där un-
der de mest dramatiska åren. Dramaten hade en inre styrka som 
förhindrade att den föll sönder Bergman tyckte inte om de här 
utbrytargrupperna som ägnade sig åt politisk teater, men man 
tyckte att teatern höll på att isolera sig och måste komma ut i 
samhället. Jag ville ha med de här fria grupperna i den ordinarie 
repertoaren, men det var de inte intresserade av. Dramaten var 
ju nationalscen, redan huset i sig själv var skrämmande. Jag 
väntade på att de skulle ockupera huset, och några var faktiskt 
på väg att göra det, men de kom av sig. När de kommit så långt 
som till Kungsträdgården kunde de inte bestämma sig för om de 
skulle ockupera Operan eller Dramaten, och då vände de om. 

Vad kan du säga om religionen? 
Ondskan är det naturliga tillståndet, medan godheten måste 

erövras. Därför måste ondskan bekämpas aktivt. Hos Heidegger 
har man hela det intellektuella spelet. Man kan förebrå honom 
för att han inte tog mer avstånd från regimen. 

Du har arbetat med Andrej Tarkovskij också? 
Hos honom finns en väldig komplexitet. Hans ambition är 

att inte skriva någon på näsan. Även den som inte tror på Gud 
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ska kunna se filmerna och finna en rationell förklaring till mi-
raklerna. Han missionerar inte. 

Vad tror du om konstens betydelse? 
Nelly Sachs hade en vision av en värld utan hat. Men kan 

konsten förändra världen? Utan konsten blir världen hemsk, i 
synnerhet om man skulle ta bort musiken. Vissa verk har haft 
ett ofattbart inflytande och förändrat människor. I vilket fall 
som helst är det kul att hålla på med även om man inte kan 
påverka någonting. 

Vad tycker du om den unga generationen idag? 
Den unga generationen är välutbildad och välinformerad. 

Emellertid har den ett stråk av individualism anpassad till ar-
betsmarknaden, och det skrämmer. Förr var det enklare att vara 
oppositionell. Unga människor börjar också känna av att an-
passligheten är ett misslyckande. Dessa unga regissörer och skå-
despelare är duktiga, men de berättar inte sina egna historier. 
Publiken idag är snabbare än den var förut, de har tränat upp 
sin uppfattningsförmåga med att titta på TV, med dess snabba 
klipp, och behöver inte få så mycket tid på sig. Detta har för-
ändrat teatern: det har blivit möjligt att stryka partier med 
kommentarer om väder, förflyttningar och liknande. Publiken 
förstår ändå. 

Vad kan du säga om konstens samhällsanspråk? 
Vad som anses vara naturligt skiftar från en tid till en annan. 

Anders de Wahls spelstil ansågs på sin tid vara ”naturlig”. 
”Samhälle” och allt som hör till det är värdeord för skådespela-
re. Teatern måste sträva efter att på en gång vara bekräftande 
och överraskande. Överhuvudtaget är nog teatern väldigt fast i 
sina idéer, medan publiken är mogen för överraskningar. Idag 
finns det betydligt fler ”väluppfostrade” människor än förut, 
och med det en större potential av kunskap. 

Vad kan du säga mer om kärleken till Tjechov? 
Den är väldigt vanlig bland skådespelare. Peter Brook tyckte 

att man egentligen bara kunde spela två dramatiker: Tjechov 
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och Shakespeare, för de ”har ingenting att säga”. Deras pjäser 
har inget ”budskap”. Tjechov bygger upp en annan värld, ett 
slutet rum. Körsbärsträdgården appellerar till väldigt primitiva 
saker, den börjar och slutar i barndomen. Alla säger någonting 
om sin barndom, det finns en hel värld av människor som bara 
omnämns men aldrig är med på scenen. Det är någonting un-
derbart och mirakulöst. Människorna vill gärna leva, uppleva 
glädje och kärlek, det är bara livet som hindrar dem. Det är en 
upplevelse man kan känna igen. Därför måste man hålla med 
om att Tjechov och Shakespeare är de stora. 

Hur är det med Ibsen? 
Jag har spelat Ett dockhem, Vildanden och liknande. Berg-

man har ju satt upp en del av Ibsen, Per Gynt, Hedda Gabler 
med mera. 

Vad kan du säga om samtida film? 
Moodysson är bra. Annars är de som är verksamma nu tek-

niskt skickliga, men saknar meningsfulla berättelser. Jag vet inte 
hur man ska bära sig åt för att locka fram det. Andra genera-
tionens invandrare har berikat filmen mycket med sina historier. 
Hus i helvete var väldigt bra. Den regissören har någonting att 
berätta. Det gläder mig i alla fall att se att biograferna kommer 
tillbaka. Bio – det är en blandning av storhet och intimitet. Det 
är härligt med föreställningar med mycket publik. Vilka länder 
som kan kallas filmländer förändras hela tiden. För 25 år sedan 
gjordes de bästa filmerna i Ungern och Georgien. Idag kommer 
Kina starkt. 

Har du några råd att ge unga teatermänniskor? 
Jag vill helst inte ge några råd. Man ska vårda sin lust, och 

inte göra saker som man inte har lust med. Det straffar sig att 
alltid tänka på pengar. Läs noga. Stora regissörer är bra läsare. 
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Samtal med Kjell Johansson 

 
Kjell Johansson är författare med verk som Gogols ansikte (1989) och 
Huset vid Flon (1997) bakom sig. Han har vunnit en mängd priser, 
bland vilka Aftonbladets litteraturpris 1984, Ivar Lo-Johanssons per-
sonliga pris 1998 och Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2007 sär-
skilt kan ämnas. Johansson är medlem av Författargruppen Fyrskift. 

 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Mamma och mormor läste. När jag sedan började gymnasiet 

runt 1960 kom jag till en klass där folk var intresserade av att 
läsa. Vi bildade en grupp som läste och diskuterade böcker. 
Sedan började vi skriva själva: två blev författare, en blev över-
sättare, och en blev professor i litteraturvetenskap. I Huset vid 
Flon (1997) finns en beskrivning av två killar som är som jag 
var då. 

Varför är det viktigt att skriva? 
Det handlar om ett behov av att uttrycka sig, en lust att hålla 

på med ord och meningar. Så handlar det väl också om att jag 
överskattade litteraturen något – jag tänkte att hela världen 
skulle förändras med min roman. Det här var i samband med 
68-rörelsen. Även på litteraturens område skulle man kunna 
göra en insats. Jag tror fortfarande att litteraturen kan ändra 
världen, men inte på det sätt som jag gjorde då. 

Kan du nämna tre författare som varit viktiga för dig? 
Erik Asklund, som skrev om min värld, trakterna kring 

Hornstull. Han öppnade mina ögon för vad litteraturen kan 
handla om. Två finska författare, Hannu Salama (1938–) och 
Lassi Sinkkonen (1951–), var viktiga för språkets skull. De svor 
som fan! Det verkade konstigt att göra det i böcker. Sandemose 
var betydelsefull genom att han var så subjektiv. Günter Grass 
Blecktrumman visade på en oerhörd fantasi. De visade alla att 
man som författare är fullkomligt fri att göra som man vill. En 
roman kan se ut hur som helst. Det är inte så självklart när man 
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är ny och ska skriva en bok; då tar man gärna till vissa mallar 
som man tror gäller. 

Min första bok, Det finns en krog på vägen till varje revolu-
tion är nog rätt påverkad av Günter Grass (1927–), och av Lars 
Ahlin (1915–1997). Ahlin skrev ju om proletärer och småbor-
gare, och kallas ibland arbetarförfattare. I Huset vid Flon läser 
mamman arbetarförfattare: Ivar Lo-Johansson (1901–1990), 
Moa Martinson (1890–1964) och andra. 

En viss kritik av överklassen finns i mina böcker. Det hänger 
ihop med att jag ville förändra världen, och var så enfaldig att 
jag trodde att orden i sig hade makt att åstadkomma det jag 
ville. Om jag skrev ”socialismen segrar” så skulle det bli så! Det 
blev lite mycket plakat över det hela. Nu försöker jag låta poli-
tik och samhällskritik verka genom personerna. 

Vad kan du säga om till exempel kärlek eller pengar? 
Kärlek kan vara mycket: kärlek till en kvinna, till ett land, 

till en klass. Vad gäller pengar så fantiserar personerna i mina 
böcker ofta om någon släkting som utvandrat till Amerika – hur 
rik han ska vara när han kommer hem, som Pippi Långstrump, 
med en kista full med pengar. 

Vad kan du säga om din berättarteknik? 
I min senaste bok, Huset vid Flon, finns ett sätt att skriva 

som jag tror att jag själv har hittat på. Jag berättar om en sak 
och säger sedan: ”men det där hände inte”. Det blir rätt spän-
nande på så sätt, läsaren tvingas tänka till. 

Är du besläktad med andra författare? 
Det beror lite på vilka böcker, och vilka avsnitt ur böckerna, 

man väljer: det finns groteska, burleska, fantasifulla och realis-
tiska. Det ovanliga är kanske att jag blandar detta i samma bok. 
Sju huvudens historia (1992), till exempel, är full av fantastiska 
inslag. 

Föredrar du att skriva romaner eller noveller? 
Jag skriver nästan enbart romaner. Där har man den största 

friheten. Jag har försökt att skriva dramatik, men det är en väl-
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digt låst form. Romanformen tilltalar mig mer. Det är svårt att 
nå djupt i ett kort stycke. Fast böckerna – En rädd människas 
berättelse (1984), till exempel – består ju egentligen av ett stort 
antal korta berättelser. En bärande symbol där är en söndersla-
gen spegel: alla dessa skärvor som ska fogas samman motsvaras 
av de korta avsnitt som ska fogas samman till en hel berättelse. 
Den trilogi som utgörs av En rädd människas berättelse, Orm-
bunksblomman (1986) och Gogols ansikte (1989) handlar alla 
om ensamma, rädda, konstnärligt begåvade människor. En rädd 
människas berättelse handlar om en pojke ur underklassen som 
går med i 68-rörelsen; i Ormbunksblomman är det en tjej ur 
medelklassen, hon är rädd på gränsen till psykos; i Gogols an-
sikte så kommer ju Gogol egentligen från överklassen, han är ju 
som till en godsägare. Jag täcker in samtliga klasser i de här tre 
romanerna som handlar om rädsla. 

Gogols liv är intressant. Han kämpade med att förena berät-
taren och propagandisten. Överväger ideologin blir berättandet 
lidande, men utan ideologi blir det konst för konstens egen 
skull. Gogol var dock religiös, medan jag är politisk. Så har vi 
frågan om tradition kontra modernitet: Döda själar var den 
första stora ryska romanen. Den var påverkad av Dante så till 
vida att den var tänkt att bli första delen av en trilogi i dennes 
efterföljd. Gogol kom dock bara till första delen. Petersburgsbe-
rättelserna, som Kappan och Näsan, är bra. Aftnar på en lant-
gård nära Dikanka behandlar folktro. Titeln Ormbunksblom-
man syftar på folktron att den som ser en ormbunke blomma på 
midsommarnatten ska få sina önskningar uppfyllda. Ormbun-
kar blommar ju som bekant inte! 

Gogols ansikte började med att jag läste att Gogol trodde att 
han hade en uppochnedvänd mage. Det var någonting jag kun-
de känna igen! Vi är båda hypokondriker. Gogol, denna stack-
ars rädda varelse, är en mask jag tagit på mig. Jag skildrar mitt 
eget liv genom honom. När jag kan krypa in i honom och dölja 
mig där kan jag skriva om sådant jag annars inte skulle våga 
skriva om. 
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Överhuvudtaget är hela den ryska 1800-talslitteraturen fan-

tastisk. Författarna grubblade över frågor som varför vi lever 
egentligen – gåtan livet. Vem är skyldig? Vad bör göras? Dessa 
grundläggande filosofiska frågor blev också titeln till två bety-
delsefulla verk. Jag grubblar själv en del. Mina karaktärers liv 
är inte ödesbestämt: att man inte ska kunna bestämma själv är 
en förfärlig tanke. Fast visst påverkas vi också av starka krafter 
– sociala och psykologiska. Man bestäms av sin barndom. Mina 
verk består till stor del av barndomsskildringar. Allt jag skriver 
är dock inte sant – när jag tycker att jag tjänar konstnärligt på 
att ljuga så gör jag det. Mycket av det jag skildrar i Huset vid 
Flon har inträffat på riktigt, men det är inte någon dokumentär. 
Jag skildrar Midsommarkransen, som på den tiden var en ren 
arbetarförort. Det är en tillgång att ha en speciell plats att skri-
va om. Jag träffade Göran Tunström en gång och han frågade 
mig om jag hade en plats på det sätt han själv hade sitt Sunne. 
När jag sa att jag hade det blev jag godkänd. 

Skriver du mest i första person? 
Ja, man kommer närmare människor på så sätt. Det händer 

att jag skriver i tredje person också, men det är många jag-
berättelser. Ormbunksblomman, som handlar om en flicka, är 
också skriven i jagform. 

Vilka kvinnliga karaktärer tycker du bäst om? 
Jag tycker mycket om mamman i Huset vid Flon. I de flesta 

av mina böcker finns det med någon politiskt radikal mormor 
eller farmor, och henne tycker jag också om. Jag tror inte att det 
är riktigt samma sak när en man skriver om kvinnor och när en 
kvinna gör det, men å andra sidan så har jag varit omgiven av 
kvinnor i hela mitt liv, så lite har jag väl snappat upp. Man får 
ta fram andra sidor av sig själv, sådana som brukar kallas 
”kvinnliga” – känslighet och liknande. Författare är ju lite 
kvinnliga av sig, just genom att vara känsliga. Hittills är det i 
alla fall ingen kvinna som klagat. Jag fick Moa Martinson-
priset, som förste man. 
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Vad kan du säga om klassisk litteratur? 
Jag läste inte världslitteraturens klassiker utan jag läste i stäl-

let sådant som serietidningar, deckare och idrottsböcker långt 
upp i åren. Det var inte förrän på gymnasiet jag började läsa 
klassikerna, så jag var rätt illitterat på det viset. Det här är en 
rätt vanlig väg för en proletär pojke; jag har hört det från andra 
författare också. Sedan hamnade jag rätt tidigt i den ryska litte-
raturen: Dostojevskij (1821–1881), Gogol (1809–1852), Leo 
Tolstoj (1828–1910), Maksim Gorkij (1868–1936) med flera. 
Nu har jag äntligen varit i Ryssland – jag hade inte varit där när 
jag skrev Gogols ansikte. När man börjar intressera sig för litte-
ratur läser man lite av varje. Man läser de namn man hört talas 
om, Franz Kafka (1883–1924) till exempel. 

Du är socialist. Vad kan du säga om ideologi? 
När socialister kommer till makten är det inte säkert att de 

är för frihet. I Sverige har vi inte haft socialism överhuvudtaget. 
Min mormor var socialdemokrat: hon var en riktig socialist och 
ville ha ett helt annat samhälle. Den sortens socialdemokrater 
finns inte längre. 

Är du optimist eller pessimist? 
Det finns väl en del fantasterier och romantik i mina verk. En 

del är dystra, men ofta finns det någonting som pekar mot en 
lösning. Det finns nog hopp i de flesta. I Huset vid Flon skildrar 
jag elände och elakheter – pappan misshandlar mamman – men 
jag hoppas att det finns tillräckligt med ljus och kärlek ändå 
där. Följa John är en framtidsskildring. Den handlar om en 
människa som går under därför att samhället ser ut på ett visst 
sätt och är givetvis väldigt dyster. 

Vad kan du säga om kritiken? 
Dagskritiken ges inte den tid den skulle behöva. Det finns all-

tid mer i böcker än vad som framgår av recensionerna. Kritiken 
har dock för det mesta varit positiv. Vad som är ett mästerverk 
visar sig väl först om 50 år. I allmänhet kan man väl säga att ett 
mästerverk måste beröra läsaren på något vis. Man måste kän-
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na igen sig, och samtidigt måste det finnas ett främmande ele-
ment som får en att känna att man står inför någonting mys-
tiskt. Så måste det givetvis vara bra skrivet. 

Hur går det till när du skriver? 
Jag skriver för hand, och arbetar mycket med texten – stry-

ker och lägger till. Det kan hända att jag skriver om en text en 
20–30 gånger medan jag bearbetar språket. Vissa väldigt bra 
avsnitt kan sedan ibland kännas nästan som om det vore någon 
annan än jag själv som skrivit dem. Gogol uttryckte det som att 
”Gud förde min penna”. Själv tror jag inte på Gud, men det är 
som om en annan kraft för min penna. 

Vad skulle du säga är en författares plikt? 
Det har att göra med uppväxt, klass, politik och liknande. 

Jag skulle förmodligen inte kunna skriva mot mina ideal, men 
jag sitter heller inte och funderar hur jag ska uttrycka ideologin 
på bästa sätt. Främst försöker jag helt enkelt skriva så bra som 
möjligt. Författaren har ansvar för sina ord, och läsaren kan 
bemöda sig om att läsa noggrant. 

Mina första böcker är ganska vildsinta och svåra. Jag trodde 
inte att någon skulle förstå dem, så jag tänkte att jag i stället 
skulle skriva så enkelt att alla skulle kunna läsa mina böcker. 
Sedan ville jag göra någonting jag tyckte var roligt, och då blev 
det En rädd människas berättelse. 

Tror du på författarkurser? 
Jag tror inte att det är nödvändigt att gå en kurs, men inte att 

det är skadligt heller. Man kan nog lära sig någonting. Det bäs-
ta med kurserna är nog att man träffar andra som skriver och 
får tillfälle att prata med dem om sina texter, som i gruppen vi 
hade på gymnasiet. Det var en liten skrivarcirkel. När det finns 
utbildningar i andra konstformer så vore det väl konstigt om 
man inte kunde lära sig att skriva. 

Vem skriver du för? 
Det är svårt att säga. Jag skriver för att andra ska läsa det, 

och kanske vill jag påverka, men jag tänker inte så mycket på 
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läsarna numer. När man skriver kan man inte tänka på hur 
andra ska läsa det, för då blir man schizofren. Det tangerar ju 
”konst för konstens egen skull”, vilket jag inte tror på. Det mås-
te finnas någonting utöver det rena berättandet och det litterära 
språket – någonting som har med världen, verkligheten och 
människor att göra. 

Vad kan du säga om psykologi? 
Den kommer in mer eller mindre av sig själv. Man lever: ser 

sig omkring, gör erfarenheter, och lär sig förhoppningsvis nå-
gonting. Har man växt upp i en missbrukarfamilj får man goda 
ögon och känsla för stämningar – hot och liknande. Man ser 
saker som de som vuxit upp i andra miljöer inte ser. Nackdelen 
är att man blir misstänksam. Det är mer tillämpad psykologi. 

Har du skrivit dramatik också? 
Ja, men för det mesta utan framgång. Undantaget är Spelet 

om Hägersten, ett amatörteaterspel som sattes upp. När jag 
skrev det höll jag på med att forska om förortens historia. Jag 
intervjuade folk och så. 

Skulle du kalla dig själv arbetarförfattare? 
Varje benämning som används på det sättet är en inskränk-

ning – ”kvinnlig poet”, ”arbetarförfattare”. Jag tror emellertid 
inte att det finns arbetarlitteratur i andra länder på samma sätt 
som det finns i Sverige. På 1930-talet dominerade den. 

Har du några råd att ge ungdomar angående bra författare, eller 
någon kritik? 

Om jag skulle kritisera 1990-talsförfattarna för någonting, så 
är det att de var så opolitiska. De betedde sig som om samhället 
inte fanns. Den förhärskande trenden då var ju postmodernis-
men, som gav upphov till böcker som i alla fall inte gav mig 
någonting. 
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Samtal med Anna-Karin Palm 

 
Anna-Karin Palm är författare och har skrivit ett antal böcker. 
Den mest kända är Målarens döttrar (1997). Hon har fått sina 
böcker översatta till ett stort antal språk: danska, franska, ne-
derländska, norska, polska, spanska och tyska. 
 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
När jag var fem år lärde jag mig läsa. Då tyckte jag att det 

var fantastiskt att det fanns böcker, och människor som skrev 
dem, och bestämde mig för att bli författare. Jag skrev berättel-
ser för min två år yngre lillasyster. 

Beslutet fattades så tidigt att jag inte kan minnas vad jag 
tänkte innan dess. Så länge jag har varit medveten har jag velat 
bli författare. Sedan har jag haft perioder när jag tvivlat – inte 
på att jag ville bli författare, men på att jag skulle klara av det, 
inte minst att bli publicerad – så jag har gjort annat också. 

Du föddes på 1960-talet, då feminismen växte fram. 
Det var en lycklig barndom: en period av välstånd, social 

trygghet och framtidstro. Det påverkar en naturligtvis. Sedan 
kan det vara svårt att skilja det samhälleliga från ens egen fa-
milj. Jag gick till exempel i Waldorfskola, och det är ju en rätt 
speciell miljö. Vad gäller kvinnorörelsen så tror jag att det att 
jag hade en väldigt stark mor; hon studerade till läkare vid 37 
års ålder, med tre barn – gjorde att jag länge trodde att kvinno-
kampen var över, att det inte fanns några problem längre. Så 
småningom togs jag brutalt ur denna hårresande naiva före-
ställning, men som ung tog jag alltså jämställdhet för någonting 
självklart. Det var först senare jag förstod att frågan fortfarande 
var aktuell. 

Min far var en annorlunda sorts man som stöttade min mor i 
hennes ambitioner och tog del i hemarbetet. Mina föräldrar 
hade ett väldigt jämställt förhållande och även det påverkade 
mig mycket. 
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Var din mamma kritisk mot dig? 
De konflikter som uppstod hade mest att göra med att jag ti-

digt uppvisade ett stort behov av självständighet – jag flyttade 
hemifrån vid 18. Lite kritik fick jag för kläder och liknande – 
jag gick klädd i arbetarskor och jeans och mamma tyckte nog 
att jag gott kunde se lite prydligare ut – under tonårstiden upp-
står väl alltid diverse små konflikter. Det var dock ingenting 
allvarligt, utan det fanns en grundläggande respekt och kärlek i 
vår familj. 

Enligt Kristeva måste en dotter alltid frigöra sig från sin mor. Hur 
var det med din egen frigörelse? 

Jag är inte så insatt i Kristevas tankar och är överhuvudtaget 
lite skeptisk mot psykoanalysen som utgångspunkt, men själv-
fallet måste man frigöra sig från båda sina föräldrar. När jag 
var 16–17 år åkte jag som utbytesstudent till England och då 
inleddes min frigörelse. Jag kunde verkligen känna att jag var på 
väg bort från min familj och ville leva mitt eget liv. På den tiden 
kunde man flytta hemifrån tidigt på ett sätt man inte kan idag. 
Man kunde få jobb genast, på hemtjänsten eller posten. Själv 
flyttade jag hemifrån medan jag fortfarande gick på gymnasiet, 
jag jobbade extra vid sidan om skolan och klarade mig själv. 
Det var inte förrän jag var trettio som jag fick en egen lägenhet i 
Stockholm, men dessförinnan kunde jag hyra av vänner och 
bodde överallt. Jag har bott i alla stadsdelar utom Gamla stan. 
Skulle jag alltså nämna någon speciell plats skulle det inte bli 
någonstans i Stockholm, utan vårt sommarställe i Hälsingland. 
Min mor kommer därifrån. Vi tillbringade alla sommarlov där. 
Det var mer kontinuerligt än i Stockholm där vi flyttade ofta. 

Finns det några inslag av dialekt eller jargong i dina texter? 
Inte medvetet, tror jag. Eftersom vi flyttade så mycket så 

hann ingen dialekt bli dominerande. Sedan gick jag i Kristof-
ferskolan tillsammans med elever från hela Stockholmsområdet, 
så mina kamrater kom överallt ifrån, och jag kände mig hemma 
i många delar av staden. 



146 

 
Den pedagogik man tillämpade på Kristofferskolan, Wal-

dorf-pedagogiken, bygger på en speciell människosyn – en livs-
åskådning som nästan gränsar till religion – den kallas antropo-
sofi, och utvecklades av en man som hette Rudolf Steiner. Teo-
rin kan vara rätt snurrig ibland, men i praktiken uppnår man 
ofta väldigt bra resultat inom områden som läkekonst, jord-
bruk, och även undervisning. Pedagogiken går ut på att varje 
barn ska få utvecklas som individ utifrån sina egna förutsätt-
ningar och i sin egen takt, samtidigt som man betonar den soci-
ala gruppen. Man får alltså inte göra precis som man vill, utan 
det finns regler. Konstnärliga och praktiska ämnen betonas sär-
skilt. Walter Ljungqvist, en författare som idag är tämligen 
okänd, var väldigt intresserad av antroposofin. 

Vilka faser har ditt författarskap genomgått? 
Det vet jag inte riktigt. I och med att jag började skriva så ti-

digt så var det barnlitteraturen som först formade mig. Man 
pratar sällan om det, men jag tror att de barnböcker man läser 
har ett enormt inflytande. Jag var en riktig bokslukare och läste 
allt: Astrid Lindgren, Tove Jansson, Det susar i säven, Alice i 
underlandet, Nalle Puh; Narnia-sviten – England har varit som 
ett andra hemland för mig, så den kopplingen är nog viktig. 
Dragningen till det engelska, den engelska kultursfären, började 
redan i barnlitteraturen. 

Är du intresserad av språket? 
Mitt skrivande handlade till en början om berättande: om att 

berätta historier, eftersom jag började skriva för min lillasyster. 
Intresset för stilen som ett värde i sig, som ett sätt att uttrycka 
någonting annat än det man uttryckte i intrigen, kom först se-
nare, när jag var i 20-årsåldern och upptäckte Virginia Woolf 
(1882–1941). Dessförinnan var det Selma Lagerlöf (1858–1940) 
och Fjodor Dostojevskij – de stora berättelserna om människan. 

Du refererar till kroppen på ett sätt som för tankarna till Hélène 
Cixous (1937–). Är kroppslighet viktig för dig? 



147 

 
Jag känner inte till henne så väl. Om någonting så är jag väl 

upptagen av förhållandet mellan kropp och själ, som jag uppfat-
tar som komplicerat och konfliktfyllt. Annars beror det väl på 
vad man menar med att vara upptagen av kroppen. Jag har fått 
rykte om mig att vara en otidsenlig författare som skriver för 
lite om kroppen – framför allt om sexualiteten, som inte förs 
fram explicit. Själv tycker jag att böckerna handlar rätt mycket 
om sex. 

Är man intresserad av människans existens så är ju kroppen 
en tämligen vital del av den. Kroppens gränser, dess minnen, 
intresserar mig, men också dess förhållande till själen – de kon-
flikter som kan uppstå mellan det inre och det yttre, mellan 
kropp och själ. Det finns ett spänningsförhållande mellan hur 
man uppfattar sig själv och hur omvärlden uppfattar en, mellan 
den inre upplevelsen och den yttre företeelsen. Kropp är också 
ett ord som kan definieras på en mängd olika sätt, så man måste 
förklara vad man menar. 

Det finns i vår västerländska, kristna kultur – och kanske 
även i andra kulturer – en klyvning mellan kropp och själ. 
Kroppen är smutsig medan själen är ren. Här ses kvinnan oftast 
som kroppen snarare än själen. Om man inte vill göra avkall på 
sin själ, sitt intellekt, vad händer då med kroppen? Som kvinna 
idag tycker jag att det är en aktuell frågeställning. 

Du har studerat filosofi och litteratur? 
Jag valde att läsa filosofi eftersom jag länge varit intresserad 

av det som en reflektion över tillvarons grundvillkor. Det var 
nog rätt otidsenligt: jag var mest intresserad av metafysiska frå-
geställningar, vilket inte var så inne på 1980-talet. Filosofi är ett 
ämne som fortfarande är extremt mansdominerat; detta märktes 
tydligt när jag studerade. Jag läste filosofi två terminer: första 
terminen var det rätt jämn könsfördelning i gruppen, andra 
terminen var vi 25 killar och två tjejer, varav en hoppade av.  

Min egen erfarenhet är att man gör sig könsblind. Om man 
från början skulle tänka på att allt man studerar som uttryck 
för vår kultur är frambringat av män skulle det bli alltför de-
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primerande. Idag är nog medvetenheten större än vad den var 
på min tid, vi var oskyldigare i min generation. Dagens 20-
åringar är mer feministiskt teoretiskt medvetna än vad vi var. 

Vad kan du säga om ditt sätt att skriva? Ändrar du dina texter 
många gånger? 

Jag tar lång tid på mig. Därför har jag hittills bara skrivit två 
romaner. En roman börjar ofta med en bild – i båda fallen har 
en målning fungerat som en katalysator för hela idén. I Faunen 
(1991) är det bilden på omslaget, i Målarens döttrar (1997) är 
det den där bilden av Gainsborough – porträttet av hans döttrar 
– som är utgångspunkten för mig, även tematiskt. 

Bilden som medium har ju blivit otroligt väsentlig i vår kul-
tur. För mig kommer sig inspirationen kanske av att det rör sig 
om ett så väsenskilt medium: en bild är mer av ett mysterium än 
vad en bok är. Eftersom jag vet mer om skrivandets hantverk 
och teknik än om måleri så ”drabbar” en bild mig på ett mer 
intuitivt plan och kan därför fungera som en brännpunkt där 
diverse kringflygande idéer kan fokuseras. 

Har du bytt stil under ditt författarskap? 
Förhoppningsvis, fast det beror på vad man menar med stil. 

För mig är den uppenbara skillnaden växelbruket mellan roma-
ner och kortare prosa, noveller. Det är stor skillnad mellan att 
skriva romaner och noveller. Den stil jag använder mig av är 
relaterad till formen. För mig ligger novellen kanske närmare 
poesin, där det finns en annan exakthet. Jag brukar säga att 
noveller är vertikala medan romaner är horisontella; där man 
har berättandet som grundstruktur blir även uttrycket delvis 
annorlunda. I en novell kan man utveckla en oerhörd täthet och 
koncentration som vore omöjlig i en roman, som behöver en 
annan ”andning”, fler pauser och viloplatser. Det är evigheter 
sedan jag läste någonting ur Faunen, som jag skrev under min 
studietid. Jag arbetade med den i sju år; den publicerades när 
jag var 30. Nu är det många unga litteraturvetare som vill skri-
va om just den boken. I den finns en yvighet som senare blivit 
mer koncentrerad, i synnerhet i min senaste novellsamling. 
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Är du oenig om några tolkningar av Faunen? 
Det har mest skrivits B- och C-uppsatser, där det ibland 

framförs teorier som jag aldrig skulle ha kommit att tänka på. 
Min inställning är att när boken är skriven så har jag inget 
tolkningsföreträde. En annan människas uppfattning är lika 
giltig som min egen. Man har gett boken till världen och värl-
den får göra vad den vill med den. 

Tänker du först på titeln när du skriver? 
När jag skrev Faunen var det bilden som gav titeln. Jag bod-

de i England sommaren 1983 och fick syn på den där målningen 
på National Gallery och blev helt förtrollad. Sedan blev bilden 
samlingspunkt för olika idéer och berättelser som på så sätt 
hittade sin form, så där var titeln självskriven. Det var samma 
sak med Målarens döttrar, som fick sin titel från Gainsborough-
porträttet. Annars är det olika – ibland är titeln självklar, an-
nars inte. Jag hade svårt att hitta en titel åt min senaste bok. 

Är det någonting du skulle vilja ändra i dina böcker? 
Jag tänker aldrig på det sättet. När en bok är färdig så är den 

färdig. Vill man göra annorlunda saker får man gå vidare. Jag 
vet att jag gjort det bästa jag kunde, just då. 

Vilka författare har inspirerat dig? 
Dostojevskij har varit oerhört väsentlig. Hermann Hesse var 

en ungdomssynd. Rilke – framför allt hans prosa. Sen har vi den 
engelska 1800-talsromanen med många kvinnliga författare. 
Det var ju rätt unikt för England att så många kvinnor hade en 
framträdande position på det litterära fältet: George Eliot, Jane 
Austen, systrarna Brontë. 

Av svenska författare kan man nämna Selma Lagerlöf, Ey-
vind Johnson – inte minst för hans bakgrund och sociala enga-
gemang, och för det att han lyfter det till en existentiell dimen-
sion, gör det till politik och filosofi. Jag är mycket intresserad av 
hur han arbetar med olika historiska lager i sina historiska ro-
maner. I övrigt kan man nämna Almqvist – som jag skulle skri-
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vit en avhandling om som inte blev av; Ibsen, Cora Sandel, Eke-
löf, Edith Södergran. 

Du satt med i redaktionen för tidskriften 80-tal? 
Numera heter den 00-tal. Den har förändrats mycket och är 

idag mycket bättre än vad den var då. Den grundades i början 
av 1980-talet som en reaktion mot 1970-talets politiserade, 
dokumentära litteratur. Grundarna skrev ett manifest som är 
väldigt ungt och vackert och rörande, om fantasins och littera-
turens egenvärde. Det är ett uttryck för ett skifte av den typ som 
brukar ske när ett paradigm länge varit förhärskande innan det 
så kommer en ung generation som vill göra upp med det. Det 
var väldigt kul och viktigt. Jag kommer inte från någon bildad 
medelklassmiljö; det finns en enorm kärlek till kultur i min fa-
milj, men det var inte så att man fick klassikerna i händerna vid 
unga år utan jag har fått upptäcka mycket själv, tillsammans 
med mina föräldrar som gjort en typisk klassresa. Det var väl-
digt roligt att hamna i ett sammanhang där det fanns andra 
unga människor som också höll på med litteratur: Madeleine 
Grive, en av grundarna, en människa som verkligen brinner för 
litteratur, för att skapa nya möjligheter, scener, rum; Jan Henrik 
Swahn, Ulf Eriksson. Det är ju så att man lättare förstår andra 
människor som drivs av samma intresse eller passion som man 
själv. Man kan ge och få inspiration och uppmuntran. 

När jag träffade min man hade jag ännu inte publicerat mig, 
men det var tydligt att vi skrev helt olika saker och var intresse-
rade av helt skilda områden inom litteraturen. Det var närmast 
en förutsättning för oss: på så sätt kom vi inte för nära varandra 
och kunde undvika en viss typ av konkurrens. Jag har alltid haft 
en mer berättande ådra och är intresserad av ett bredare berät-
tande, han är mer exklusiv, mer tydligt intellektuell. 

Jag spelade ingen framträdande roll inom redaktionen. Det 
var ett gäng unga människor som arbetade ideellt. Nu är de nog 
mer professionella. Vi gjorde allt ifrån att skriva artiklar och 
planera nummer till att klistra kuvert. 

Du läste engelska vid universitetet också? 
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Jag läste bara en termin, men jag har ett starkt eget intresse 

för engelsk litteratur och kultur. Det jag främst tycker om är att 
berättandet har en så stark ställning inom romankonsten. Det är 
ett centralt element som aldrig övergivits. Man har inte heller 
föreställningen att ett verk måste vara oåtkomligt – osäljbart – 
för att vara ”fint”. I Sverige tror man att en roman som säljer 
inte kan vara bra. En spännande sak med den nya engelska litte-
raturen är också att det finns så många olika röster från det 
forna imperiet. Detta saknas i Sverige. Den svenska litteraturen 
är så oerhört mycket mindre! 

Jag läser engelsk litteratur på originalspråket, utom för en 
period då jag frilansade som förlagsredaktör och arbetade med 
att gå igenom översättningar. I Sverige översätter vi ju mycket, 
om man jämför med England och Frankrike, och det finns 
många duktiga översättare. England har sedan ungdomen varit 
mitt andra hemland. Det har varit viktigt för mitt skrivande att 
ha de här två utsiktspunkterna och kunna byta perspektiv. 

Vad tycker du om att det går mode i idéer – postfeminismen, till 
exempel? 

Det är mest en medial företeelse, som har väldigt lite att göra 
med hur man arbetar som författare. Jag kan bara tala för mig 
själv, men de idéer man arbetar med måste vara förankrade på 
ett annat sätt i en själv, i ens personliga historia och intressen. 
Givetvis måste idéer avlösa varandra – det är ju en process som 
pågått genom hela historien. I Sverige är det väl också så att det 
bara är en idé åt gången som gäller. 

Finns det några självbiografiska inslag i ditt skrivande? Är det nå-
gon speciell karaktär som är du? 

Alla är väl jag, eller ingen. Ytterst är väl allt man skriver 
självbiografiskt, men det har aldrig varit intressant för mig att 
skriva om mig själv. För mig började det mycket med fantasin – 
den oerhörda friheten i att kunna skapa och lära känna ett helt 
annat öde, en helt annan karaktär med en helt annan problema-
tik, att kunna gå utöver sina egna gränser och förutsättningar. 
Sedan är det klart att man har ju sin historia, och den kommer 
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in på ett eller annat sätt. I mina böcker finns det inte någon 
enskild karaktär som är ”jag” mer än någon annan. Lekplats 
skulle väl då vara mitt bidrag till den självbiografiska genren. 
Annars är det viktiga med skrivandet som sagt inte att berätta 
om mig själv utan att utnyttja den frihet som finns. Poängen är 
att blanda fantasi och självbiografiska inslag och sedan låta 
läsaren avgöra vad som är sant eller ej. Boken är ett försök att 
underminera begreppet självbiografiskt som blivit något av en 
besatthet idag. Det första kritikerna frågar är om det man skri-
ver är självupplevt eller ej. Jag tycker själv att det är väldigt 
ointressant. Boken har ett egenvärde oavsett var man fått saker 
ifrån. 

Vem har stöttat dig under ditt författarskap? 
Det är svårt att svara på. Under de sju år jag arbetade på 

Faunen var det ingen som fick läsa den. Jag ville inte att någon 
skulle göra det; för mig var det då väldigt viktigt att få göra det 
färdigt själv. Det har nog överhuvudtaget inte varit intressant 
för mig att ha någon lärare, någon guru. Vill man ha det så 
finns det överallt, i böcker, till exempel. Virginia Woolf har 
varit en oerhörd lärare. 

På vilket sätt är du nyskapande? 
Det kan vara svårt att se vad som är nytt eller ej. Min driv-

kraft i allt, vare sig det gäller studier eller skrivande, har varit 
att öva upp en slags vittring för var det finns saker som är vikti-
ga för mig. För att hitta någonting stimulerande måste man 
ibland gå lite vart som helst, med en väldigt öppen inställning. 
Jag försöker ha ett öppet sinne och umgås verkligen inte bara 
med konstnärer och intellektuella. 

När Faunen kom ut var det många som tyckte att den var ny 
och annorlunda därför att den kom under en period då unga 
författare ansågs – i mitt tycke felaktigt – ha förlorat intresset 
för berättande. Min bok var inte inåtvänd så som 1980-
talslitteratu-ren annars ansågs vara. Det jag själv ansåg vara 
nytt var att jag ville kombinera ett rätt klassiskt, lekfullt berät-
tande med en mer reflekterande instans, och så det att boken 
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består av tre separata berättelser som inte direkt länkas ihop 
utan förhåller sig tämligen självständigt till varandra. Där fanns 
en öppenhet i formen som inte liknade någonting jag själv läst. 
Det var något anti-auktori-tärt över detta. Berättande förknip-
pas ju annars ofta med ett auktoritärt perspektiv; hyser man 
kärlek till berättandet och vill undvika att hamna i den auktori-
tära fällan så måste man bryta upp det klassiska berättandet. 
Jag ville försöka bryta upp det utan att behöva kasta bort det: 
ha kvar berättandet, men närma mig det på ett annat vis. 

Du har skrivit en barnbok också? 
Den började med en idé som dök upp i mitt huvud när jag 

såg ett avtryck på en fönsterruta. Det hade med vintern och dess 
mystik att göra – jag tycker att Stockholm är bäst på vintern. 
Först skrev jag den här texten som en krönika i Dagens Nyhe-
ters Stock-holmsdel. Några år senare var det någon som tyckte 
att jag skulle göra en barnbok av den. Jag pratade med bokför-
laget Natur och Kultur som blev intresserade, och tillsammans 
hittade vi en illustratör som jag samarbetade med. Det var väl-
digt givande. Texten förändrades delvis under samarbetets gång. 
Hennes bilder tillförde mycket till hur jag själv uppfattade min 
egen historia. Jag fick dock kämpa med förlaget, som fann tex-
ten alltför poetisk och svår. Själv erinrade jag mig hur man som 
barn kunde vara lockad av ord man inte förstod men som ändå 
tilltalade en på något sätt – språket har en mystik som man inte 
behöver ta bort bara för att man skriver för barn. För att man 
ska lockas att gå vidare måste det finnas någonting som ligger 
precis ovanför ens förståelsehorisont. Jag ville också att boken 
skulle vara lite otäck. 

Har du inspirerats av film också? 
Jag är ett sociologiskt fenomen på så sätt att jag inte har nå-

gon TV, och har vuxit upp utan det. För ett tag sedan var det 
faktiskt en journalist som ringde upp och ville intervjua mig om 
just detta. Det betyder ju dock inte att jag inte sett film. 

När jag var ung var det rätt ovanligt med kvinnliga regissö-
rer. En film jag minns som gjorde starkt intryck på mig var Su-
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zanne Ostens Mamma. Det betyder dock inte att Osten varit 
den viktigaste filmskaparen för mig. Under olika perioder har 
jag varit fascinerad av olika regissörer: Michelangelo Antonioni, 
Rainer Werner Fassbinder med flera. 

Nämn tre romaner som varit betydelsefulla för dig. 
Det är svårt att välja ut tre. Det finns ju böcker som gör en 

rasande men som det ändå är svårt att släppa: jag tyckte väldigt 
illa om Louis-Ferdinand Célines Resa till nattens ände men mås-
te ändå läsa ut den. Jag läste den när jag var ung, och stöttes då 
av hans oerhört uppdrivna cynism. Själv var jag då närmast 
anti-cynisk. 

Vad innebär litterär kreativitet för dig? 
För mig är det en passion – ett tillstånd av extrem öppenhet, 

där jag tycker att jag kan använda så många sidor av mig själv 
som möjligt och ändå vara så vaken och mottaglig som möjligt. 
Det svåraste med att skriva är inte att sätta ord på ett papper 
utan att vidmakthålla denna öppenhet – inåt och utåt. Det är i 
sig ett slags motståndsgärning, att försöka hålla sig vaken i det-
ta samhälle, men har jag inte den här öppenheten är det me-
ningslöst att skriva och då låter jag hellre bli. Man får ta till 
vissa strategier för att hitta den ”öppna platsen” igen, bibehålla 
kontakten med det inre, omedvetna. Det är en balansgång mel-
lan att leva i samhället och samtidigt freda sig mot det så att det 
inte tar över. Under de perioder det går bra att skriva är mina 
drömmar ofta helt länkade till det jag skriver. Ensamhet är ock-
så viktig för att kunna arbeta. 

Vad motiverade dig under de sju år du skrev Faunen? 
Jag ville skriva! Jag kände att jag måste skriva. Faunen är 

nog den av mina böcker som varit mest lustbetonad att skriva, 
kanske för att det var den första. När man blir mer medveten 
om vad man gör blir det mer plåga och kamp. I början finns det 
en oskuld som aldrig kommer tillbaka, den kan man sedan sak-
na. De centrala frågeställningar jag arbetade med var vänskapen 
mellan kvinnor – som inte skildrats speciellt mycket – och sö-
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kandet efter en subjektsposition. Det här kan dock vara efterra-
tionaliseringar; jag vet inte om jag verkligen tänkte på det me-
dan jag skrev. 

Utanför bilden var nog lite speciell när den kom, på grund av 
förhållandet mellan bild och text. Novellen hade inte heller den 
ställning inom samtidslitteraturen som den sedan kom att få. 
Någonting som sysselsatte mig mycket var en fråga om perspek-
tiv: förhållandet mellan inifrån och utifrån, de bilder man har 
av varandra och verkligheten. När en människa skildrar sitt eget 
liv skil-jer sig berättelsen ofta från hur samma människa fram-
står i den yttre världen. Här är identitet och perspektiv centrala 
snarare än känslor som kärlek eller svartsjuka. 

Författare är nog dåliga på att analysera sina egna verk efter-
som de ser dem inifrån snarare än utifrån. Som författare för-
klarar man sig i sina texter. Om man efteråt försöker förklara 
våldför man sig på verket, förminskar det. Jag försöker hitta ett 
så nyanserat, finfördelat uttryck som möjligt i berättelserna, och 
det gör att det blir svårt att reducera det jag menar till ett nyck-
elord. De tre väninnorna handlar mycket om det jag nämnde 
tidigare. Detta understryks av att jag låter alla tre växelvis få ha 
ordet. De har alla tydliga bilder av varandra och dessa bilder 
växlar. Uppenbarligen är ens identitet komponerad av ens eget 
inifrån-perspek-tiv, och det utifrån-perspektiv man möts av och 
speglas i. Ett tema i mitt författarskap är utforskandet av män-
niskans inre, de inre bilder vi har av oss själva och världen. 
Mina karaktärer har en tendens att gå omkring och reflektera i 
landskap. 

Vad kan du säga om din berättarteknik? 
När jag skriver är det någonting jag vill utforska, och då 

gäller det att hitta den stil eller teknik som är bäst lämpad för 
att utföra detta. Arbetet med detta kan vara medvetet, men ock-
så instinktivt: man övar upp en intuition för språket. I Målarens 
döttrar har jag använt mig av ett betydligt mer traditionellt be-
rättande och medvetet valt bort den ironiska utanförposition jag 
intog i Faunen. Jag ville få med ett nästan melodramatiskt drag: 
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jag ville skriva om starka känslor, och att texten skulle beröra 
läsaren känslomässigt. Det var emellertid svårt att inte tillåta sig 
det ironiska perspektivet, eftersom man då blottar sig på ett 
annat sätt. Ironin skyddar. 

Målarens döttrar handlar om familjen: om kvinnor och män, 
om vem som håller i penslarna och vem som blir avmålad, om 
makten över beskrivningen av världen. Det finns också ett tyd-
ligt kvinnoperspektiv: den handlar om kvinnan i historien, och 
hur oerhört kort tid kvinnor i någon högre grad synts i offent-
ligheten – 100–150 år – och på vilket sätt det påverkar oss. 

När jag arbetar utgår jag inte från levande förebilder, men 
mina karaktärer blir oerhört viktiga för mig. Jag gör anspråk på 
att skriva om människan, och gör det utifrån kvinnliga karaktä-
rer. Jag skriver om människor som råkar vara av kvinnligt kön. 
Att även kvinnor är människor är ju dessvärre någonting som 
måste påpekas. Det är fortfarande inte någonting självklart, och 
det är lätt att hamna i underavdelningen ”kvinnligt”. När en 
man skriver om män är det självklart att det handlar om männi-
skan. 

Har kritiken uppmärksammat ditt författarskap? 
Cristin Sarrimo skrev en artikel i 1990-tal om mig och Caro-

la Hansson. Hon tyckte att vi hade någonting gemensamt, att vi 
var annorlunda än andra kvinnliga författare i vårt sätt att be-
handla det kvinnliga subjektet. När artikeln kom kände jag inte 
Carola Hansson. Nu är hon en av mina bästa vänner. Vi blev 
nog nyfikna på varandra när vi fördes ihop på det där viset. 

Kan du skriva om allt? 
Förekommer det någon typ av självcensur så är den väl så ef-

fektiv att jag inte märker av den. Det är ju detta som är den 
verkliga censuren: vet man om att den finns kan man bryta ner 
den, annars inte. Jag är väl dock inte speciellt provokativ – det 
är inte direkt skandalböcker jag skriver. 

Föredrar du att skriva i första eller tredje person? 
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Det är olika beroende på historien. Det är få som klarar av 

att skriva en hel roman i jagform utan att det blir outhärdligt 
att läsa. Själv har jag mest skrivit kortare texter i jagform. 
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Samtal med Majgull Axelsson 

 
Majgull Axelsson är svensk journalist och författare. Hon har 
skrivit för dagstidningar och inom fackföreningspressen och 
författat ett flertal böcker. Bland hennes litterära priser märks 
Moa-priset 1995, Augustpriset 1997 och Hedenvind-plaketten 
2006. 

 

Hur kom det sig att du blev intresserad av litteratur? 
Det är medfött. Jag var ett läsande barn. Det finns en före-

ställning om att man inom arbetarklassen, som jag ju kommer 
ifrån, inte uppmuntras till att läsa och fråga om böcker, men så 
var det inte i mitt hem. Min mamma var oerhört intresserad och 
tog mig med till biblioteket och såg till att jag kom in i förmå-
gan att skaffa böcker. Däremot lämnades jag helt åt mitt öde 
angående vad jag skulle läsa. Jag fick pröva mig fram: när jag 
var tolv år upptäckte jag Selma Lagerlöf. Det var en tjej som 
tävlade i TV-programmet Tiotusenkronorsfrågan i ämnet Selma 
Lagerlöf, och jag blev så intresserad att jag plöjde mig genom 
hela hennes produktion utom Nils Holgersson som jag vägrade 
läsa därför att jag förväntades göra det. Det var så det började. 
Så kom det sig också att jag länge hade uppfattningen att litte-
ratur var ett njutningsmedel – inte nyttigt för min utveckling, 
eller användbart i yrkeslivet, utan någonting djupt personligt 
som jag ägnade mig åt bara för min egen skull. 

Hade du några särskilda inspiratörer när du gick på gymnasiet? 
Det var en lärare i realskolan som uppmuntrade mitt skri-

vande, men jag fick inte mer vägledning om vad jag skulle läsa 
än övriga elever. Jag hittade dock efter ett tag själv Pär Lager-
kvist, Karin Boye, Elin Wägner. Vi hade utmärkta läroböcker 
som fungerade som vägledning. 

Har du skildrat barndomen i dina verk? 
Inte på ett yttre plan. På ett inre. 
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I vilken bok? 
Mest i Nifelheim. Stämningen i barndomsskildringen är 

mycket den som jag växte upp i. 

Kan du sägas ha tillhört någon grupp? 
Jag var politiskt aktiv på 1960-talet. Innan den politiska vå-

gen kom var jag medlem i SSU i Nässjö och fick skolning i sam-
hällsfrågor. När jag sedan flyttade till Stockholm 1965 var jag 
aktiv i en FNL-grupp. Sedan när jag flyttade till Jönköping bil-
dade jag en FNL-grupp där. När vänstern sedan blev allt mer 
extrem hoppade jag av. Jag höll inte med om deras beskrivning 
av det svenska samhället. 

Du solidariserar dig med svaga grupper i samhället? 
Ja, det var ju ett uppdrag som förmedlades av mina föräld-

rar. Min pappa var aktiv i facket och ABF. Han längtade hela 
sitt liv efter utbildning. När han gick i pension – lokförare går i 
pension väldigt tidigt – började han på folkhögskola, och skrev 
in sig vid universitetet. Hans uppdrag till mig handlade mycket 
om hans egen barndom på 1930-talet. Den svåra fattigdomen, 
och skammen över den, kom att prägla hans liv. Hans uppdrag 
till mig var att alltid i första hand se till dem som är i underläge. 
Så tolkar jag det i alla fall. Sedan är det så att jag aldrig intres-
serat mig för makt eller framgång. Nu, när jag själv har erfa-
renhet av framgång har jag ändå börjat undra om det kunde 
vara intressant att undersöka fenomenet rent litterärt. Vad kän-
ner en människa som drabbas av plötslig framgång? Men an-
nars har jag hållit mig till underläget – det är det jag identifierar 
mig med. 

Vilket land i tredje världen är du mest solidarisk med? 
Framför allt är jag solidarisk med barn. Det har kanske att 

göra med min egen erfarenhet av moderskap. Den viktigaste 
upplevelsen i mitt liv var att få barn, att bli mamma, och det 
kom även att prägla mitt skrivande. 

Hur många barn har du? 
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Jag har bara två – två pojkar, med tio års mellanrum; 18 och 

28 år. Det var den starkaste upplevelse jag hade, och kanske var 
det orsak till att jag koncentrerade mig så länge på att skriva 
om barn. 

Kan man säga att du blev socialrealist? 
Socialrealist? Det är jag inte. Jag har i mina tidiga böcker an-

vänt mig av dokumentära och journalistiska metoder. Jag är ju 
ursprungligen journalist. Rosario är död – boken om barnsex-
handel i Filippinerna – är dokumentär, men inte socialrealistisk. 
I den använde jag mig av metaforer, bilder, och tillät verklig-
hetsuppfattningen att vara glidande på ett sätt som man absolut 
inte gör inom socialrealismen. 

Häromdagen var det en gymnasist som frågade om samma 
sak, om jag var naturalist, realist eller… 

Romantiker? 
Frågan gällde min senaste roman, Slumpvandring. Jag svara-

de att den är en blandning av magisk realism och socialrealism, 
men den rena socialrealismen intresserar mig inte, lika lite som 
magisk realism i sig. Jag trivs bäst när jag hittar en balans, där 
jag dels kan tala om något jag bryr mig om och dels har frihet 
att sätta liv i sådant som annars inte har något liv. 

Du har skrivit samhällskritiska dokumentära böcker. Man kan näm-
na Våra minsta bröder. 

Det är ju världens tokigaste bok! Jag skrev den 1986, då jag 
var väldigt hämmad och närmast imponerad av att jag skrev en 
bok, så den blev väldigt formell – väldigt hämmad och tråkig, 
som en faktabok. Jag fann inte min egen stil förrän jag skrev 
Rosario är död. Men visst är jag samhällskritisk – det vore väl 
svårt för en författare att inte vara det, i någon mening. 

Kan man säga att du har visat orättvisans ansikte? 
När jag slutade som journalist var mitt mål att skriva Nifel-

heim. Men jag måste försörja mig, och då blev jag tillfrågad av 
LO om jag ville medverka i Rättviseutredningen. Jag kom att 
följa ett antal människor under några år, och det resulterade 
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bland annat i …de som inte har. Titeln – en avbruten mening – 
syftar på att samtalet alltid rörde sig kring dem som har, och då 
ville jag lägga till ”och de som inte har”: de som befann sig i 
marginalen och upplevde den ekonomiska krisen i sitt eget liv. 

Vad tror du att litteratur kan ändra på? 
Jag har inte nödvändigtvis den ambitionen. Trots att jag väl-

jer de här ämnena är mitt syfte när jag skriver inte omedelbart 
att förändra världen, utan snarare att få andra att se det jag ser. 

Du har provat att reflektera över smärta, över de fattigas liv. 
Jag funderar mycket över fattigdomen som sådan: maktlös-

heten, den nedvärdering man upplever som fattig, och vad detta 
gör med en. Detta för vidare till vad Aprilhäxan handlar om – 
lidandet. Hur man förhåller sig till det när man som vi i Sverige 
inte har någon religiös tro? Men jag är inte främst ute efter att 
förändra världen, även om jag blir väldigt nöjd om jag lyckas få 
igång en diskussion och får saker att hända, som att Sverige 
ratificerade konventionen mot barnarbete. Det är något jag 
åstadkommit. 

I vilken grad är du en skönlitterär författare? 
Fyra, kanske fem av mina böcker är skönlitterära: Rosario är 

död, Långt borta från Nifelheim, Aprilhäxan, och Slumpvand-
ring. De dödar oss, och …de som inte har skulle jag vilja kalla 
litterär journalistik. Jag använder skönlitterära metoder i repor-
taget i båda böckerna. 

Kan man säga att dina skönlitterära reportage ingår i en journalis-
tisk tradition? 

I Sverige har vi en stark journalistisk tradition bland förfat-
tarna. Ivar Lo skrev reportageböcker och jobbade för tidningen 
Vi. Jag tillhör dock en annan tradition – New Journalism, som 
uppstod i Förenta staterna på 1960-talet. Det handlar om att 
utnyttja skönlitteraturens metoder i journalistiken. Tom Wolfe 
var den förste. Men han skriver mest skönlitteratur nu för tiden. 
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Vilken av dina böcker skulle du beskriva som en dokumentärro-
man? 

Rosario är död är en dokumentärroman i det att jag använde 
mig av en journalistisk metod för att samla in material och en 
skönlitterär för att skriva den. 

Så den är påverkad av journalistik? 
Nej, den är en dokumentärroman. Denna genre har varit stor 

i Sverige under hela 1990-talet – P.O. Enquist, Torbjörn Säfve 
med flera. Man gör en noggrann faktainsamling men använder 
sig sedan rätt fritt av materialet. 

Kan dina böcker sägas ha ett inre sammanhang? 
Romanerna har det definitivt: Långt borta från Nifelheim, 

Aprilhäxan och Slumpvandring. Samtliga undersöker folkhems-
bygget och dess ideologi – föreställningen om Sverige som det 
lyckligaste landet i världen, och hur vi dolde så mycket av vår 
syn på världen, historien och andra människor. I Nifelheim un-
dersöker jag rikedom och fattigdom, i Aprilhäxan lidande och 
övergivenhet, och i Slumpvandring historien och kvinnoför-
trycket. Jag försöker förstå detta land och denna tid. 

Försöker du introducera ett nytt perspektiv i svensk litteratur? 
Sån’t intresserar mig inte. Jag är en traditionell epiker. 

Kan man säga att du är för mild socialism och feminism? 
Jag skulle inte definiera mig som socialist. Feminist – ja. Jag 

ansluter mig helhjärtat till tanken att den här planeten blir bätt-
re för alla ju mindre klyftor som finns mellan fattiga och rika. 

Bör världens kvinnor bli mer politiska? 
Nej. Det räcker om de tillerkänns samma rättigheter som 

män. Jag får alltid frågor av den här typen, vilket förvånar mig 
eftersom jag inte uppfattar mig själv som politisk. Det är som 
om det vore mer politiskt att skriva ur ett underlägesperspektiv 
än ur ett medelklassperspektiv, och det tycker jag inte är 
rättvist. Det här är bitar av verkligheten som förtigits och osyn-
liggjorts och behöver sin litteratur. 
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Kan du förklara titeln Långt borta från Nifelheim? 
Enligt den nordiska mytologin fanns i begynnelsen två värl-

dar, köldens rike Nifelheim, och eldens rike, Muspelheim, och 
mellan dem en klyfta som hette Ginnunagap. En bra bild av 
förhållandet mellan nord och syd, rika och fattiga. 

Är du intresserad av sagor när du använder termer hämtade från 
nordisk mytologi? 

Jag är inte intresserad av nordisk mytologi egentligen, men 
mycket intresserad av sagor. 

Kan du förklara Aprilhäxan och den magiska dekor du använder 
dig av där? 

Där tänkte jag själv på magisk realism. Detta att vara en 
aprilhäxa – var det någonting Desirée drömde, eller var det nå-
gonting hon verkligen upplevde? Jag blev inte själv klar över 
det. 

Du har i dina verk gått emot kvinnostereotyper? 
Ja, man frågar ofta varför det finns så få män i mina verk 

och varför de är bifigurer. Som kvinna måste jag beskriva andra 
kvinnor som subjekt, det är deras liv och relationer som är in-
tressanta. Relationen till männen är inte alltid det viktigaste i en 
kvinnas liv, men kvinnor beskrivs nästan alltid i relation till 
män. Jag lär fortsätta att ha kvinnliga huvudpersoner eftersom 
det är lättare för mig att beskriva världen utifrån ett kvinnligt 
perspektiv. Så kan jag också bli generad när jag läser manliga 
författares skildringar inte minst av kvinnlig sexualitet. Det är 
så uppenbart att de beskriver sina egna önskedrömmar snarare 
än att försöka förstå. 

Hur mycket vi än talar om sex så är den kvinnliga lusten 
fortfarande dold. Jag vill komma fram till en punkt där jag kan 
vara fullständigt uppriktig och inte be om ursäkt vare sig för 
mitt kön eller min högst personliga upplevelse av världen. För 
att kunna det måste man vara ett subjekt – huvudperson i sitt 
eget liv. 
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Vad säger du om manliga författare som skriver om kvinnor? 
Det kan vara spännande för en författare att undersöka vad 

det andra könet är. Fast jag tror att det är lättare för kvinnor att 
undersöka vad manlighet är än tvärtom, eftersom manlighet är 
normen – beskriven och dokumenterad på ett helt annat sätt än 
det kvinnliga som är dolt och missrepresenterat. 

Tror du att läsaren uppfattar detta? 
När jag lämnat ifrån mig en bok är den inte längre min utan 

tillhör läsaren. Då ska jag inte tala om hur någon bör tolka den. 
Dock kan jag redovisa olika läsarter. Aprilhäxan kan läsas som 
en berättelse om lidandet. Augustprisjuryn valde att betona 
folkhemsaspekten, men den handlar också om moderskap, sys-
terskap, om hur kvinnor förhåller sig till varandra. Gensvaret 
från kritik och publik avslöjade att jag rört vid någon nerv, jag 
vet inte vilken. 

Vad skulle du säga är filosofin bakom texterna? 
Jag trodde att jag skulle få tillbaka manuset till Aprilhäxan 

med kommentaren att den inte handlade om någonting, eller 
tvärtom – att den var övertydlig. Man kan tolka den som att 
den handlar om tre aspekter av samma person: Kristina är över-
jaget, Margareta jaget och Birgitta det:et. Desirée skulle då vara 
det fjärde – mysteriet, det som inte går att kategorisera. Detta är 
dock en efterkonstruktion. Texten måste födas ur frågor som 
Vem är du? Vad är världen? Är texten alltför tänkt dör den. 
Aprilhäxan är en symbol för både läsare och författare. Den 
som läser eller skriver är som en aprilhäxa: man lämnar sin egen 
kropp och går in i någon annans huvud för en stund. 

Skönhet verkar vara viktigt för dig? Du ser skönhet i ruiner. 
Slitna män kan anses vara vackra, medan kvinnor ska vara 

”nybyggda”… Som ung blir Birgitta sedd. Som gammal är hon 
fet, ful och full. Men jag tolkar det inte så att skönhet måste 
handla om personer. Själv uppfattar jag skönheten i norrskenet, 
fysiken med mera. 



165 

 

Är du en visuell författare? Du talar om film till exempel? 
Ja, och det tror jag har att göra med dels att jag debuterade 

sent och dels att vi lever i en bildpräglad tid. Jag har levt med 
bildsatta berättelser under de senaste 30–40 åren. 

Den moderna fysiken är ett tema i Aprilhäxan. Världen är 
betydligt mer gåtfull än vad den gamla, mekanistiska modellen 
medgav. Nu, efter 100 år, börjar den nya fysiken att bli allmänt 
känd. Den är fantastiskt användbar för en författare med sina 
vackra bilder och metaforer. 

Du har en egen stil? 
Jag har aldrig varit intresserad av musik, ändå tror jag att det 

att ha ett eget språk har med musikalitet att göra. Att finna en 
melodi i en text förhöjer upplevelsen av den. Artur Lundkvist 
skrev Vindingevals just i valstakt. 

Du har ett folkligt språk? 
Du menar att jag svär? Det var mest Birgitta – en marginali-

serad kvinna. Hon var lätt. Att hitta rätt tonfall för en person 
kan annars ta flera veckor och otaliga omskrivningar. Ramsan 
de läser om Birgitta hörde jag under min barndom i Nässjö: ett 
uttryck för oreflekterat kvinnoförakt som det gjorde ont att 
höra. En del ord är dialektala. ”Tramsa” används i södra Sveri-
ge som en slags vänlig åthutning. 

Vad kan du mer säga om filosofin i boken? 
Varför ska man alls leva? Detta sagt apropå svårt handikap-

pade. Vilken funktion har ett liv i lidande om man inte tror på 
gud? Vi kan aldrig veta vilket liv andra lever och därför måste 
vi värna om livet. 

Du skriver om kärleken? 
I Aprilhäxan är de älskande dessa underliga karaktärer, Hu-

bertsson och Desirée. De har ett väldigt ”svenskt” kärleksför-
hållande i det att de inte talar om att de älskar varandra. Deras 
kärlek uttrycks i stället på andra sätt. Annars har jag svårt att 
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skriva om traditionella pojke-möter-flicka-förhållanden. Det 
intresserar mig inte. 

Hur skulle du kategorisera dig själv? 
Jag är författare och journalist. Jag är inåt och utåt. 

Hur tycker du att du behandlats av kritiken? 
I stort sett har den varit rättvis. Jag har blivit väl bemött. Jag 

har till och med kunnat lära mig något av den kritik jag fått. Så 
var det i alla fall i mitt tidiga författarskap, nu när jag är etable-
rad slår de alltför hårt. Kritiken av Slumpvandring gällde mig 
själv snarare än texten. 

Man påstår att du är alltför upptagen av det mörka? 
Jag är ingen optimistisk person, jag ser det mörka och skriver 

om det. 

Dina första böcker handlade om barn? 
Jag återkommer till det övergivna barnet och dess maktlös-

het. Omedvetet kränker vi barn, vi erkänner inte deras mänsk-
lighet. Jag var den första som skrev om barnprostitution: då var 
jag inte etablerad och det märktes hos kritikerna, som visade en 
tendens att avfärda boken. Men läsarna tog den till sig. 

Varför blir man prostituerad? 
Det finns olika förklaringar – sociala, ekonomiska och psy-

kologiska orsaker, som varierar från fall till fall. Mest handlar 
det om att överleva. I ett läge där döden är alternativet kan det 
anses vara nödvändigt. Men de vuxna förstår inte vad de dödar 
i ett barn som de utsätter för detta. 
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Samtal med Per-Olof Mattsson om svenska författare 
 

FREDRIKA BREMER 
 
Fredrika Bremer (1801–1865) var författare och feministisk för-
grundsgestalt. Bland hennes mest betydelsefulla böcker hör Familjen 
H*** (1830–1831), Hemmen i den nya världen (1853–1854) och 
Hertha (1856). Många uppfattar Bremer som en av de första förfat-
tarna av den realistiska romanen i Sverige och hon vek sitt liv åt att 
förbättra kvinnans rättsliga ställning. 

 

Vi skall tala om en mycket känd författare, nämligen Fredrika Bremer. 
Var hon främst romanförfattare? 

Ja, och hon skriver ganska traditionella, realistiska romaner, 
i framförallt engelsk stil. 

Fredrika Bremer levde 1801 till 1865. Hur var litteraturens utveck-
ling under Fredrika Bremers livstid? Fanns det många läsare? 

Nej, det kan man inte säga. I slutet av 1700-talet fanns det i 
stort sett bara Stockholmsposten och någon till. Under 1830- 
och 1840-talen börjar flera tidningar och publikationer av alla 
de slag dyka upp. Där börjar det ingå följetongsberättelser och 
följetongsromaner. Det var en europeisk utveckling, i exempel-
vis Frankrike publicerades Paris mysterier av Eugène Sue i en 
tidning och Dickens gjorde likadant i Storbritannien.  

Det blev vanligt att man först publicerade sin roman i en tid-
ning och sedan kom det en bok. Det var många fler som hade 
råd att köpa eller låna en tidning än köpa en bok. På samma 
sätt började man med ett konstigt system, där man kunde köpa 
en roman häfte för häfte. Man gav inte ut hela boken samtidigt 
utan i små portioner, och sen när man fått alltihopa kunde man 
gå till en bokbindare som gjorde en hel bok av det. Man labore-
rade med format och pris för att öka läsarantalet. 
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Dessutom är den här tiden första gången i Sverige då det bör-

jar finnas rätt så mycket prosaberättelser överhuvudtaget – ro-
maner, noveller, berättelser. Det hänger ihop med att man söker 
en ny publik. Det är inte längre adeln, hovet eller kyrkan man 
vänder sig till utan nu är det en bildad allmänhet – borgerlighe-
ten i städerna och kanske deras tjänstefolk. Då måste man skri-
va på ett annat sätt, med andra ämnen. Den nya publiken är 
inte intresserad av nordisk mytologi, utan vill läsa om männi-
skor som är ganska lika dem själva. Där är Fredrika Bremer och 
även Almqvist stora pionjärer. Bremer har dessutom alltid varit 
en portalfigur för en slags feministisk kvinnorörelse i Sverige. 

Vi återkommer till det. Fredrika Bremer föddes i Åbo, i Finland. Var 
hon finlandssvensk? 

Åbo var då en mycket svenskpräglad stad. Sverige tvingades 
avstå Finland 1809, så när Fredrika Bremer föds, så är det i 
Sverige. Åbo har ju fortfarande ett svensktspråkigt och ett finsk-
språkigt universitet. Numera är det inte så många som är 
svensktalande i Finland, bara drygt fem procent. 

Bremer hade en olycklig barndom och var ofta ensam. Var det vik-
tigt för hennes författarskap? 

Tittar man på många författares biografier så ser man att 
någon gång under deras barndom eller ungdom blir de relativt 
isolerade och tvingas på något sätt att förlita sig på sina inre 
resurser. Då utvecklar de en kapacitet som har att göra med 
fantasiliv, gestaltande och relationer. Så det hänger nära ihop 
och är inte en tillfällighet. 

Fredrika Bremers första bok Teckningar ur vardagslivet kommer år 
1828. Kan man säga att Bremer ofta behandlar medelklassens var-
dagsliv? 

Ja, städernas medelklass kan man säga. Det är lite som Jane 
Austen att det är människor som måste arbeta för sin försörj-
ning. De har ett ämbete, en affärsverksamhet eller kanske en 
tillverkning eller fabrikation av något slag. Den världen är 
mycket annorlunda och helt skild från adelns värld och hovet. 
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Det är verkligen det nya borgerliga vardagslivet. De problem 
man sysslar med är allt ifrån vem dottern skall gifta sig med till 
ekonomisk osäkerhet och möjlig bankrutt. Det är sådana mo-
derna frågeställningar som litteraturen tidigare inte behandlat, 
och det är en intressant utveckling. 

Fredrika Bremer samlade in pengar till välgörenhet. 
Hon är en del av den liberala vågen som kommer mot mitten 

av 1800-talet i många europeiska länder. Det ingick i medel-
klassliberalismen att man skall ägna sig åt välgörenhet. Det blir 
sedan ett stående inslag i många av de böcker som skrivs för 
medelklassens flickor i uppfostrande syfte. Ett exempel är Loui-
sa May Alcotts amerikanska flickbok från 1869, Little Women 
eller på svenska Unga flickor. En väluppfostrad flicka i medel-
klassen skall ägna sig välgörenhet för det visar ens kristna sinne-
lag och att man är en bra och god människa. Det är alltså inte 
enbart oegennyttigt, utan också för att visa att man är bra själv. 

Fredrika Bremer blev mycket berömd. 
Ja, det är riktigt, och inte bara i Sverige utan även i exempel-

vis övriga Skandinavien, Tyskland, Förenta staterna och flera 
andra länder. Sedan gör hon en lång resa till Förenta staterna, 
som hon har skrivit en bok om, nämligen Hemmen i den nya 
världen. Vad jag förstår var Fredrika Bremer en av de mest lästa 
kvinnliga författarna överhuvudtaget i hela världen. Hon var 
alltså mycket känd och blev översatt till många språk. Det var 
väl just vågen av intresse för intimsfären: hemmet, familjen, 
barnen, äktenskapet, kvinnans ställning. De här frågorna var 
mycket viktiga för liberalismen när den växte fram. Kvinnans 
rätt till näringsfrihet är en sådan fråga. I Sverige fick kvinnor 
inte bedriva företagsverksamhet om de inte hade varit gifta och 
mannen dog och efterlämnade ett företag; då fick de fortsätta. 
En kvinna kunde däremot inte själv starta en verksamhet, efter-
som mannen var hennes förmyndare. 
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Fredrika Bremer var i Förenta staterna 1849 till 1851. Samtidigt 
var det ju revolution i Europa år 1848. Varför intresserade sig Bremer 
för Förenta staterna under en så turbulent period i Europa? 

Fredrika Bremer var inte så intresserad av de revolutionära 
stämningarna i Europa – det var mer Almqvist som intresserade 
sig för revolution och uppror. Fredrika Bremer är en utpräglat 
borgerlig och liberal författare. Almqvist var ju ändå en slags 
socialist eller utopisk socialist, medan Fredrika snarare var en-
gagerad i kampen mot krig och fattigdom. 

Fredrika Bremer kom i kontakt med kväkarna. 
Ja, kväkarna är pacifister och vägrar göra värnplikt. Det 

måste ha varit det som attraherade henne. Det fördes vidare och 
blev en naturlig del av den liberala kvinnorörelsen. Lite före 
sekelskiftet skrev tyskan Bertha von Suttner boken Ned med 
vapnen! och man protesterade mot krig. Problemet är att de 
aldrig lyckats stoppa något krig. 

Fredrika Bremers kanske viktigaste roman heter Hertha. 
Ja, och det är namnet på en kvinna. Det är också namnet på 

en tidskrift som ges ut av Fredrika Bremer-förbundet, som är en 
gammal liberal kvinnorörelse i Sverige. 

Hertha kom år 1856. Vilken roll har kvinnor i den romanen? 
Flera av Fredrika Bremers romaner behandlar kvinnans ställ-

ning i familjen och samhället. Hon är inte så drastisk som Alm-
qvist i Det går an, utan hennes kvinnogestalter är mer diskute-
rande, reflekterande och lite sökande. Hon rensar inte bordet 
med allting, utan hon vill ifrågasätta genom att diskutera: ”Kan 
det här verkligen vara riktigt. Stämmer det här med moderna 
uppfattningar om vad som är rätt och fel?” Det är inga stora 
slagord, utan allt är inbäddat i vardagsskildringen. 

Det hände mycket lite med kvinnors rättigheter i Sverige. Så 
småningom under senare delen av 1850-talet fick kvinnor rätt 
att driva förvärv, alltså företagsverksamhet. Men det är först i 
början av 1900-talet som mannens förmynderi över kvinnan tas 
bort ur lagstiftningen. Strindberg skiljer sig från Harriet Bosse 
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omkring 1908–1909 och dottern bor kvar med Harriet Bosse. 
Så länge som hon är ogift, bestämmer Harriet Bosse över dot-
tern. Men Strindberg blir vid ett tillfälle mycket orolig, för om 
Harriet Bosse gifter om sig blir den nya mannen förmyndare. 
Strindberg skulle då inte hå något att säga till om, och inte mo-
dern heller.  

Det där var mycket långlivat och detsamma gäller högre ut-
bildning. Det kommer också mycket sent under 1800-talet och 
in på 1920- och 1930-talen var det relativt ovanligt med kvinn-
liga studenter. Den första professorn i Sverige var den ryska 
matematikern Sofia Kovalevskaja, som blev professor 1884 vid 
Stockholms högskola. Hela tiden finns Fredrika Bremer i bak-
grunden, för hon var den första kvinnliga författaren som bör-
jade skriva om det här, och hon blev den stora portalfiguren. 
Inte för att hon var mest radikal, utan för att hon var först. 

Hade Fredrika Bremer ett stort inflytande på romanens utveckling i 
Sverige? 

Ja, det tror jag att man kan säga. Det har ju så småningom 
börjat studeras, och särskilt från 1970-talet har det skrivits om 
romanens framväxt. Birgitta Holm har ju skrivit om Fredrika 
Bremer och den svenska romanens framväxt. Hon har skrivit 
flera böcker som heter Romanens mödrar. Man får säga att det 
är Almqvist och Bremer som skapar den svenska romanen och 
deras romaner är ganska olika. 

Träffades Almqvist och Bremer? 
Ja, det måste de nästan ha gjort. Däremot finns det inte såvitt 

jag vet något berömt möte. Almqvist rörde sig i lite andra kret-
sar, med mera radikala personer, medan Bremer var en mer 
försiktig person. Hon skulle kanske inte vilja umgås med en 
rabulist som Almqvist. 

Fredrika Bremers karriär var en succé? 
Vid sidan av Strindberg är hon väl Sveriges mest framgångs-

rika författare under 1800-talet vad gäller internationell sprid-
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ning, översättning och upplagor. Hon var alltså mycket popu-
lär. 

Hur skulle du bedöma hennes böcker kvalitativt? 
Det är mycket svårt att bedöma på en objektiv skala. Hon 

skapade en svensk motsvarighet till den intima familjeromanen 
som Jane Austen tidigare skapat i Storbritannien. Det finns sto-
ra likheter mellan Austen och Bremer, även om Bremer fortfa-
rande är en genuin författare och inte en imitatör. Hon överför 
en genre till svensk litteratur och blir stilbildande för dem som 
kommer efter ända fram till Victoria Benedictsson och andra i 
slutet av 1800-talet. Det gäller förmodligen senare också – det 
är väldigt få kvinnliga författare som inte verkar ha något för-
hållande alls till Fredrika Bremer. Hon är en naturlig ingrediens 
hos väldigt många svenska kvinnliga författare. 

Har Fredrika Bremer påverkat andra författare i Norden? 
Carina Burman kom nyligen ut med en stor bok om Fredrika 

Bremer. Jag har boken hemma, men har inte hunnit läsa den än. 
Det är möjligt att hon tar upp lite av det. 

Det skulle förvåna mig om Bremer inte påverkade författare i 
både Norge och Danmark och även reste dit. Man reste relativt 
ofta på den tiden mellan de skandinaviska huvudstäderna och 
hade litterära uppläsningar och liknande. Jag håller på att läsa 
H.C. Andersens Mitt livs äventyr och han berättar att innan han 
var så väldigt berömd så reste han till Stockholm och höll upp-
läsningar och liknande. Det verkar ha ingått i den tidens skan-
dinaviska umgänge, författare emellan. 

Det är spännande hur andra författare har följt i Fredrika Bremers 
fotspår. 

Man kan säga att Bremer på sätt och viss bestämmer mycket 
av den efterföljande kvinnliga litteraturen. Det gäller Sophie von 
Knorring, ganska snart efter Bremer själv. Sedan kommer flera 
på 1880- och 1890-talen: Mathilda Malling, Victoria Benedicts-
son, Stella Kleve, Anne Charlotte Leffler. Alla de här kvinnliga 
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författarna som vill påtala ojämlikheten mellan män och kvin-
nor har en stark inspiration från Fredrika Bremer. 

Det finns en annan kvinnlig författare under den perioden 
som skriver mer äventyrsinriktade romaner, Emilie Flygare-
Carlén, som kom från Strömstad nära norska gränsen. Hon har 
blivit lite uppmärksammad på senare tid, men hon har ingen 
tydlig ideologisk profil. Hon skildrar samma samhällskikt, men 
i hennes fall mer ekonomiskt och industriellt verksam medel-
klass. Hon gör det också på ett mycket realistiskt sätt, men lite 
mer i stil med den realistiska huvudfåran under 1800-talet. Hon 
är också en viktig skapare av en viss typ av svensk roman, men 
inte så inflytelserik som Fredrik Bremer, som även ideologiskt 
påverkade många. 

Var Fredrika Bremer självbiografisk? 
Inte så mycket, även om hon naturligtvis plockat element här 

och var. Det enda verk som är helt självbiografiskt är Hemmen i 
den nya världen, som behandlar hennes resa till Förenta stater-
na. Där finns ju ingen fiktion, utan den utger sig för att vara en 
berättelse om resan. De övriga är just romaner och har ingen 
särskild självbiografisk markering. Hon vill skriva berättelser 
som är mer objektivt intressanta, än om hon bara skrev utifrån 
sitt eget liv. Då har de också en stark ideologisk inverkan. 

Finns det många röster, multiple voices, i hennes verk? 
Jag skulle nog inte säga det. Utan det viktiga är den intima, 

reflekterande rösten. Det är ofta en kvinnlig jagberättare, och 
det tillhör konventionen från den tiden – från Jane Austen, Ge-
orge Eliot, systrarna Brontë och flera andra. Det gör att littera-
turen får en intim, kvinnlig berättarröst som blir mycket vanlig 
och fortsätter under en mycket lång tid och än idag är en av de 
vanligaste berättartyperna. 

Var Fredrika Bremer den första feministen? 
Hon är den första uttalade i Sverige, som inte försöker dölja 

sig bakom någonting annat. Hon är definitivt den första efter 
att man börjat prata om feminismen. Nästan hundra år tidigare 
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finns Hedvig Charlotta Nordenflycht som vänder sig mot Rous-
seaus konstiga åsikter om kvinnor. Där finns ju en föregångare, 
men Nordenflycht är mer ett barn av en aristokratisk tid. Fred-
rika är ju mer av den nya, industriella tidens röst. 

Vilka frågor var särskilt viktiga för Fredrika Bremer? 
Just det här med äktenskapet: Skall man gifta sig av kärlek, 

för att föräldrarna vill det, eller av konvenans? Överhuvudtaget 
frågar hon vad en ung kvinna i städernas medelklass kan göra, 
vilka möjligheter det finns. Då kan hon dels ibland visa på posi-
tiva utvägar, men också visa på fenomen som blockerar de här 
kvinnornas liv och planer. Det är väl framförallt de unga kvin-
nornas ställning i familjen och samhället som är hennes främsta 
ämnen. 

Skriver hon för those who have been silenced? 
Kanske inte de som blivit tystade på ett våldsamt sätt, men 

de som genom uppfostran och familjeliv aldrig får en chans att 
säga någonting. Det är det outtalade hos de här unga kvinnorna 
som kommer till uttryck i böckerna med en ung kvinnlig berät-
tare. Böckerna vänder sig också tydligt till en kvinnlig läsekrets. 
På 1800-talet var det tydligt att det var kvinnor som läser ro-
maner, och så håller det på att bli igen vad jag förstår. Män 
läser bara datorinstruktionsböcker, finanstidningar och liknan-
de. 

Kan man säga att hennes författarskap avspeglar dåtidens svenska 
medelklass? 

Ja, det måste man säga. Idag är det intressant att läsa böck-
erna för att få veta mer om hur det var i medelklassen några 
årtionden in på 1800-talet: vad tänkte folk, vad pratade de om, 
vilka seder och bruk fanns och så vidare. Det gör henne till en 
väldigt viktig socialhistoriker, kan man säga. Det är en av hen-
nes stora förtjänster att i detalj ha skildrat de här miljöerna. 
Detsamma gäller Emilie Flygare-Carlén. Däremot kanske man 
inte kan säga det om Almqvist, för han är så oerhört subjektiv 
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och fantasifull. Frågan om realismen i hans romaner är fortfa-
rande öppen och diskuteras ständigt och jämt. 

Om vi talar om Bremers ability, hennes författarförmåga? 
Hon är en bra författare som behärskar romanens konven-

tioner och kan skapa ett intimt och nära förhållande till läsaren. 
Hon är övertygande. 

Övertygar hennes karaktärsskildringar? 
Ja, de är trovärdiga, tycker jag nog. Hon har en viss humo-

ristisk ådra, så det kan bli litet med glimten i ögat, och hon kan 
skoja emellanåt. Det är idag ett stort värde, eftersom många av 
den tidens författare är så förbaskat tråkiga och allvarliga. Man 
vet inte riktigt vad man skall ta sig till när man läser sådant. 

Var hon sympatiskt inställd mot män? 
Ja, hon är överhuvudtaget en mycket sympatisk och förstå-

ende person. Hon är inte en person av Dickens typ som klart 
fördömer den ena eller andra karaktären och lyfter fram en an-
nan. Istället är hon en trovärdig, realistisk författare. 

På vilka sätt har hennes verk kritiserats? 
På den tiden, när de kom ut, var romanen en starkt nedvär-

derad genre. Prosa har med det vardagliga att göra, och det var 
poesi och i viss mån drama som var de höga genrerna. Jag tror 
inte man dömde Fredrika Bremer för att hon skrev prosa, för 
det fanns det många andra som gjorde, utan det fanns en del 
mycket konservativa kritiker som vände sig emot hennes ideo-
logiska tendens. Så har det säkert varit i många år även efter 
hennes död – hon har uppfattats som en person som ställde till 
bråk och äventyrade familjen som institution. Allt det där. 

Blev Fredrika Bremer bortglömd under en tid? 
Det har varit ett ständigt intresse för Fredrika Bremer och jag 

tror inte man kan säga att hon någonsin försvann. År 2001 var 
det tvåhundra år sedan hon föddes och då kom flera av hennes 
texter i nyutgåvor och dessutom textkritiska nyutgåvor. Sedan 
kom Carina Burmans biografi, och jag tror en ytterligare bio-
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grafi. Under senare tid har hon alltså snarast blivit ännu mer 
uppmärksammad. 

Hennes samlade skrifter har givits ut i sex band. 
Ja, det är riktigt. Sedan finns även Svenska vitterhetssamfun-

det, som står för textkritiska, filologiska utgåvor av litteratur. 
Nu ger de ut Fredrika Bremer och hittills har de givit ut två av 
hennes romaner, tror jag. Så det är ett förnyat intresse för Fred-
rika Bremer, och inte bara som ideolog och feminist utan också 
som romanförfattare. 

Under hennes tid var det inte samma intresse för henne. 
Jo, men kanske mer kontroversiellt, att en del gillade henne 

och en del tyckte att hon var hemsk. Under 1970-talet var det 
kanske de som tyckte att hon var lite gammalmodig och att det 
fanns många senare intressanta författare. 

 

STINA ARONSON 
 
Stina Aronson (1892–1956) var författare som ibland publicerade sina 
böcker under pseudonymerna ”Sara Sand” och ”Mimmi Palm”. Till 
hennes mest kända böcker hör Hitom himlen (1946) som rör livet i en 
by i Norrbotten och den självbiografiska romanen Feberboken (1931). 
Aronson blev 1949 medlem i den litterära akademin Samfundet De 
Nio. 
 

Var Stina Aronson kritisk till patriarkatet? 
Ja, det kan man nog säga. Hon står för en mer kvinnlig, mo-

dernistisk litteratur, åtminstone under tidigt 1930-tal då hon 
gav ut Feberboken. Senare uppfattar jag det nog som att hon 
inte är så modernistisk utan snarare en modern prosaförfattare 
med ganska speciella provinsiella förtecken. Hon drogs liksom 
många andra med i modernismen i samband med 5 unga, och 
sedan återgick man till ett mer traditionellt sätt att skriva. 

Är hennes författarskap knutet till någon särskild miljö? 
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Ja, det är en speciell del av Norrland. Sverige har ganska 

många författare som skriver utifrån en specifik miljö, exempel-
vis Sara Lidman och Tage Aurell. Vi har även Vilhelm Moberg 
som ständigt är i Småland. Det är ganska vanligt i realistisk 
svensk litteratur att man har en slags regional ambition. Det 
börjar egentligen redan med 10-talisterna: Hjalmar Bergman, 
Sigfrid Siwertz, Gustaf Hellström och flera andra. Man kallar 
dem ibland regionalister – de håller sig till ett geografiskt områ-
de. 

Det finns en hel del skrivet med anknytning till Stina Aronson – hi-
storiska översikter, brev, intervjuer, biografier och annat. 

Nyligen har det också kommit en avhandling i Uppsala, skri-
ven av Caroline Graeske. Det verkar som om Stina Aronson 
kommer att växa och bli större när man tittar mer på det som 
hon skrivit. 

Är det relaterat till ett genusperspektiv? 
Ja, men hon är även en betydande författare som inte rörde 

sig så mycket i Stockholms kulturliv, utan höll sig på sin kant. 
Därför har det dröjt innan hon blivit ordentligt känd. 

Jag har sett på avhandlingen att Graeske har använt sig lite av 
Simone de Beauvoir och Toril Moi. 

Toril Moi är norska men verksam i Storbritannien, tror jag. 
Hon är mycket känd. 

Hon har använt de två för sin feministiska analys.  
Ja, när det gäller Simone de Beauvoir är det hennes berömda 

bok Det andra könet. 

Sedan har hon även använt sig av en annan fransman, Pierre 
Bourdieu. 

Ja, det är en fransk sociolog som dog år 2002. 

Har Aronsons författarskap präglats av hennes situation som förfat-
tare och kvinna under den här tiden? 

Ja, det får man nog säga. För de flesta kvinnliga författare 
har kvinnans underordnade ställning avsatt spår i det som de 
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skriver – det måste man säga. Sedan är det olika hur eller hur 
starkt som det artikuleras. Stina Aronson är en av de mest in-
tressanta i det avseendet. Det finns andra under 1930- och 
1940-talet som är mer inriktade på att skriva debattromaner 
och tendensromaner: Ingeborg Björklund, Margit Palmér och 
några andra samtida författare. De skriver mer programmatiska 
romaner. Det finns även Dagmar Edqvist som skrev romanen 
Kamrathustru; flera kvinnliga författare under den tiden skriver 
väldigt tydligt feministiska romaner.  

Är Aronson tvungen att kämpa hårt för att få en plats på den litte-
rära arenan? 

Ja, det får man säga. Det var mycket annorlunda jämfört 
med idag. Dessutom har hon en erfarenhetssfär som är långt 
ifrån den mest gångbara: hon är en glesbygdsförfattare i mycket 
stor utsträckning. 

Det var alltså svårt att bli accepterad. 
Ja, det var lättare för dem som skrev romaner som var direkt 

debatterande, eftersom då skrev tidningarna om det även om de 
var kritiska. Kvinnliga författare som, liksom många män, helt 
enkelt skrev berättelser, utan att uttryckligen framhålla ett 
kvinnligt perspektiv, hade mycket svårare att bli uppmärksam-
made. De kan tigas ihjäl. 

Hur var Aronsons barndom? Kom hon från överklass? 
Det kan jag inte säga så mycket om. På den tiden i Norrland 

fanns det inte så mycket överklass. Vad som finns är myndig-
hetspersoner av olika slag – landshövdingar, militärer – men 
däremot inte någon bourgeoisie i egentlig mening. Stora bolag 
exploaterade skogen, medan staten organiserade vattenkraft och 
järnväg. 

Men för att vara författare måste hon ha en ekonomisk bas. 
Ja, men Aronson hade också någon form av yrkesutbildning. 

Var hon inte lärarinna? 

Kanske en man försörjde henne. 
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Nej, det tror jag inte; hon var nog självförsörjande och jag 

tror hon var lärarinna. Det var en vanlig bakgrund – lärarinna 
eller journalist. Sedan skrev hon mycket – böcker, noveller, ar-
tiklar – och publicerade sig. 

Hon hade en stor läsekrets? 
Ja, det hade hon. Kvinnliga författare har väl alltid haft lätt 

att hitta läsare eftersom en stor del av läsarna är kvinnor, men 
det betyder inte att man får mycket uppmärksamhet. Ibland kan 
många läsare till och med vara en negativ faktor: man riskerar 
att folk tycker att man är kommersiell. 

Hon kom med den första boken En bok om goda grannar år 
1921. Det var en spännande tid för en kvinnlig debutant. 

Ja, det fanns inte så många kvinnliga författare vid den tiden. 
Vi hade Marika Stiernstedt, Agnes von Krusenstjerna, Maria 
Sandel och en del adelsdamer som Alma Söderhjelm och allt vad 
de nu hette. 

Stina Aronson var kanske den enda som inte hade överklassbak-
grund. 

Inte helt. Maria Sandel var en arbetare i Stockholm som 
skrev på lediga stunder och dog tidigt av TBC. Hon gav ut flera 
böcker på 1910-talet, men det var mycket ovanligt.  

Stina Aronson var kritisk mot konformismen i små samhällen. 
Ja, det påminner om Cora Sandel i böcker som Kranes kon-

ditori. Cora Sandel kom från Norge ursprungligen och tillbring-
ade en tid i Frankrike. Sedan flyttade hon till Sverige eftersom 
hon tyckte så illa om konformismen i norska småstäder. 

Vad var Stina Aronsons tema? 
Jag skulle inte säga att Stina Aronson har en särskild ten-

dens, utan hon är främst inriktad på att skildra konkreta män-
niskor, främst psykologiskt. Hon är intresserad av hur männi-
skor formas av sin miljö. 

Vilken berättarstil använder Aronson? 
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Det vanligaste är att använda en implicit författarstil, där 

författaren bara finns där och berättar bakom kulisserna. 

Redogör hon för sina karaktärers inre känsloliv? 
Ja, det gör hon. 

Finns det någon särskild manlig inspirationskälla för Stina Aron-
son? Lundkvist har särskilt varit det för många. 

Aronson är lite äldre än de här modernisterna. Jag vågar inte 
säga det, men det psykologiska skildrandet låg ju i tiden. 

Var Olle Holmberg författare eller kritiker? 
Han var kritiker, och jag tror att han också var professor i 

litteraturhistoria. 

Har Holmberg skrivit om Aronson? 
Ja, det har han gjort. 

Vilken typ av person var Aronson? 
Som jag uppfattar henne, var hon i ganska stor utsträckning 

en solitär person. Hon håller sig i utkanten av de litterära kotte-
rierna. Hon seglar ensam, men håller kontakten här och var. I 
det avseendet påminner hon om Jan Fridegård, Tage Aurell och 
liknande författare. 

Primitivismen representerade ett nytt sätt att skriva. Påverkade det 
Aronson? 

Ja, det finns åtminstone en släng av primitivism: naturen, na-
turkrafter och så spelar en ganska stor roll. 

Det var centralt också för alla i gruppen 5 unga? 
Ja, precis. Det var Harry Martinson, Josef Kjellgren, Erik 

Asklund, Artur Lundkvist och Gustav Sandgren. 

Moa Martinson var inte med där? 
Nej. Hon hade redan debuterat – inte i bokform, men skrivit 

i tidningar länge. Stina Aronson är väl också en närbesläktad 
författare som finns runtomkring, man ändå inte är med i grup-
pen 5 unga. 

Lars Forssell var inte heller med? 



181 

 
Nej, han är för ung. Han debuterade omkring 1950, så det är 

betydligt senare. 

Kan man säga att primitivismen är en litterär stil? Var den påver-
kad av Walt Whitman? 

Ja. Primitivismen och vitalismen var påverkade av bland an-
nat Whitman och Nietzsche, men även Sherwood Anderson och 
författare av den typen. 

Kan man säga att Aronson var kritisk till manlig primitivism? 
Ja, och där har hon en likhet med Moa Martinson. 

Kan du karakterisera Aronsons språk? 
Ja, det är en ganska lågmäld realistisk stil med försiktiga dia-

lektala eller provinsiella uttryck. 

En spännande aspekt av Aronson är att hon var en kvinna som 
verkade i en mansdominerad miljö och ett mansdominerat samhälle. 

Ja. En annan kvinna från samma tid var Tora Dahl, som då 
mest fanns tillgänglig för att koka kaffe och servera öl till gub-
barna och skrev själv först långt senare. 

Kan man avdela Aronsons författarskap på något sätt? 
Det finns några modernistiska experiment på 1930-talet. Det 

övriga är väl relativt enhetligt. Feberboken är ett exempel på en 
modernistisk experimentbok. 

Vilka av Aronsons böcker uppskattar du mest? 
Feberboken är mycket intressant. Den kan påminna om Dju-

na Barnes Nightwood – en kvinnlig modernism. 

Kan man säga att Aronsons modernism har speciella drag? 
Ja, Aronson är samtidigt modern och omodern. Förutom de 

här experimentböckerna har man känslan att hon är måttligt 
intresserad av det modernistiska suget som fanns i Sverige. Hon 
är mer intresserad av psykologisk människoskildring. Där ligger 
nog också hennes stora styrka. 

Som kvinna var Aronson marginaliserad inom litteraturen. 
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Hon gjorde aldrig så stort väsen av sig själv. Genom att hen-

nes böcker handlade om marginaliserade kvinnor blir det indi-
rekt ändå en kommentar till hennes egen situation. 

Var hennes böcker självbiografiska? 
Inte direkt, utan återspeglade på något sätt kvinnors situa-

tion, även inom det kulturella livet. 

En av hennes böcker är Hitom himlen som även behandlar kvin-
nors marginalisering i samhället. 

Ja, det är en mycket bra bok. Hon skriver inte så våldsamt 
många böcker, utan är lite av en sparsmakad stilist. 

Miljö och psykologi är mycket viktiga i Stina Aronsons författar-
skap. 

Ja, det är den psykologiska utvecklingen hon alltid är fasci-
nerad av, och där finns det alltid möjlighet till förändring. 

Vi återgår till ett generellt genusperspektiv på svensk litteratur. 
Finns det någon konkret bok skriven om det? 

Ja, det bästa kanske är Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som 
givits ut i flera band och behandlar flera olika tidsperioder. Jag 
tror att det är fem band och där kan man hitta mycket. 

Finns det avhandlingar eller uppsatser? 
Nej, ingen som har ett så brett grepp. Men i kvinnolittera-

turhistorien jag nämnde tas upp, för olika tidsperioder, den 
kvinnliga aspekten på det hela: kvinnliga modernister, kvinnliga 
författare i det moderna genombrottet och så vidare. 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett omfattande verk. Är det hu-
vudsakligen ett biografiskt innehåll? 

Det är skiftande eftersom så många olika personer skrivit. 
Det är alltid problemet med sådana verk att man blir missnöjd 
med vissa delar och mer nöjd med andra. Där finns naturligtvis 
Stina Aronson och de här författarna med i någon av de senare 
delarna – de spelar en ganska stor roll där. 
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EMIGRANTFÖRFATTARE 
 

Kan man säga att den svenska emigrationen till Amerika är ett stort 
ämne inom svensk litteratur? 

Ja, det är många svenska 1900-talsromaner som på något 
sätt berör emigrationen, men så vitt jag vet har det inte gjorts 
någon mer omfattande översikt över detta. Nyligen kom det ut 
en bok där författaren försöker göra en översikt över svenska 
skildringar av Förintelsen – vad som skrivits och av vilka förfat-
tare. Rörande den svenska emigrationen till Amerika så är det 
säkerligen ett av de stora ämnena. Det finns ju inte minst en rad 
skildringar av den så kallade svensk-amerikanen, han som varit 
20–30 år i Förenta staterna. Han har fickorna fulla med dollar 
och skryter, och han kan inte tala riktig svenska längre utan 
bryter och blandar in en massa engelska uttryck. Det här var en 
typ av person som förekom i en rad berättelser och romaner 
under 1920-, 1930- och möjligen 1940-talet. Sedan börjar 
svensk-amerikanernas intresse för det gamla landet att avta i 
takt med att den gamla generationen, de som var födda där, 
börjar dö ut. Barnen har kanske inte ens varit i Sverige och talar 
inte svenska. I Förenta staterna, särskilt i området runt Chicago 
och Minneapolis, finns det dock fortfarande en tämligen livlig 
skandinavism. Där kan man läsa svenska på universitetsnivå, 
och ägna sig åt svensk litteratur. 

Har även författare från de andra nordiska länderna skrivit om 
emigrationen? 

Aksel Sandemose, som annars mest är känd för romanen En 
flykting korsar sitt spår, har skrivit en roman som heter Nybyg-
gare. I den återkommer Espen Arnbacke, huvudpersonen från 
En flykting korsar sitt spår: nu har han varit i Förenta staterna, 
eller kanske i Kanada, i Nordamerika i alla fall. På den tiden 
gjorde man antagligen inte så stor skillnad mellan Förenta sta-
terna och Kanada – alltihop var Amerika, eller Nordamerika. 
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Han återkom-mer hela tiden till att han ska ha slagit ihjäl en 
människa där borta.  

I Sverige fanns det i början av 1900-talet en speciell genre 
inom litteraturen som ligger nära en del av den nordamerikans-
ka: jag tänker på den så kallade vildmarkslitteraturen. Det fanns 
till exempel en norrländsk författare som hette Albert Viksten 
som var mycket berömd under den här tiden. Han åkte gärna 
till Alaska för att jaga björn. Historier i den stilen var oerhört 
populära. Det fanns en annan författare som hette Peter Freu-
chen, jag tror att han var dansk, som skrev mängder med böck-
er som skildrade hur han åkte på storviltjakt till Grönland och 
Alaska och liknande ställen där han mötte björnar och isbjörnar 
och eskimåer. Vildmarken var alltså föremål för en oerhörd 
romantisering; man bör väl också nämna Dan Andersson i det 
här sammanhanget, fast där rör det sig mer om den gamla 
finnmarken i Dalarna och vid norska gränsen, där det långt 
tidigare hade varit en omfattande finsk invandring: det är de 
stora skogarna, vattenfallen, snön och isen. Det är en oerhört 
romantisk föreställningsvärld som existerar åt-minstone fram 
till andra världskriget.  

På 1940-talet kommer det fram några berömda emigrantförfattare: 
Margnus Elmblad, Vilhelm Berge och några andra. 

Vilhelm Berge känner jag till. Man kan också nämna Artur 
Landfors, Gustaf Malm och Anna Olsson. Jag har dock aldrig 
läst någonting av dem. Den enda jag känner till som studerat de 
här författarna är Anna Williams, hon har skrivit en avhandling 
om Artur Landfors. Skönlitteraturen har man inte forskat så 
mycket om. Det är nog också väldigt svårt att få tag på texter 
av de här författarna. Men det är ju absolut ett intressant ämne; 
man kan definitivt konstatera att emigrationen till Nordamerika 
avsatt väldigt stora avtryck i litteraturen. 

Kan man kalla det här för en profilerad litteratur? 
Den inriktar sig ju på väldigt speciella frågeställningar. Det 

är ju en annan sak att berätta om hemlandet om man själv ald-
rig varit där, eller om det är väldigt länge sen man var där se-
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nast, så som det var för ganska många av de emigrantförfattare 
som var födda i Förenta staterna. Det finns ju några som man 
kan misstänka har nordiskt påbrå; ibland ser man ju olika 
namn. Poeten Charles Olson bör väl till exempel vara svenskätt-
ling – om han inte är norsk- eller danskättling. Det finns också 
en författarinna som heter Tillie Olsen, men hon var gift Olsen. 
Hon hette Lerner från början och hade judisk bakgrund. Tillie 
Olsen har dock skildrat delvis skandinaviska miljöer. 

Svensken, ”the Swede” blev ett slags prototyp inom ameri-
kansk litteratur. I dag kan man stöta på den här figuren till ex-
empel i de stora romaner Philip Roth skrivit under senare år. I 
Förenta staterna finns det ju en väldigt stark etnisk medveten-
het, och man använder sig av etnisk tillhörighet för att beteckna 
olika saker. Polacker anses till exempel vara korkade, och 
svensk används närmast som ett kodord för någon som är väl-
digt lättlurad, en naiv, godtrogen människa som går på vad som 
helst. Om man i Förenta staterna kallar någon för ”svensk” så 
behöver det alltså inte betyda att han har någonting med Sverige 
att göra utan det kan vara ungefär som när vi kallar någon som 
är väldigt snål för ”skotte”. Skottarna är ju berömda för att 
aldrig vilja göra av med pengar. Jag vet inte om man säger 
samma sak om norrmän och danskar, att de är lättlurade, men 
jag skulle tro det. Jag skulle tro att den här godtrogenheten har 
någonting att göra med den lång-samma urbaniseringen i Sveri-
ge. 

Det är alltså ett skifte från en kultur till en annan som vi ser reflekte-
ras här. Vad är det som skapas i och med detta skifte? 

Begreppet nationaldrag är inte helt problemfritt, men nog är 
det väl så att den stereotypa bilden av en svensk som någon som 
är ärlig, någon man kan lita på, kommer sig av att det rörde sig 
om människor som kom från en landsbygdskultur där man var 
extremt beroende av varandra. Man var tvungna att lita på var-
andra och hjälpa varandra, annars gick man under. Jag vet inte 
om man kan påstå att de dragen finns kvar i någon högre ut-
sträckning. Det har ju att göra med vilken typ av samhälle man 
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lever i, det är ju inget som har att göra med att vi råkar vara 
just svenskar. Om man börjar se det som något slags rashistoria 
eller genetisk historia, då är man helt och hållet ute och cyklar. 
Det här är ju någonting som förändras. Det är likadant på 
landsbygden i länder som Turkiet: är man vänner, eller släkt 
med varandra, då betyder hedersord väldigt mycket, precis som 
det gjorde i Sverige tidigare. Om man till exempel lånar en 
människa pengar, då behöver man aldrig skriva på någonting, 
för det är hedersord. Den andra personen kommer att göra vad 
som helst för att betala tillbaka. Så är det i en typisk lands-
bygdskultur. I staden vet man inte riktigt vad det är för person 
man lånar ut pengar till, eller om man kommer att få se honom 
mer. Det här finns alltså med i många skildringar i litteraturen 
om svenska immigranter. Hos Moberg är de väldigt troskyldiga 
när de kommer till Förenta staterna: de litar på alla de möter 
och blir lurade hela tiden. Mobergs svit, det som brukar kallas 
emigranteposet – Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och 
Sista brevet till Sverige – är den mest berömda av dessa skild-
ringar. De här böckerna går alltid att få tag på, och de har över-
satts till engelska och säkert även andra språk. Moberg bestäm-
de sig ju på 1940-talet för att skriva det stora verket om den 
svenska emigrationen till Nordamerika. Han åkte dit och vista-
des där under långa perioder och skrev tidningsreportage om 
sina resor och möten i svenskbygderna, som de kallades för. 
Han hittade alla möjliga slags människor som antingen själva 
emi-grerat eller vars föräldrar hade gjort det. 

Man kan förstås också tänka sig att de som hamnade på 
landsbygden i Förenta staterna kanske behöll sina svenska drag 
längre än de som flyttade till Minneapolis eller Chicago. Där 
blev man tvungen att snabbt lära sig engelska och umgås med 
irländare, polacker och andra. Fast det syntes kanske på namnet 
att man hade svenskt påbrå: det fanns ju för några år sedan till 
exempel en domare i högsta domstolen som hette Rehnquist, 
och av namnet att döma kan man ju misstänka att han måste ha 
haft svenska förfäder. 
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Det finns en ganska okänd författare som heter Ole Roel Vaeg. 
Känner du till honom? 

Jag skulle gissa att han är dansk. Emigrationen från Dan-
mark var dock inte lika omfattande. Det danska jordbruket har 
ju alltid varit så framgångsrikt att försörjningsproblemen inte 
var lika stora i Danmark som i Sverige. Under 300 år var det 
10 000 som emigrerade från Danmark; om man tar Sverige un-
der den perioden kan det väl ha varit en fyra, fem miljoner in-
vånare i Sverige. 

Man har beräknat att 21 procent av befolkningen flyttade. Sakna-
de de sitt hemland, tror du? 

I ledande konservativa kretsar var man naturligtvis oerhört 
bekymrad över det här, eftersom det innebar färre soldater och 
en allmän tillbakagång. Det ledde till att man försökte förbättra 
förhållandena på landsbygden för att få folk att stanna och det 
bidrog nog också mycket till framväxten av en väldigt stark 
svensk nationalism i början på 1900-talet, där den nordiska 
rasen och den svenska identiteten – vikingaarvet, Karl XII, och 
alltihop – vävdes samman till något slags mytologi. Det bidrog 
kanske i någon mån till att hjälpa upp den nationella självkäns-
lan, men bland dem som var kvar i landet men hade släkt som 
flyttat var man nog ofta ganska avundsjuka på dem som emig-
rerat och ofta klarade sig väldigt bra i Förenta staterna, i alla 
fall på lite längre sikt. Fast det är ju klart att det fanns en läng-
tan att få träffa nära släktingar, syskon och liknande. Jag vet att 
min mormor hade tre syskon som emigrerade. En av mina kusi-
ner har fortfarande viss kontakt med mormors systerdotter, 
men hon är i åttioårsåldern nu och har inga egna barn, så kon-
takten kommer att dö med henne. 

Finns det något intresse i Sverige för detta idag? 
Det finns det. Dels har vi Emigrantinstitutet i Borås, där man 

försöker dokumentera detta; så har vi ju kungen, som åker un-
gefär vart tionde år till Förenta staterna, till de här bygderna 
där det finns många svenskättlingar. Man försöker hålla kon-
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takten på det sättet. Svenska Institutet försöker också hjälpa 
svenskättlingar i Förenta staterna som intresserar sig för svensk 
litteratur och kultur. De behåller ofta sin svenska identitet i 
form av en andra, sekundär identitet. I Sverige finns det ju ock-
så en väldig stolthet över svenskar som det gått bra för i Förenta 
staterna. 

Synen på svenskar har också förändrats i Förenta staterna. 
Fram till andra världskriget kom det fortfarande nya svenskar 
som inte visste hur det gick till. Men vad gäller myten om lättlu-
rade svenskar så finns den ju också till exempel i Köpenhamn. 

 

HJALMAR SÖDERBERG 
 
Hjalmar Söderberg (1869–1941) var författare journalist. Han debute-
rade 1895 med den skandalomsusade boken Förvillelser. Bland andra 
kända ro-maner märks särskilt Doktor Glas från 1905. Under inled-
ningsskedet av andra världskriget skrev Söderberg anti-nazistiska ar-
tiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Under stora delar av 
sitt liv var han bosatt i Köpenhamn. 
 

Romanen Doktor Glas väckte en hel del starka reaktioner på sin tid? 
Den var tillräckligt provocerande för att ställa till ett väldigt 

rabalder. Några av de mest moraliserande recensenterna gick i 
taket fullständigt och såg boken som ett attentat mot moralen, 
att Söderberg rättfärdigade mord på människor. 

Kan man tala om en socialt orienterad filosofi hos Söderberg? Den 
allvarsamma leken är väl nästan dokumentär? 

Nej, men den har ett slags självbiografisk bakgrund. Den 
handlar om Arvid Stjärnhök som inte har följt sitt hjärta och 
sina känslor utan gift sig av bekvämlighet. Några år senare träf-
far han Lydia Stille och de inleder ett förhållande. Väldigt 
mycket av handlingen kretsar kring att Lydia vill få Arvid att 
leva i enlighet med sina känslor och att han inte riktigt klarar av 
det. Det är en mycket intressant och radikal roman. På 1970-
talet blev den dock kritiserad för att vara alltför ensidigt manlig. 
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Gun-Britt Sundström skrev en roman som heter För Lydia, där 
hon skildrar alltihop utifrån den kvinnliga huvudpersonens per-
spektiv. Den allvarsamma leken är en roman som spelat en vik-
tig roll i svensk litteratur, och den blir också ständigt läst på 
nytt. Söderberg är en av de få författare man fortfarande läser i 
skolan och som verkligen lever och har kvar förmågan att enga-
gera unga människor. 

Det är många som har tolkat Söderbergs texter. 
Ja, bland andra Bo Bergman, en mycket känd poet. De var 

nära vänner. Annars är det Bure Holmbäck som skrivit mest om 
Söderberg. Peter Cassirer har också skrivit om honom, men då 
mest som stilist. Peter Cassirer är ju son till Ernst Cassirer, den 
store filosofen. På många sätt finns det inga riktigt moderna 
studier av Söderberg. Väldigt mycket av det som skrivits om 
honom är biografiskt inriktat. Söderberg är en av de författare 
som ingen längre vågar säga något illa om. Det hör liksom till 
god ton att kalla honom en av våra största författare. Det är 
inte riktigt accepterat att dra ner honom, kritisera honom. Han 
har varit väldigt omdiskuterad, men under senare år har han 
alltså omnämnts enbart med sympati. Söderberg är ju, tillsam-
mans med Strindberg, en av de författare som man gärna an-
vänder som exempel när man vill visa hur inskränkt kulturlivet 
var i Sverige under senare hälften av 1800-talet. Jag vet inte om 
det finns något direkt, påvisbart samband mellan dessa två, men 
det vore ju underligt om de inte hade läst varandras verk. Sö-
derberg är ju känd som en passiv, skeptisk och radikal författa-
re och har fått kritik för det. Han trodde på någon slags ödesbe-
stämdhet. Man kan inte säga att Söderberg är kristen, men han 
hade någon slags religiös föreställning. Hans var kanske lite mer 
i stil med den som de antika grekerna hade, en slags ödestro, en 
tro på att vårt öde redan är avgjort och att vi inte kan göra så 
väldigt mycket för att ändra på det. 

Vad tycker du om Nordiska rådets litteraturpris? Hjälper det till att 
”lyfta” litteraturen? 
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Ja, det tror jag; dels priset, men också Nordiska rådets stöd-

verksamhet. Det har ju något som heter Nabolandsstödet: man 
bestämmer att vissa böcker ska översättas till samtliga nordiska 
språk. På så sätt kan till exempel en poet från Färöarna bli 
översatt till svenska och det skulle han kanske inte annars ha 
blivit. Men själva priset tror jag också är viktigt. Ett exempel är 
förra årets pristagare, Jan Kjærstad, som ju nu har blivit väldigt 
uppskattad i Sverige. Alla tre delarna av hans trilogi om Johan 
Wergeland som han fick priset för har ju nu kommit ut på 
svenska. Kjærstad var ju visserligen tidigare känd i Sverige, men 
inte bland så många läsare. Så visst tror jag att priset har en 
positiv effekt. Årets pristagare Lars Saabye Christensen var ju 
med på bokmässan i Göteborg: jag vet inte om han har samma 
förutsättningar för att bli känd, men priser har ju en förmåga 
att legitimera författare. Det kan väl ha fungerat på samma sätt 
för svenska pristagare i övriga Norden. Helt plötsligt börjar 
man läsa till exempel Sara Lidman överallt. 

Författare som just Sara Lidman, eller Herbjørg Wassmo, blev ju 
kända genom priset. 

Ja, jag tror att det är betydelsefullt, även om man naturligtvis 
alltid kan kritisera priser. Ska man verkligen tävla i litteratur? 
Det verkar ju konstigt. Det är på något sätt alla tävlingars för-
bannelse: att det inte går att mäta vem som är bäst i litteratur. 
För den som får priset har det däremot ofta en väldigt positiv 
innebörd. 

Vilken av de svenska författare som fått priset är din favorit? 
Jag kommer inte ihåg alla nu. Nordiska rådet måste ju ha en 

jury, förmodligen bestående av människor som är oerhört kän-
da och framstående inom litteraturen, eller av kulturpersonlig-
heter av olika slag. När Eyvind Johnson till exempel fick priset 
hölls ceremonin i Helsingfors och högtidstalet hölls av Francis 
Bull. Det visar på att de som varit med att utse pristagarna varit 
väldigt framstående personer. Jag kan också tänka mig att det 
är kulturråd eller författarförbund som nominerar pristagare, 
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och så måste det väl alltså finnas en jury, bestående av med-
lemmar från de olika länderna. 

Det handlar alltså om pengar och ära? 
Jag vet inte hur mycket pengar det rör sig om, men äran är 

väldigt viktig. Blir man pristagare, och därigenom känd, så kan 
man sedan tjäna rätt mycket pengar på det. Det leder till ökad 
bokförsäljning. Så är det ju med många stora litterära pris: 
Goncourtpriset i Frankrike, det är nästan inga pengar alls, men 
det leder till att man automatiskt säljer 100 000 exemplar. Man 
får en summa pengar, men mest handlar det alltså om äran; 
man kan skriva på omslaget att boken belönats med Nordiska 
rådets pris. Det här är det största litterära pris vi har i Norden, 
efter Nobelpriset. Jag tror att det uppgår till omkring 300 000 
kronor. 

Om man tittar närmare på utgivningen av nordiska författa-
re i Sverige under några år så kan man nog se att det är ganska 
många av dem som belönats med Nordiska rådets pris. Då har 
vi dels de som är kommersiellt framgångsrika, som Wassmo, 
men också en ganska stor grupp som kanske inte skulle ha pub-
licerats på svenska om det inte var för att de fått stöd för över-
sättning från Nordiska rådet. Det spelar en viktig roll. Det är ju 
samma sak inom EU nu. Det finns olika typer av stöd: ger man 
till exempel ut en bok på tre av EU:s språk så får man ett speci-
ellt stöd. Ser man däremot på länder som Storbritannien och 
Förenta staterna, där det inte finns något statligt litteraturstöd, 
så översätts där väldigt lite. Jag skulle tro att vi översätter lika 
mycket, om inte mer, från ryska och andra östeuropeiska språk 
än vad de gör. Hit till Skandinavien kommer det väldigt mycket 
rysk och östeuropeisk litteratur, åker man däremot till London 
och letar efter rysk litteratur i någon bokhandel så hittar man 
inte mycket. 

Merete Mazzarella i Finland har ju skrivit en avhandling om Ey-
vind Johnson. Finns det ett intresse för Johnson i Finland? 

Ja, han var ju väldigt involverad både med Finland, Dan-
mark och Norge. Hans första hustru, Aase Christoffersen, var 
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ju från Norge. När hon dog cirka 1935 så gifte han ju om sig 
med en kvinna från Finland. Han var också mycket i Danmark. 
Så han är ju verkligen en nordisk författare. Han var också med 
på 1960-talet, då man skickade en stor svensk kulturdelegation 
till Island. Det var ju en period under 1950- och 1960-talet då 
det här med Norden var väldigt aktuellt. Den offentliga politis-
ka debatten då handlade ofta om ekonomisk integration i Nor-
den. Det var innan EU blev till vad det är idag. Då talade man 
om Norden som ett alternativ till EU. Det stora problemet var 
att Danmark och Norge var med i NATO och det kunde inte 
Sverige och Finland acceptera. Det diskuterades ständigt. Litte-
raturen hade också en roll i det här sammanhanget. Norska och 
danska författare blev väldigt uppmärksammade i Sverige under 
den här perioden: man kan nämna namn som Terjei Veesas, 
Aksel Sandemose, Henrik Stangerup, Suzanne Brøgger, med 
flera. Så är det fortfarande i någon utsträckning; det finns ett 
antal norska och danska författare som är mycket gångbara. De 
finska författarna har vi det däremot lite svårare med, om de 
inte är finlandssvenska. Finsk litteratur är rätt annorlunda, den 
har inte så många beröringspunkter med den övriga nordiska 
litteraturen. Den är så grovt realistisk, burlesk och fantasifull. 
Mika Waltaris historiska romaner är bra, men om man talar om 
nutidsromaner så är de ofta väldigt annorlunda. De har en lite 
speciell tradition. 

Vilken norsk författare skulle du säga är mest känd? 
Kjartan Fløgstad, kanske Dag Solstad, och Herbjørg Wass-

mo. Dinas bok blev ju film härom året. Jostein Gaarder: han 
blev ju våldsamt känd i hela världen med Sofies värld. Sedan 
översätts det väl rätt mycket barn- och ungdomslitteratur; Jon 
Michelet till exempel. 
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WILLY KYRKLUND 
 

Willy Kyrklund (1921–2009), författare. Hans mest kända verk är 
berättelserna Tvåsam (1949), Solange (1951) och Mästaren Ma 
(1953). Kyrklund har även publicerat novellsamlingar som Hermeli-
nens död (1954) och dramer som Medea från Mbongo (1967). 
 

Vi skall nu övergå till att tala om Willy Kyrklund, som är finlands-
svensk. Har han blivit accepterad som svensk? 

Ja, han har bott i Sverige sedan han var ganska ung. Han har 
deltagit i det svenska litterära livet sedan 1940-talet. 

Han studerade i Helsingfors? 
Ja, det är riktigt. Han är i grunden matematiker. 

Han blev intresserad av orientaliska språk. 
Det var kanske via matematiken han kom in på det arabiska. 

Han har ganska mycket idéer om sitt eget författarskap och det 
kommer ofta in diskussioner när det gäller Kyrklund om hans 
influenser från exempelvis arabiska genrer. 

Det är spännande när någon kombinerar vetenskap med ett förfat-
tarskap. Finns det andra som gjort det i Sverige? 

Ja, det finns ett antal läkare. Ett annat exempel är astrono-
men Peter Nilson som dog för några år sedan. Nilson var verk-
sam som astronom under lång tid och började sedan under 
1980-talet skriva romaner och novellsamlingar. De har ofta ett 
slags astronomiskt innehåll. 

Finns det en likhet mellan Kyrklund och Hjalmar Söderberg vad 
gäller stil och användandet av ironi? 

Ja, vad gäller ironi finns det nog stora likheter. Men även i 
övrigt kan man nog kanske hitta likheter. Kyrklund är samtidigt 
mer vetenskaplig och intresserad av de antika myterna. Söder-
berg är, som jag uppfattar honom, en impressionistisk författare 
i stil med Herman Bang. Stilmässigt kan det finnas en del över-
ensstämmelser. 
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Tycker du att Kyrklund påminner om Kafka och Sartre? 
Kyrklund präglades under den tid då den existentialistiska 

diskussionen var livlig, exempelvis om att leva autentiskt. 

Finns det andra författare som också påverkats av Kafka och Sar-
tre? 

Ett exempel är Stig Dagerman, som är mycket starkt påver-
kad. En idag verksam författare som står Kafkatraditionen nära 
är Magnus Dahlström. Ett exempel är hans roman Fyr, som har 
mycket av grundupplevelsen hos Kafka att världen på något 
radikalt sätt är obegriplig. 

Han gav ut Mästaren Ma år 1952. Är det en känd bok? 
De mest kända är Tvåsam, Solange och Mästaren Ma, som 

är hans tidiga romaner. De handlar alla om olika sätt att leva, 
och där finns det likheter med Gyllensten. Diskussionen handlar 
om hur man skall gå till väga för att leva ett autentiskt liv. 

Han bygger delvis på kinesisk filosofi? 
Ja, det finns även en slags taoistisk tradition som Kyrklund 

också är påverkad av. 

En annan bok är Polyfem förvandlad från år 1964. 
Där har vi ett exempel på den grekiska anknytningen. Det 

finns även andra exempel. I Odyssén omkommer en av Odysse-
us män när han berusad ramlar från ett tak i samband med en 
fest. Den personen får bara två rader i Odyssén, men Kyrklund 
skriver en hel bok om honom. 

Kyrklund har även lärt sig sanskrit. Det är en mycket spännande 
författare som kombinerat många kunskapsområden – matematik, 
litteratur, sinologi, sanskrit, den antika mytologin och så vidare. 

Han skriver mycket korta texter och är inte en författare som 
skriver tjocka, realistiska romaner. Man kan kanske kalla dem 
för experimentromaner, så till vida att han iscensätter ett expe-
riment utifrån givna förutsättningar. 
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Hur skulle du kategorisera honom? Kan man kalla honom för en 
pessimistisk författare med sympati för den förtryckte? 

Ja, det tror jag nog man kan säga. Han är en pessimistisk 
men sympatisk författare; lite som Hjalmar Söderberg. 

Vilka av hans verk uppskattar du mest? 
Jag gillar främst de tidiga verk vi redan nämnt – Tvåsam, 

Solange och Mästaren Ma. Det är fantastiska berättelser. De är 
mycket speciella och det är svårt att peka på några förebilder. 
Ett möjligt undantag är en författare som Kafka, men han slut-
förde nästan aldrig sina berättelser utom exempelvis Förvand-
lingen. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att Kyrklund 
hade skrivit Förvandlingen. Det är också ett slags experiment 
med en livssituation: Vad händer om en person plötsligt vaknar 
en dag och upptäcker att han blivit en skalbagge? En ganska 
otrolig historia. 

Finns det några avhandlingar som behandlar Kyrklund? 
Gunnar Arrias har skrivit avhandlingen Jaget, friheten och 

tystnaden hos Willy Kyrklund. Det finns nog en till, men jag 
kan nu inte komma på vem som skrivit den. Det lär också fin-
nas flera andra avhandlingar under arbete. 

Är Kyrklund en stor författare? 
Idag betraktas han som en av de riktigt stora svenska förfat-

tarna. 
 

VILHELM MOBERG 
 

Vilhelm Moberg (1898–1973), författare och debattör. Hans mest 
kända verk är romanerna i Utvandrarserien (1949–1959) samt roma-
ner som Raskens (1927), Rid i natt! (1941). 

 

Var Vilhelm Moberg främst en emigrantförfattare? 
Ja, han är den store skildraren av den svenska utvandringen 

till Nordamerika. Det är ingen tillfälligt att det är hans emi-
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grantepos som man för några år sedan gjorde till ett stort mu-
sikverk, Kristina från Duvemåla. 

Moberg föddes år 1898, vilket var mitt under emigrationsperio-
den, och dessutom i Småland som var ett av de områden där flest 
personer emigrerade. Hans föräldrar var bönder? 

Snarare vad vi kanske skulle kalla torpare. Torpare var inte 
självägande bönder utan lydde under exempelvis ett gods som 
kunde ha ett antal torp. Varje torpare hade en egen liten bond-
gård och var dessutom tvungen att hjälpa till på godset ett visst 
antal dagar om året. Det kallades dagsverken och var reglerade i 
ett särskilt avtal. Torparen var alltså inte en fri bonde i klassisk 
mening, utan bunden till ett gods. 

Var Mobergs far även soldat? 
Soldater hade ofta nästan ingen avlöning utan fick ett soldat-

torp som de kunde försörja sig på. För att få soldattorpet var 
man tvungen att lova kronan att tjänstgöra ett visst antal dagar 
om året som en så kallad indelt soldat. En rote var en geografisk 
avgränsning där bönderna blev ålagda av staten att tillhanda-
hålla ett eller två soldattorp. Det var ett sätt att upprätthålla en 
stående armé, medan det under krig även fanns en slags allmän 
mobilisering. De antog ofta typiska soldatnamn och jag har 
själv en bekant med namnet Blücher, vars förfäder var indelta 
soldater. Det finns även en rad andra sådana namn och de har 
ofta någon soldatanknytning. Sammanlagt fanns det ganska 
många som var indelade soldater och levde i soldattorp. 

Vilhelm Moberg har i sina självbiografiska verk, särskilt i 
Soldat med brutet gevär, skildrat hur han som ung blev mycket 
övertygad anti-militarist. Han skildrar bland annat hur han och 
några andra ungdomar i Småland gick till kyrkbacken på sön-
dagen och delade ut Tolstojs Upprop mot kriget. Det blev skan-
dal och de blev anklagade för alla möjliga hemskheter. 

Det fanns en omfattande anti-militaristisk ungdomsrörelse 
som spelade en ganska viktig roll bland annat vid Norges frigö-
relse 1905. Man agiterade starkt mot att sätta in militär mot 
Norge. Allmänheten uppmanades att vägra acceptera en eventu-
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ell inkallelse till Norge och istället desertera; man skulle vägra 
krig mot broderfolket. 

Hur har Mobergs far och familj påverkat hans författarskap? 
Typiskt för Mobergs författarskap är att han har ett slags 

torparperspektiv. Han skrev exempelvis på 1930-talet romanen 
Giv oss jorden som argumenterar för att torparna skall bli rikti-
ga bönder och att godsens makt skall brytas. En torpare kunde 
friköpa sitt torp och på så sätt bli fri bonde, men för det kräv-
des pengar. Till slut blev det ändå så att torpen friköptes och 
självständiga jordbruk bildades. 

Vilka studievägar stod öppna Moberg? 
Folkhögskolorna spelade en stor roll för Moberg och många 

av de andra autodidakterna. Idén till folkhögskolorna kom från 
Danmark och från början hade de inte specifikt med arbetarrö-
relsen att göra. De var överhuvudtaget för den stora delen av 
befolk-ningen som inte hade några större inkomster och låg 
utbildningsnivå, men ändå hade stor vilja att studera vidare. 
Folkhögskolorna hade nog länge en stor andel som kom från de 
enklare skikten på landsbygden och det är först senare som ar-
betarrörelsen skaffar sina egna folkhögskolor, som Brunnsvik i 
Dalarna. 

Blev Vilhelm Moberg en av arbetarförfattarna? 
Vilhelm Moberg kommer från en slags bondemiljö, men från 

de lägsta sociala skikten. Det och tidsandan gjorde att Moberg 
blev en del i gruppen av arbetarförfattare. Detsamma gäller 
Artur Lundkvist, som kom från Göinge i norra Skåne och vars 
far också var en slags torpare. Arbetarförfattarna blir en bred 
gruppering under 1930-talet, där alla har ett slags folkligt ur-
sprung, och står i motsättning till de akademiskt utbildade för-
fattarna. Det gäller oavsett politisk uppfattning, eftersom det 
bland de akademiska författarna fanns några som hade en 
mycket stark vänsterinriktning; exempel är Arnold Ljungdal, 
Karin Boye, Erik Blomberg och Stellan Arvidson. Bland arbetar-
författarna finns å andra sidan de som inte var socialister, ex-
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empelvis Vilhelm Moberg. Han var istället närmast en småan-
arkistisk bonderadikal. Moberg avslutar också sitt författarskap 
med att skriva en egen version av den svenska historien, Min 
svenska historia. Det är småböndernas historia och de står i 
konflikt med kungarna och godsägarna. 

Var inte Moberg även verksam som journalist? 
I ett tidigt skede på 1920-talet är han journalist men skriver 

även det som i Sverige brukar kallas bygdehistorier. Artur 
Lundkvist började också sitt författarskap med den typen av 
enklare berättelser om gubbar, gummor och andra märkligheter 
på landsbygden – underhållande historier med folkliga gestalter 
som är en slags fortsättning på 1800-talets allmogeberättelser. 
Under denna period använde Moberg den folkliga signaturen 
”Ville i Momåla”. 

Är det riktigt att säga att Moberg vill skildra böndernas situation? 
Ja, men kanske ännu mer torparnas situation. Liksom Norge 

hade Sverige en klass av självägande bönder, men i Sverige 
fanns det även ett betydande skikt under bönderna – torpare, 
statare och lantarbetare. I norra Sverige fanns det även krono-
torpare; omkring tiden då Vilhelm Moberg föddes ville staten 
kolonisera de norra delarna av Sverige och man började bryta 
malmfälten och bygga ut malmbanan. Då behövdes kolonister 
som kunde flytta upp dit och bruka jorden. De fick ett torp och 
efter att ha brukat jorden en bestämd tid, kanske femtio år, fick 
de äganderätten till torpet. Under sent 1800- och 1900-tal var 
den självägande bondeklassen däremot relativt liten i Sverige. 

Kan man märka ett inflytande av Thomas Hardy i Mobergs roman 
Raskens? 

Vilhelm Moberg var en mycket självständig författare. Tols-
toj hade nog en viss betydelse, medan Thomas Hardy inte var så 
känd i Sverige, och är det kanske inte nu heller. Moberg är en 
bred, episk författare och har orienterat sig utifrån det. Där-
emot finns det uppenbara likheter med Hardy; Moberg var 
dock mer politiskt och socialt intresserad medan Hardy skildrar 
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individuella människoöden där en kärlekshistoria ofta spelar en 
viktig roll. 

Kan du berätta lite om Mobergs samhällsengagemang? 
Vilhelm Moberg är den författare som i störst format skild-

rat landsbygdssveriges sista fas, innan alla börjar flytta till stä-
derna. Det fanns på 1920-talet en ganska omfattande debatt om 
vad som kallades landsbygdens avfolkning. Den debatten pågår 
även idag, men nu talar man om glesbygden och att skogslänen 
avfolkas. På 1920-talet menade man att utbildning skulle kunna 
vara ett viktigt instrument för att få ungdomarna att stanna 
kvar på landsbygden; eftersom det inte fanns några arbeten flyt-
tade de ändå. 

Moberg är en mycket intressant författare eftersom han 
skildrar det agrara Sveriges sista fas men också för att han för 
vidare de idéer som då fanns bland bönder och torpare. Moberg 
är individualistisk, men vet också att småfolket på landsbygden 
måste hålla samman mot överheten. Moberg har därmed när-
mast en slags anarkistisk, syndikalistisk uppfattning. Han förde 
senare under sin karriär, under 1940–1960-talen, många strider 
i pressen kring olika samhällsfrågor och skandaler. Han gav ut 
skrifter om ”rättsrötan” och särskilt under 1940–1950-talen var 
det flera samhällsfrågor där Moberg var den drivande kraften. 
Han såg sig själv som en person som skulle bidra till att hålla 
ögonen på makten och särskilt småböndernas traditionella fien-
der – kungahuset, militären och höga ämbetsmän. Höll de var-
andra om ryggen ryckte Moberg ut. Nyliberaler har på senare 
år försökt hävda att Moberg var liberal. Jag skulle hävda att 
han var en slags enmansanarkist, men i det ryms ibland likheter 
med liberalismen. 

Hur var Mobergs förhållande till kvinnor? 
Moberg har stundtals beskyllts för att vara schablonartad 

och att skildra kvinnor på ett sätt som ofta har inslag av mans-
chauvinism. Det stämmer så till vida att han vill uppfattas som 
en kvinnokarl. Det finns lite av Hemingway över Moberg och 
de tog även livet av sig själva på samma sätt. Moberg kunde 



200 

 
inte stå ut med tanken att bli gammal och svag utan måste dö 
medan han fortfarande var en kraftfull person. 

Finns samma moral i Rid i natt? 
Det är en intressant roman som utspelar sig i historisk tid 

under striderna i Skåne och Småland. Efter att vad som i dag är 
södra Sverige erövrats från Danmark under 1600-talet, fortsatte 
de så kallade snapphanarna att bekämpa svenskarna i en form 
av gerillakrig. I romanen, som kom ut under andra världskriget, 
är det tydligt att Vilhelm Moberg egentligen inte är så intresse-
rad av det historiska förloppet utan det han behandlar är Nazi-
tyskland. Moberg var starkt engagerad mot nazismen, som han 
kände avsky för. 

Moberg ville alltså ha en hög beredskap mot nazismen? 
På Mobergs eget sätt. Han var inte så benägen att tycka om 

militären utan för honom var småfolkets beredskap det viktiga. 
Romanen Rid i natt sågs som ett varningsrop: nu har nazisterna 
kommit till Norge och Danmark och frågan är när de kommer 
till Sverige. Det var en förberedelse för folkligt motstånd. 

Romanen Soldat med brutet gevär har i en engelsk översättning fått 
titeln When I was a child. 

Det är främst ett självbiografiskt verk och titeln är mycket 
tydligt anti-militaristisk. Det är möjligt att man velat undvika 
det antimilitaristiska men samtidigt är det inte ovanligt att 
böcker får märkliga titlar i översättning. Det har jag exempelvis 
nyligen sett i några tyska översättningar av svenskspråkiga 
böcker. 

Den typ av självbiografiska romaner av folkliga författare 
som Soldat med brutet gevär representerar har annars varit 
mycket populära i Tyskland – andra exempel är Romanen om 
Olof och Nässlorna blommar. I den engelsktalande världen är 
man inte lika förtjust i den typen av böcker utan det har alltid 
varit lättare för svenska författare i Tyskland. 

Motarbetades Moberg på grund av sin antinazism eller antimilita-
rism? 
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Nazityskland brännmärkte Moberg många gånger. Av rädsla 

för Nazityskland försökte regeringen få Moberg att dämpa sin 
kritik, men det hade begränsad effekt. Moberg var en extremt 
på-stridig person. 

Vi övergår till Mobergs stora emigrantepos. 
Ett stort forskningsarbete ligger till grund för emigrantböck-

erna, både i Småland och i Förenta staterna. Moberg åkte över 
till Förenta staterna och bodde där i långa perioder. Han reste 
runt bland ättlingar till emigranterna och tillbringade även tid 
vid det stora emigrantinstitutet i Chicago. Böckerna är i stor 
utsträckning lästa i Förenta staterna och finns för det mesta som 
pocketupplagor där. 

Har inte böckerna även filmatiserats? 
Jan Troell har gjort en berömd filmatisering. Benny Anders-

son och Björn Ulvaeus från ABBA har även för några år sedan 
gjort musikalen Kristina från Duvemåla, som är baserad på 
emigrantböckerna. Böckerna är något av det mest lästa och 
berömda i svensk 1900-talsroman och Moberg är fortfarande 
bland de författare som är mest utlånade på biblioteken. 

Kan man säga att Moberg har en elegant stil? 
Jag skulle hellre säga att han har en effektiv stil. Han berät-

tar brett episkt och inkännande, med berättarkommentarer som 
inte är för stora eller påträngande, men ändå förstärker innehål-
let i det han berättar. Det är ofta gripande berättelser om enkla 
torpare. De lyfts upp och dramatiken i deras liv blir till stor 
litteratur genom Mobergs berättarkonst. Det är en av anled-
ningarna till att Moberg är så nära besläktad med arbetarförfat-
tarna: han tar vanliga, enkla torpare och gör deras livsöden till 
något som jämbördigt med de grekiska tragedierna. Vilhelm 
Moberg är en mycket intressant författare som är underskattad 
bland litteraturvetare. 

Blev Moberg mer intresserad av historia efter framgångarna med 
emigrantböckerna? 
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Det kan jag nog tänka mig. I Min svenska historia skriver 

han vad som med en anglosaxisk term kan kallas history from 
below. Moberg vill skildra de vanliga människorna, i motsats 
till den gamla historieskrivningen som var kungarnas historia. 
Herman Lindqvist har nyligen försökt återuppväcka kungarnas 
historia, och det har delvis en udd riktad mot den historieskriv-
ning som Moberg representerade. 

Var Moberg i första hand en romanförfattare? 
Ja, hans stora litterära verk är romaner. Det finns en ganska 

sen bok av honom från 1960-talet, som jag tycker är fantastiskt 
vacker, nämligen Brudarnas källa, som återberättar en gammal 
myt. Sedan har han även skrivit en slags satir över det svenska 
samhället som heter Det gamla riket, där titeln anspelar på 
Strind-bergs Det nya riket. Moberg var mycket förtjust i Strind-
bergs samhällskritik och deras återkommande underifrånpers-
pektiv är ett gemensamt drag. När Jan Myrdal häromåret skrev 
en bok om Strindberg, karakteriserade han denne som en slags 
bondesocialist, i motsats till ”maskinsocialister” som Marx. I 
det avseende liknar Moberg och Strindberg varandra. 

Var Bibeln viktig för Moberg? 
Moberg var inte religiös, men liksom Lagerkvist kom han 

från en miljö där Bibeln ofta var den enda litteratur som fanns 
tillgänglig. Min hustru brukar säga att hennes farfar, som var 
bonde i Skåne, hade två böcker: Bibeln och slakteriföreningens 
årskatalog. 

 

SIVAR ARNÉR 
 

Sivar Arnér (1909–1997), författare och dramatiker. Debuterade 1943 
med Plånbok borttappad, vilken följdes av romaner som Knekt och 
klerk (1945) och en lång rad andra romaner. 

 

Sivar Arnér var både romanförfattare och dramatiker. Vilken av dessa 
verksamheter var dominerande? 
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Sivar Arnér var framförallt romanförfattare, men skrev även 

många pjäser. Han var en av de verkligt aktiva radiodramati-
kerna och skrev många hörspel, som det kallades förr med en 
tysk term som kom på 1950-talet. Han var tidigare en mycket 
känd författare, medan han idag är nästan helt bortglömd. Jag 
tror inte du kan hitta en enda bok av honom i bokhandeln. Du 
får gå till ett antikvariat och leta. 

Man han är ändå en stor svensk författare? 
Ja, det är han. Arnér kom i kölvattnet efter fyrtiotalisterna 

och fortsatte deras kritiska undersökningar. Han spelade en 
ganska stor roll i debatten om tredje ståndpunkten. 

I hård konkurrens fick han ett stipendium av Bonniers år 1943. 
Det var alltså precis i början av Arnérs karriär. Han är nu-

mera avliden, men hans hustru lever. Lenke Rothman, som hon 
heter, är konstnär och kom till Sverige från koncentrationsläg-
ren. Under 1990-talet har hon gett ut några böcker och frågan 
är om inte hon idag är den mest kända av de två. 

Arnérs böcker har ganska snabbt förpassats in i glömskan, 
även om många av dem var väldigt viktiga inlägg i sin tids de-
batt. Det gäller kanske främst hans pacifistiska romaner, som 
exempelvis Skon som krigaren bar eller Knekt och klerk. 

Arnér var mycket uppskattad under många år, men under 
1980-talet började han långsamt sjunka bort. Det är inte ovan-
ligt att författare som blir uppskattade under sin egen livstid, 
därefter under en period har väldigt svårt att hävda sig. 

Ett viktigt tidigt verk är Skon som krigaren bar som kom 1943. 
Det är en pacifistisk roman och redan där är han en slags 

”tredje ståndpunktare” som vägrar ta ställning mellan de olika 
blocken. Arnér ägnade sig huvudsakligen åt moraliska problem-
ställningar i sina romaner. 

Han behandlade även äktenskapet. 
Ja, det kom också så småningom. På sätt och vis var han lik 

Olle Hedberg, men oändlig mycket mer allvarsam. Hedberg 
berörde många viktiga frågor, men på ett ganska ytligt sätt. 
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Han var ofta tidigt ute i debatten kring äktenskapet och sexualli-
vet? 

Ja, det tror jag man kan säga. Arnér tillhörde de radikala 
1940-talsförfattare som i många fall fortsatte att vara radikala. 
Detsamma gäller exempelvis Stig Carlson, Axel Liffner och Karl 
Vennberg. 

Vad var Arnérs viktigaste bidrag? 
Jag tror det är Arnérs moraliska diskussion. Han hade en 

slags dualistisk syn på världen och han ville på olika sätt över-
vinna den. 

Den moraliska diskussionen behandlar de stora frågorna om 
våld och krig. Samtidigt intresserade han sig även för andra 
typer av mänskliga relationer, inte minst de äktenskapliga rela-
tionerna mellan man och kvinna. I dessa avseenden har han 
varit betydelsefull. 

Var han politiskt orienterad? 
Ja, det kan man nog säga att han var. Liksom många av fyr-

tiotalisterna var han en slags vänstersocialdemokrat. Han var 
inte alltför förtjust i att de ledande inom svensk socialdemokrati 
så tydligt markerade sitt ställningstagande för väst i det kalla 
kriget. Arnér ville ha en mer neutralistisk ståndpunkt och man 
skulle kunna säga att hade det funnits ett ”socialistisk folkepar-
ti” i Sverige hade han säkert tillhört dem. Detsamma gäller nog 
Carlson, Liffner, Vennberg och många andra fyrtiotalister. 

Var Arnér en språkligt elegant författare? 
Nej, kanske inte elegant, men diskuterande, djuplodande. 

Han var nästan enerverande i sitt sätt att diskutera de fråge-
ställningar vi berört. 

Finns det någon avhandling skriven om Arnér? 
Ja, det finns det. Birthe Sjöberg vid Lunds universitet kom 

1993 med avhandlingen Sivar Arnér – den livsbejakande nihilis-
ten. Hon lyfter fram det som var framträdande på 1940-talet, 
alltså kontakten med fransk existentialism, Nietzsche och kritik 
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av kristendomen liksom diskussionen kring pacifism, kärnvapen 
och tredje ståndpunkten. Det är en bred genomgång av Arnérs 
författarskap utifrån några få av hans verk. 

Vad är orsaken till att Arnér blivit bortglömd? 
Det är tråkigt att det blivit så, men samtidigt händer det ofta 

att när en författare dör då sätter man en punkt. Sedan går det 
femton, tjugo år och då upptäcker någon igen att det var en 
spän-nande och intressant författare. Det leder till att författa-
ren lyfts fram igen. 

Vissa menar att den kritiska punkten är när det gått femtio 
år efter författarens död. Den som då inte blivit aktualiserad får 
svårt att komma igen. Trots det finns det exempel på författare 
som varit bortglömda i flera sekel för att därefter återigen lyftas 
fram. 

 

ÄLDRE SVENSK LITTERATUR 
 

Den svenska poetiska traditionen börjar under senare hälften av 
1600-talet med Lucidor och Wivallius, som är uppskattade än 
idag. Problemet för poeter på den tiden var avsaknaden av pu-
blik. Stiernhielm som var ämbetsman kunde skriva Herkules så 
att säga i tjänsten. Lucidor däremot är en representant för de så 
kallade tillfällighetspoeterna. Dessa skrev dikter till begivenhe-
ter som bröllop och begravningar. Poeten fick hålla reda på när 
de rika och berömda gifte sig, dog, eller döpte sina barn, och så 
skrev han en dikt för det tillfället och fick sedan försöka sälja 
den till vederbörande. Lucidor var en misslyckad ämbetsman 
som levde bohemliv och blev dödad vid ett bråk på en krog i 
Gamla stan. En del av hans dikter blev psalmer. Andra uttryck-
er ett spänt förhållande mellan tidens höga krav på moral och 
poetens faktiska liv. I Samtal mellan en säker människa och 
Gud tror den säkra människan att han kan leva som han vill, 
men Gud – här kallad döden – invänder att det är för sent, han 
måste ändra sitt liv och leva efter Guds bud. Wivallius skildrade 
svensk natur, flera av hans dikter har blivit visor. 
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Från 1700-talet och framåt blir svensk poesi mer livaktig och 

får en bredd den förut inte haft. Dalin är en intressant figur. 
Han gav ut en tidning kallad Den svenske Argus, där han gjorde 
allt själv. Han skrev själv alla läsarbrev till tidningen, och imite-
rade därvid en rad sätt att uttrycka sig som var i svang vid den 
här tiden. 

Bellman fick statlig tjänst som chef för nummerlotteriet. Nu 
har vi Bellmanlotten, som en påminnelse om detta. Hos Bellman 
hittar vi en intim relation mellan musik och text. Han var en 
populär underhållare som uppträdde i salongerna med egen 
musik. Bellman har blivit en av den svenska lyrikens hörnpelare. 

Bellman hittade på ett fiktivt persongalleri, baserat på verkli-
ga människor: Bacchi Orden. För att bli medlem måste man två 
gånger offentligt ha legat berusad i rännstenen. Det finns över-
huvudtaget stora inslag av parodi hos Bellman: delar av Fred-
mans epistlar är bearbetningar av Bibeln – Gubben Noak, till 
exempel. Det är dock snälla, försiktiga parodier. Han är inte ute 
efter att kritisera Bibeln utan vill bara göra de bibliska figurerna 
mer vardagliga. Man kan jämföra det med Karlfeldt, som inspi-
rerades av dalmålningar: det allmogemåleri där bibliska gestal-
ter avbildats som om de kom från Dalarna. På senare år har 
Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström tolkat Bellman. Varje år 
hålls en Bellman-festival i Hagaparken. Bellman har översatts 
till engelska och rys-ka. 

Kellgren var den gustavianska erans store poet, influerad av 
Voltaire. Svenska akademien instiftas vid den här tiden; Gustav 
III ville att han skulle skriva operalibretton. Kungen ville höja 
den svenska litteraturen till fransk nivå, och skrev bland annat 
en opera om Gustav Vasa. Kellgren hade nytta av det här, men 
kände sig samtidigt illa till mods. I en dikt liknar han sig själv 
vid en knähund som kungen klappar på huvudet. 

Den isländska traditionen börjar bli betydelsefull vid slutet 
av 1600-talet. Sverige är en stormakt med ett behov av att be-
skriva sitt förflutna. Detta tycker man sig finna i göticismen, där 
svenskarna ses som arvtagare till goterna. Nere på kontinenten 
framstår dessa idéer som fullständigt förryckta, vilket dock inte 
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hindrar dem från att återuppstå med jämna mellanrum. Götiska 
förbundet bildas i början av 1800-talet. Idag är det svårt att läsa 
Frithiofs saga, men på sin tid blev den mycket uppskattad och 
översattes till flera språk. 

Atterbom kom att sätta sin prägel på svensk romantik. Han 
kom i konflikt med klassicisten Tegnér. Atterbom var ledare för 
en grupp kallad fosforisterna, som var influerad av tyska idéer. 
Han skrev läsdramer: under romantiken skrev man dramatik 
som endast var avsedd att läsas. Goethes Faust är till exempel 
inte tänkt att uppföras på en scen. Stagnelius skrev metafysisk 
erotik. Under sin livstid var han föga känd, men han läses än 
idag och är en stor poet. 

Runeberg verkade under den tid Finland var en del av Ryss-
land. Ibland kan det vara svårt att förklara för utlänningar att 
han inte är en svensk poet, trots att han skrev på svenska. Ru-
neberg skrev bland annat Finlands nationalsång. Under ryskt 
styre får Finland en viss självständighet. Tiden fram till 1890, 
då förryskningskampanjen inleds och myndigheterna börjar att 
aktivt sträva efter att undertrycka allt finskt, framstår som en 
blomstringsperiod för det finska – det är nu den finskspråkiga 
litteraturen föds. 

Av svenska 1800-talsförfattare är Almqvist, Stagnelius och 
Fröding de som betytt mest för 1900-talets poesi. De har varit 
betydelsefulla dels genom att vara stora poeter, men också ge-
nom sitt öde: som outsiders, förföljda, i Frödings fall även ga-
len. De var krossade genier, som Shelley, Byron eller Keats. 
Almqvist var en originell författare med många idéer om poesi. 
Han var påverkad av en mängd olika influenser, och strävade 
mot en sparsmakad, lyriskt inriktad poesi. Han tonsatte också 
en del av det han skrev. Romantikerna stod mycket nära sin tids 
musik. Huvuddelen av hans verk består dock inte av poesi utan 
av prosa. 

En av Lagerkvists tidiga dikter, Ångest, ångest är min arve-
del, är ett intertextuellt svar på Karlfeldts Längtan, längtan var 
min arvedel. Han vänder på innebörden. En skillnad gentemot 
Karlfeldt är att denne är så fast förankrad i jordbrukssamhällets 
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cykliska rytm, dess tideräkning. Bondepraktikan styr hans 
värld. 

 

PER OLOF SUNDMAN 
 
Per Olof Sundman (1922–1992), författare och centerpartistisk politi-
ker. Debuterade med novellsamlingen Jägarna (1957) och blev mycket 
uppmärksammad för romaner som Ingenjör Andrées luftfärd (1967), 
filmatiserad av Jan Troell 1982. 
 

Idag skulle jag vilja samtala med dig om Per Olof Sundman. Han 
växte upp i Vaxholm. Var ligger det egentligen? 

Vaxholm ligger en halvtimme österut om Stockholm, i skär-
gården. Ursprungligen uppfördes det som en fästning för att 
skydda Sverige mot Ryssland. 

Hur skulle du introducera Per Olof Sundman? 
Per Olof Sundman är under en period en mycket känd förfat-

tare och det är han som i ganska stor utsträckning introducerar 
den nya franska romanen. Han blir omåttligt berömd under 
1960-talet och delar av 1970-talet. Sedan blir han också riks-
dagsledamot för centerpartiet, alltså gamla bondeförbundet, och 
flyttar då så småningom upp till Norrland. Han var en ganska 
känd politiker, förutom att vara en mycket känd författare. 

Den mest berömda boken blev nog Ingenjör Andrés luftfärd, 
som ju också filmatiserades. Sundman dör därefter relativt tidigt 
och sedan blir det en betydande kontrovers kring hans person. 
Det började egentligen redan kring 1970 när han föreslogs som 
ordförande i Författarförbundet och återkom därefter igen år 
1997 när journalisten Per Svensson skrev en bok om Sundman. 
Det handlade om hans ungdomstid som organiserad nazist. 

Vad var orsaken till Sundmans nazistiska tendenser? 
Det är svårt att säga, men om man skall gå efter Per Svens-

sons bok gick han på ett gymnasium på Södermalm i Stockholm 
där det fanns en nazistisk krets. Även den kände och nyligen 
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avlidne fotografen Christer Strömholm lär ha haft kontakter 
med den här gruppen, även om hans roll egentligen aldrig blev 
klarlagd. Det var en grupp ungdomar som tidigt knöt fasta 
band med varandra och sedan behåll kontakten genom åren. 

Det var lite ovanligt att ungdomar på Södermalm drogs till 
nazismen, eftersom det då var en arbetarstadsdel. Det var kan-
ske en reaktion mot den starka vänsterdominansen på Söder-
malm. På 1990-talet har det funnits liknande tendenser på fram-
för allt Åsö gymnasium, med nazistiskt influerade ungdoms-
grupper. 

Sundman var riksdagsledamot under perioden 1969–1979. Ledde 
hans bakgrund inte till några problem? 

Nej, egentligen inte. Det var bara då han föreslogs till ordfö-
rande för Författarförbundet kring 1970 eller om det möjligen 
var 1972. Då förekom det en ganska stark kritik, där exempel-
vis Enquist spelade en viktig roll. Sundman försvarades då av 
Eyvind Johnson och andra prominenta författare. 

Sundman var en författare som var känd för sin teknik. Vilken tek-
nik var det? 

Sundman var känd även utanför Sverige och hans teknik var 
egentligen en slags utveckling av Hemingways behavioristiska 
teknik där distanseringen av beskrivningen av det yttre drivs 
väldigt långt. Man får egentligen aldrig någon närmare inblick i 
personernas inre tankar och förlopp utan man hamnar utanför 
hela tiden. I Per Svenssons bok tas det upp som ett exempel på 
hur främmande Sundman stod inför sin egen samtid och hur 
han försökte distansera sitt eget förflutna. Man fick inte gå för 
mycket in i detalj i olika saker. 

Är det särskilt påtagligt i något verk? 
Romanen Undersökningen kan läsas som en skildring av hur 

en person blir utsatt för en närgången granskning. I det fallet 
handlar det om nykterhetsnämnden som vill undersöka en per-
sons eventuella alkoholism. Om man vill kan man se det som en 
parallell till Sundmans problem med sitt förflutna. Det var inte 
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så att han konsekvent dolde sitt förflutna, utan han lär vid olika 
tillfällen ha berättat om det för andra författare. 

Boken Ingenjör Andrés luftfärd kom år 1967. 
Den blev som nämnts filmad och det var en omåttligt be-

römd roman på sin tid. Jag minns att Sundman var en oerhört 
uppburen författare, men när han sedan dör är han bara borta. 
Ingen verkar känna till honom längre. När jag var i Polen första 
gången 1974 eller 1975 träffade jag bland annat en person i 
Warszawa som var mycket förtjust i skandinavisk litteratur, 
pratade mycket om Sundman och hade läst polska översätt-
ningar av Sundmans romaner. Sundman var alltså mycket känd. 

Flera böcker har speciella titlar. Hans första bok var Jägarna från 
1957 och sedan har vi exempelvis Undersökningen, Expeditionen, 
Sökarna och Två dagar, två nätter. Gång på gång ser vi korta titlar 
som ofta har någon naturanknytning. 

För att vara född i Stockholm var han omåttligt förtjust i 
Norrland och de stora vidderna, snön, vildmarken. Där har vi 
en likhet med Hemingway, alltså en viss machotendens. 

Inspireras han av de isländska sagorna? 
Det är möjligt att det finns någonting i sättet att formulera 

sig som påminner om de isländska sagorna. Det är väldigt lako-
niska uttryck, men det finns även hos Hemingway. En annan 
man brukar nämna är Michel Butor, en känd fransk romanför-
fattare från samma tid. 

Det fanns i Sverige ett inflytande från Hemingway-vågen som 
kom till Sverige under andra världskriget och den bör ha varit 
mycket aktuell för Sundman som ung. Det är då man introduce-
rar Hemingway och andra amerikanska författare i Sverige och 
den nya franska romanen blir en form av förstärkning av det. I 
grunden är det Hemingways macholivsstil: att åka upp i fjällen 
eller åka på tur i rymden eller någonting sådant och därigenom 
visa sig vara en riktig man som är stark och vital. 

Finns det även psykologiserande drag i Sundmans romaner? 
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Det kan man inte säga. Det skulle strida mot den hemingwa-

yska behaviorismen: Hemingway vill överlämna till läsaren att 
själv föreställa sig det psykologiska momentet. Han berättar vad 
som händer, vad de gör och vad de säger och sedan får vi själva 
fylla i. Han kallade det ibland för isbergsteknik. 

Var hans observationer snarast ytliga? 
Det absolut bästa sättet att illustrera den här tekniken är en 

ganska tidig novell av Hemingway, där han berättar om ett 
amerikanskt par som sitter på en servering vid en europeisk 
järnvägsstation. Läsaren får ingen bakgrundsinformation utan 
får endast följa samtalet. Det sägs aldrig, men för den uppmärk-
samme läsaren framgår det ganska tydligt allteftersom, att 
mannen vill att kvinnan skall göra abort, medan hon inte vill. 

Tystnaden blir ett viktigt element? 
Ja, eller det underförstådda. Det finns en roman av Nathalie 

Sarraute, som ju tillhör samma generation, med titeln Hörde 
du? Hon återger ett samtal mellan två äldre män och det är 
fruktansvärt tråkig läsning, men hon vill att man skall lyssna till 
det som sägs mellan raderna. Det är en slags parallell till många 
poeters strävan. Ekelöf sade att allt han skrivit står mellan ra-
derna. 

Var Sundman en politisk författare? 
På sätt och vis, fast outtalat. Han vill inte säga något och det 

är det som Per Svenssons bok tar upp: den stora tystnaden. Han 
gick aldrig ut och skrev eller berättade öppet om sin ungdoms 
nazism. Istället rörde han sig alltid, enligt Per Svensson, med 
halvkvädna visor och kunde inte riktigt tala ur skägget. Han var 
så inbunden kring de här frågeställningarna att det nästan blir 
en slags krampaktig tystnad. 

Går det att dra paralleller till Camus Främlingen? 
I någon mån och här kan man säkert hitta grunden till 

Sundmans ungdomliga nazism. Sundman är mycket förtjust i att 
skildra en liten grupp män med starka band mellan gruppmed-
lemmarna. Så är det i Jägarna, Ingenjör Andrés luftfärd och i 
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många andra av hans berättelser. Antingen upplever de den 
manliga gemenskapen eller så är det någonting de minns med 
saknad. Det berörs ofta i tysk litteratur när man behandlar na-
zismen och dess förödande konsekvenser. Begreppet ”Männer-
bund” syftar på manliga sammanslutningar där man bygger upp 
ett mycket starkt kamratskap som fortsätter livet ut. 

Titlar som Jägarna eller Sökarna är mycket gripande. 
Allt är oklart eller höljt i dimma. Därför måste man själv be-

stämma sig för hur man vill läsa böckerna och hur mycket man 
vill lägga in förutom det som är uttryckligen artikulerat i texten. 
Man får en berättelse inifrån, men man får ingen information 
utifrån. Det måste läsaren själv skapa. 

Bidrog Sundman till dokumentärromanen? 
Det var en stark våg av dokumentärromaner på 1960-talet. 

Den inkluderar Enquists Legionärerna och hans roman om Ru-
dolf Hess. Det finns fortfarande ett starkt dokumentärt drag hos 
Enquist. 

När det gäller åsikter är Sundmans romaner att betrakta som 
mainstream, med begränsad samhällskritik. Enquist däremot 
har en bakgrund i frireligiös arbetarrörelse i Västerbotten och 
hans åsikter kommer mycket tydligt från vänster. 

Boken Legionärerna, som Enquist blev mycket känd för, 
handlar om den så kallade baltutlämningen kort efter andra 
världs-krigets slut. Ganska många balter hade flytt till Sverige 
undan den sovjetiska armén och Sovjetunionen begärde att de 
som kommit till Sverige i tysk uniform skulle utlämnas. Bland 
dessa fanns det riktiga skurkar men också de som inte gjort 
någonting särskilt. Det blev en omfattande politisk strid kring 
frågan. När svenska myndigheter skulle utlämna de här balterna 
var det några som tog livet av sig och det var en stor, uppslitan-
de politisk händelse. 

Enquist ville undersöka de uniformerade balterna, som fram-
för allt var ester. Hans mål var att reda ut om de var nazister 
eller oskyldiga som antingen tvingats in i den tyska armén eller 
trott att de kunde kämpa för Estlands självständighet genom att 
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ta värvning i den tyska armén. Det var en oerhört kontroversiell 
roman som rev upp mycket starka känslor. Många har kanske 
inte förlåtit Enquist sedan dess och tyckt att han var en slags 
Moskvalakej. 

Vad som är intressant med boken är att den redovisar dels 
materialet kring baltutlämningen, dels författarens eller under-
sökarens funderingar och den process som författaren genomgår 
när han skriver boken. Det är en slags metafiktiv dimension i 
boken och det var egentligen en unik utveckling av doku-
mentärromanen. 

Har de här idéerna bidragit till världslitteraturen i något avseende? 
Det kan man nog säga. Enquist har blivit en mycket upp-

märksammad och uppskattad författare och nyligen fick han 
bland annat ett stort tyskt litteraturpris. Han säljer nog numera 
fler böcker utanför Sverige än inom landet. 

Har någon analyserat Enquist på svenska? 
Ja, det finns en avhandling om Enquist skriven av Eva Ekse-

lius vid Stockholms universitet. Enquist är även en framstående 
dramatiker. Han var bosatt i Köpenhamn under flera år och 
trots att han flyttat därifrån har han förblivit mycket känd. Här 
i Stockholm spelades nyligen hans pjäs Systrarna som är en 
slags lätt bearbetning av Tjechovs Tre systrar. Den gick mycket 
länge i Köpenhamn och ansågs vara en oerhört betydelsefull 
pjäs. Själv hade jag rätt svårt att begripa vad som egentligen var 
skillnaden mot Tjechov, men det kanske finns sådana. 
 

STADEN I LITTERATUREN 
 

Skulle du kunna nämna några författarmiljöer i Stockholm? 
Klara är området från Tegelbacken till Klara norra kyrka – 

var ett sådant. Där låg alla tidningar i Stockholm. Klarakvarte-
ren var berömda som bohem- och författarkvarter. Där fanns 
kaféer, det mest berömda var Café Kosmopolit. Erik Asklund 
skrev en dokumentärroman om den här miljön som hette Brö-
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derna i Klara. Sedan revs nästan allt på 1950-talet. Det är ett 
stort trauma i Stockholms historia. 

Vilka författare skriver om Stockholm? 
Ernst Brunner är den författare idag som mest skildrar 

Stockholm. Per Wästberg har skrivit en del också. 

Lisa Marklund? 
Hon är ju från Norrland och skriver inte om Stockholm i sig. 

Per Hagman? 
Han skriver som de där författarna från New York, om yup-

pietiden och det hektiska nöjeslivet. Han är intressant, men nu 
är det länge sedan han kom ut med en bok. För tio år sedan var 
han mycket diskuterad. Han är förknippad med den perioden. 

Bruno K. Öijer? 
Han är ju poet. Han började som beatnikpoet, med Gins-

berg, Cohen, Dylan med flera som förebilder. På 1990-talet 
skrev han en trilogi som var väldigt intressant: det var dikter om 
barndomen, men även mer personliga dikter. Han har frångått 
katalogdikterna för ett mindre format. En av de största poeter-
na idag. 

Heidi von Born? 
Hon är mest berömd för trilogin om sin uppväxt i Atlaskvar-

teren. 

Aris Fioretos? 
Han är ju litteraturvetare. Jag har inte läst hans romaner. 

Han är väldigt internationell, väldigt teoretiskt inriktad. Han 
bor i Tyskland nu. 

Ulf Eriksson? 
Han var en av de som tidigast anammade postmodernismen 

– mycket uppskattad som poet och kritiker. Han har rykte om 
sig att vara seriös. 

Lars Gyllensten? 
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Han är inte stockholmsskildrare i egentlig mening – hans 

böcker har mer karaktär av experiment i existentiella frågeställ-
ningar. 

Ann Jäderlund? 
En av våra främsta poeter, omdiskuterad och uppskattad. 

Göran Greider? 
En riktig arbetshäst. Han började som poet, nu skriver han 

journalistik och recensioner, och är chefredaktör för Dalade-
mokraten. Han är ensam bland författarna om att ha en tydlig 
partipolitisk profil, som vänstersocialdemokrat.  

Kristina Strandberg? Hans Gunnarsson? Maria Wine? 
De två första känner jag inte till. Maria Wine är ju det totala 

känslomässiga utlämnandet. Det är väldigt lätt att identifiera sig 
med. 

Karl Vennberg? 
Under lång tid var han en av de stora poeterna. Han är död 

nu. 

Ulf Lundell? 
Musiker, romanförfattare – en av litteraturens stora irritati-

onsmoment. Han kommer från arbetarbakgrund och skriver 
Kerouac-inspirerade romaner om hjältar som blir författare och 
musiker. Feministerna retar sig på honom och det är ömsesidigt. 
Annars är han känd och uppskattad – hans skivor är lika kända 
som Evert Taubes. SSU ville att Öppna landskap skulle bli ny 
nationalsång. 

Sven Lindqvist? 
Han skriver mest debattböcker. Utrota varenda jävel, om 

den ”vetenskapliga” rasismens framväxt på 1800-talet, var väl-
digt bra. 

Göran Tunström? 
En mycket fin romanförfattare. Han skrev om Sunne i Värm-

land, där han kom ifrån. Han dog häromåret. 
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Hans Alfredson? 
Omåttligt känd sedan 40 år tillbaka. Han arbetade med Tage 

Danielsson – Gröna hund och liknande revyer satiriserade 
svenska företeelser. Sedan Tage Danielsson dog har Alfredson 
mest skrivit böcker, ofta med skånska motiv. 

Klas Östergren? 
En av de bästa novell- och romanförfattarna. Han har dragit 

sig tillbaka till Österlen och distansierat sig från författarlivet i 
Stockholm. Med stövlarna på var mycket bra. Han har skildrat 
Stockholm. 

Carina Rydberg? 
Hon blev mycket omstridd för några år sedan då hon gav ut 

Den högsta kasten, där hon skriver om verkliga personer utan 
att använda sig av fiktiva namn. 

Per Anders Fogelström? 
Den störste stockholmsskildraren av dem alla. Mina dröm-

mars stad är lika känd som Mobergs böcker. Även ungdomar 
som inte läser böcker känner till de här romanerna. 

Katarina Frostenson? 
Hon är den poet som mest influerats av fransk litteratur och 

franska teorier. Hon skriver om undermedvetna saker i språket 
på ett nytt sätt. Frostenson kan sägas vare den senaste inkarna-
tionen av den modernistiska traditionen. Hon finns översatt. 
Hon började som poet, men skriver nu mer dramatik, för scen 
och radio. När hon skriver är hon inte traditionellt psykologisk, 
utan mer associativ, man ser spår av Lacan. Hennes dramatik är 
inte berättande, lika lite som Strindbergs Ett drömspel. Språket 
refererar inte till den yttre verkligheten utan bygger upp sin egen 
verklighet. Frostenson är intresserad av den högmodernistiska 
franska traditionen – Le Clézio, till exempel. Han har skrivit 
romaner som Kriget och Jordisk extas, som är mycket speciella. 

Frostenson behandlar språket som kropp. Hon skriver om 
staden som något omedvetet i psyket. Det hon ägnar sig åt är en 
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typ av litteratur som har andra utgångspunkter än de man för-
väntar sig: som influerats av fenomenologi, och inte strävar 
efter att beskriva. Hennes poesi är rätt svårtillgänglig. Bland de 
mer lättillgängliga kan man nämna de parafraser på medeltida 
ballader hon gjort. 

Är hon feminist? 
Jag vet inte, hon brukar aldrig uttala sig om detta. Hennes 

författarskap är besläktat med Birgitta Trotzigs. Prosan i 
Dykungens dotter är också associativ, och intrigen är inte helt 
lätt att följa. Det är ett försök att skriva en ny sorts roman. 

Det är jag-centrerat, koncentrerat på den inre världen? 
Så är det hos en del författare. Men det finns också en realis-

tisk strömning – Kerstin Ekman, Sara Lidman. De har en stor 
läsekrets. Det är berättelser i traditionell mening. 

Vilka linjer ser du annars i svensk litteratur? 
Det finns borgerliga realister: Hjalmar Bergman, Sigfrid Si-

wertz, Elin Wägner, Olle Hedberg; bland de nu verksamma kan 
man nämna Lars Gustafsson, Kerstin Ekman och den nu avlidne 
Sven Delblanc. Termen ”borgerlig” syftar inte på något politiskt 
utan på en inriktning – man skildrar det svenska samhället ut-
ifrån småstäder, landsorten. Bürger på tyska. 

Finns det en specifik psykologisk tradition? 
Kanske inte som sådan, men den självbiografiska traditionen 

är mycket stark fortfarande. Strindbergs Tjänstekvinnans son 
hör till den traditionen. Andra man kan nämna är Hjalmar 
Bergman, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson. 
Den fick en renässans med kvinnolitteraturen. Om de borgerliga 
realisterna skildrar de större sociala sammanhangen så ägnar sig 
de självbiografiska författarna åt att skildra den enskilda män-
niskan. Den psykologiska traditionen är i Sverige i hög grad en 
självbiografisk tradition. Det är där psykologin kommer in. 

De här romanerna har ofta filmatiserats? 
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Romanen om Olof blev Här är ditt liv, i regi av Jan Troell. 

Se’n har vi Godnatt jord, och Mobergs Soldat med brutet gevär, 
och Moa Martinsons trilogi om Mia. De har ofta blivit TV-pro-
duktioner. Kanske tilltalar de en annan publik än de som ofta 
går på bio. 

Vilken av dessa böcker är mest känd? Kan någon sägas ha ändrat 
folks liv? 

Martinsons Mia-böcker, kanske. Hon blev ju återupptäckt 
på 1970-talet, som en föregångare till den tidens kvinnliga för-
fattare – märkligt nog tillsammans med Agnes von Krusenstjer-
na. De kände varandra, men som författare var de väldigt olika. 

Författarskapet var inte ett jobb på den tiden? 
Många av de här författarna började som journalister. Yr-

kesförfattare blev vanligare från Strindberg och framåt, från år 
1900 ungefär. Pressväsendet utvecklades i alla städer, med 
veckotidnin-gar. Litterära tidskrifter med mera. Det blev plats 
för fler skribenter. Man kunde leva på att skriva artiklar, novel-
ler med mera. Artur Lundkvist till exempel hade aldrig något 
annat arbete. Från det att han var 17 år försörjde han sig som 
skribent. Fram till 1960-talet kunde man leva på att skriva ar-
tiklar, dikter, noveller och liknande. Sedan började tidningar 
läggas ner, koncentrationen ökade det blev färre men större 
tidningar. Nu ser vi hur Dagens Nyheter och Expressen brer ut 
sig – det är monopolisering i europeisk skala. Så har vi en tid-
ning som Metro som i sig är en god journalistisk produkt, men 
som inte alls hjälper litteraturen. Den behandlas fortfarande i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, men även där har den 
fått mindre utrymme. De som ägnar sig åt litteratur lär nog få 
skapa sina egna tidningar. Här kan man nämna Dagens forsk-
ning, som riktar sig till en akademisk läsekrets. 

Kan man nämna Idéhistorisk tidskrift i sammanhanget? 
Det finns ju väldigt många specialiserade tidskrifter: Tidskrift 

för litteraturvetenskap, Idéhistorisk tidskrift, Filosofisk tidskrift. 
Eftersom de är så specialiserade är de beroende av bidrag för att 
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kunna tryckas. Läsekretsen består av några hundra människor, 
kanske 300–400. Många håller på att bli enbart elektroniska 
tidskrifter, eftersom det är så dyrt med distribution och tryck-
ning. Biblioteken prenumererar ju på många e-tidskrifter. Om 
några år sitter vi kanske där med vår läsplatta… Det är inte 
omöjligt! 

 

LARS GYLLENSTEN 
 
Lars Gyllensten (1921–2006) var författare och läkare. Han disput-
erade i medicin 1953 på avhandlingen Influence of thymus and thy-
roid on the post-natal growth of the lymphatic tissue in guinea pigs. 
Bland hans tidiga verk som författare märks Camera obscura (1946), 
Moderna myter (1949), Det blå skeppet (1950) och Barnabok (1952). 
1966 blev Gyllensten ledamot av Svenska Akademien och var dess 
ständige sekreterare 1977–1986 och ordförande för Nobelstiftelsen 
1987–1993. 
 

Lars Gyllensten är både romanförfattare och essäist. Vad mer? 
Från början är han en slags provokatör. På ett tidigt stadium 

gav han som medicinstudent ut en diktsamling med titeln Ca-
mera obscura tillsammans med en studentkamrat. Det var en 
provokation och skrevs som en fingerad modernistisk diktsam-
ling. Den skrevs under pseudonym och blev antagen av ett för-
lag. Efter att boken blivit publicerad och recenserad trädde för-
fattarna fram och klargjorde att det var ett falsarium. Historien 
påminner lite om den uppsats Sokal fick publicerad i Social 
Text, och som i själva verket var en ren provokation i syfte att 
misskreditera postmodernismen. 

Hade inte Gyllensten även studerat filosofi? 
Ja, det är riktigt. Han ger även ut en skrift som heter Nihilis-

tiskt credo som väcker väldigt mycket diskussion. I sitt förfat-
tarskap har han en stomme som man får säga är hämtad hos 
Kierkegaard. 
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Kierkegaard skrev en rad pseudonyma verk: En förförares 

dagbok, Stadier på livets väg och så vidare. Att bygga ett förfat-
tarskap på sinsemellan konkurrerande eller motsägande verk är 
väl det typiska för Gyllensten. Hans nihilism står för att han 
inte vill binda sig för en viss hållning, utan ställa flera mot var-
andra och dra dem till sin yttersta spets i olika verk. Man kan 
därmed inte ta en av Gyllenstens böcker för att förstå vad han 
representerar, utan man måste se helheten. Läsekretsen kanske 
blir något mindre än om man är mer samlad i sin uppfattning 
och lyckas pressa in det i ett enda verk. Nu måste man som lä-
sare ta sig igenom större delen av författarskapet för att få nå-
got grepp om det. 

Kan du berätta om Gyllenstens tidiga författarskap och hur det ut-
vecklades? 

Gyllensten träder fram som en av de mest omtalade av fem-
tiotalsförfattarna. Då slår han igenom och blir en av de kända 
svenska författarna. Man måste säga att han är en slags moder-
nist, men på ett väldigt eget sätt. Han arbetar mycket med my-
ter och gamla berättelser. 

Ett tidigt verk är Det blå skeppet liksom Barnabok. Han 
skriver egentligen aldrig något verk som är i linje med den tradi-
tionella svenska romanen, som är självbiografisk eller har realis-
tiska samhällsskildringar. Det sysslar inte Gyllensten med, utan 
istället är det alltid en slags idédiskussion där han använder 
material från ett flertal tider och miljöer. Vill man se det som 
någonting negativt kan man säga att det är ett ganska operson-
ligt författarskap. Å andra sidan finns det naturligtvis en för-
ankring i hans tänkande. 

Han skrev väl även Kains memoarer? 
Ja, det är ett exempel på hur han använder gamla myter, 

oavsett om det är grekiska eller kristna. Han försöker dra my-
terna till sin mest extrema punkt och verkligen löpa linan ut för 
att se vilket innehåll de har. Han ställer dem sedan mot var-
andra genom att låta böckerna vara slutna världar men ändå 
ingå i ett större författarskap. 
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Jag fängslas av titeln Diarium spirituale. 
Ja, det är latin och hämtat från Swedenborgs Andliga dag-

bok. Gyllensten är en oerhört lärd författare som anspelar på 
och använder material från hela den klassiska litteraturen. 

Även om Gyllensten inte vanligen direkt använder symboler, 
blir de olika myter han återanvänder symboliska representanter 
för någonting i den västerländska utvecklingen och historien. 
Han rör sig på ett ganska högt filosofiskt plan och låter de olika 
myterna utgöra argument i en dialog som egentligen aldrig har 
ett slut. Han påminner om den jämngamle Willy Kyrklund som 
också använde gammalt mytiskt material och skriver en typ av 
böcker som inte känns personliga på det traditionella, svenska 
sättet. Från Strindberg, kanske till och med Almqvist, och fram-
åt, finns det en stark subjektivitet i svensk litteratur. 

En annan bok av Gyllensten är Ur min offentliga sektor. 
Det är en slags memoarer som kom för en tid sedan och 

väckte en väldigt blandad uppmärksamhet. Många tycker, och 
kanske med rätta, att han är en kritisk och grälsjuk person som 
bråkar med många. Det är svårt att avgöra i många fall när man 
inte själv varit med vid de olika tillfällena som han refererar till. 
Där ingår hans långvariga konflikt med Svenska Akademien. 

Du har talat om att hans författarskap har ett opersonligt drag. 
Jag tycker att han har ett vetenskapligt förhållningssätt till 

litteratur. Han skriver inte utifrån sin egen erfarenhet, eller erfa-
renheter hos andra människor han träffat eller kommit i kon-
takt med via personliga dokument som dagböcker. Istället 
iscensätter han ett slags vetenskapliga experiment och diskute-
rar sedan utifrån dem. 

Gyllensten har också skrivit boken I skuggan av Don Juan. 
Här har vi återigen en av de stora västerländska myterna 

som många författare relaterat till, inklusive Byron. Verket En 
förförares dagbok har naturligtvis spelat en stor roll för Gyllen-
sten. Det handlar om att dra välkända myter till sin yttersta 
konsekvens, och egentligen inte komma med några egna syn-
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punkter. Här liknar det ett vetenskapligt experiment: Om vi har 
en person med drag av Don Juan, vad blir då resultatet? 

Gyllensten verkar vara mycket fascinerad av Don Juan. Han har 
även skrivit en bok med titeln Skuggans återkomst eller Don Juan går 
igen. 

Gyllensten uppfattar det som ett livsval i Kierkegaards anda. 
Man väljer att leva på det ena eller andra sättet – Kierkegaard 
kallar det för stadier på livets väg och talar om det estetiska, 
etiska och religiösa förhållningssättet. På det sättet är Gyllen-
stens författarskap präglat av etiska överväganden. Inte på så 
vis att han är normativ utan genom att han försöker utforska 
olika moraliska eller amoraliska hållningar. 

Tillhör Diarium spirituale Gyllenstens mest uppskattade verk? 
Det är en berömd bok, men det är snarare Gyllenstens tidiga 

böcker som numera uppskattas mest bland litteraturvetare, lit-
teraturhistoriker och andra som kan sägas vara professionellt 
intresserade av litteratur. Det gäller exempelvis Moderna myter, 
Sokrates död, Barnabok och Senilia, som utkom under perioden 
1949–1960. Det är alltså främst 1950-talet som står i centrum, 
eftersom man då tycker sig uppfatta en författare som kommer 
med någonting nytt i den svenska litteraturen. Gyllensten var då 
en författare som experimenterade och avvek kraftigt från den 
då förhärskande svenska romanen. Man får tänka på att de 
stora svenska romanförfattarna som blir lästa under den här 
perioden är i regel mycket realistiska författare som Pär Lager-
kvist, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Harry Martinson och 
Ivar Lo-Johans-son. 

Man skulle kunna säga att 1950-talet blir en slags renässans 
för akademiskt skolade författare, med stor lärdom och bild-
ning. Gyllensten kom väl att bli något av sinnebilden för den 
akademiska lärdomen, som ju tidigare funnits mycket i svensk 
litteratur. Man kan tänka på Viktor Rydberg som skrev Den 
siste atenaren; en annan tidigare akademiskt skolad författare 
var Levertin. Under 1930- och 1940-talen är visserligen en hel 
del författare akademiskt skolade, men under tidsandans tryck 
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förhåller de sig ironiskt till sin bildning. Exempelvis var Hjal-
mar Gullberg en mycket lärd person som översatte grekiska 
tragedier, men hans poesi ironiserar över traditionell lärdom 
och bildning. 

Gyllensten invaldes i Svenska Akademien år 1966, men förblev 
verksam som vetenskapsman vid Karolinska Institutet i Stockholm till 
1973. Han var således kopplad både till vetenskapen och till litteratu-
ren på den högsta nivån. Hur kunde han finna tid att kombinera de 
två verksamheterna? 

Det kan man fråga sig eftersom hans författarskap är så om-
fattande. Visst är det klart att han varit flitig och jag tror att 
han växlat mellan de två verksamheterna. En annan svensk för-
fattare som också var läkare från början, P.C. Jersild, övergav 
sedan sin läkarkarriär och blev författare på heltid. Någonstans 
tvingas de göra ett val, men Gyllensten höll länge fast vid sin 
vetenskapliga verksamhet. 

Gyllensten har varit kritisk till bland annat atombombningarna av 
Japan i slutet av andra världskriget. 

Under det kalla kriget är Gyllensten definitivt på västs sida. 
Samtidigt beundrar han Eyvind Johnson och delade dennes upp-
fattning att även om man tar ställning för en sida skall man inte 
heroisera den. Det är en av de lärdomar som Eyvind Johnson 
drar i Strändernas svall: det är rätt att ta till vapen mot det som 
är sämre, men det är fel att göra myter, legender och heroiska 
historier av det våld man tvingats utöva. Det är från den ut-
gångspunkten man bör se Gyllenstens kritik mot väst under det 
kalla kriget. 

Kan man dra paralleller mellan Nihilistiskt credo och Nietzsche? 
Gyllensten vill inte binda sig för något stort värdesystem, nå-

gon ideologi eller en viss filosofi, utan föredrar att förhålla sig 
på ett mer praktiskt och pragmatiskt sätt. I Sverige finns på 
1950-talet en stor diskussion om huruvida ideologierna var 
döda, viket hävdades av Dagens Nyheters dåvarande chefredak-
tör Herbert Tingsten. Tingsten, som skrev ett stort verk om 
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socialdemokratins idéutveckling, var från början socialdemo-
krat men blev senare liberal. Han poängterade i sin historik att 
socialdemokratins ursprungliga ståndpunkter så småningom 
bleknar och han ser liknande tendenser även hos andra ideolo-
gier. Nu i efterhand kan man säga att under en relativt begrän-
sad historisk period var det så i Sverige och kanske även i de 
andra skandinaviska länderna. De stora politiska riktningarna – 
socialdemokrati, liberalism och konservatism – enades om väl-
färdsstaten som grundvalen för samhället. Man hade mycket 
olika ståndpunkter i övrigt, men förenades ändå i uppfattningen 
att staten skall ta ett stort ansvar för varje människas välfärd. 
På det sättet blev de ideologiska motsättningarna mycket mind-
re under 1950- och 1960-talen och man ser en dragning mot 
mitten. Denna konsensus utmanades av vänstern från slutet av 
1960-talet och under 1970-talet, och senare även av nylibera-
lerna, men av motsatta skäl. 

Var både Eyvind Johnson och Lars Gyllensten intresserade av 
fransk litteratur, och då särskilt Albert Camus? 

Ja, det var de. Det uppstår en stridighet mellan Camus och 
Sartre under 1950-talet. Oenigheten rådde inte om huruvida det 
fanns Gulag och arbetsläger i Sovjetunionen, utan om det var 
önskvärt att öppet diskutera det. Camus hävdade att diskussio-
nen var nödvändig, medan Sartre förhöll sig mer okritisk till 
stalinismen och Sovjetunion. Sartre menade att det endast tjä-
nade fienden att göra en stor sak av det. De två blev oerhört 
osams och Camus blir en slags symbol för den orädde, obero-
ende intellektuelle som uppträder som sanningssägare. Den 
motsättningen har även kommit upp senare i Sverige och vissa 
artiklar försöker heroisera Camus och svärta ned Sartre. Då vill 
man inte se att det finns väldigt mycket hos Sartre, och den här 
episoden berör endast en relativ kort period. Där finns ett antal 
svenska författare, inklusive Lars Gyllensten och Eyvind John-
son, som betraktar Camus som en mycket modig person. 

Senare blev det mer problematiskt för Camus som var upp-
vuxen i Algeriet. När Algerietkriget kommer hamnar han i en 



225 

 
svår situation och lyckas inte ta en klar ställning. Sartre är där-
emot mycket klar och kämpar starkt och ibland med fara för 
livet för Algeriets sak. Det var ett antal attentat mot Sartre och 
man försökte död honom. För en tio år sedan kom Camus oav-
slutade självbiografiska bok Den första människan som berättar 
om hans uppväxt i Algeriet. Man förstår att han hade en or-
dentlig kunskap om det algeriska samhället. Han levde inte en-
dast bland franska bosättare utan han måste ha talat arabiska 
och växte upp i mångkulturell miljö där det var naturligt att det 
fanns araber, fransmän och judar. Det är en fascinerande bok. 

Kan man säga att Gyllensten har ett elegant språk? 
Jag skulle nog säga att det finns en slags vetenskaplig ton, 

precis som hos Kyrklund. Det är inte något utstuderat litterärt 
språk, utan ett effektivt och vetenskapligt inspirerat språk. Hos 
Schopenhauer har Gyllensten hittat en motsvarighet till sin egen 
enorma pessimism. Det är klart att Gyllensten i grunden är en 
mycket pessimistisk person. 

Kan man säga att Gyllenstens intellektualism är stilistiskt och ling-
vistiskt orienterad? 

Nej, jag skulle nog säga att han är mer filosofiskt orienterad. 
Därför är han inte heller så intresserad av symboler och metafo-
rer, utan han är mer analytisk.  

Vilken text av Gyllensten uppskattar du mest? 
Jag skulle nog säga att Barnabok är hans mest intressanta 

verk. Jag är ju annars inte sådär våldsamt förtjust i Gyllensten 
som författartyp. Jag är mer förtjust i författare som har en mer 
personlig profil. Däremot är Gyllensten intressant för sina expe-
riment med romanformatet och som filosofisk debattör. 

 

ELLEN KEY 
 
Ellen Key (1849–1926) författare, pedagog och kvinnosakskämpe. 
Hennes mest kända bok är Barnets århundrade (1900). 
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En mycket känd författare är Ellen Key, som levde 1849–1926. Hon 
är aktuell idag eftersom vi har en feministisk studie av hennes verk. Är 
hon en person vi kan använda som förebild också idag? 

Ja, det tycker jag nog man kan säga. Hon är ju egentligen 
inte någon skönlitterär författare utan mer en kritiker som be-
driver kulturjournalistik och feministisk journalistik i ett mycket 
brett sammanhang.  

Key blev mycket berömd i många länder och det finns flera 
olika trådar som är viktiga. Det är dels hennes totala avstånds-
tagande från första världskriget där hon var en slags radikalpa-
cifist. Där var hon i linje med flera andra kvinnor som hade 
liknande åsikter, exempelvis tyskan Bertha von Suttner som 
skrev Ned med vapnen. Även Tolstoj skrev ett mycket berömt 
upprop mot kriget som spreds över hela världen. En annan tråd 
är hennes engagemang för barnen. Hon utnämnde 1900-talet 
till barnens århundrade och var viktig för att inspirera till en 
modern, radikal barnuppfostran och barnpedagogik. Där var 
hon en internationellt känd person. 

Dessutom finns ett feministiskt engagemang. Hon är ganska 
traditionalistisk på det här området och talade mycket om att 
moderskapet är kvinnans främsta uppgift. Det är kanske inte så 
väldigt gångbart idag. Idag skulle hon snarare klassificeras som 
särartsfeminist, vilket är en grupp som menar att kvinnorna 
skall hålla sig till sina förutbestämda uppgifter: att vara repro-
ducerande, bevarande och omvårdande. Andra feminister tycker 
att det är en närmast reaktionär ståndpunkt, som försöker be-
vara de gamla uppfattningarna om könsroller.  

Det är väl till stor del en riktig kritik att Ellen Key utgick 
från den historiskt konstruerade kvinnorollen; hon accepterade 
den och såg den som naturlig. Radikala feminister idag vill 
överhuvudtaget bort från könstänkandet. De vill inte omvärdera 
eller omförhandla genuskontraktet, utan i deras analys är kön 
överhuvudtaget något som är socialt konstruerat och inte nå-
gonting naturligt. Där finns det en viktig begränsning av Ellen 



227 

 
Keys analyser, men hon är ändå en av de stora gestalterna i den 
framväxande svenska moderniteten. 

Det kom nyligen en avhandling om Ellen Key och den försöker se 
hennes feministiska skrifter i ett nytt ljus. 

Den avhandlingen är den första som skrivits om Key på 
länge och det gör den mycket intressant. Att aktualisera tidigare 
kända författare och försöka utvinna någonting nytt är en stän-
dig verksamhet. Det är också naturligt att sådan analys ibland 
avvisar delar av den tidigare etablerade forskningen. Ett exem-
pel är Selma Lagerlöf, som under de senaste tjugo åren omvand-
lats från en snäll gammal tant som berättade sagor till någon-
ting helt annat. 

Ellen Key bedrev även religionskritik. 
Det var viktigt på den tiden, medan det idag är som att slå in 

öppna dörrar. 

Hon måste ha varit motståndare till en traditionell kristen sexualsyn. 
Ja, hon försökte storma mot många av den tidens gamla upp-

fattningar på en rad olika områden. Sexualiteten blev en del av 
det. 
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CARL MICHAEL BELLMAN 
 

Carl Michael Bellman (1740–1795) var poet och musiker i Stockholm. 
Han började redan i sin ungdom sin litterära verksamhet och uppvisa-
de prov på stor musikalisk begåvning. Ett kort tag studerade han vid 
Uppsala universitet men övergav studentlivet för ett krogliv som 
skuldsatte honom djupt. Mest känd är Bellman för Fredmans epistlar. 
 

Har Bellman blivit mer uppmärksammad på senare tid? 
Bellman är en speciell figur som egentligen aldrig blivit bort-

glömd. Från början, under 1700-talet, blev han accepterad för 
att han var ett undantag: han var inte klassicist utan drev med 
olika samhällsfenomen, imiterade och så vidare. Det acceptera-
des ändå och har sedan levt vidare. Bellman är något av en 
ikon, i likhet med Strindberg. 

Kan vi närma oss Bellman som om han vore en samtida? 
Det tycker jag nog. Han är ständigt närvarande och han om-

tolkas försiktigt med jämna mellanrum. Nya aspekter hittas och 
nya artister sjunger hans sånger. Ett exempel är de trubadurer 
som kom på 1960- och 1970-talen: Cornelis Vreeswijk, Fred 
Åkerström och andra. De sjöng gärna Bellman och ofta på ett 
helt annat sätt än vad som gjorts tidigare. På 1980-talet kom en 
av punkmusikens stora namn i Sverige, Ebba Grön, och de bytte 
senare namn till Imperiet. De gjorde under 1980-talet en skiva 
med Bellman, och det visar att det alltid är möjligt att omforma 
och omtolka Bellman. Mer traditionella Bellmanfantaster kan-
ske däremot inte gillade när Imperiet spelade Bellman. 

Var Bellman både poet och kompositör? 
Bellman skrev inte musiken själv utan den lånades. Däremot 

skrev han texterna, så han är alltså i första hand en skicklig 
poet. 

Vad kan vi lära oss av Bellman idag? 
Det jag tycker är fantastiskt, och många sympatiserar med, 

är att Bellman inte är så fördömande. Bellman skildrar trasiga 
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existenser i Stockholm under hans tid: försupna och nedgångna 
människor. Han gör det samtidigt på ett vänligt sätt; även när 
de kryper i rännstenen och bara tänker på sprit, kan han skildra 
det med mjukhet och omtanke. På det sättet är han kanske rätt 
svensk. Det finns däremot andra varianter i svensk tradition, 
exempelvis inom nykterhetsrörelsen, där dryckenskap ses som 
det värsta som finns och utmålas som djävulens verk. Bellman 
är mer omtänksam. 

Bellman är en ständigt aktuell figur inom svensk litteratur. 
Hans sånger förekommer ständigt, liksom även Evert Taubes. 

Kan du nämna några framstående tolkare av Bellman? 
Bland mer traditionella, strikta, tolkare finns bland annat 

Gunnar Hillbom. Ett annat exempel är operasångaren Nicolai 
Gedda som sjungit Bellmans sånger både på svenska och på 
ryska. Sedan finns även Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och 
Thorstein Bergman. Det finns slutligen en uppsjö av olika uttol-
kare som uppträder på Bellmanarrangemang, Bellmandagar och 
Bellmanfestivaler. I sådana sammanhang klär sig deltagare gär-
na i tidstypisk klädsel och uppträder med luta. 

Kan man säga att Sverige har en stark vistradition? 
Sverige har en stark vistradition som egentligen går ända till-

baka till medeltiden. Evert Taube är exempelvis både inspirerad 
av den gamla provencalska vistraditionen och den tradition som 
kommer från Bellman. Jag vet inte om Norge och Danmark har 
en lika stark tradition av visor och trubadurer. 

Har Bellmans lyrik blivit analyserad? 
Ja, det har den. Bellman skrev mycket olika dikter och texter: 

Vissa är mer uppsluppna situationsbilder, exempelvis delar av 
Fredmans epistlar, medan andra är bibelparodier som ”Joakim 
uti Babylon”, ”Gubben Noak” eller ”Susanna i badet”. Ytterli-
gare andra har närmast naturlyriska inslag och skildrar utflyk-
ter till Haga eller Stora Essingen. Det finns alltså olika karaktä-
rer på texterna. 
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I samtida ögonvittnesskildringar av Bellmans framträdanden 

är det påtagligt att han ofta imiterade instrument. I texterna står 
också angivet när ett särskilt instrument skall imiteras, som 
exempelvis en kornett. Det var alltså något av en enmansorkes-
ter som uppträdde, och inte bara lutan kom till användning. De 
som såg Bellman och skrev om honom i sina dagböcker uppfat-
tade honom som en rolig och mycket underhållande figur. 

Ville Bellman verka för en samhällsförändring? 
Nej, det kan man inte säga. Bellman är snarare en vänlig 

kommentator till det han berättar, även om det finns en slags 
underförstådd tolerans och förståelse även med de knäppaste 
figurer han berättar om. 

Finns det inslag av symbolism i Bellmans lyrik? 
Bellman är en mycket konkret författare, åtminstone som jag 

uppfattar honom. Det personliga ligger i kombinationen av det 
han berättar och det perspektiv han lägger på karaktärerna. 
Han skapar en imaginär värld, ”Bacchi Orden”, med Fredman, 
Mollberg och Ulla Winblad. Sedan beskriver Bellman vad som 
händer dessa figurer; ett känt exempel är episteln när Fredman 
med fruktansvärd törst ligger utslagen i rännstenen utanför en 
ännu stängd krog och förbannar den dag hans föräldrar gav 
upphov till honom. Här är det inte någon moraliserande skild-
ring, utan snarare en slags realism. 

Vilka karaktärer är de mest framträdande? 
Det är Fredman som är ledande i bekantskapskretsen, men 

det finns en hel uppsättning av personer som många gånger 
hade verkliga förebilder i den tidens Stockholm. Därför finns 
det också socialhistoriskt intressanta detaljer, viket är en realism 
som annars sällan återfinns i 1700-talslitteraturen. 

Finns det även ett moraliserande budskap i Bellmans texter? 
Kanske indirekt: läsaren får insikt i de negativa konsekvenser 

som Fredmans och de andras livsstil leder till. Däremot har jag 
aldrig uppfattat att Bellmans texter har ett direkt moraliskt 
budskap. 
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Vilka texter har Bellman skrivit? 
Det är framförallt två verk: Fredmans epistlar och Fredmans 

visor. Sammanlagt rör det sig om kanske 400–500 texter. Bell-
man försökte sig även på andra uttrycksformer, bland annat ett 
dramatiskt verk, men det blev aldrig färdigtställt. Därför är det 
framför allt epistlarna och sångerna som är de centrala. 

Bellman är främst poet men även dramatiker och prosaför-
fattare. Hans författarskap präglas av stor livsglädje, även om 
den mörka sidan också finns där. Sångerna är fascinerande och 
jag kan rekommendera dig att lyssna på dem någon gång. 
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PÄR LAGERKVIST 
 
Pär Lagerkvist (1891–1974) är en av Sveriges mest kända författare 
från 1900-talet. Han blev medlem i Svenska Akademien 1940 och fick 
nobelpriset i litteratur 1951. Han blev pionjär för impulser från mo-
dernismen i svensk litteratur (bl.a. Ordkonst och bildkonst, 1913). 
Lagerkvist var både poet, dramatiker och prosaförfattare. Bland dikt-
samlingarna kan nämnas Ångest (1916) och Kaos (1919). Den självbi-
ografiska prosaboken Gäst hos verkligheten är en verklig klassiker, 
liksom den antifascistiska romanen Dvärgen (1944). I och med Ba-
rabbas (1950) inleddes en serie korta romaner med bibliska motiv. 
 

Hur var Lagerkvists förhållande till sin publik? 
På ett tidigt stadium var Lagerkvist en ganska isolerad förfat-

tare med en liten publik. Man kan säga att det bryts först i mit-
ten av 1920-talet med det viktiga självbiografiska verket Gäst 
hos verkligheten. Den blir så småningom en klassisk svensk 
barndomsskildring som exempelvis blir läst i skolan. När jag 
gick i skolan fick vi läsa den. 

Det stora publika genombrottet kommer på 1930-talet med 
dels dikter och dels böcker om nazismen, som speglade hans 
ställningstagande i den strid som då utspelades i Europa. Det 
dröjde alltså ganska länge innan han blev en känd författare och 
fick en någorlunda stor publik. Han hade länge svårt att försör-
ja sig på enbart sitt författarskap och få ihop till brödfödan. 
Särskild de första tio–femton åren var det stundtals mycket be-
svärligt: han fick ibland tigga sig fram genom att försöka få 
förskott från olika förlag eller skriva i tidningar och tidskrifter. 

Det var en ganska svår början för Lagerkvist – han låg inte i 
fas med den svenska litteraturens dominerande tendenser utan 
sågs som en avantgardist som inte riktigt passade in i den smak 
som rådde i Sverige på 1910- och 1920-talen. Recensenter an-
klagade honom för att föra in sådant som kanske var intressant 
i Tyskland och Frankrike i samband med första världskriget 
men som inte ansågs passa in i den svenska idyllen. Lagerkvists 
ångestpräglade diktning uppfattades som något osvenskt. 
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På vilket sätt ansågs Lagerkvist vara osvensk? 
Under 1920-talet var litteraturen mycket konservativ i Sveri-

ge – idylldiktningen var ett begrepp. Man värjde sig mot konti-
nentens elände och ville bevara den svenska idyllen. Egentligen 
var kritiken mot Lagerkvist inskränkt: det fanns en ovilja att 
erkänna det som kom utifrån och istället fanns en strävan att slå 
vakt om den inhemska traditionen. En småskuren kritik. 

När började Lagerkvist bli inflytelserik? 
Lagerkvist fick tidigt ett ganska starkt genomslag bland de 

konstnärer som han umgicks mycket med. Lagerkvists tidiga 
verk Om ordkonst och bildkonst blev så småningom accepterad 
i konstnärskretsar. Han gav ut en del böcker med en slags an-
knytning till bildkonst. En bok som kommer under kriget heter 
Motiv och har korta prosatexter. Den typen av litteratur var 
mycket ovanlig på svenska och det som dominerade var mycket 
traditionell vers liksom prosaberättelser och romaner av när-
mast 1800-talssnitt. Experiment var någonting som stod främ-
mande för kulturlivet åtminstone fram till slutet av 1920- och 
början av 1930-talet. I Finland var den tidiga svenskspråkiga 
modernismen däremot mycket bredare med Södergran, Björling, 
Diktonius och flera andra. 

Hur var situationen inom universitetsvärlden? 
På 1920-talet var miljön mycket traditionell, men på 1930-

talet började en förändring ske. Sverige var vid denna tid – och 
om man skall var mycket elak fram till slaget vid Stalingrad 
(vintern 1942–1943) – starkt dominerad av vad man kan kalla 
den gamla tyska kulturen. Motståndet fanns främst mot den 
nya tyska kultur som kom från 1910-talet: expressionism, ku-
bism, dadaism och så vidare. Det mötte mycket liten förståelse i 
Sverige. 

Det fanns en klyfta mellan universiteten och de intellektuella? 
Det kan man nog säga och särskilt unga intellektuella. På 

1920-talet bildas Clarté-rörelsen som en socialistisk och akade-
misk rörelse, och den blir inflytelserik på 1930-talet. De är in-
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spirerade av nya idéer som psykoanalys, expressionism och 
symbolism, som ofta kom från Tyskland. 

Det fanns i Sverige något som påminner lite om den mycket 
starkare tyska reaktionen som formulerades i begreppet entarte-
te Kunst eller ”urartad konst”. Man ville inte kännas vid exem-
pelvis non-figurativt måleri eller liknande tendenser inom litte-
raturen. Dessa fenomen uppfattades som obegripliga och likty-
diga med kulturens undergång; de representerade ett barbari 
som det var nödvändigt att hålla stånd mot. Det var från början 
enbart socialistiska vänsterkretsar som stod öppna för de nya 
signalerna, och bland dem finns psykoanalysen. 

Hur kom Lagerkvist i kontakt med de nya tendenserna? 
Lagerkvist var på kontinenten ett antal år, både i Tyskland 

och Frankrike. Han blev starkt påverkad av tyskt och franskt 
modernistiskt tänkande. Det är den centrala influensen medan 
det anglosaxiska däremot snarare var honom främmande: det 
fanns en kraftfull modernism även i Förenta staterna, men den 
påverkade inte Lagerkvist. Det var den tysk-franska modernis-
men, med starka rötter i bildkonsten, som Lagerkvist främst 
kom i kontakt med inte minst genom att han ofta umgicks i 
konstnärskretsar. Vid denna tid åkte skandinaviska konstnärer 
till Paris eller möjligen Berlin – Paris var modernismens huvud-
stad och framförallt därför drogs Lagerkvist dit. 

Vilka förebilder hade Lagerkvist under sin vistelse på kontinenten? 
Ett flertal namn är aktuella bland samtida bildkonstnärer. 

Lagerkvist hade däremot, såvitt jag vet, inte några litterära fö-
rebilder i ett inledande skede. Han var exempelvis inte särskilt 
intresserad av dadaismen utan snarare av expressionismen, som 
i Tyskland även var litterärt mycket stark. Här finns namn som 
Ernst Toller och Georg Trakl, som stupade i kriget, och möjli-
gen kan även Gottfried Benn och Ernst Jünger nämnas i sam-
manhanget. 

Hade han någon kontakt med Heidenstam? 
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Nej, det hade han inte. När Lagerkvist återvänder till Sverige 

är det framförallt personer som sysslar med konst som han har 
kontakt med. Ett exempel är den betydande svenske konstnären 
Mattias Grünewald, som också var influerad av modernismen. 
Lagerkvist hade även mycket kontakt med konstkritiker som 
var öppna för de nya tendenserna. Han var även bekant med 
futurismen, även om det inte var hans egen stil. Bland de etable-
rade författarna var Lagerkvist däremot mycket isolerad även 
om det fanns någon enstaka kritiker eller någon mindre känd 
författare som uppskattade honom. De dominerande författarna 
tyckte att det som Lagerkvist skrev var konstigt och de kände 
sig främmande inför det. 

Hur förhöll sig Lagerkvist till traditionen och Bibeln? 
Lagerkvist var mycket beläst på det religiösa området. Den 

handlar inte minst om barndomsupplevelsen av Bibeln, som ett 
resultat av den religiösa miljö han växte upp inom. Det finns 
även om man tittar på hans tidiga poesi, men även senare, en 
influens av det profetiska och visionära innehåll som finns i 
åtminstone delar av det gamla testamentet. Job klagar över det 
som Gud har ställt till med och denna Jobs klagan är ett exem-
pel på den typ av tvivlande texter som faktiskt finns i Bibeln. 
Denna litteratur står Lagerkvist närmare än det mer positiva 
innehållet i nya testamentet. 

I sina senare prosaberättelser knyter Lagerkvist ofta an till 
nya testamentet, men han vänder på berättelserna. I en text som 
Barabbas gör han faktiskt om berättelsen och ser det hela från 
ett annat perspektiv. Glädjebudskapet, eller frälsningsbudska-
pet, som många kristna rörelser har hämtat ur nya testamentet 
ställer Lagerkvist sig oerhört skeptisk till. Han är i själva verket 
en mycket skeptisk poet. 

Han kämpar med de religiösa texterna? 
Ja, det är det klassiska teodicéproblemet: Om Gud är god, 

hur kommer det sig då att han skapat en så ond värld? Den 
frågeställningen brottades Lagerkvist med hela tiden och där 
kommer han ganska nära andra skeptiker, exempelvis franska 
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författare som André Gide, François Mauriac, Bernanos – ka-
tolska författare som visserligen var troende men som ändå är 
en slags skeptiker. Där finns en slags släktskap och det är väl 
ingen tillfällighet att André Gide skriver förordet till Barabbas 
när den kommer ut på franska. André Gide är en skeptiker och 
tvivlare som även han hämtar material ur Bibeln. Den enskilda 
människan och hennes kamp med sitt samvete och medvetande 
är väl en röd tråd som går genom hela Lagerkvists författar-
skap. 

Vill Lagerkvist ha konst för konstens skull eller för samhällets skull? 
Han ligger någonstans mitt emellan. Han är inte för en rea-

listisk konst som skall skildra samhället och verkligheten. Det 
han är för är en konst som gestaltar en personlig upplevelse av 
tillvaron. Jag uppfattar det som en expressionistisk estetik där 
upplevelsen är unik och individuell. Jag tror inte att han skulle 
ha accepterat en konst endast för konstens skull. Det är ett 
slagord som knappast ens Baudelaire skulle vara anhängare av. 
Baudelaire gestaltar också en upplevelse: hans Parisdikter, 
ondskans blommor och så vidare är inte tomma på innehåll 
utan gestaltning av en viss upplevelse av livet och tillvaron. 

Det finns en kontrast mellan det traditionella och moderna hos La-
gerkvist. Kan man dra en parallell till existentialismen? 

Det finns någonting hos Lagerkvist som man senare kan säga 
ligger nära den existentialistiska litteraturen. Det paradoxala, 
motsättningarna, kontradiktionerna i tillvaron som vi ständigt 
brottas med och som vi inte kan hitta någon lösning på. Det 
finns en likhet med Camus resonemang om Sisyfos: allting är 
egentligen hopplöst, men vi måste ändå göra det. Man måste 
kämpa mot det onda även om man vet att det inte har någon 
större effekt. Annars upphör vi att vara autentiska människor. 

Egentligen har Lagerkvist ett slags program för motstånd 
mot ondska, hur man nu vill definiera det. Så slutar ju Dvärgen 
med att dvärgen säger att han kommer alltid att finnas kvar och 
att vi kommer att behöva honom; just för tillfället försvinner 
han, men han kommer tillbaka. I grund och botten är det näs-
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tan en slags manikeisk uppfattning av tillvaron. Det mörka och 
onda finns överallt och vi måste ständigt kämpa mot det, även 
om vi vet att det inte kommer att försvinna. 

Vad uppfattar du som unikt i Lagerkvists författarskap? 
Det är nog det djupgående, existentiella brottandet med till-

varons negativa, onda inslag. Hela tiden, trots att han egentli-
gen inte kommer någonvart, vill han ändå försöka förstå tillva-
ron och dess natur. ”Hur kan det vara på det här sättet för 
människor?” Där finns en likhet med Strindbergs Ett drömspel, 
som hade stort inflytande på expressionismen i Tyskland. Max 
Reinhardt regisserade den tyska premiären vid Freie Bühne i 
Berlin. Tillvaron är splittrad, i grund och botten är det ”synd 
om människorna”. Det finns inte mycket att göra men ändå 
måste vi försöka förstå och göra någonting för att förändra det. 
Det är i grund och botten en relativt pessimistisk livssyn. Det 
finns ett inslag av släktskap mellan Ett drömspel och hinduism 
eller buddhism. Vår tid på jorden är ett slags prövotid. Jag tviv-
lar på att han hade någon slags tro på ett liv efter detta men 
ändå framställer han människans jordeliv som ett slags pröv-
ning. 

Strävade Lagerkvist efter att föra fram ett särskilt budskap? 
Nej, det gjorde han i allmänhet inte. Ett undantag är dock 

1930-talet under nazitiden: det var någonting så radikalt annor-
lunda och ondskefullt att det var nödvändigt att vända sig emot 
det. Han såg litteraturens uppgift, eller åtminstone hans egen 
litteraturs uppgift, som att brottas med de grundläggande fråge-
ställningarna, gestalta dem och ge dem en litterär utformning. 
Däremot inte att ge uttryck för ett särskilt budskap. 

Vilket inflytande har Strindberg haft på Lagerkvist? 
Lagerkvist har inte uttalat sig direkt om det, men ser man till 

hans dramer är de oerhört expressionistiska och påverkade av 
Strindbergs drömspel och kammarspel. Det finns mycket av 
Strindberg i en del av de kortare berättelser Lagerkvist skriver 
på 1920- och 1930-talen. Exempel är Själarnas maskerad och 
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Onda sagor där man tycker sig märka mycket av Strindbergs 
skildringar av mänskliga relationer som i grund och botten 
ganska hopplösa. Människorna är dömda att leva med var-
andra, men egentligen kan de inte göra det. Det är en paradoxal 
livshållning. Han använder också ofta ett litet format, med någ-
ra få personer och existentiell tematik, och det påminner mycket 
om Strindberg. 

Lagerkvist var också verksam inom teatervärlden? 
Det är riktigt och särskilt under 1920-talet, men med vissa 

mellanrum även senare. Han skrev ett antal pjäser som spelades 
och spelas fortfarande ibland. Han gjorde också ett flertal ra-
diopjäser, där han bland annat bearbetade några av sina pjäser 
för att passa radioformatet. En pjäs som ofta sänds i repris vid 
midsommartid heter just Midsommarkväll i fattigstugan eller 
någonting liknande, och den gränsar till den värld som finns i 
Gäst hos verkligheten. Den utspelar sig i Småland, Lagerkvists 
hembygd, och där skildras landsbygdens och de små samhälle-
nas människor när de konfronteras med människornas grund-
läggande livsvillkor. Den typen av verk av Lagerkvist har blivit 
mycket populära och fått stor publik. 

Här kan man återigen se en parallell till Strindberg. 
I Strindbergs Ett drömspel blir Indras dotter nedskickad till 

jorden för att se om människornas klagan är befogad. Hon blir 
därmed ett slags ”gäst hos verkligheten”, för att knyta an till 
Lagerkvist. 

Det finns ett inslag av flykt hos Lagerkvist? 
Inte i meningen att slippa undan, utan i meningen att tillva-

ron och verkligheten är så komplicerad att man inte kan leva i 
den oreflekterat. Istället måste man ta på sig att bära den börda 
som verklighetens motsättningar innebär. Det är nödvändigt att 
försöka hitta vägar att uttrycka motsättningarna, eftersom det 
är ett sätt att minska bördan åtminstone något. Det är i grunden 
en ganska pessimistisk hållning. 

Vad var Lagerkvists förhållande till politisk verksamhet? 
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Som ung var Lagerkvist socialist och skrev dikter i Storm-

klockan. Under resten av livet, med undantag av perioden 
1930–1945, var hans engagemang för politiska eller sociala 
frågor mycket begränsat. Under den nämnda femtonårsperioden 
var han däremot en av de mest framträdande författarna när det 
gäller att ge uttryck för motstånd mot nazismen. Det började 
med Bödeln som gavs ut i början av 1930-talet. Lagerkvist upp-
fattades både av anti-nazister och av nazister som en av de för-
fattare som gick i täten för motståndet mot nazismen. Svenska 
nazister hatade Lagerkvist, som tillsammans med några andra 
pekades ut som kulturbolsjeviker. 

Kan Lagerkvist betraktas som en determinist? 
I någon mening kan man nog säga det. Inte såtillvida att 

människans liv är förutbestämt, men i den meningen att våra 
grundläggande, existentiella, livsvillkor på sätt och viss är för-
utbestämda och inte kan rubbas. Vi har vissa livsbetingelser och 
de kan vi inte påverka. 

Här finns återigen en likhet med Camus: vi är dömda att leva 
med de livsvillkor vi har givits, men likväl kan vi inte tyst accep-
tera dem utan vi måste reagera och försöka göra någonting för 
att åtminstone åstadkomma en uthärdlig situation. 

Har Lagerkvist påverkat andra svenska författare? 
Ja, men det kom relativt sent och på allvar först under 1940- 

och 1950-talet. Fyrtiotalisterna är mycket intresserade av den 
existentiella diskussionen och där får man nog förutsätta att det 
finns ett relativt starkt inflytande från Lagerkvist. Det kan också 
spåras under 1950- och 1960-talen. Det gäller bland annat att 
återvända till de bibliska berättelserna, vilket har varit en tydlig 
strömning i svensk litteratur efter andra världskriget och den 
har hämtat inspiration inte minst från Lagerkvist. Torgny Lind-
grens Ormens väg på hälleberget från 1986, har lite av Lager-
kvist över sig tycker jag. Den är stiliserad, enkel och har den 
bibliska anknytningen. 

Lagerkvists stil är enkel? 
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Ja, hans prosastil är enkel. I Dvärgen förhåller det sig något 

annorlunda eftersom han då imiterar olika stilar, men alla 
andra kortfattade prosaverk har en enkel stil. Däremot är inne-
hållet inte enkelt och det är den kombinationen som är viktig. 
Även Lagerkvists dikter är enkla; de innehåller exempelvis inga 
enormt komplicerade poetiska bilder. 

Finns det inslag av djuppsykologi och symbolspråk hos Lagerkvist? 
Sådana inslag finns och särskilt i Gäst hos verkligheten, Bö-

deln, Dvärgen, Barabbas, Sibyllan, Det heliga landet och de 
korta bibliska berättelserna. Böckerna utspelar sig på flera olika 
nivåer och kan läsas på många olika sätt. Det är väl inte minst 
därför de blivit populära hos en bredare publik. 

Lagerkvists böcker speglar ett mönster i den samtida littera-
turen. Det gäller Thomas Manns Josef och hans bröder, som ju 
knyter an till Gamla testamentet men även handlar om den egna 
tiden. Ett annat exempel är Eyvind Johnsons Strändernas svall. 
Det är inte endast ett återberättande av en känd berättelse utan 
mycket av den egna samtiden finns också med. 

Hade Lagerkvist något särskilt program eller stil? 
Ja, från början lade Lagerkvist fram ett program i Ordkonst 

och bildkonst där han pläderade för att ordkonsten måste lära 
av de nya modernistiska riktningar som utvecklats inom bild-
konsten. Samtidigt finns det i Lagerkvists stil ett slags nyenkel-
het, men jag kan inte peka på att han direkt uttryckt sig om den 
stil han så småningom utvecklade. Han hade en mycket person-
lig stil, liksom för övrigt Hjalmar Söderberg. Båda har bland 
annat en religiös problematik, även om Söderberg är mer kri-
tisk. Hos Söderberg är prästerna alltid skurkar. 

Lagerkvist är som poet en modernist från början och även 
om han senare blir mer traditionell är han alltid anhängare av 
den fria versen. Däremot anammar Lagerkvist aldrig riktigt det 
avancerade bildspråk som så småningom blir mycket vanligt 
inom poesin. Lagerkvist är snarare centrallyriker, där ett poe-
tiskt jag eller en diktröst vänder sig till andra människor som 
delar upplevelsen av isolering och ensamhet. Att en röst talar till 
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en annan är kanske det som gör Lagerkvist till en ofta läst poet 
som många varit förtjusta i. Han talar till den enskilda läsaren, 
liksom även Sapfo eller Emily Dickinson. Läsaren känner igen 
sig. 

Lagerkvist, liksom Söderberg, skriver en fin och enkel prosa 
som uppskattats av många. De läses fortfarande mycket i sko-
lorna, vilket jag märker bland mina studenter. De kanske mest 
lästa böckerna verkar vara Lagerkvists Dvärgen, Söderbergs 
Doktor Glas och Boyes Kallocain. 

Finns studier från ett genusperspektiv om Lagerkvist? 
Nej, det gör det egentligen inte. Vad gäller Lagerkvist – lik-

som med många författare – har man i avhandlingar och lik-
nande länge varit mycket lojal. Mycket har skrivits om Lager-
kvists romaner och poesi men även om hans engagemang mot 
nazismen. Särskilt beskrivningen av Lagerkvists kamp mot na-
zismen har stundtals getts heroiserande inslag, vilket även gäller 
Eyvind Johnson och Vilhelm Moberg. De beskrivs som de som 
vågade stå upp mot nazismen. 

Däremot har det ännu inte kommit några riktigt moderna 
analyser. Det är fortfarande mycket konservativt traditionellt, 
liksom med många författarskap. För några år sedan tittade jag 
på vad som skrivits om Franz Kafka på senare tid och där ser 
man att det börjar komma studier baserade på genus- eller 
klassperspektiv. Det är bara under de senaste tio åren som det 
börjar kom-ma eftersom genusstudier till en början främst be-
handlade kvinnliga författarskap eller författarskap som är på 
något sätt typiska för genusvetenskap och passar bra in i sam-
manhanget. Däremot har en stor del av den övriga litteraturen 
lämnats i fred – man har inte hunnit så långt. En sådan studie 
om Lagerkvist skulle dock vara intressant att göra. Det finns 
inte heller någon riktig genusstudie av Strindberg. Visserligen 
har mycket skrivits om Strindberg och kvinnofrågan, men det är 
egentligen en annan sak. 

Sverige är ju känt för att vara lagom och pragmatiskt, så det 
finns få vågade litteraturvetenskapliga studier. Vad gäller Pär 
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Lagerkvist har forskningen verkligen inte varit djärv, utan man 
håller på med de gamla vanliga sakerna. Det enda exempel jag 
kan komma på som varit lite annorlunda är den större studie 
Urpu-Liisa Karahka gjorde av Bödeln. Det var en slags struktu-
ralistisk studie, men nu är det nästan tjugo år sedan. Annars är 
det väldigt försiktigt och traditionellt. 

Det finns exempel på att genusstudier har lett till en inventer-
ing av bortglömda och marginaliserade författare. I Sverige 
finns flera exempel på författare som återkommit, inte minst 
1800-talsförfattare. Exempel är Sophie von Knorring, Anne 
Charlotte Leffler och Mathilda Malling, som på sin tid alla var 
kända men senare glömdes bort. Dessa har nu återigen lyfts 
fram inte minst tack vare avhandlingar. Man har med hjälp av 
genusvetenskapen lett i bevis att dessa författare glömts bort för 
att de var kvinnor. Det är en ganska stor omvandling. 

Vilka korta romaner av Lagerkvist skulle man kunna nämna? 
Han skrev tidigt en del experimentella texter som man skulle 

kunna kalla småprosa – kortprosa eller prosadikter. Han var 
mycket intresserad av måleriet på 1910-talet och hade mycket 
kontakter med konstnärer. Han skrev en bok som utan tvekan 
är en milstolpe i den svenska modernismen. 

Hur var det med inflytandet från den moderna konsten på litteratu-
ren? 

Lagerkvist tog intryck av den allmänna modernistiska stäm-
ningen när han reste i Tyskland. Måleriet blev ju modernistiskt 
långt tidigare än litteraturen. Han pläderade för modernistiska 
former även inom litteraturen, för att författarna skulle låta sig 
påverkas av måleriet. Däremot träffade han nog inte så många 
konstnärer. I hans böcker från den här tiden är inflytandet från 
den tyska expressionismen mest påtagligt. Kritikerna hävdade 
senare att han försökte importera den ångest Sverige undkom-
mit genom att inte vara med i kriget. Modernismen sågs som en 
utländsk influens, och det var inte fint då. Lagerkvist var intres-
serad av att förenkla, skala bort det naturalistiska raseriet för 
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detaljer och ta fram det väsentliga – det allmänna, det universel-
la. Härvidlag påminner han lite om den sene Strindberg. 

Vad kan man säga om religionens påverkan? 
Pietism är en slags fromhet som från början kommer från 

Tyskland – herrnhutismen och liknande rörelser. När den sedan 
sprider sig på 1800-talet blir det i form av frikyrkor och sekter. 
Ibland sker väckelsen dock även inom ramen för statskyrkan – 
laestadianer, schartauaner, med flera. Det är en sträng, moralisk 
miljö, men här finns också en innerlighet, ett nära förhållande 
till Jesus-gestalten. Det blir rätt vanligt inom skandinavisk litte-
ratur att beskriva sitt eget liv i bibliska termer. En tysk andakts-
bok var den mest spridda boken i Sverige under 1800-talet. 

Som ung är Lagerkvist troende, men plågas av tvivel. 
Tungomålstal och liknande skrämmer honom; han är rädd för 
stark utlevelse. Det finns drag av detta även hos den unge 
Strindberg. Annars var det nog inte särskilt allmänt. Det fanns 
dock arbetarförfattare som blev kristna: bland annat var det en 
centralgestalt inom den socialistiska rörelsen som blev omvänd 
efter ett längre fängelsestraff och skrev en roman med kristet 
budskap. 

Lagerkvist är framför allt påverkad av Bibeln. Det märks i 
hans dikter, och i romaner som Barabbas. Det är mer än om-
tolkningar av Bibeln. Han uttrycker tvivel på Gud, teodicépro-
blemet bland annat, och ger uttryck för Bibeln på ett påtagligt 
sätt. Han är intresserad av att gestalta olika existentiella situa-
tioner och belägenheter, och tvivlar alltid på allt, i synnerhet 
filosofiska och metafysiska frågor. Något budskap finns inte, 
utom i de anti-nazistiska böckerna. 

Hur utvecklas Lagerkvists författarskap sedan? 
Relativt tidigt – efter första världskriget – kan man se en mer 

klassisk tendens i hans poesi. Det expressionistiska är bara en 
kort period. I stället kommer dikter som påminner om svenskt 
1890-tal: Erik Axel Karlfeldt (1864–1931), Gustaf Fröding 
(1860–1911) med flera. En del av dessa dikter har blivit oerhört 
populära, till exempel Det är vackrast när det skymmer. 
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Kan man se några självbiografiska drag i hans författarskap? 
Det är svårt att säga någonting om det. En del av 1920-tals-

verken är oerhört dystra, Onda sagor, till exempel. Titeln anty-
der att han vänder uppochned på det traditionella sagobegrep-
pet – sagor brukar ju ha ett lyckligt slut. Både den och Själarnas 
maskerad är oerhört traumatiska böcker där moralen är att hur 
man än lever så kommer det alltid att bli fel, man kan inte göra 
rätt, vi är dömda att leva usla liv. Det är oerhört pessimistiska 
böcker. 

På 1930-talet tar sig den här känslan en mer konkret form 
och det han skriver är inte fullt så pessimistiskt. I böckerna från 
den här tiden finns en kraft att mobilisera motstånd mot nazis-
men och fascismen. Lagerkvist är dock inte den som gärna ingår 
i diverse grupperingar och det är med viss tvekan han ansluter 
sig. Det är inte så att han åker land och rike runt och håller tal, 
men han är ändå med genom sina texter. 

Bödeln är en prosabok som innehåller två berättelser, en från 
medeltiden och en från samtiden. I den förknippar han nazis-
men med mörka medeltida strömningar i samhället. Det finns 
även ett humanistiskt stråk hos Lagerkvist – han försöker tala 
för människovärdet, de fattigas rättigheter och liknande. Det 
finns ett visst mått av socialt patos. I många av sina verk skild-
rar han väldigt enkla människor, och det är inga intellektuella 
miljöer. 

Han reste en del också, bland annat till Grekland och Palestina? 
Grekisk kultur var någonting han satte högt. Som allvarligt 

syftande svensk författare måste man vidta resor till vår kulturs 
vagga, till Grekland och Palestina. Det var många som gjorde 
det. Överhuvudtaget fanns det en dragning till Medelhavet – 
man åkte inte längre bara till Paris och Berlin. 

Han skrev historiska romaner också? 
Han använde sig av historien på ett ofta mörkt och tragiskt 

sätt. En novell från 1930-talet, Barnkorståget, handlar som ti-
teln antyder om ett barnkorståg under medeltiden. Sådana ägde 
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verkligen rum, men Lagerkvist avsåg egentligen de totalitära 
rörelser i samtiden som försökte organisera barn: Hitlerjugend, 
eller pionjärorganisationer där barn till kommunister skulle lära 
sig att hata barn till socialdemokrater. Man ville engagera bar-
nen tidigt i de ideologiska striderna. 

Överhuvudtaget var det vanligt i Sverige under andra världs-
kriget att författare som kände sig trängda av censuren valde att 
skriva romaner som på ytan var historiska, men där anspelning-
arna på samtiden ändå var tydliga. Läsarna förstod att dessa 
romaner var allegorier över samtiden. Som exempel kan man 
nämna Mobergs Rid i natt. Tyska ambassaden hade ju syn-
punkter på allt. Under senare år har det kommit fram att Dra-
maten skickade sina spelplaner till tyska legationen. Det fanns 
både självcensur och officiell censur, som resulterade i att man 
inte fick skriva någonting om vad som hände i Norge och Dan-
mark. I synnerhet kunde man inte skriva om det i tidningarna: 
den danska motståndsrörelsen kallades till exempel konsekvent 
sabotörer i svensk press. 

Hur var det med Lagerkvists religiösa utveckling? Barabbas ger en 
bild av honom närmast som ateist. 

När Barabbas kommer har Sverige blivit så sekulariserat att 
det inte längre är något problem med en sådan hållning. För en 
riktig ateist är frågan om religion ointressant, den har ingen 
relevans. För en riktig ateist kan det kännas lite stötande att 
kyrkans roll i samhället är på väg att återuppväckas. Man för-
söker hitta nya roller för präster, i krisgrupper och liknande. Ett 
motstånd mot detta utgörs av den humanistiska rörelsen, som 
kräver utrym-me. Lagerkvist tror inte, men är ändå tvungen att 
fundera över de här sakerna. Han kan inte sluta grubbla över 
varför han inte kan tro. I detta påminner han lite om André 
Gide, som också skrivit förordet till den franska översättningen 
av Barabbas. 

Titelpersonen i Dvärgen vet att även om han vid bokens slut 
är undanträngd så kommer hans herre att ha nytta av honom i 
framtiden. Här framställs den mänskliga historien som en kamp 
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mellan mörker och ljus. Den läses fortfarande, framför allt av 
ungdomar och studenter. 

Vad kan man allmänt säga om Lagerkvists roll i svensk litteratur? 
Prosan fick en renässans med böcker som Dvärgen, Barab-

bas, Ahasverus död och Pilgrim på havet. Många av dessa ut-
kom också i engelsk, fransk och tysk översättning. Lagerkvist är 
också en av de mest lästa svenska poeterna. 
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Samtal med Anders Ryberg om Artur Lundkvist 
 
Artur Lundkvist (1906–1991) var författare och litteraturkritiker, 
samt ledamot av Svenska Akademien från och med 1968. Han skrev 
poesi och reseskildringar och över 80 böcker, bland annat historiska 
romaner. Hans reseintresse var stort – han besökte bland annat Indien, 
Egypten, Spanien och Sydamerika – och han lärde sig på egen hand 
olika språk och verkade även som översättare. Lundkvist vann Littera-
turfrämjandets stora pris 1961 och De Nios stora pris 1963. 

 
 

Jag som är före detta Nobelbibliotekarie – chef för Svenska 
Akademiens bibliotek – har just berättat att Artur Lundkvist, 
som var en av ledamöterna i Akademien, brukade komma hit 
till biblioteket före torsdagssammanträdena. Varje torsdag un-
der hösten, vintern och våren har Akademien sammanträden, 
och före dessa brukar ledamöterna samlas i bibliotekets läsesal. 
Jag kom in varje torsdag under mellan 1969 och 1992 och lade 
ut veckans nya böcker på biblioteksbordet. Antagligen gör man 
så fortfarande. Artur Lundkvist var en av de stora låntagarna, 
en kolossal bokkonsument. Varje vecka lånade han ett tiotal 
volymer som han lämnade tillbaka 14 dagar senare, då han re-
dan lånat tio volymer till, och sedan kunde det komma recen-
sioner i pressen av hans hand av det han lånat och läst. Många 
av hans recensioner och artiklar finns samlade i en hel rad med 
böcker med titlar som Utsikter över utländsk prosa (1959), 
Från utsiktstornet (1963), Utflykter med utländska författare 
(1969), Läsefrukter (1973) Fantasi med realism (1979), Vand-
ringar bland böcker (1985), Frändskaper (1987), och Segling 
mot nya stjärnor (1987). Det finns också ytterligare några vo-
lymer som innehåller artiklar i skilda ämnen: Skrivet mot vin-
den (1983), Artur Lundkvist skriver om surrealism och annan 
konst (1989). Det finns en lång rad böcker som samlar hans 
läsning och hans i Sverige enastående verksamhet för att intro-
ducera utländsk litteratur, i synnerhet latinamerikansk och 
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nordamerikansk – engelskspråkig, i viss mån franskspråkig, 
men mer spanskspråkig och anglosaxisk. Han började tidigt, 
med en essäsamling som hette Ikaros flykt, 1939. Jag lärde allt-
så känna Artur Lundkvist under åren från 1969 och fram till 
hans död 1991, men den bästa introduktionen till hans litterära 
intressen finner man i hans egna böcker. Det är väl vad jag har 
att säga. 

Vilka andra satt i Akademien samtidigt som Artur Lundkvist? 
Det är relativt lätt att se vilka som satt i Svenska Akademien 

under åren 1969–1991: bland de handlingar Akademien ger ut 
varje år finns en förteckning över ledamöter. Där kan man rela-
tivt lätt se vilka som var hans medledamöter. 

Så det finns alltså en bok där detta står att läsa? 
Ja, i Akademiens handlingar, som kommer ut varje år, finns 

det en uppställning av dess ledamöter per stol. Här kan man få 
ett helt lexikon över alla som varit ledamöter sedan 1786. Men 
om man vill se vilka som satt samtidigt som Lundkvist så är det 
kanske mest praktiskt med en uppställning som jag hade på min 
tid. Här kan man se per stol. Det är 18 stolar: Gustav III, som 
grundade Svenska Akademien tyckte om ljudet av det ordet, 
aderton. Här kan man se att Artur Lundkvist satt på stol nr 18, 
och att han inträdde 1968, och så kan man se vilka andra som 
satt 1968. Den här mannen, Petrén, kom in 1969, och hans 
företrädare avled 1968, så Petrén var samtida med Lundkvist. 
Samma sak gäller för Rudholm och för Ingvar Andersson – han 
kom in redan 1930 och satt ända till 1974, och var alltså med 
under Arturs första år. Torgny Segerstedt efterträdde honom 
sedan. Man sitter alltid till sin död: Artur satt alltså från 1968 
till 1991. Under de flesta av de åren tillhörde han också Nobel-
kommittén. 

Vem mer skulle man kunna skriva om förutom Artur Lundkvist? 
Ska de vara döda eller levande? Ska du skriva om Bellman, 

till exempel? Jag tar ogärna på mig uppgiften att välja ut vilka 
som är de viktigaste författarna. 
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Om vi tar de som betytt mest för språket, de som utvecklat litteratu-
ren mest? 

Om man talar om nu levande författare så skulle jag säga att 
Tomas Tranströmer är en av våra allra största. Han är drabbad 
av stroke nu och kan inte tala, men hans författarskap hör till 
de verkligt stora. Andra betydelsefulla författare är Gunnar 
Ekelöf och Pär Lagerkvist. Men vilka författare man vill nämna 
i det här sammanhanget beror naturligtvis på vad man lägger 
vikt vid. Vilhelm Moberg kan ju framstå som en av de verkligt 
stora, Eyvind Johnsson likaså. Många av dem har ju faktiskt 
varit ledamöter av Akademien. 

I Nobelkalendern kan man se vilka som satt i Nobelkommit-
tén samtidigt som Artur Lundkvist. Däremot kan man inte se 
vem som föreslog någon för Nobelpriset annat än för mer än 50 
år sedan. För senare uppgifter än så är Nobelkommitténs arkiv 
slutet. Man kan alltså inte få reda på vem som till exempel 
Artur Lundkvist föreslog skulle få priset. Man kan förmoda att 
Neruda måste ha varit en av hans stora kandidater – det kan 
man sluta sig till av Lundkvists engagemang i Neruda, att han 
översatt honom – men längre än så kommer man inte. Det har 
gått många rykten om att Artur Lundkvist skulle ligga bakom 
väldigt många av de här priserna, men det kan man inte finna 
belägg för. De andra som satt i kommittén var också starka 
personligheter; de var inte heller borta när det gällde vilka för-
fattare som kunde bli aktuella. Det är också en lång urvalspro-
cess för att få fram kandidater till Nobelpriset. Det är en stor 
apparat med inbjudningar och svar från hela världen, samman-
ställningar av kandidater i listor, och urvalslistor. 

Är det förlagen som nominerar pristagare? 
Nej, det är universitet, författarföreningar, penklubbar, och 

litterära akademier av samma slag. Det är medlemmarna av 
dessa som har förslagsrätt. Tillhör man inte någon av dessa har 
man inte möjlighet att föreslå. Om man ändå gör det så räknas 
det inte. En förläggare kan inte föreslå någon av sina egna för-
fattare, och en författare kan inte föreslå sig själv, utan det mås-
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te komma genom någon av de här kanalerna. Trots det kommer 
det ändå in en 300–400 förslag om året. Det blir väl en lista på 
hundratals kandidater. Det är många upprepade förslag, för ett 
förslag gäller bara för det år då man kommit med det, nästa år 
måste man upprepa det. Akademiens ledamöter har en sista 
chans att föreslå såna som de tycker med rätta borde vara med 
på listan men kanske inte av en händelse har blivit föreslagna 
utifrån. De kan komplettera förslagslistan innan den stängs i 
februari. Sedan gör kommittén en längre förslagslista bestående 
av en 20–25 namn som de läser in sig på med sikt på flera år. 
Den listan förändras lite men förblir i stort sätt densamma: någ-
ra namn faller bort och några kommer till. Man använder den 
för att så att säga läsa in sig på längre sikt. För årets pris gäller 
dock en mycket förkortad lista på mellan fem och sju kandida-
ter från årets förslagslista. Vilka dessa blir beslutas i början på 
sommaren, och därefter har ledamöterna sommaren på sig att ta 
ställning till de olika kandidaterna. Man väljer ut mellan fem 
och sju kandidater i händelse av att det skulle bli ett delat No-
belpris, så som det blev när Eyvind Johnsson och Harry Martin-
son fick priset. Därefter vidtar omröstningar om priset, som är 
färdiga någon gång i oktober. En torsdag i oktober kungörs 
sedan priset. 

Artur Lundkvist skrev 90 böcker och över 2 000 artiklar. Varför fick 
inte han Nobelpriset? 

Det kan jag inte svara på. Jag kan inte gå in på varför vissa 
får priset medan andra inte får det. 

Hans vän Harry Martinson fick det, men han är väl övervägande 
poet? 

Han har skrivit prosa också. Martinson var medlem av 
gruppen ”Fem unga”, men han var den ende av dem som fick 
priset. Om man går längre tillbaka är det annars ganska många 
svenskar som fått priset: Selma Lagerlöf, Verner von Heiden-
stam (tror jag), och Erik Axel Karlfeldt. Han är den ende som 
fått priset postumt, efter sin död. Han fick priset samma år som 
han dog. Anledningen till att han fick priset postumt var att 
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man redan hunnit välja honom: han dog mellan den tidpunkt då 
man bestämt sig för honom och då priset kungjordes. Det var 
runt 1930, tror jag. Sedan har vi Pär Lagerkvist, och Eyvind 
Johnson och Harry Martinson. Jag skulle tro att det rör sig om 
en sju personer, och det är mer än vad folkmängden motiverar, i 
förhållande till andra länder. Kanske är det så att det måste bli 
lite fler svenskar eftersom det är ett svenskt pris. 

Lars Forssell var visst aktuell? 
Jag vet inte hur pass aktuell han varit. Han har i alla fall inte 

fått priset. Efter Johnson och Martinson är det ingen svensk 
som har fått det. 

Överhuvudtaget är det en del kända författare som inte fått priset, 
Ibsen och Tolstoj till exempel. 

Kjell Espmark har skrivit en utmärkt bok om detta. Den he-
ter Det litterära Nobelpriset, och kom ut till Akademiens 200-
års-jubileum, 1986. I den för han ett resonemang kring de olika 
strategier som Akademien och Nobelkommittén har iakttagit 
alltsedan det första priset delades ut 1901. Det handlar om oli-
ka sätt att tolka Nobels testamente – vad som menas med ”i 
idealisk riktning” och så vidare. I början tolkades detta som 
någonting som överensstämde med tidens gällande moral, vilket 
var att ställa upp för staten, kyrkan, kungahuset och liknande. 
Det kan man inte direkt säga att Ibsen gjorde: han skickade ju 
ut torpeder som sprängde alltihop i luften. Samma sak gäller för 
Strindberg. Genom själva inriktningen på sin konst var de helt 
enkelt inte aktuella för Nobelpriset. Tolstoj tillerkändes en ut-
omordentlig ställning som konstnär, men verk som Kreutzerso-
naten överensstämde inte med vad man menade var en ”idealisk 
riktning”. 

Så etablissemangets intressen har alltid spelat en stor roll? 
Senare har naturligtvis den litterära betydelsen kommit att 

spela en mycket stor roll. Det blev allt mer så att man frångick 
den här uppfattningen och i stället lade allt större vikt vid själva 
den litterära framställningen, konstnärskapet. Även detta har 
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man sedan också kunnat variera på olika sätt. Man har trott att 
man skulle tillmötesgå vad man förmodade var allmänhetens 
smak genom att välja pristagare bland de författare som nådde 
ut till flest människor. Detta ledde till mindre lyckosamma val, 
som att ge priset till Pearl Buck, men andra pristagare, som 
Galsworthy, är fortfarande erkända författare. Efter kriget kom 
man fram till avantgardet, de som bröt ny mark: Hesse, Faulk-
ner och Eliot. Sedan började man att göra priset till en strålkas-
tare som kunde rikta uppmärksamheten mot nya litteraturer 
som inte självfallet kommer in i det allmänna medvetandet. Då 
sökte man också utanför Europa och gav priset till afrikanska 
och arabiska författare. Det finns alltså olika grepp i det här. 
Därför är Kjell Espmarks bok av så stort intresse när det gäller 
att förstå Nobelpriset. Om man frågar sig varför författare som 
Ibsen, Strindberg och Tolstoj inte fick priset så kan man hitta 
förklaringen där. 

Tillhörde det här biblioteket Nobel själv? 
Det här biblioteket kom till för att vara ett instrument för 

Nobelpriset. Det grundades 1900, inför att det första priset 
skulle delas ut 1901, då man förstod att Svenska Akademien 
behövde ett bibliotek till sitt förfogande. Man byggde upp det 
på mycket kort tid. Det har blivit ett specialbibliotek inom i 
synnerhet modern litteratur, alltså 1900-talslitteratur: skönlitte-
ratur, essäistik, litteraturhistoria och litteraturkritik. Det är med 
sina 210 000–215 000 volymer det största specialbiblioteket för 
modern skönlitteratur i Norden. Det är öppet för allmänheten: 
man får inte själv gå och titta i samlingarna, men man får sitta i 
läsesalen och man får låna hem böcker. 

Finns det manuskript här också? 
Nej, Nobelbiblioteket har ingen handskriftsamling. Akade-

mien har dock ett arkiv som förutom att vara ett arkiv över 
Akademiens egen verksamhet naturligtvis även innehåller en del 
intressanta manuskript, brevsamlingar och liknande. 
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Finns det någon universitetslärare som specialiserat sig på Artur 
Lundkvist? 

Det skulle i så fall vara Jan Arnald. Han är inte professor, 
men han har skrivit en doktorsavhandling om Lundkvist och är 
numera en av redaktörerna för Akademiens tidskrift Artes. Kjell 
Espmark har också skrivit en bok om Artur. 

Var Artur en nära vän till dig? 
Ja, visst var han väl det. Jag träffade honom ofta och var ofta 

hemma hos honom. Anledningen till det var att han fick så 
mycket böcker sända till sig med posten av författare som 
skickade sina nya böcker till honom i hopp om att han skulle 
skriva om dem. Naturligtvis spelade det också in att han satt i 
Nobelkommittén. Det var verkligen inte ointressant för många. 
Han fick alltså mycket böcker skickade till sig, och skulle han 
ha behållit alla skulle han och Maria inte ha kunnat bo kvar i 
sin lilla trea ute vid Råsunda. Så någon gång i månaden, eller 
med några månaders mellanrum, fick jag komma med ett par 
stora väskor och ta hand om ett helt bord med böcker som jag 
sedan kunde använda här i biblioteket i den mån jag tyckte dem 
passade. Vi kunde också använda dem i bytesförbindelser med 
utländska bibliotek. På det sättet lärde jag alltså känna honom, 
och ju äldre och sjukare han blev, desto oftare besökte jag ho-
nom. Han blev ju väldigt sjuk: han föll i koma under ett före-
drag som han själv höll, om Nobelpriset, eller modern litteratur 
eller vad det nu var. Mitt under föredraget föll han ned med-
vetslös och förblev så i ett par månader, tror jag. Under den 
tiden besökte Maria honom varje dag och läste poesi för ho-
nom, trots att han låg medvetslös. Hon hade en känsla av att 
han ändå hörde henne på något sätt. Så en vacker dag vaknade 
han mirakulöst nog upp och kunde till och med återuppta sin 
verksamhet som kritiker. Efter sitt tillfrisknande skrev han un-
der några år långa understreckare om ny litteratur i Svenska 
Dagbladet. Sedan blev han dock allt sämre och svagare tills han 
slutligen dog 1991. 



254 

 

Han var också kulturjournalist? 
Ja, han har skrivit om kulturpolitik. Främst var han dock lit-

teraturkritiker. 

Var Maria Wine mest känd på grund av Artur? 
Nej, det tycker jag inte man kan säga. Hon är en poet i sin 

egen rätt. Alltsedan debuten på 1940-talet har hon publicerat 
ett trettiotal diktsamlingar. Maria Wine hör till de stora, folk-
kära poeterna i Sverige, de poeter som även de som inte är spe-
ciellt litteraturintresserade tar till sig. Hon får brev från männi-
skor som berättar hur mycket hon kommit att betyda för dem 
genom sina dikter. Artur uppmuntrade henne mycket, men hon 
skriver inte alls i hans stil. Visst skriver hon fri vers – orimmad 
och ometrisk, obunden av mönster – och det gjorde ju han ock-
så, men annars är det ingenting som förbinder dem. De är fak-
tiskt inte lika varandra som poeter. 

Så på så sätt är Maria Wine mer lik Forssell? 
Hon har brutit sin egen väg. Hon har också skrivit några 

prosaböcker: bland dem är i synnerhet hennes självbiografiska 
bok Man har skjutit ett lejon särskilt gripande. Den handlar om 
hennes barndom och uppväxt på ett barnhem utanför Köpen-
hamn. Barnhemmet har kommit att betyda någonting för henne 
under hela hennes liv. Den ångest och misshandel hon fick utstå 
där har hon sedan på något sätt hämtat kraft ur. Wine har skri-
vit utifrån de erfarenheterna i väldigt hög grad. Hon bodde på 
barnhem tills hon var tio år och därefter måste hon ha gått i 
någon sorts skola. När allt kom omkring var hon ju vuxen när 
hon träffade Artur – en flicka på drygt 20 år. Det kan man lätt 
ta reda på, för det står i alla böcker. Hon var i alla fall inte kvar 
på barnhemmet fram tills det att hon träffade Artur. 

Maria Wine är inte i stånd till att svara på frågor själv nu? 
Nej, hon är för trött. Man får gå till andra forskare, och slå 

upp i lexikon. Själv orkar hon inte mer. 
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Kan man säga att hennes poesi är ”kvinnlig” eller ”kvinnligt orien-
terad”? 

Ja, det är väl vad man vill påstå, att den är mycket starkt 
kvinnlig. Litteraturprofessorn Algulin höll ett utomordentligt tal 
när Wine tilldelades Fröding-priset för fem år sedan. Gustaf 
Fröding, som var verksam vid sekelskiftet, är en av våra stora 
klassiska poeter, och det finns ett Fröding-sällskap som alltså 
delar ut ett pris. När Maria Wine fick priset höll alltså denne 
professor Algulin ett tal här i Stora Börssalen och i det behand-
lade han hennes poesi på ett utomordentligt sätt. 

Är denne Algulin verksam här vid universitetet? 
Ja, jag tror att han undervisar fortfarande, om han inte har 

gått i pension. 

Har feminister visat något intresse för Wines lyrik? 
Det vågar jag inte säga någonting om. Det finns dock en sär-

skild feministisk litteraturhistoria, och där är det möjligt att hon 
finns med. Den heter Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Ebba 
Witt-Brattström är redaktör och medförfattare. Den har kom-
mit ut i flera delar. Där tror jag att du med ganska stor säkerhet 
skulle kunna hitta någonting om Maria Wine. 

Wine rankas inte lika högt som Boye eller Södergran? 
Nej, men så är det svårt att rangordna. Jag är själv emot det. 

De spelar kanske in att de andra är äldre, och avlidna. 
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Samtal med Heimir Pálsson om Halldór Kiljan Laxness 

 
Heimir Pálsson är cand.mag. från Háskóli Íslands 1969 och universi-
tetslektor i nordiska språk, särskilt isländska, vid Uppsala universitet. 
Han undervisar i forn- och nyisländska och har publicerat många 
arbeten om isländsk litteratur, språk och historia, samt recensioner 
både om böcker och teater i isländska tidningar. 
 

Skulle du kunna berätta lite om Laxness uppväxt, utbildning och förfat-
tarskap? 

Halldór Laxness föddes i Reykjavík 1902 men växte upp i 
granntrakten Mosfellssveit, där hans far var bonde och förman 
vid vägbyggen. Den unge Halldór började skriva och utgav sin 
för-sta bok, Barn náttúrunnar (Naturbarn) när han var 17 år 
gammal. Han hade då lärt sig spela piano och gått på latinsko-
lan i Reykjavík, men slutade studierna för att åka utomlands 
och lära känna världen. 

Först stannade han i Köpenhamn och försökte sig som arti-
kel- och novellförfattare på danska utan vidare succé. Hans mål 
verkar ha varit att bli autodidakt i litteratur och på så sett för-
bereda sig för författaryrket. Han satt aldrig på skolbänk i ut-
landet utan läs-te och studerade på egen hand. 

Halldór hade uppenbarligen i sitt hem fått en kulturstart som 
inte var av det vanliga slaget. Hans egen karaktär gjorde att han 
hade svårt att anpassa sig till gällande normer. Man brukar 
nämna som exempel att han så småningom vägrade acceptera 
den isländska rättstavningen, eftersom han tyckte den låg för 
långt ifrån talspråket. 

Det är ingen tvekan om att Halldór Laxness vistelse i ett 
kloster i Luxemburg och hans konvertering till katolicismen 
(därefter namnet Kiljan) var mycket viktiga faktorer i hans 
bildning och utveckling. I klostret studerade han, förutom tron, 
latin men vistades samtidigt bland franskspråkiga. Därmed lade 
han två språk till dem han redan behärskade, isländska, danska, 
engelska och tyska; norska och svenska ansåg islänningar då 
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vara sidospråk till danska och själv sade Halldór Kiljan att 
danska kunde man lära sig genom näsan. Senare tillkom åtmin-
stone italienska och spanska. Språk och kännedom om litteratur 
var hela tiden bland hans starkaste sidor och gav honom en 
position som kosmopolit av stort format. 

Man brukar dela in Halldór Kiljan Laxness författarskap i 
några relativt avgränsade perioder. Den första, från Barn 
Náttúrunnar till Vefarinn mikli frá Kasmír (1919–27) kan sägas 
utmärkas av ett sökande, där allting är tillåtet. De surrealistiska 
avsnitten i Vefarinn miklli frá Kasmír illustrerar detta sökande 
bäst. Författaren gör ständiga experiment med stil och register, 
hoppar från det ena till det andra och oroar läsaren beständigt. 
Han experimenterar med människor och filosofi, han söker ett 
sätt att uttrycka sig. 

Nästa period kan man kalla den socialrealistiska perioden. 
Den börjar med tidningsartiklar, vilka till en del kan läsas i 
Alþýðu-bókin, (Folkets bok), en samling politiska och kulturpo-
litiska uppsatser och kåserier, där författaren behandlar sam-
hällsangelägenheter som elektrifiering av glesbygden eller tand-
borstande som hälsovård, för inte att tala om könspolitiska 
frågor som kvinnors rätt att välja frisyr och kulturpolitik som 
inhemsk konst. Men han presenterar också utländska stjärnor 
som den unge Charlie Chaplin för sina landsmän under denna 
period. Sen går han längre och längre i sin kritik av det isländs-
ka samhället från romanen Salka Valka över Sjálfstætt fólk och 
Heimsljós. Den första romanen handlar om ett fiskeläge och 
ställer en ung flicka i rampljuset, den andra behandlar den is-
ländske bonden och den tredje den isländske diktaren. 

Under krigsåren och slutet av den isländska självständighets-
kampen blev Halldór Kiljan Laxness romaner mer fyllda av det 
som på isländska heter ættjarðarást, fosterlandskärlek. Då får vi 
en period där Íslandsklukkan, en trebandsroman som utspelar 
sig under 1600- och 1700-talen, kan betraktas som fackelbära-
ren. Detta är en lovsång om folkets kamp mot överheten och 
nationens kamp mot den danska kolonialismen. Men samtidigt 
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är Íslandsklukkan en roman som handlar om folkens kamp mot 
imperialismen. 

Under de två sistnämnda perioderna kan Halldór Kiljan 
Laxness betraktas som en övertygad kommunist. Med Gerpla år 
1952 tog han definitivt avstånd från all diktatur och all tro på 
övermänniskor. I Skáldatími, en bok med minnen av samtida 
diktare, andra personligheter och händelser, försökte han för-
klara sin av den stalinistiska kommunismen påverkade inställ-
ning och två sina händer. Därmed inleds den sista perioden i 
författarens liv där han går nya vägar. 

Klarast framgår detta i Halldór Kiljan Laxness skådespel un-
der sent 1950-tal och 60-talet, då han med surrealistiska bilder 
och taoistiska personer skapar oförglömliga bilder och situatio-
ner som inte alls går att tolka med hjälp av den socialrealistiska 
litteraturvetenskapen. Denna period kan sägas kulminera i 
Kristnihald undir Jökli år 1968, en roman som både iscensatts 
på teatern och filmatiserats. Huvudpersonen är en lutheransk 
präst på Island med en filosofi som har sina rötter hos Lao Tse 
och i Daodejing. 

Den sista perioden i sitt författarskap ägnade Halldór Kiljan 
Laxness åt sina memoarer, i böcker som visserligen präglades av 
hans kreativa författarförmåga men samtidigt var en autobio-
grafi. Han kallade dem en biografiroman. 

Hur blev du intresserad av Laxness? Berätta om din forskning och 
ditt intresse för Laxness. 

Som de flesta av min generation upptäckte jag Halldór Kiljan 
Laxness redan i barndomen eftersom han var en av samtidens 
mest omstridda män. Som läsare kom jag till hans verk under 
folkskoletiden och sen på allvar under gymnasietiden då han 
blev en av de stora idolerna. Som litteraturforskare och författa-
re till läroböcker i litteraturhistoria har jag självklart bedömt 
Halldór Kiljan Laxness som den absolut största författare Island 
har haft sen 1200-talet. 

Varför konverterade Laxness till katolicismen? Var han mycket tro-
ende? 
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Att konvertera till katolicism kunde under 1920-talet i den 

protestantiska världen fungera som ett uppror, ungefär lika bra 
som att bli surrealist eller kommunist. Som ung kan Halldór 
Kiljan nog inte beskrivas som särskilt troende, men i sina senas-
te år uttalade han sig med stor respekt för religionen. 

Vad påverkade honom mest i hans liv och författarskap? Hur re-
flekteras detta i Vefarinn mikli frá Kasmír (Den store vävaren från 
Kashmir, 1927)? 

Halldór Kiljan Laxness hade ett öppet sinne hela sitt liv. Där-
för skulle det vara oklokt att försöka definiera vad som påver-
kade honom mest. Han blev förtjust i surrealismen, katolicis-
men, daoismen, kommunismen, men att försöka göra upp mel-
lan dessa och andra impulser vore rentav dumt. I Vefarinn mikli 
frá Kasmír ser vi mycket klara spår av surrealism och katoli-
cism, men mest ser den ut som en digel där allting har smälts. 

Vad tillägnade han sig under sina studier i Förenta staterna mellan 
1927–29? Varför blev han socialist medan han var i det landet? 

Under sin vistelse i Förenta staterna mötte Halldór Kiljan 
Lax-ness många betydande personer. För hans vidareutveckling 
spelade nog Upton Sinclair (1878–1968) och Sinclair Lewis 
(1885–1951) störst roll. De politiska komplikationerna i Fören-
ta staterna under denna tid spelade nog en stor roll också. Men 
jag tror inte man någon gång kommer att kunna utpeka en per-
son, ett verk eller en händelse som absolut avgörande för 
Halldór Kiljan Laxness utveckling som författare. Han fick im-
pulser från alla håll. 

Är fiskarflickan Salka Valka i Laxness roman Salka Valka (1–2, 
1931–32) en sorts ”feministisk” karaktär? Kan man kalla Laxness för 
feminist? 

Kvinnogestalterna i Halldór Kiljan Laxness verk var alltid in-
tressanta. Det gäller från Salka Valka (i romanen med samma 
namn) via Ásta Sóllilja (i Sjálfstætt fólk) och Snæfríður 
Íslandssól (Íslandsklukkan) till Úa i Kristnihald undir Jökli, för 
inte att tala om Ugla i Atómstöðin. Men att kalla honom för 
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feminist skulle vara att sätta på honom en etikett för mycket. 
När Salka Valka går i gummistövlar och Ugla säger att hon vill 
bli en man bör det nog först och främst betraktas som ett ut-
tryck för det den finlandssvenske författaren och politikern 
Claes Andersson så träffande formulerade: ”Det finns bara en 
form för jämlikhet: den ekonomiska.” 

Vilken social- och yrkesgrupp läste framför allt Laxness böcker? 
Tyvärr vet vi inte mycket om socialgrupper och läsare när 

det gäller isländsk litteratur överhuvudtaget. Men intuitionen 
säger att det var arbetare och akademiker som var hans största 
läsargrupper, men framförallt radikala inom varje grupp. Per-
sonligen kände jag bönder som älskade hans verk och andra 
som rentav hatade honom. Efter 1950 blev nog alla hans böcker 
bästsäljare på Island och då kan man inte tillåta sig någon 
klassindelning bland läsarna, de måste ha kommit från alla so-
cialgrupper. 

Vad har Laxness tillfört litteraturen som har härmats av andra för-
fattare? Vilka speciella litterära grep utmärker Laxness? 

Jag läser det mesta av Halldór Kiljan Laxness livsverk som 
episka romaner. Han har, om jag betraktar isländsk litteratur 
under 1900-talet, först och främst varit en viktig förebild för 
alla isländska romanförfattare genom att visa att man kan bli en 
världsförfattare (för nu att härma hans ord heimssöngvari, 
”världssångare”) även om man skriver på ett språk som högst 
blir läst av 250 000 människor. 

Halldór Kiljan Laxness använde traditionella litterära grepp i 
hela sitt författarskap. Han hade läst klassisk litteratur, isländs-
ka sagor och kungasagor, för inte att tala om den katolska litte-
raturen under isländsk medeltid. Han kunde använda Snorre 
Sturlassons metoder eller den isländska sagans i Gerpla, medan 
Vefarinn mikli ekade av Confessiones och Kristnihald undir 
Jökli av Daodeijing. Kanske är hans Jón Prímus i Kristnihald 
undir Jökli ändå mest påverkad av Charlie Chaplin. Det är nog 
så stora författare alltid har arbetat. 
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Samtal med Mehrdad Darvishpour 

 
Mehrdad Darvishpour är fil.dr i sociologi vid Stockholms universitet 
och också verksam vid Mälardalens högskola. Han har genomfört ett 
antal studier på temat kön, etnicitet och familj med fokus på hur 
maktfördelning inom invandrarfamiljer påverkar familjerelationen. 
Darvishpour disputerade år 2003 på avhandlingen Invandrarkvinnor 
som bryter mönstret. Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i 
Sverige påverkar relationen. 
 

Hur blev du intresserad av dina forskningsämnen? 
Jag kommer från en politisk bakgrund med vänsterstånd-

punkt, vilket innebär att jag redan i hemlandet Iran gjorde an-
språk på jämställdhet, trots att mina åsikter präglades mest av 
klassperspektivet eftersom jag är marxist. Därför var könsper-
spektivet inte så relevant, ändå var kvinnofrågor aktuella i det 
marxistiska perspektivet. När jag kom till Sverige började jag å 
ena sidan att ta avstånd från mina traditionella marxistiska 
åsikter och det feministiska perspektivet blev allt viktigare för 
mig. Könsperspektivet blev mycket viktigt. På så sätt började 
jag bli väldigt intresserad av feministisk forskning, efter ett tag 
kände jag att jag också ville bidra med forskning. Det räcker 
inte att jag bara upprepar all feministisk forskning som redan 
finns. Jag måste hitta något som är intressant för Sverige, väst-
världen, men inte minst för iranier och andra etniska minorite-
ter. Då blev familjerelationen väsentlig för mig, jag ville se hur 
maktkonflikten mellan män och kvinnor inom familjen leder till 
stora förändringar i familjerelationen. Jag försökte tillämpa ett 
feministiskt perspektiv på familjerelationen och jag försökte 
hitta en forskning som kunde vara intressant både för den et-
niska minoriteten och den etniska majoriteten i samhället. 

Definiera vad du forskar om. 
Min avhandling handlade om invandrarkvinnor som bryter 

mönstret. Invandrarkvinnor som utmanar männens roll. När-
mare bestämt: makt och konflikt inom invandrarfamiljer. Jag 
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har i min forskning försökt visa på en maktförskjutning inom 
familjen mellan män och kvinnor. Jag har försökt visa att makt-
förskjutningen inom familjen har lett till att konflikten i parrela-
tionen aktualiserats och ökat risken för skilsmässa å ena sidan. 
Maktförskjutningen har lett till nya könsroller, både män och 
kvinnor kunde hitta nya roller. De som inte hittat nya roller 
ligger efter och skilsmässan blir ett faktum. Kvinnan frigjorde 
sig, mannen kunde inte anpassa sig. Konflikten blir intensifie-
rad. Å andra sidan, bland vissa familjer kunde männen anpassa 
sig och maktförskjutningen kunde leda till nya former i jäm-
ställdhetsrelationen. 

Vilka har tidigare forskat på detta område? 
Tyvärr finns det inte mycket forskning kring detta, det finns 

mycket forskning kring familjen utifrån genusperspektivet, 
kring svenska familjer. Till exempel Karin Mopsnæs, en norsk 
kvinna, har gjort en jättebra forskning kring just maktrelationen 
i skandinaviska familjer. Den visar hur maktförskjutningen led-
de till skilsmässa. Christine Roman, Göran Arne och Inge Pers-
son har också gjort en del forskning om makt och familj och 
jämställdhet i Sverige. Speciellt Christine Roman har skrivit 
väldigt mycket kring detta. Björnberg är professor i Göteborg 
och har också forskat väldigt mycket. Så det finns. 

Har du använt dig av detta material? 
Jag har använt en del av den svenska forskning som finns 

kring just makt och konflikt inom familjen. Hur kvinnors ökade 
maktresurser har bidragit till nya könsroller i relationen. Men, 
jag har försökt utvidga det teoretiska perspektivet inom invand-
rarfamiljer. Jag ville se om de har samma tendenser eller inte. 
Jag ville se om maktförskjutning var ett universellt fenomen 
eller inte. Kan vi förklara familjedynamiken bland invandrare 
just med den allmänna teorin eller inte. Trots att jag har använt 
mycket av genusperspektivet så har jag försökt kombinera ge-
nusperspektivet med ett maktperspektiv. Jag tillämpade Korpis 
teori om makt inom familjerelationen, den teorin gäller inte 
enbart invandrarfamiljer men det jag försökte specificera var att 
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om maktförskjutning inom svenska familjer också ledde till nya 
könsroller, försökte jag i min forskning se hur den påverkade 
iranier och andra invandrarfamiljer. Men det finns etnisk forsk-
ning kring invandrarrelationer. Till exempel har jag sett en pro-
fessor i socialt arbete skriva något om kris inom invandrarfamil-
jer. Men det är väldigt psykologiskt orienterat. Däremot har en 
kollega till mig, Aydin Apnan, skrivit en avhandling kring 
skilsmässor bland turkar. Vad som kanske skiljer min stånd-
punkt från viss annan forsk-ning är att mycket forskning är 
populärvetenskap och inte särskilt djupgående. De forskningar 
som gjorts om invandrarfamiljer är för mig inte särskilt överty-
gande, de utgår från psykologiska aspekter, etniska dimensio-
ner, man betonar kulturkrocken. Det är sällan någon har till-
lämpat ett makt- och genusperspektiv och jag kände att det be-
hövdes något nytt och färskt, en ordentlig forskning som ingen 
annan gjort förut, en forskning som varken är teoretisk eller 
empirisk. 

Jag har inte sett någon sociallitteraturvetenskaplig forskning 
om invandrarfamiljer. Inte heller där. Om svenska familjer finns 
det tillräckligt mycket sociologisk forskning. Framför allt är jag 
sociolog och naturligtvis är den sociologiska aspekten mest in-
tressant för mig. Men ändå läser jag litteraturvetenskapliga tex-
ter för att se hur könsrelationen har förändrats. Vi återkommer 
till hur kvinnors roll även inom litteraturvetenskap har föränd-
rats. Det finns tidskrifter som återger nya könsdimensioner, nya 
könsroller. 

Kan sociologerna använda litteraturen effektivt? 
Absolut. Många av de visioner, erfarenheter och upplevelser 

som människor har återspeglas inte enbart i de hårda texterna, 
varken psykologiskt, sociologiskt eller filosofiskt. Många åter-
speglas i litteraturen. Man kan lära sig ett årtiondes samhälle 
och historia genom att fokusera på litteraturen: romaner, dikter, 
poesi, noveller och allt möjligt. De återspeglar hela samhällets 
anda, vilken tid man befinner sig i och vilken slags relation som 
dominerar i hela samhället och dessutom vilka visioner männi-
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skor har. Vad är deras ambition? Vad är deras ideal och så vi-
dare? En sociologisk eller vetenskaplig forskning har inte koll 
på litteraturen i det samhälle man befinner sig i. Det kan inte 
vara en övertygande forskning. 

Vi upplever i litteraturvärlden i Iran en övergång från den re-
alistisk-socialistiska skolan till den feministiska andan. Tidigare 
dominerades iransk litteratur nästan helt och hållet av den så 
kallade realistisk-socialistiska skolan. Böcker som Gulshiri har 
skrivit. Det var dessa personer, typ Mamodelha Kabadi eller 
Ahmad Mahmud, som behärskade socialrealismen i litteraturen. 
Men, det var den manliga och den socialistiska ståndpunkten 
som låg bakom hela deras litteratur. Litteraturen var på så sätt 
inte så himla märkvärdig då för det var mycket propaganda och 
många budskap, man skulle beskriva all fantasi och alla visioner 
i litteraturen. Men efter att den islamiska revolutionen började, 
intressant nog, kom hela den socialrealistiska skolan att elimi-
neras helt och hållet. En feministisk våg ersatte den. Den femi-
nistiska vågen inom litteraturen kom att bli allt mer aktuell. Å 
ena sidan var ju den islamiska regeringen en kvinnoförtryckan-
de regering, vilket leder till att kvinnor som inte kan visa sitt 
motstånd offentligt istället speglar det i romaner, dikter, film, 
poesi och teater. Häri ligger en av de viktigaste faktorerna. Den 
andra viktiga faktorn är att flera miljoner iranier åkte utom-
lands och inspirerades av de feministiska idéerna och detta åter-
speglas även i Iran. Både i de texter som är renodlat vetenskap-
liga eller sociologiska samt i de litterära. Nu har vi jättestora 
framgångar med författare som är feminister och har skrivit om 
könsfrågor och kvinnofrågor. Charnos är en välkänd figur, Guli 
Taraqqi och Anmi Schahi också, både utomlands och i Iran. Det 
finns en våg av kvinnliga författare som fått större utrymme 
både i Iran och inte minst utomlands. 

Vi hade en del forskning, film och poesi i Iran som utveckla-
des och parallellt med det var det också många akademiker i 
framförallt Förenta staterna och Kanada och andra europeiska 
länder som gjorde, ibland kunde det vara en roman, ibland en 
feministisk forskning. Det finns en stor våg av feministisk litte-
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ratur och forskning både utomlands och i Iran. Det kommer 
många kvinnliga tidskrifter som blir alltmer populära. Vi har 
bara i Sverige 4–5 persisk-feministiska tidskrifter plus en svensk 
feministisk tidskrift där redaktionen är iransk, den heter Kvin-
nor mot fundamentalism. Det som är intressant är att könsfrå-
gor och kvinnofrågor inte bara blev aktuella frågor för kvinnor. 
Männen i sina verk skriver väldigt mycket om detta. Några ex-
empel på Irans mest välkända författare är Gulshiri, som skrev 
Aina herredär da, Reza Berahandi är en välkänd iransk författa-
re och litteraturkritiker, senaste romanen heter Asaotte… där 
huvudfiguren är kvinna. Samma tendens märks bland många 
andra iranska författare både utomlands och i Iran. Även för 
männen blev det väldigt populärt att fokusera på kvinnor i sina 
romaner. Det är också en stor framgång. Om vi tittar på film-
världen var Bayza’i alltid en av de viktigaste regissörerna, hans 
huvudfrågor handlade alltid om kvinnor, sen började även 
Makhmalbaf göra film om detsamma. Det finns konservativa 
reaktioner, det är inte bara att alla applåderar kvinnors nya roll 
i litteraturen. Det finns en del konservativa reaktioner. En del 
ifrågasätter varför många skiljer sig och kvinnor har kanske ett 
omöjligt ansvarsområde menar de. Det där återspeglas även i 
litteraturen. Sista boken som Mansur Kushan har skrivit, en 
väldigt god vän till mig, anser jag var just en sådan konservativ 
reaktion. Det finns också kvinnor som är väldigt skeptiska till 
kvinnans nya könsroller. En av dem är Fatheme Beth... jag tol-
kar inte henne som en riktig författare ärligt talat. Det där är 
väldigt intressant. Vissa personer som man knappast kan tolka 
som författare uppskattas bara för att det är en kvinnofigur 
inblandad. Jag menar inte just Fatheme utan allmänt. Man skall 
inte tolka invandrarkvinnor som offer, som stackare man måste 
visa medlidande med, de är aktörer. Jag har en kritisk teori i 
bakgrunden, jag utmanar den etablerade forskningen om famil-
jen. Jag ger överhuvudtaget i mitt politiska liv, i sociologiska 
sammanhang och i kulturell verksamhet ofta uttryck för en kri-
tisk ståndpunkt. Så, vad menas med en kritisk ståndpunkt? Jag 
fokuserar på konflikter istället för på harmonier. Jag försöker 
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utgå från den ståndpunkt som visar att konsensus i samhället 
och konsensus bland människor är resultat av en maktfördel-
ning och det finns intressemotsättningar bakom konsensus. Ett 
konkret exempel: idag är vi alla överens om att vi skall ha fyrtio 
timmars arbete. För femtio eller hundra år sedan var det bara en 
dröm, sedan fanns det en utmaning kring fyrtio timmars arbete. 
Idag finns det en konsensus kring fyrtio timmars arbete i veckan 
men det finns många som säger trettiofem timmar. Okej, då 
kommer jag och säger tjugo timmar. Det är en utmaning. Sam-
hället har en konsensus, inte baserad på vad som är verkligt 
utan en konsensus som är ett resultat av maktfördelning, olika 
grupper som har intressemotsättningar. Om arbetarna skulle 
vara mycket starkare så skulle det kanske vara mycket enklare 
att driva en trettiofem timmars arbetsvecka. Den konsensus vi 
talar om, visst det är konsensus, men bakom den finns intresse-
motsättningar. Att man kommer överens på grund av att man 
har olika maktresurser. I min forskning tänker jag kritiskt, jag 
vill visa att bakom all konsensus finns dolda intressemotsätt-
ningar och dolda maktkonflikter. Om maktrelationerna föränd-
rats får man nya perspektiv, en ny relation, en ny konsensus. 
Det vill säga, konsensus är tillfälliga. Det är konflikten som är 
drivkraften. Även när jag studerar familjer försöker jag se vad 
som pågår bakom den så kallade lyckliga familjen. Vilken sorts 
intressemotsättning pågår? På så sätt är jag väldigt kritisk mot 
de etablerade normerna eftersom de bara är mönster som är 
tillfälliga. Jag intresserar mig för vad som kommer att ersätta de 
nuvarande etablerade relationerna. En gång i tiden trodde man 
att kärnfamiljen var det bästa, detta försöker jag som många 
andra att utmana. Kärnfamiljen kanske var bra för männen men 
kvinnorna kanske var missnöjda med den? Kanske kunde de 
inte säga något för att de saknade maktresurser. Om en familj 
är patriarkalisk betyder det inte att alla är nöjda där. Kvinnor 
är förtryckta i patriarkaliska relationer, men de kan säga ändå 
”jag älskar den här familjen som jag har”. Jag har försökt visa 
vad som leder till den här konsensusen. 
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Vad är mest problematiskt med din forskning? 
Vi återkommer till en annan aspekt: hur man kan se det kri-

tiska tankesättet i forskningen. Jag har försökt beskriva i resten 
av avhandlingen att vi har traditionella iranska kvinnor. Jag har 
i min forskning kring iranska familjer hittat tre typer av familje-
relationer. Den ena var hur kvinnors ökade maktresurs vid in-
vandring har lett till att många familjer blivit instabila. Skillna-
den ledde till den ökade skilsmässan, det vill säga ett positivt 
samband mellan kvinnors ökade maktresurser och den höga 
skilsmässofrekvensen. Men jag tolkar inte detta som negativt. 
Det är en av de poänger som jag försöker göra. Jag tolkar 
skilsmässan som något positivt, det kan för somliga vara en 
traumatisk upplevelse, för andra en frigörelse. För många irans-
ka kvinnor var skilsmässan ett frigörelseprojekt, det var en del 
av deras integrationsmoment i det nya samhället. Det var ett 
mönster. Men det finns andra mönster, vi har många familjer 
som lever ihop ändå. Många familjer lever ihop just på grund av 
att kvinnor är traditionella. Kvinnor har inga maktresurser och 
vågar därför inte utmana männens roll. Ett typiskt exempel på 
detta är arrangerade importäktenskap. Många män hämtar sina 
fruar hemifrån, de kan inte språket, de har bara en kort period 
här, även deras uppehållstillstånd är beroende av minst två års 
äktenskap och att de blir försörjda av männen under den perio-
den medan männen redan har hunnit etablera sig i sitt nya hem-
land. Självklart finns det en maktskillnad mellan dessa män och 
kvinnor. Dessa kvinnor vågar inte utmana männens roll och de 
lever med den patriarkaliska relationen. 

Vilken är målgruppen för dina undersökningar? 
Jag har inte valt någon speciell grupp, det var ett slumpmäs-

sigt urval. Vi talade med SCB och genom dem kunde vi välja 
responsen från nio olika kommuner och sju olika län. Det fanns 
människor som är intellektuella och de som är helt omedvetna 
om allt möjligt. Men, det tredje mönstret jag hittat är i de famil-
jer där kvinnan är självständig, sekulariserad, välutbildad men 
ändå lever kvar i familjerelationen. De grupper där männen 
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kunde anpassa sig, där männen är rätt jämställda, jag fann att 
dessa familjer är hållbara. Men, de är inte hållbara på grund av 
kvinnans brist på maktresurser utan på grund av mannens an-
passningsförmåga. Det är tre olika grupper. Om jag skulle 
sammanfatta hela min forskning: den patriarkaliska familjen 
kan vara stabil så länge kvinnan inte har några maktresurser. 
Här spelar kulturell bakgrund in: kvinnor som är mer religiösa 
är i mindre utsträckning utmanande i patriarkaliska förhållan-
den. De som kommer från Biljahd, de som kommer från tradi-
tionella miljöer vågar inte utmana männens roll. På så sätt kan 
den patriarkaliska familjen vara stabil på grund av att kvinnan 
inte har någon makt. Men patriarkaliska familjer där kvinnans 
maktresurser ökat blir instabila. Kvinnors ökade maktresurser 
hotar inte familjen i och för sig, det hotar den patriarkaliska 
familjen. Den tredje är att kvinnors ökade maktresurser kan 
leda till en ny typ av relation, en jämställd relation. Om männen 
kan anpassa sig. Jag har försökt visa att det där är en mycket 
svår process bland invandrare. Även i Sverige där jämställdhe-
ten är mest utvecklad i hela världen, här är kvinnors frigörelse-
takt mycket snabbare än männens anpassningsförmåga. Här i 
Sverige har man haft flera decennier på sig att anpassa sig till de 
nya könsrollerna, men man har inte lyckats. Hur sjutton kan 
invandrarmän som kommer plötsligt till Sverige fort anpassa 
sig? 

I Förenta staterna, där är skilsmässotalen lägre. Hur kommer det 
sig? 

Så är det inte. Förenta staterna har den högsta skilsmässofre-
kvensen i hela världen, den är till och med högre än den i Sveri-
ge. Det finns fler anledningar till det. Vi kan ta några teoretiska 
perspektiv som kan vara grundläggande för att förklara feno-
menet, men det räcker inte. Det finns alltid olika faktorer som 
påverkar. En faktor som har stor betydelse för den höga skils-
mässofrekvensen i Förenta staterna är just de ekonomiska på-
frestningarna. Ny forskning visar också att den stress som ame-
rikansk livsstil skapar, att man inte hinner umgås med var-
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andra, man är väldigt upptagen med jobbet, den kan slita på 
familjerelationen också. Dessutom, i Förenta staterna är det inte 
många som bor ihop i samboförhållanden, det är bara i äkten-
skapliga former för det mesta. Här består var fjärde familj av 
samborelationer. Separationen i samborelationen är fem gånger 
mer frekvent än skilsmässa i svensk familj. Här är det många 
som separerar men det återspeglas inte i skilsmässa. Man gifter 
sig inte särskilt mycket för att skilja sig rent statistiskt. Men i 
Förenta staterna finns det inte många som är sambo utan man 
gifter sig och skiljer sig, gifter sig och skiljer sig. Detta påverkar 
ju statistiken. Men utifrån ett genusperspektiv förväntar man sig 
kanske att skilsmässostatistiken i Sverige skulle vara lägre för 
här är det relativt jämställt. Om min teori stämmer, att jäm-
ställdhet kan leda till ny stabilitet, vilken Christina Romans 
forskning visar, varför är skilsmässa så vanligt? Jo, kvinnors 
frigörelsetakt är mycket snabbare än männens anpassningsför-
måga. Visst, svenska män är ganska jämställda, till viss grad 
feminiserade, de deltar i hushållsarbetet och respekterar kvin-
nors rättigheter, med det är bara i jämförelse med ett annat 
land, till exempel Italien. Kvinnors frigörelsetakt här är betyd-
ligt snabbare än kvinnors frigörelsetakt i Italien. Därför är gapet 
fortfarande stort mellan svenska kvinnors frigörelsetakt och 
männens anpassningsförmåga. Då är min tes: om svenska män 
som har haft så lång tid på sig att anpassa sig inte har lyckats 
och skilsmässosiffran fortfarande är så hög i Sverige. Här har vi 
bara 13 procent där familjen är jämställd. Det skulle vara ännu 
värre siffror bland invandrarfamiljer. Efter invandringen ham-
nar vi i en maktlös position, maktförskjutningen är väldigt dras-
tisk. Kvinnor får efter invandringen ökade resurser i samhället, 
ny status, männen får lägre status. Vad händer då? Det blir be-
tydligt svårare för dessa män att anpassa sig. 

Det är flera saker som är problematiska och svåra att mäta. 
Durkheim har en teori som jag är väldigt kritisk mot och jag 
har försökt opponera mig mot hela hans teori. Men i viss grad 
kände jag i mina intervjuer att den stämde. I grund och botten 
är den höga skilsmässofrekvensen ett resultat av kvinnans med-
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vetenhet. Samtidigt finns en del andra aspekter som kan leda till 
skilsmässa och Durkheim har en väldigt intressant teori. Han 
talar om anonymitetsbegreppet, han menar att när det sker 
snabba förändringar i samhället leder det till förvirring, norm-
löshet och stress hos individen. Helt enkelt, individen hinner 
inte anpassa sig enligt de nya normerna och risken för själv-
mord, för psykologiska problem, för skilsmässa och så vidare 
ökar. Om man tillämpar Durkheims teori på invandringen kan 
man säga så här: många invandrare som flyttar till nya länder 
där invandringen är en mycket snabb förändring i livsstilen där 
hinner inte individen anpassa sig efter de nya normerna. Då 
hamnar man i en identitetskris, i ett så kallat anonymitetstill-
stånd. Det leder till frustration som återspeglas i familjerelatio-
nen. Jag har försökt tona ned den här teorin och visa att i det 
långa loppet talar vi inte om de psykologiska aspekterna utan 
de maktresurser som kan vara avgörande för beteendet. Jag 
menar att maktpositionen är avgörande för beteendet, inte de 
psykologiska aspekterna. Men till en viss grad stämmer också 
den teori som jag är kritisk mot. Till vilken grad blir problema-
tiskt att säga. 

En annan aspekt som jag tidigare tonade ned men som var 
viktig är klassperspektivet. Rent statistiskt, när jag kontrollera-
de socionomiska faktorer då risken för skilsmässa minskade 
drastiskt med fyrtio procent om man har samma socionomiska 
bakgrund som svenskarna. Säg att en iranier skiljer sig från en 
svenska, varför? Man måste kontrollera ålder. Invandrare är 
yngre, därför skiljer de sig mer. Punkt slut. Därför måste åldern 
kontrolleras. Äktenskapsvaraktigheten måste kontrolleras, antal 
barn, socionomiska, ekonomiska och utbildningsnivå. När vi 
har kontrollerat det har risken för skilsmässa minskat drastiskt. 
Många demokratiska och socionomiska faktorer har stor bety-
delse. Ändå betonar jag könsperspektivet, men det mest pro-
blematiska i könsperspektivet är skillnaden mellan normativa 
maktresurser och objektiva maktresurser. Jag har argumenterat 
på följande sätt: både turkiska och iranska kvinnor är relativt 
oberoende av den ekonomiska aspekten. De antingen studerar, 
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arbetar eller är socialbidragstagare, de har en egen ekonomi. De 
är mindre beroende rent objektivt men lagstiftningen är samma 
rättigheter för turkiska kvinnor som för iranska kvinnor. De 
objektiva maktresurserna har ökat efter invandringen, både för 
turkiska kvinnor och iranska kvinnor. 

Men det finns en intressant skillnad. Varför skiljer sig irans-
ka kvinnor så mycket medan turkiska kvinnor skiljer sig så lite? 
Iranska kvinnor skiljer sig nästan fyra gånger så mycket som 
turkiska kvinnor. Då fokuserade jag på normativa maktresur-
ser. Normativa maktresurser är subjektiva maktresurser. Det 
har med konstruktionen att göra. Iranska kvinnor som kommer 
hit är välutbildade, de är sekulariserade, åttio procent av de 
iranska kvinnorna definierar sig som sekulära. De som kommer 
från moderna storstadsurbaniserade miljöer har lättare att höja 
sina förväntningar på relationen. De har haft lättare att integre-
ra sig i det nya samhället. De har högre ambitioner med sina 
framgångar, livsstil och familjerelationer än turkiska kvinnor, 
som är traditionella, många kommer från Bah, de är religiösa, 
lågutbildade. Iranska kvinnor har högre utbildning än svenska 
kvinnor, trettio procent av iranska kvinnor är välutbildade me-
dan motsvarande andelen bland turkiska kvinnor är sex pro-
cent. Vi vet att kunskap är makt. Jag har försökt tala om den 
normativa maktresursen. Trots att jag tog upp den normativa 
aspekten, den konstruktionen, hur man konstruerar sig själv, 
vad man har för uppfattning om sig själv men jag definierar allt 
detta i ett maktperspektiv. Att kultur är ett maktmedel, kunskap 
är makt, normer är makt. Om jag säger något och hela omgiv-
ningen ifrågasätter mig då har jag mindre maktresurser, jag får 
inget stöd från mitt nätverk, min omgivning. På så sätt är kultu-
rella normer och värderingar en maktresurs. Det kan öka själv-
känslan, det kan leda till att man känner sig starkare, man blir 
mer övertygad om att driva sitt budskap. Men om omgivningen, 
normer och värderingar kommer att ifrågasätta dig då är det 
också en maktresurs mot dig. 

I det patriarkaliska samhället är det inte bara ekonomiska, 
politiska och juridiska rättigheter som är mot kvinnors själv-
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känsla utan det är den kulturella normen som dominerar som 
minskar kvinnors maktresurser. Kvinnor har inte helt enkelt i 
den traditionella kulturen höga maktresurser. De är uppfostrade 
med traditionella normer och värderingar och så vidare. Om vi 
tittar igen på iranska och turkiska kvinnor: en turkisk kvinna 
som inte har mycket normativa maktresurser, hon har inte det 
kulturella bagaget, hon är inte särskilt modern, inte sekularise-
rad. Det återproducerar det gamla patriarkaliska mönstret. Hon 
kan säga att ”det är okej, min man måste vara ute och jag måste 
sköta hemmet, inga problem”. Just den uppfattningen av sig 
själv, den konstruktionen av könsroller som man har kan bidra 
till att man har lägre förväntningar på relationen. Ju lägre för-
väntningar på relationen man har desto lägre risk för skilsmäs-
sa, desto mindre risk för utmaning. Iranska kvinnor som är mo-
derna och välutbildade, deras normativa maktresurser är myck-
et större än turkiska kvinnors. Men det finns ett problem med 
normativa maktresurser. Vem sjutton avgör om man har riktigt 
medvetande eller inte? Problemet med normativa maktresurser 
är att det inte kan mätas. Det närmar sig det marxistiska be-
greppet ”falskt medvetande”. Jag hävdar att kvinnor som har 
högre medvetande vågar utmana männens roll och detta kan 
också leda till hög skilsmässofrekvens. De traditionella kvin-
norna som har mindre normativa maktresurser kan leva under 
patriarkaliska förhållanden. Men vem avgör om de fattar sina 
egna intressen eller inte? Det finns ett problem och det proble-
met finns överhuvudtaget i teorier om makten, att normativa 
maktresurser är ett problematiskt begrepp. Det kan inte mätas. 
Pengar kan mätas men inte normativa maktresurser. 

Hur länge kan vi bruka Touis teori om iranska kvinnor som är seku-
lariserade när det gäller modernitet och kritik av modernitet och be-
grepp av. Är Iran ett pre-modernt samhälle? 

Vi kan inte säga att Iran är ett helt modernt samhälle utan 
det är någonting mittemellan. Vi har variation där. Även här 
bland invandrarkvinnor finns det både modernt, pre-modernt 
och något mittemellan. Dessa kvinnor kan te sig kritiska mot 
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modernitet, inte bara det, många kan också vara kritiska mot 
den etnocentrism som finns i det här samhället. När jag säger 
modern och integration tolkar jag inte begreppet integration i 
en journalistisk uppfattning. Man smälter inte allt som man 
hör, man tänker kritiskt och kritiserar det man tycker är dåligt. 
Integration för mig betyder inte assimilation utan det betyder 
delaktighet. Jag känner mig väldigt delaktig i detta samhälle 
men jag tror inte att allt som står i tidningen eller i vetenskapli-
ga böcker stämmer. 

Hur kritiserar du moderniteten och familjen i Sverige? 
Jag är kritisk mot orättvisor i samhället, mot etnisk diskri-

minering och det etnocentriska samhället som utanförskap och 
segregation är resultatet av. Jag är väldigt kritisk mot hela det 
alienerade samhället som vi har här, jag är kritisk mot att sam-
hället är mansdominerat och inte minst att yngre människor blir 
förtryckta av äldre. Barn och fortfarande ungdomar har mycket 
sämre positioner, jag är kritisk till hela samhällsstrukturen i 
många avseenden. Men det räcker inte att jag säger att det där 
är ett orättvist eller kapitalistiskt samhälle och det måste för-
ändras och sedan jämför jag det med Iran. På många fronter har 
man kommit rätt långt i könsfrågor, i klassfrågor och inte minst 
i etniska frågor. Men, just i den här frågan, vad är kritiken ut-
ifrån min forskning, mot majoriteten i samhällets perspektiv? 
Jag är inte kritisk till varför vi har så stor variation av familje-
förhållanden, snarare tycker jag att det är positivt. Jag är kritisk 
mot de fördomar som finns kring invandrare och inte minst 
invandrarkvinnor och etniska minoriteter. Det är en mycket stor 
anledning till, inte bara segregationen, utan också att dessa 
kvinnor eller dessa familjer kan associera sig med patriarkaliska 
mönster. Min forskning, och annan forskning i till exempel För-
enta staterna och Kanada, visar att diskrimineringen kan vara 
ett av de viktigaste hindren för integrationen och även mot jäm-
ställdheten. På vilket sätt? Många kvinnor som här känner att 
de kan utvecklas och så vidare möter sedan hinder från samhäl-
let. De blir hela tiden påminda att de kommer från tredje värl-
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den, de kommer från en helt annan kultur, de är främmande. 
Många av dessa kvinnor, som en för-svarsmekanism, blir 
tvungna att lyfta upp sin etniska identitet, vilken ofta präglas av 
patriarkaliska mönster. Det blir ett hinder för kvinnors jäm-
ställdhetsutveckling. Det är likadant bland männen, om en man 
lever i Rinkeby och är arbetslös, han har ingen kontakt, inget 
nätverk i samhället, hur kan vi förvänta oss att han skall bete 
sig jämställt? Svensk forskning visar att jämställdhet är en lyx-
fråga, det är en klassfråga. Har man sämre socio-ekonomiska 
förhållanden har man mindre chans till jämställdhetsutveckling. 
Därför är det inte märkvärdigt att under 1990-talet då den eko-
nomiska krisen utvecklades avstannade jämställdhetsutveckling-
en. Klyftan mellan människor ökades. Därför blev jämställdhet 
en lyxfråga, de som har goda socioekonomiska förhållanden har 
bättre förutsättningar att åstadkomma jämställdhet. Kring in-
vandrarfamiljer är det precis samma sak. Om invandrarfamiljen 
upplever diskriminering och utanförskap och segregation blir 
det självklart svårt att bidra till jämställdhetsutvecklingen. Jag 
försöker koppla etnicitet med jämställdhet. Vi har ett stratifierat 
samhälle. I det stratifierade samhället är klass, kön, etnicitet och 
generation de fyra viktigaste elementen i integrationen. Man har 
olika maktpositioner på grund av olika makttillhörigheter, man 
har olika maktpositioner just på grund av könet, kvinnor har i 
allmänhet mindre makt än männen, även etniska minoriteter 
har mindre makt. Det är en statusfråga, en stratifiering, en 
maktfördelning och det är likadant med den yngre generationen 
gentemot den äldre. I min forskning visar jag på att invandrar-
kvinnor är tredubbelt förtryckta: som invandrare, som under-
klass och som kvinna. Invandrarflickor har det ännu värre, de 
är fyrdubbelt förtyckta: som kvinnor, som barn, som etnisk 
minoritet och som underklass. Här har jag till och med använt 
uttrycket fyrdubbelt förtryckta. Stackars dessa kvinnor som 
utmanar den patriarkaliska kulturen inom den egna etniska 
gruppen. De blir en minoritet inom minoriteten. Därför blir de 
också bestraffade av kollektivet. 
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Är det en ideologi du har? 
Ja, patriarkala normer är en ideologi. Men inte bara en med-

veten ideologi utan också en omedveten handling. Man uppfost-
ras generation efter generation med kvinnorna underordnade 
och det blir en rutin, det blir vanor. Patriarkatet är inte enbart 
en ideologi, det är en kombination av normer, värderingar och 
ideologier. På både ett medvetet och ett omedvetet plan försöker 
man systematiskt att underordna kvinnor. 

Vilka nya normer och värderingar skapas för dessa kvinnor? 
Sexualiteten är viktig, mycket viktigare än man tror. I många 

av de traditionella patriarkaliska samhällena kanske alla kvin-
nans rättigheter har legitimitet men inte hennes sexuella frihet. 
Det är knappast man hittar någon som säger: ”Nej, kvinnor får 
inte utbilda sig, de får inte rösta, inte jobba”, men fortfarande 
finns det ett mycket starkt motstånd till att kvinnan äger sin 
egen kropp, att de har kontroll över sin kropp och sin sexuali-
tet. En av de välkända feministiska teoretikerna har nånstans 
skrivit att den monogama heterosexuella kärnfamiljen är grun-
den för patriarkalisk legitimitet. Därför har man intolerans mot 
homosexualitet och andra alternativ till kärnfamiljen. Bland 
många invandrarfamiljer är det ännu värre, man är helt enkelt 
väldigt kritisk mot nya normer och nya värderingar men många 
invandrarkvinnor, inte minst iranska kvinnor, blir påverkade av 
detta. Jag vill inte heller att iranska kvinnor skall kunna frigöra 
sig sexuellt i samma grad som svenska kvinnor, det är nästan en 
omöjlighet. Det tar sin tid och självklart bär de också det gamla 
kulturella bagaget. Men de blir påverkade av den sexuella frihet 
som finns här och det är en aspekt. Den andra aspekten, som är 
mycket viktig, är bilden av kvinnan, inte som ett sexuellt objekt. 
I Sverige har vi den paradoxala utvecklingen, å ena sidan har vi 
kommersiella media, företag och porrindustrin som hela tiden 
försöker blåsa upp modeverksamheten, den sexfixerade bilden 
av kvinnan. Det är en massindustriverksamhet kring sexuell 
objektifiering kring kvinnans sexualitet. Samtidigt har vi en 
jämställdhetsutveckling, en bild av kvinnan som en självständig 
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individ både i familjerelationen och inom den politiska makten. 
Många iranska kvinnor blev påverkade av den bilden av kvin-
nan som en jämställdhetsmänniska. Det är något som är posi-
tivt. Apropå kollektivismen och individualismen. Jag är skeptisk 
till den fördelningen, att Sverige är ett individuellt samhälle. 
Sverige var lika kollektivt för hundra år sedan. Det är industria-
lismen, urbaniseringen och moderniseringen som leder till indi-
vidualismen. Det är ett resultat av modernitet. Självklart är Iran 
mer kollektivistiskt än Sverige men inte på grund av orientering 
utan att graden av modernitetsutveckling i Sverige är mycket 
mer omfattande. Om modernitetsutvecklingen i Iran skulle öka 
drastiskt så skulle nog inte Iran om femtio år ha samma kollek-
tiva syn, det är inte ett västfenomen utan det är graden av mo-
dernitet. På så sätt är det ur ett universalistiskt perspektiv.  

Det är ett problem att vi å ena sidan är väldigt kritiska mot 
moderniteten, den postmodernistiska teorin visar att den bild av 
modernitet som ett frigörelseprojekt är en saga och berättelse. 
Modernitet bär bedrägeri med sig. Koncentrationslägren i Nazi-
tyskland, kommunismen i Sovjetunionen och kriserna i den par-
lamentariska demokratin på 1960- och 1970-talet. De var teck-
en på modernitetstragedin. Men, att kritisera modernitet från 
ett pre-modernt perspektiv är ingenting jag applåderar. Många 
invandrare som är kritiska mot modernitet, eller ett modernt 
samhälle, de utgår från sina traditionella utgångspunkter, för 
dem är det ingenting tilltalande. Däremot är det många svens-
kar som är kritiska mot modernitet eftersom man strävar efter 
en mångfald i modernitet. Man måste inte applådera allt som 
svenskar gör för att vara modern. Min modernsyn präglas av ett 
kritiskt synsätt på själva moderniteten. 

Vi står för kritik av moderniteten. Den kommer som en frigörande 
chock. Hur blir det för dem? 

Men, hur skall man annars utvecklas? Får vi aldrig någon 
chock, inga kriser allt går lugnt och fint men det gör det ju inte, 
det funkar inte så. Hela livsstilen handlar hela tiden om utma-
ningar, konflikter, nya idéer. Vi talar om tonårskris, trettio-
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årskris, många äktenskapskriser, identitetskriser, men alla kriser 
behöver inte vara ett problem. Tonårskris är ett typiskt exempel 
på att kris kan leda till utveckling. Jag har inte ett så himla re-
volutionerande tankesätt som jag hade förut men jag har ändå 
ett radikalt synsätt: man måste välkomna nya utmaningar. Jag 
vill inte säga på ett destruktivt sätt men konstruktivt och de-
struktivt är i sig själva också en konstruktion. Något som kan 
vara konstruktivt för den ena kan vara destruktivt för den 
andra. Ett exempel: att många myndigheter bidrar till att kvin-
nor kan frigöra sig tolkar jag som något konstruktivt men jag är 
kritisk till att den hjälpen är väldigt begränsad. Medan många 
män tycker att det är en destruktiv inblandning i familjen. Hela 
maktteorin handlar om att det hela tiden finns intressemotsätt-
ningar och det handlar om att den där kakan måste delas och 
omfördelas och omfördelas igen. Förr tyckte männen att de helt 
och hållet skulle ha kakan, kvinnorna skulle sköta om den så att 
den inte blev smutsig men det var männen som skulle äta upp 
den. 

Mental konstruktion, är den fixerad? 
I min forskning försöker jag kritisera flera aspekter kring 

detta. Jag tonar ned den dominerande etniska dimensionen i 
forskningen för att den utgår från att människor som kommer 
från ett visst land har en annan kultur, annan konstruktion och 
då blir det kulturkrock. Därför blir det chock, skilsmässa, 
självmord och så vidare. Så enkelt är inte fallet. Att konstruk-
tionen av jaget, den uppfattningen, den kulturella värderingen 
är inget statiskt, det är en förening. Ett barn har inte samma 
uppfattning som en vuxen. En invandrare som är vuxen och 
kommer hit kanske har svårare att ändra sina kulturella inställ-
ningar men ett barn som kommer hit eller en tonåring har 
mycket lättare att ändra sig. Ålder kan påverka väldigt mycket. 
Den som har högre utbildning har lättare att möta nya värde-
ringar än de som inte har det. Klass, kön, ålder, till och med 
tiden. Jag kommer ihåg när jag först kom hit till Sverige, jag 
grät och grät och tänkte jag har lämnat mitt land vad gör jag 
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här. Allt som jag hade skrivit i min bok om de fyra faserna av 
identitetskris kände jag till viss del att jag också upplevde. Först 
när jag kom till Sverige kände jag här finns ingen iransk SÄPO, 
jag kände mig trygg. Jag ringde hem till mamma och hon var 
glad och jag var glad och självklart uppskattade jag att det var 
fint, rent på gatorna. Så småningom började jag känna mig en-
sam trots att jag var på förläggning tillsammans med många 
vänner. Men jag kände att jag verkligen blev marginaliserad 
här. Jag visste att en viss marginalisering skulle ingå i exilen, en 
marginalisering från hemlandet där man hade en identitet och 
roll, status, betydelse. Här kan du inte ens språket. Du blir en 
nolla. Du måste börja från början, det enda du kan lita på är 
ditt iranska nätverk, i bästa fall. Ska jag börja studera, skall jag 
jobba? Jag kommer ihåg, jag åkte till Frankrike och höll före-
läsning där och det var en iransk vänsteraktivist som var doktor 
och forskare vid universitetet och han sade till mig att Mehrdad, 
du kan driva politik när du vill men nu är det bättre att du sat-
sar på utbildning. Och jag sade, helvete, vad menar du med det? 
Man försöker hela tiden som en försvarsmekanism, man behö-
ver sin identitet som man hade tidigare. Samtidigt upplever man 
den paradoxen, identiteten är begränsad, den är marginaliserad 
här. Det var en aspekt som hela tiden var påfrestande för mig, 
man kan inte sitta dag och natt och tänka på Iran när man flyt-
tat till det nya landet. Det var först väldigt deprimerande för 
mig här, jag blev så marginaliserad. Allra först var jag glad, 
sedan missnöjd och orolig. Första gången jag hörde någon säga 
svartskalle skrattade jag bara, vilken idiot. Självklart hade vi 
svart hår och då skulle man kalla det svartskalle. Jag tolkade 
det inte ens som negativt. Jag var bara 24 år när jag kom hit 
och jag var väldigt nyfiken men på grund av min intellektuella 
och vänsterorienterade bakgrund var jag väldigt nyfiken på att 
lära känna det nya samhället. Men under en lång period hade 
jag nog ett dubbelliv. Jag hade min sysselsättning, samtidigt 
kollade jag runt i världen om jag kunde resa någon annanstans. 
Jag hade tagit upp de kritiska aspekterna med Sverige, det är 
litet och kallt, människor är kalla, reserverade och fördomsful-
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la. Det kanske blev bättre om jag flyttade till Frankrike eller 
Förenta staterna. Men efter några år som jag bott här, började 
jag också att studera här. 

Var du under chock? 
Marginaliseringskänslan var stark. Men jag försökte identifi-

era mig i iransk verksamhet och på grund av min position hade 
jag möjlighet att åka utomlands och fara hit och dit, prata om 
feminismen och marxismen. Jag var chefredaktör för en väldigt 
teoretisk, persisk tidskrift men jag kände att jag inte ville leva 
marginellt längre. Så jag började studera här, packade upp mina 
väskor, blev aktiv i det politiska livet här. Men jag har aldrig 
jobbat med de politiska partierna i Sverige trots att jag har väl-
digt goda kontakter med dem. Men jag har varit aktiv i antira-
sismrörelser, antikrigsrörelsen, kvinnorörelsen, jag har varit 
mest intresserad av de utomparlamentariska, antimaktrörelser-
na. 

Är det på grund av din intellektuella profil som du inte vill gå till 
något parti? 

Nej, jag brinner väldigt mycket för politisk verksamhet men 
jag ville inte hålla mig till något parti. Som akademiker, med 
mina tidigare upplevelser av politisk verksamhet var det en an-
ledning. Som intellektuell kände jag att det är lika bra att vara 
fri och bidra till samhällsförändring. 

Hur kopplar du din feminism med ditt akademiska yrke? 
Jag hade en feministisk uppfattning när jag kom till universi-

tetet. Här har vi också en konstruktion, tidigare trodde man att 
Gud säger sanningen och människor skulle inte blanda sig i, här 
tror man att vetenskap eller den akademiska världen är objektiv 
och totalt opolitisk och har den enda sanningen. Det är också 
en konstruktion. De politiska värderingarna och ideologierna 
finns i den akademiska världen också. Det är inte en liten ö som 
finns för sig, vi är alla av kött och ben med politiska intressen. 
Vi är kanske mer eller mindre engagerade. Jag har aldrig försökt 
dölja mitt politiska intresse men däremot har nog det akade-



280 

 
miska livet bidragit till att man nyanserar sig ganska mycket. 
Om du frågar mig vilken som var den värsta kulturkrocken så 
säger jag skillnaden mellan den journalistiska världen och den 
akademiska världen. Alltid i mina intervjuer med TV och radio 
är man förbannad. 

Ge ett exempel. 
Ja visst, jag kan beskriva vad den kulturkrocken innebär. Det 

var en tidning från Malmö som ringde angående en iransk man 
som hade dödat sin fru och de ville göra en intervju med mig. 
Jag argumenterade att polisen inte tar på allvar att kvinnor blir 
slagna och så vidare. Sedan sade jag som en uppmaning till 
männen, en del män argumenterar att de har annan kultur, 
andra normer och värderingar men om de som utnyttjar alla 
samhällsmöjligheter men vill inte respektera lagen, om man tror 
att Saudiarabiens lagar är bättre än här, varför vill man ens leva 
här då. Jag sade att sådana män kan gärna åka tillbaka och leva 
där de tycker att det är bäst. Vad ligger bakom min uppmaning? 
Du, som invandrarman, lever i det här samhället, respektera 
lagen också. Men, dagen efter kommer det i tidningen: skicka ut 
männen som inte respekterar lagen! Jag var så förbannad, jag 
har suttit 7–8 år i Stoppa rasismens ledning, en av de mest anti-
rasistiska figurerna i Sverige, det var jag. Ett annat exempel, var 
en intervju i en annan tidning där jag sa att jämställdhet kan 
leda till ny stabilitet, kvinnors ökade maktresurser kan hota 
patriarkaliska familjer men om männen kan anpassa sig kan det 
leda till ett jämställdhetsförhållande. Titeln på intervjun blev 
sedan ”Jämställdhet orsakar skilsmässor”. Jag ringde och var 
förbannad och journalisten menade att ”det är inte jag utan 
chefredaktören som sätter rubrikerna”. I många fall har jag 
upplevt den kulturkrocken, och ärligt talat är det den värsta, 
den mellan den akademiska världen och den journalistiska värl-
den. Här försöker vi att nyansera, där är allting svart-vitt ut-
tryckt, här försöker vi att fördjupa oss, men de försöker bara att 
med egna ord sälja. Vi försöker att vara försiktiga då vi ger de-
finitiva svar, vi försöker att undvika att säga åtgärder genom att 
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analysera och de ville bara sälja recepten att så måste man göra 
och så vidare. I den akademiska världen är det en konst att man 
börjar förtvivla, det är en konst att man börjar bli tveksam, 
kunskapen ökar just genom ett kritiskt tankesätt, den ökar just 
genom att man ifrågasätter den kunskapen som man har. Men 
den här journalistiska världen baserar allt på en enda sak. När 
det gäller politiken finns där också en kulturkrock, den tenderar 
också att sälja den enda sanningen. Mitt äktenskap till politiken 
skulle vara ett villkorligt äktenskap, jag började gå så långt i 
detta att jag förlorade min akademiska identitet, som en teore-
tiker eller analytiker vill jag se på detta hellre än att bära ordet 
och säga att så är sanningen. 

Du har en invandrarbakgrund och därför blir du annorlunda be-
handlad. 

Jag har aldrig upplevt det på grund av min invandrarbak-
grund snarare tvärtom. En gång ville de till exempel skriva en 
artikel om den studentrörelse som jag var väldigt aktiv att sam-
ordna. Jag sa att jag har studerat lite kinesiska studentrörelser 
och det hade blivit en jättebra intervju. Men, sedan i texten 
hade han skrivit att min forskning handlar om invandrarfamil-
jer, inte om studentrörelser. Min roll var inte som forskare utan 
som aktiv i studentrörelser som jag har studerat detta. Men det 
var viktigt att utnyttja min akademiska position och de sade att 
Davishpour forskar om studentrörelser och alla tänkte att jaha, 
har du hemliga forskningsprojekt som ingen vet om? Det var 
inte så att de ville förnedra mig, tvärtom, men det blev bara fel. 
Återigen, den där kulturkrocken som jag nämnde. 

Till vilken grad kan identiteten skapa säkerhet? 
Modernitet är en nyckelfråga för människors existens. Vi 

strävar alla efter identitet, det ligger i mänsklighetens natur. 

Modernitet talar om non-identity. 
Vi är sociala människor, hade vi varit ensamma människor 

som bodde på varsin ö hade det varit meningslöst med identi-
tetsdiskussionen. Identitet handlar om sociala relationer, den 
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bild som jag ger av mig till andra, den bild som jag får av mig 
som jag får av de andra, den bild som jag har av de andra, av 
allt detta skapar jag min identitet. Alla de social-psykologiska 
teorierna som beskriver hur identiteten skapas, det är en del av 
själva identitetsproblematiken. Men, identiteten i dagens sam-
hälle är mer bräcklig än tidigare, tidigare hade man en fast iden-
titet, samhället var mindre dynamiskt än idag. Jag identifierar 
mig inte enbart med min akademiska identitet, någonstans kan 
jag totalt identifiera mig med min politiska identitet, någonstans 
kan jag totalt vara en åskådare som tittar på en jättebra film. 
Det är olika strömmar, olika upplevelser, olika roller. Identite-
ten är faktiskt baserad på roller och rollerna blir bräckligare, 
mer individualistiska, till och med mer narcissistiska, anledning-
en är den individualistiska utvecklingen. Jag kan tycka att jag 
skiter i hur de andra tycker, jag uppfattar mig så och idag kan 
du ha en identitet, i morgon kan den förändras drastiskt. Jag 
kan hålla på med vad jag tycker är världens viktigaste fråga för 
att dagen efter ändra uppfattning och anse det vara en marginell 
verksamhet. Giddens beskriver detta jättebra. Genom att vår 
reflexivitet har ökat har vi mindre fasta identiteter, vi kan hela 
tiden ifrågasätta oss själva och förändra oss. Vi har en pluralis-
tisk identitet, kanske många identiteter samtidigt. Jag tror att 
den kollektiva identiteten som enbart baseras på etnicitet är 
bara en illusion. Jag vill inte förneka att det finns gemensamma 
intressen hos en folkgrupp, i språket, bakgrunden, men att hela 
individens identitet helt skulle baseras på etnisk tillhörighet det 
är bara felaktigt. Jag kan känna mer gemenskap, gemensamma 
upplevelser och så med många svenskar än med iranier. Därför 
blir det väldigt problematiskt om man bara utgår ifrån etnicitet 
som enda grund för identitetsskapande. Åldern, könet, klasstill-
hörigheten, utbildningen, uppfostringsmiljö, allt detta påverkar. 
Jag engagerar mig gärna i många iranska frågor men jag känner 
mig mycket nöjdare, trots att jag är kritisk mot diskriminering, 
jag är väldigt kritisk mot den etnocentriska stratifieringen, jag 
känner mig hel, jag fick mycket mer positiv respons från det 
svenska samhället än det iranska. Trots alla goda kontakter som 
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jag har och all uppskattning som jag får så kan jag säga detta. 
Här finns en modernitet som jag känner mig hemma i. 

Replace – från ett ställe till ett annat. Miljoner iranier, svenskar re-
ser till Förenta staterna. Vad sker med en människa som reser från ett 
ställe till ett annat? 

En väldigt knepig fråga. Min teori kanske också utgår från 
mina egna upplevelser. Jag talar aldrig om iransk identitet, jag 
känner att sådant är bara illusioner. Identiteten blir allt mer 
individualistisk som sagt, den påverkas av olika strömmar och 
nya idéer, miljöer. Ett av mina kritiska tankesätt mot hela den 
traditionella etniska forskningen är att de betonar väldigt myck-
et på etnisk identifikation och jag försöker hävda att så enkelt 
är det inte. Många faktorer påverkar. Inte minst nya upplevel-
ser, vistelsetiden i det nya samhället. Därför talar jag om ett 
individuellt identitetsskapande, vi har inte bara den domineran-
de kulturen, vi har även subkulturer, motkulturer i varje sam-
hälle. Min identitet är delvis påverkad av den internationella 
globaliseringen, delvis av det svenska samhället, delvis av det 
iranska, allt möjligt. Varför flyttar man hit och dit? Många in-
vandrarforskare försöker tolka invandringen som ett problem 
som skapar identitetskriser och så vidare. Det är sant, men jag 
försöker se invandringen som en möjlighet också, som en ratio-
nell handling. Man flyr antagligen på grund av att man vill räd-
da sitt liv. Det finns en väldigt intressant teori, i den etablerade 
forskningen kring invandring talar man om att flyktingar har 
det svårare att anpassa sig än invandrare. Invandrarna har valt 
var de skall och varför. Invandrarna flyttar till någonstans me-
dan flyktingarna flyttar ifrån någonstans. De vet inte var de 
hamnar, det är inte deras egna val. Därför har de mycket star-
kare känslor för sitt hemland och ett mycket starkare nostal-
giskt synsätt. Det ligger något i detta men hela teorin är mycket 
problematisk. För det första, att återvända hem är en illusion 
som många bär med sig. Det finns forskning som visar att judar 
som flyttat till Förenta staterna och nu är sjuttio eller åttio år 
gamla, när de var yngre sade de att de kämpar för en egen stat, 
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men de har inte åkt tillbaka, läget är lite spänt där men härifrån 
vill vi hjälpa till och kämpa vidare. Sedan när sexdagarskriget 
var över, de åkte inte tillbaka, de sade vi bygger ett hus där i 
alla fall, köpte hus och så vidare, men åker inte tillbaka. De 
sade: nej, våra barn är små, när de blir vuxna och oberoende av 
oss då skall vi åka tillbaka. Barnen blir vuxna, de har fortfaran-
de inte åkt tillbaka. De tänker: skall vi åka tillbaka nu när vi är 
femtio år gamla, hur ska vi klara oss som pensionärer. 

Judarna som rest tillbaka till Israel från Förenta staterna har 
blivit stämplade som amerikaner. De har dubbla identiteter. 

Det är inte så enkelt som att säga att vi åker tillbaka och så 
gör dem det. Nostalgin är viktig, det är en försvarsmekanism, 
precis som man inte vill glömma bort sin barndom vill man inte 
glömma bort sitt hemland, sina rötter. Men livet är också något 
annat. Många åker inte tillbaka, därför måste man vara väldigt 
försiktig i den där formuleringen. För det andra, många invand-
rare som kom hit till Sverige sade det här är inte mitt land, jag 
är främmande, jag är bara tillfällig och så vidare. Visst, det är 
sant men efter tio, femton år när en del faktiskt återvänder till 
Iran, till sitt hemland, känner de sig främmande där. ”Du är 
sjutton år, varför skall du ha eget rum?”, ”varför talar du inte 
jämt med oss”, ”vad du är uppnäst”, och så vidare. Vad du 
beter dig konstigt, som en västerlänning? Man är påverkad av 
levnadskulturen här och därför hamnar man i en krock i hem-
landet och man blir främmande där också. Därför är jag emot 
forskare som säger att invandringen leder till en egen kris och 
lösningen är att man åker tillbaka till hemlandet. Men, många 
invandrare kommer inte att bli av med sin förändringskänsla för 
att de blir påverkade här trots all diskriminering och problem, 
sedan när de åker tillbaka till hemlandet känner de sig främ-
mande där. Det är en viktig aspekt som man måste ta hänsyn 
till plus ett annat problem med teorin om att flyktingar har 
sämre förutsättningar att integrera sig på grund av att de vill 
åka tillbaka. För många iranier var att flytta till Sverige att flyt-
ta hem. Jag har försökt utgå från Varenschstiens teori och ut-
veckla den. Han menar att kampen mellan modernitet och tra-
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ditionalism fortsätter, i västvärlden har moderniteten tagit över 
men även här finns traditionalism. Det är många som kallas 
tredje världen, där traditionella krafter har större makt och den 
moderna gruppen som är intellektuella och utbildade är en se-
kulariserad, modernt välutbildad grupp som blir marginaliserad 
i hemlandet på grund av att de har en annan kultur, de var 
västorienterade och där hemma passar de inte in. De hamnar i 
en marginaliserad situation i det politiska, kulturella livet och så 
vidare. När de flyttar utomlands, när de flyttar till västvärlden 
är det i själva verket en modern grupp som flyttar hem. Trots 
att hemma pratas det ett annat språk och finns diskriminering, 
känner man sig mer hemma med de moderna värderingarna här 
än i hemlandet. Många flyktingar som flyttar till Sverige var 
politiska flyktingar som var sekulariserade och moderna, de har 
bättre förutsättningar för integrationen än turkiska invandrare 
som flyttar hit som arbetskraft. De har inga politiska eller ideo-
logiska skäl att flytta hit, de har inte hamnat i en kulturkrock 
med de dominerande normerna i hemlandet. Därför har de svå-
rare att integrera sig, de känner inga motiv att integrera sig här 
heller medan den politiska flyktingen kortsiktigt kan stöta på en 
stor chock på grund av marginalisering men långsiktigt har de 
mycket bättre förutsättningar att utveckla sig i det nya samhäl-
let. Jag ser inte enbart invandringen som något som skapar 
identitetskris, jag ser det som en möjlighet som kan leda till ett 
nytt perspektiv, en ny identitet och på så sätt ser jag de positiva 
aspekterna av invandring. Man flyttar från någonstans till nå-
gon annanstans för att man känner att man vinner på detta men 
man vinner inte då man åker tillbaka, eller man kan vara flyk-
ting på grund av sin rädsla för att åka tillbaka. 

Sociologi kan skapa bättre förståelse för invandrarnas sits? 
Det är inte bara sociologi, om vi återknyter till den tidigare 

litteraturdiskussionen som vi hade, exillitteraturen är ett stort 
fenomen som själva invandringen har skapat. Den bidrar till 
ökad kunskap, till mångkulturalismen, jag tror att det är en 
viktig aspekt av invandringslitteraturen. I den intervju som jag 
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gjorde utmanade jag lite det svenska samhället när jag sa att 
integrationen är inte enbart en fråga som berör etniska minori-
teter, jag sa att till och med att många med invandrarbakgrund 
bidrar till att Sverige och svenskarna som inte för länge sedan 
hade en bondeattityd blir integrerade i den mångkulturalismiska 
världen. 

För invandrare står för en mångkulturell värld. 
Jag vill inte vara superoptimist heller och underskatta etniska 

motsättningar, diskriminering och identitetsproblem, många av 
de problem som etniska minoriteter har. Men det jag vill hävda 
är att långsiktigt ser vi en utveckling som är intressant. På vilket 
sätt har både flyktingar och invandringen bidragit till att män-
niskors kulturer har blivit allt närmare till varandra. Det bidrar 
i längden till att fördomar mot varandra minskar, främlingska-
pet baseras ju på att man inte känner den andra. Om man sam-
existerar kommer främlingskapet att minska. 

Kan vi som kosmopoliter skapa en subkultur? 
Absolut. Något som är intressant är att titta på, jag fokuse-

rar mest på iranier men inte bara iranier, de första decennierna 
av invandring, under 1980-talet och hälften av 1990-talet, det 
mesta av iransk exillitteratur dominerades av frågor som rörde 
Iran. Men nu börjar allt mer deras värld präglas av det nya 
samhället. Dessutom börjar de också skriva på det andra språ-
ket, som litteratur, som romanförfattare, som forskare och så 
vidare. I själva verket är invandringen en bidragande orsak till 
samhällsutvecklingen. Därför är Förenta staterna, trots alla de 
problem som de har, en resurs för samhällsutvecklingen för de 
välkomnar invandrare. Trots all diskriminering och rasism tror 
jag att mångkulturalismen är mer uppfattad i Förenta staterna. 

Det finns möjligheter att lyfta fram våra idéer. Hur kan vi göra den 
långa vägen kort? 

Hela diskussionen om invandring, oavsett om det är forsk-
ning eller litteratur som vi talar om, allt detta är inte bara en 
etnisk fråga, det är en modern samhällsfråga. Mångkulturalis-
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men är ett modernt fenomen och vi kan inte dra tillbaka till 
dåtiden. Det homogena Sverige är borta, om det fanns överhu-
vudtaget. Man kan inte vara nostalgisk över hur det var förr, 
man måste tänka sig hur utbyte kan leda till en utveckling i 
samhället. Mänskliga rättigheter skulle vara grunden för sam-
hällets bas, samtidigt kan man skapa möjligheter för att männi-
skor förverkligar sig själva oavsett kön, etnicitet, kön, klass och 
generationstillhörighet. Det är en fråga som du, oavsett om du 
är svensk, iranier eller vad som, måste driva fram. 

Är inte en dialog det bästa sättet att lösa detta? 
Jo, i många föreläsningar som jag har för invandrarungdo-

mar, invandrarfamiljer har jag försökt lära dem att vi måste 
knacka på dörren. I Sverige, och hela västvärlden, på grund av 
sin etnocentrism har de stängda dörrar. Vi vet väl om detta men 
man måste knacka på dörren hundra gånger, tusen gånger. Man 
måste envist knacka på dörren, någon gång kommer den att 
öppnas. Att man knackar envist innebär att man inte ger upp, 
att man känner att här vill jag bo, det är också mitt hem. Vi kan 
inte bara sitta och klaga på att det är diskriminering, vi måste 
kämpa mot det. 

Det finns en grupp som kallas ”stranger” och en annan som kallas 
”de andra”. Vilka är de som kallas så? 

Det är de etniska minoriteterna från tredje världen som kal-
las de andra. Tidigare var det männen som var normen, kvinnan 
var den andre. Jag känner mig mycket mer integrerad än många 
svenskar, jag känner att jag kan påverka samhället mycket mer 
än många svenskar. Utbildning är en nyckelfråga för många 
men det är inte bara utbildning, överhuvudtaget att vara aktiv i 
det politiska livet, det kulturella, den akademiska verksamheten, 
det skapar nätverk. Man måste knacka så mycket på dörren. I 
mitt eget tankesätt och i min forskning ser jag både på struktu-
ren i samhället och de hinder som det skapar. Men jag ser också 
de möjligheter som kulturen skapar, samhället är inte bara en 
basisk struktur där vi bara är frivilliga aktörer, det är ett sam-
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spel. Vi måste känna till strukturen och som aktörer måste vi 
kämpa för att förändra. 

Kan man pressas till att bli ”den andra”? 
Visst, det är en maktfråga, den etniska minoriteten har en 

lägre position än den etniska majoriteten. Man måste kämpa för 
att fördela om makten även på den nivån. 

Det finns en maktfaktor som marginaliserar oss. Apparater 
pressar oss och pekar ut oss som ”de andra”. 

I min forskning har jag precis samma argument i min forsk-
ning i könsfrågan. Jag kritiserar att man tolkar invandrarkvin-
nor som stackars offer, att de är aktörer, den minsta möjlighet 
de får så kan de förändra, de kan utmana. Jag försöker lyfta 
upp deras roll som en aktör, till skillnad från mycket annan 
forskning. Inte bara som ett passivt offer. Jag har samma argu-
ment, samma ståndpunkt, ur argumenten om relationerna et-
nisk minoritet och etnisk majoritet, självklart vet jag att det 
påverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism där den 
etniska majoriteten systematiskt förhindrar den etniska minori-
teten inte bara i Sverige utan i hela västvärlden att öka sitt infly-
tande. Men, vi försöker legitimera vår position, eller passivitet, 
genom att hela tiden hänvisa till att vi inte får vara med. Det 
finns ett faktum i detta. Men vi får inte underskatta vårt mod, 
vårt ansvar, vår möjlighet att ändra, att påverka. Jag ville inte 
vara naiv och optimistisk och säga att det är upp till var och en 
att ändra situationen för det stämmer inte. Det är samhälls-
strukturen som måste ändras. Jag försöker lyfta upp att vi som 
en aktör kan påverka till förändring. 

Det finns en räcka personer som står för främlingsfientlighet. Du 
som sociolog, hur tycker du vi kan göra för att reducera främlingsfient-
ligheten? 

Mångkulturalism är faktiskt en modell som kan minska 
främlingsfientlighet. Det är en grundläggande aspekt bakom 
det, samtidigt tror jag att delaktigheten är viktig. Jag har en 
icke-akademisk vänsterbakgrund. Jag har en vision att sträva 
efter jämställdhet, både i könsrelationen, klassrelationen, etnis-
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ka relationen och generationsrelationen. För att kunna utöka 
jämställdhetsutvecklingen, för att kunna minska klyftan och 
öka invandrarnas delaktighet är en åtgärd som kanske är väl-
digt provocerande att hävda positiv särbehandling, både i etnis-
ka och könsfrågan. I könsfrågan börjar det bli lite mer accepta-
belt. Vad menas med positiv särbehandling? Det finns två olika 
sätt. Det ena är att om två personer har samma förutsättningar 
prioriterar man kvinnor, det är en positiv särbehandling. Varför 
jag har förslaget, därför att jag inte tror att kvinnor ligger efter 
och de har sämre positioner. Det är inte deras val, det är sam-
hällets struktur som orsakar det. Man måste ha en kollektiv 
åtgärd, man måste skapa kollektiva åtgärder för att minska 
klyftan. Precis så argumenterar jag också för etniska minorite-
ter. De har sämre förutsättningar, en positiv särbehandling kan 
bidra till att klyftan minskas och deras delaktighet ökas. 

Nämn några andra sociologer eller forskare som står för samma 
åsikter som du? 

Kring könskvotering är det många feminister som forskar, 
kring etnisk vet jag inte om det är så många, en del kanske öns-
kar men vågar inte och en del kanske är rädda för att det skall 
leda till att den etniska majoriteten kan bli skrämd, det blir en 
utmaning och man menar att fientligheten ökar för att man 
säger att ja, vi har samma förutsättningar, varför valdes han 
eller hon till detta. På kort sikt finns rädslan men på lång sikt, 
och min poäng är, jag kan inte ha en nollposition och skrika 
erkänn mig, respektera mig. Jag måste skapa respekt genom att 
bevisa att jag är betydelsefull, genom att jag kan vara delaktig. 
Det är samhällets ansvar att öka delaktigheten, positiv särbe-
handling bidrar till det. Det är inte bara en akademisk fråga, det 
är en politisk åtgärd. Vi måste kämpa på olika fronter, när jag 
vänder mig till det svenska samhället försöker jag hela tiden 
betona samhällets ansvar för segregation, diskriminering, ra-
sism, utanförskap och så vidare. Men jag vänder mig till mina 
landsmänniskor och etniska minoriteter och försöker betona att 
knacka på dörren, var inte passiva. Jag försöker säga lämna den 
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gamla nostalgin åt sidan, det räcker att man lever ett dubbel-
marginellt liv, det är bara frustrerande. Det värsta för flyktingar 
och invandrare är att de kan bli dubbelmarginaliserade, man 
har inte någon stor betydelse för utvecklingen i hemlandet, man 
har ingen betydelse här heller. Det är den värsta krisen som kan 
inträffa. Men man försöker uppmuntra dem att bli mer integre-
rade, att de skall lämna åt sidan, inte hela bagaget men jag för-
söker uppmuntra dem att istället för att leva mellan två världar 
leva med två världar. Istället för att fastna mellan två kulturer 
så går det att leva med två kulturer. Man dör inte av att ha en 
mångkultur, en mångfald i sitt tankesätt. 

Du som har en vänsterbakgrund, står du för en social eller politisk 
och ideologisk förändring av samhället? 

Politiken har en viss betydelse för förändring av samhället i 
världen men jag har lärt mig att samhällsstrukturen och kultu-
ren är mycket, mycket viktigare än man tror. Politiska värden är 
viktiga för att ändra dagens situation men kulturella och sociala 
förändringar är viktiga för att ändra samhällets struktur på sikt. 
På så sätt är jag mer intresserad av kulturell verksamhet och 
teoretiska engagemang. Jag tror att civilsamhälle, civilkultur är 
mycket viktigt för utveckling av demokrati. Många gånger har 
utomparlamentariska rörelser, eller överhuvudtaget sociala rö-
relser mycket större betydelse än de etablerade partierna. 
Många har sagt till mig Mehrdad, du som har ork, hela det 
svenska samhället känner dig, varför engagerar du dig inte i 
partipolitiken, kandiderar för riksdagen och så vidare. 

Politisk historia. De sista femtio åren har politiken blivit mentalite-
tens historia. Du har liten lust att delta direkt i politiken? 

Jag vill inte fördöma att vara medlem av ett politiskt parti, 
det har sina fördelar och nackdelar. Det är inte min grej att sitta 
i riksdagen och hålla på med motioner och så. Simma i den där 
nyfikna världen av teorier. Jag är inte enbart teoretiker, jag är 
väldigt aktiv i det politiska livet, i sociala rörelser. Jag kanske 
kommer att ändra mig när jag blir äldre men nu känner jag att 
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sådan verksamhet som politiska partier och riksdagen bedriver 
är inte för mig. 

Skulle du säga samma sak för tio år sedan? 
Jag har haft den uppfattningen sedan 1986 att trots att jag 

varit aktiv inom det politiska livet tänkte jag nej, det var därför 
jag inte gick in i något politiskt parti, utan den akademiska 
verksamheten och sociala förhållningssätt. 
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Samtal med Christer Hedin 

 
Christer Hedin är docent vid Uppsala universitet och också verksam 
vid Stockholms universitet och har huvudsakligen studerat kristendo-
mens och islams teologi. Han disputerade år 1988 på avhandlingen 
Alla är födda muslimer. Islam som den naturliga religionen enligt 
fundamentalistisk apologetik. Hedin har skrivit ett antal populärve-
tenskapliga böcker om islam, senast Islam och västerlandet. Möten, 
myter och motsättningar (2006). 

 

När och hur blev du intresserad av islam? 
Under gymnasietiden läste jag naturvetenskapliga ämnen 

med avsikt att utbilda mig till ingenjör eller jägmästare. Efter 
studenten längtade jag efter mer humanistiska studier och bör-
jade läsa teologi i Lund. Det ledde fram till den gamla licentiat-
examen, som innehöll kravet på en ganska omfattande avhand-
ling. Min behandlade den äldsta kristna kyrkans syn på den 
helige Ande. Jag hade då läst en del klassisk grekiska och bygg-
de avhandlingen på grekiska källor. Samtidigt studerade jag 
filosofi och pedagogik för att kunna bli lärare. 

Ett erbjudande att bli förlagsredaktör i Stockholm kom emel-
lan, men efter fyra år på förlaget genomgick jag den praktiska 
lärarutbildningen och fick tjänst på ett gymnasium i Stockholm. 
I tjänsten ingick också att utbilda blivande lärare och efter hand 
flyttade min verksamhet över till Lärarhögskolan. Jag har behål-
lit några skoltimmar i veckan för att hålla kontakt med ”fältet”. 
Redan under studietiden i Lund blev jag rädd för att isolera mig 
i den akademiska världen. 

Som universitetslektor fick jag viss tid för egen forskning och 
valde då att fördjupa mig i en ”ny” religion, mest för att bredda 
mina kunskaper och få möjlighet till jämförande studier. Jag 
valde islam av många skäl. Jag hade träffat några muslimer och 
funnit att de ansåg skolans läroböcker och undervisning om 
islam fullkomligt missvisande. Det betydde att några ville slippa 
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skolans religionsundervisning, vilket var möjligt i Sverige fram 
till 1996. 

Jag hade haft en del judar som elever. De hade valt att inte 
deltaga i undervisningen men kom tillbaka eftersom de hade 
hört att undervisningen var intressant och att man kunde få nya 
kunskaper om både sin egen religion och andras. Jag hoppades 
att det skulle bli på samma sätt med muslimerna i Sverige. Vi 
skulle hjälpas åt att förändra skolans undervisning om islam så 
att de accepterade den och genom sitt deltagande bidrog till 
större kunskap och förståelse för deras religion. 

I många diskussioner hade muslimer åberopat Koranen och 
hävdat att deras åsikter hade stöd av den. Om man inte kunde 
se det i den svenska översättningen påstod de alltid att det be-
rodde på felöversättning. Jag började läsa arabiska och lärde 
mig så mycket att jag kan gå till texterna och se vad det står. 
Koranen har sedan fått en stor betydelse för mina studier och 
mina egna böcker om islam. 

Skulle du kunna berätta lite om din forskning kring islam? 
Min doktorsavhandling handlade om nutida islamisk infor-

mationslitteratur för västerländska läsare. Bakgrunden är den 
ström av litteratur om islam som kommit ut främst i England 
under senare delen av 1900-talet. Den har till uppgift att över-
tyga muslimer i Västerlandet om värdet av att behålla sin religi-
on och inte lockas till sekularisering, kristendom eller nyandliga 
rörelser. Denna litteratur har också till uppgift att informera 
utomstående om islam. Det genomgående temat är islams över-
ensstämmelse med förnuftet och naturen. Jag analyserade inne-
börden i detta påstående och argumentationen som skulle stödja 
den. Det framgick av undersökningen att en rad grundläggande 
begrepp kan definieras på olika sätt av islamska teologer och 
västerländska filosofer. Inom dessa grupper föreligger inte heller 
någon samstämmighet. 

Det framgick också tydligt att västerländska forskare under 
lång tid har etablerat en bild av islam som muslimer inte känner 
igen. Det är kanske inte så överraskande. Västerländsk religi-
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onshistoria är full av myter om andra religioner, som har fyllt 
olika behov. Islambilden har präglats av kolonialtidens stäm-
ningar. Då gällde det att framställa ”Orienten” som efterbliven 
och präglad av förtryck. Det motiverade kolonialherrarnas 
maktanspråk. ”Vi måste skydda dessa folk från den värsta fien-
de de har – sig själva” som det hette. Islam intog en central plats 
i argumentationen. Denna tendentiösa skildring av islam ingår i 
den forskningstradition som i vår tid kallas ”orientalism”. 

Min senare forskning har handlat om både islams teologi och 
islamforskningen i Sverige. Jag har också skrivit en del om för-
hållandet mellan judendom, kristendom och islam. För mig är 
religionshistoria en vetenskap som skall försöka urskilja det 
grundläggande mönstret i olika religioner, både i teorierna och 
utövningen. Texterna och det praktiska livet hänger så nära 
samman att man inte kan skilja dem åt. Jag har studerat Kora-
nen och det som kallas haditer, alltså berättelser om Muham-
meds liv och yttranden i praktiska frågor. Jag vill belysa hur 
dessa används i dagens diskussion om till exempel jämställdhet 
och ”jihad”. Jag har också granskat inslaget av orientalism i 
den svenska forskningen och funnit tydliga uttryck för orienta-
lism i den litteratur som framträdande religionshistoriker läm-
nat efter sig. 

Vilka är de rådande teorierna kring islam idag? Hur väl framme är 
de nordiska länderna i forskningen kring islam? 

Nutida teorier är beroende av de ämnen som avhandlas. 
Nästan allt som skrivs om islam i dag har anknytning till aktuell 
politik. Det handlar ofta om så kallad islamism och vad islamis-
ter anser i politiska frågor. Många forskare är medvetna om 
orientalismens inflytande och skriver för att avfärda myter. Det 
handlar mycket om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det 
skrivs mycket om sufismens tankar i äldre och nyare tid. En 
mindre del av forskningen ägnas åt klassisk teologi och Kora-
nen. Däremot utkommer en del böcker om Muhammed. Särskilt 
västerländska forskare vill gärna studera Muhammed i tron att 
man därigenom kan fånga ”islams väsen”. Fortfarande är dock 
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forskningen på alla dessa områden starkt präglad av forskarnas 
förutsättningar. Det är i regel lätt att avgöra om forskaren är 
muslim eller inte. 

Det har blivit vanligt att religionshistoriker som ägnar sig åt 
islam kallas ”islamologer”. Jag tycker att detta är missvisande 
för en islamolog borde vara (ungefär som en bysantolog) en 
som känner till allt om islam. Man bör alltså vara bekant med 
islamsk kultur, alltså konst, litteratur, musik och arkitektur, 
historia och olika statsskick genom tiderna förutom språk och 
annat som berör islam. Många islamforskare kan vara insatta i 
arabisk litteratur, men araberna är bara en tiondedel av värl-
dens muslimer. Islamologer har i regel ingen särskild kunskap 
om till exempel afrikansk och indonesisk litteratur med anknyt-
ning till islam. 

För att islamologer skall leva upp till sitt namn ingår de för-
bund med någon annan disciplin, främst från samhällsvetenska-
pen, och skapar sig ett visst berättigande genom att ta över dess 
metoder. Därför är det vanligt att statsvetare och religionshisto-
riker skriver om islam på samma sätt. De försöker analysera 
nutida politiska rörelser med hjälp av exempelvis Foucaults 
teorier. Då innehåller avhandlingarna mycket om olika ”diskur-
ser”. De som imiterar samhällsforskare skriver allmänt om 
”globaliseringens” inflytande på islam i olika avseenden utan 
att klargöra vad som är nytt och specifikt i fråga om islam, som 
alltid varit en global företeelse. Det gör att en religionshistorisk 
avhandling om politisk islam inte skiljer sig från en statsvetares 
framställning. 

Enligt min uppfattning bör en religionshistoriker framhäva 
islams idéhistoria och texter som bakgrund till nutida politik. 
På så sätt kan man lättare bedöma om religionens läroinnehåll 
haft någon betydelse för politiken eller om det bara är retoriken 
som hämtats från islam. Man bör som religionshistoriker också 
skapa relief åt muslimernas åsikter genom att jämföra med 
andra religioner. Därför undviker jag att kalla mig islamolog. 
Jag vill hellre vara religionshistoriker med ett specialintresse för 
islam. För mig gör religionens egenart att metoder inte utan 
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vidare kan hämtas från andra vetenskaper. Jämförelsen är vik-
tig. Den moderna religionshistoriens fader, Max Müller, ut-
tryckte det med orden: ”Den som bara känner till en religion, 
känner inte till någon.” 

För övrigt är det svårt att tala om dominerande teorier inom 
islamforskningen. Det finns feminister som understryker genus-
frågor. Till dem hör Fatima Mernissi, som dock använder tradi-
tionella analysmetoder i sin historiska forskning. Det finns en 
fransk marxist, Maxime Rodinson, som tolkat Muhammed och 
islam med historiematerialismens metoder. Det är dock ovanligt 
i dag. Det finns också en rad socialantropologer, som blir islam-
forskare genom att studera samhällen där islam är den domine-
rande religionen. De använder gängse socialantropologiska me-
toder. 

Svensk och nordisk islamforskning spelar ingen internationell 
roll i dag. Vi har tidigare haft en islamforskare med internatio-
nellt anseende, Tor Andræ, död 1947 som biskop i Linköping. 
Danmark har kanske legat längst framme i Norden det finns 
knappast någon nordisk forskare i modern tid som haft betydel-
se för islamforskningen i världen. Alla de nordiska länderna har 
haft någon som är känd i hemlandet men obekant för alla 
andra. Den främsta islamforskningen i dag finns i Förenta sta-
terna, intressant nog. Det kan bero på att de inte haft samma 
tradition av orientalism. Det kan också bero på att de har så 
många forskare med så stora resurser att några måste bli fram-
gångsrika. 

Tror du att ”islamofobin” i västvärlden beror på stor okunskap om 
islam och allmän rädsla för det främmande? Hur stor tror du den van-
lige svenskens kunskap är om denna religion? 

Islamofobin i västvärlden beror enligt min uppfattning inte 
på okunnighet om islam men islomofobin bidrar till att okun-
nigheten består. En allmänt negativ inställning till islam gör att 
man inte bryr sig om att skaffa sig kunskaper. Det finns många 
sätt att göra det om man verkligen vill. Jag tror att de flesta 
anser sig veta fullt tillräckligt för att kunna deklarera sin avsky 
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för religionen. Därför måste det till en attitydförändring för att 
allmänheten skall vilja skaffa sig kunskaper och hur den skall 
komma till stånd vet jag inte. 

Vi har tidigare avskytt katoliker lika intensivt och det ändra-
des inte förrän Solidaritet började sin katolska fackliga verk-
samhet i Polen på 1980-talet och sandinisterna i Nicaragua 
markerade sin anknytning till katolska kyrkan. Då blev Olof 
Palme ”omvänd” och det påverkade regeringen och hela landet. 
Vi väntar fortfarande på en händelse som visar en positiv sida 
av islam och som är så viktig att den exponeras i välvillig anda 
på TV under lång tid. Det kan hjälpa. 

De flesta svenskar förknippar islam med krig, terror och 
kvinnoförtryck. Det finns ett stort intresse för sufismen, men 
den uppfattas nästan som ett avsteg från islam, som en sorts 
proteströrelse. Det är också bara i högre samhällsklasser som 
den är bekant. Det nutida intresset för New Age bereder väg för 
sufismen. Skolans undervisning om islam kan vara ganska neu-
tral, men det hjälper inte upp helhetsintrycket eftersom medier-
na gärna framhäver det som redan är föremål för motvilja. Ef-
tersom medierna är kommersiella måste de ligga ”i fas med för-
domarna” och det förstärker dessa fördomar ytterligare. En bok 
som Inte utan min dotter lästes av stora grupper svenskar, mest 
kvinnor i alla samhällsklasser. 

År 1991 sade Viviann Franzén i ett valtal för Ny demokrati: 
”Det dröjer inte länge förrän svenska skolbarn tvingas vända sig 
mot Mecka i bön.” Detta kanske bidrog till att partiet kom in i 
Sveriges riksdag samma år. Sedan åkte de ut 1994, men 1991 
kunde alltså ett sådant argument bedömas som ”säljande” – och 
visa sig vara det! Då kan man väl dra slutsatsen att rasism och 
främlingsfientlighet hämtar näring ur rädslan för och okunnig-
heten om islam. 

Kapitel 7 i din bok Islam i samhället var väldigt intressant för mig. 
Hur kritiskt inställda tror du svenskar är till islams patriarkaliska ytt-
ringar såsom månggifte, skilda sexuella normer för män och kvinnor 
med mera? 
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Svenskar är i vår tid ytterst kritiska till alla former av kvin-

noförtryck. Under senare tid har uppmärksamheten riktats mot 
hedersmord. Tidigare var kvinnlig könsstympning ett kärt ämne 
för både journalister och allmänt islamkritiska. Sedan har vi 
haft en intensiv ”slöjdebatt” med anledning av att en program-
ledare i TV vägrats bära slöja. Det finns ett starkt motstånd mot 
allt kvinnoförtryck men det beror förmodligen på att dessa frå-
gor erbjuder de tacksammaste argumenten i en debatt som 
framsprungit ur främlingsrädsla och osäkerhet inför det ovana.  

En sik fick inte köra spårvagn i Göteborg för att han hade 
turban. Det är omkring femton år sedan, men man kan fråga sig 
om inställningen har ändrats så mycket sedan dess. Många affä-
rer kräver att de anställda skall underkasta sig allmänna krav på 
klädsel. Om huvudbonad är förbjudet, gäller det också slöja. 
Debatten i Sverige får också bränsle av att kvinnliga muslimer 
från främst Iran kräver förbud mot slöjor med motiveringen att 
den uttrycker ett religiöst sanktionerat kvinnoförtryck. Det är 
givetvis sant i många fall. De har själva upplevt det i sina hem-
länder och betraktar det därför som den enda sanningen, vilket 
dock är en förenkling. 

Svenskar uppfattar Mellanösterns traditioner som typiska ut-
tryck för islams livsstil. Man tar inte reda på hur kristna från 
samma kultur ser på hedersmord och hur kristna från Etiopien 
praktiserar kvinnlig könsstympning. Man tror att kristen etik är 
svensk etik. Politiker som anknyter till kristendomen vill gärna 
att den kristna religionen skall få äran av demokrati, jämställd-
het och mänskliga rättigheter. Här borde information också 
bidra till större kunskap. Då skulle fler inse att alla religioner 
uppmuntrat krig och kvinnoförtryck. Alla har motarbetat de-
mokrati och mänskliga rättigheter när de inte själva haft nytta 
av frihet och inflytande. Om vi dessutom visste lika mycket om 
kvinnor i andra delar av den muslimska världen som vi vet om 
arabvärlden, skulle bilden av islams förtryckande karaktär kun-
na tona bort. Dit tycks det för närvarande vara långt. 

Slöjan har fått en så central roll i debatten eftersom den är 
ett synligt tecken som kan tolkas i olika riktningar. Sedan länge 
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har den tolkats som en symbol för kvinnoförtryck. Engelsmän-
nen använde den för att motivera sin ockupation av Egypten vid 
1900-talets början. Vi svenskar kan se det som ett uttryck för 
vår stora jämställdhet och vårt förträffliga samhälle att vi inte 
har slöjor. Jag tror alltså att isolering och nationell självbelåten-
het ligger bakom debatten om slöjan, men det som betyder mest 
är ovanan. Bara vi hinner vänja oss kommer det att gå lättare. I 
framtiden kommer denna slöjdebatt att uppfattas som mycket 
inskränkt. 

Hur vill du förklara bruket av slöjan bland muslimska kvinnor? Var-
för bär de slöja och vad anger de för orsak till det? Vad anser du 
orsaken vara? Är slöjan en patriarkalisk yttring? 

I min beskrivning av värderingar och värderingskonflikter 
brukar jag skilja på det jag kallat ”centraletik” och ”signal-
etik”. Det finns enligt min uppfattning olika nivåer på etikens 
område. Högst upp befinner sig de allmänna principer som 
sammanfattar övergripande ideal. På den nivån finns det en 
betydande värdekonvergens. ”Alla” håller med om betydelsen 
av människovärdet, livets helighet, solidaritet och rättvisa. Frå-
gan är sedan vad detta innebär i konkreta etiska val, som inför 
abort, dödshjälp och dödsstraff. Då visar det sig att det förelig-
ger en stor divergens inom religionerna. 

När man kommer till den lägsta nivån, alltså vardagsregler, 
finns det en divergens mellan grupper som vill hålla samman 
kring en tradition eller religion. Detta kallar jag signaletik. Ju-
diska matregler fungerar så. Detsamma gäller enligt min upp-
fattning slöjan. Hår och huvudbonader har i alla tider spelat en 
dominerande roll inom signaletiken. Jag anser att man skall 
uppmuntra all signaletik som inte skadar andra. Det stärker 
gemenskapen i gruppen. Eftersom olika grupper i stora frågor 
vill detsamma som andra, kan det bli som en tävlan med andra 
grupper i att göra gott. 

Det finns många muslimer som vill bevara sin gamla kultur 
när de flyttar från till exempel Somalia till Sverige. De kan an-
vända slöjan i det syftet. Andra kan uppfatta det som en bekän-
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nelsehandling, antingen de är muslimer från födseln eller har 
konverterat senare. Slöjan kan vara ett utslag av patriarkal kul-
tur men den behöver inte vara det. Ett förbud mot slöjor inne-
bär inte automatiskt att kvinnan ställning förbättras. Jämställd-
heten måste byggas underifrån med utbildning som skapar rätt-
visa i familjen och samhället. Kvinnor måste bli ekonomiskt 
oberoende av män i alla sammanhang. 

Många muslimska feminister var aktiva i anti-koloniala rörelser och 
är ännu aktiva i nationalistiska rörelser som ofta är islamistiska och 
förespråkar sharialag. Vad tror du orsaken till det är? 

Denna fråga ställer jag mig lite frågande till. Egypten hade 
ända sedan 1936 en kvinnlig gren av Muslimska Brödraskapet. 
Den var naturligtvis anti-kolonial men förespråkade sharialagar 
ända från sin tillkomst. Det uppfattades av medlemmarna som 
en insats för kvinnan. I Marocko var Fatima Mernissi så vitt jag 
vet antikolonial från början, men liberal antiislamisk feminist. 
Sedan har hon blivit islamisk – men inte islamistisk – feminist. 
Hon har en mycket liberal syn på islam och talar inte om sha-
rialagstiftning. 

Det finns alltså gamla islamistiska feminister som förblivit 
både islamister och feminister men som nu kanske framträder 
mer öppet med påståendet att islam är kvinnans räddning. Då 
är det alltid fråga om en särartsfeminism, som hävdar att den 
sanna jämställdheten måste ge kvinnan rätt att vara kvinna – 
och sedan följer en rad schablonföreställningar om kvinnans 
sanna natur. Detta kan egentligen bara förenas med annan fe-
minism i den tunna luften på etikens högsta och mesta abstrakta 
nivå. 

Det intressanta är att vissa feminister som tidigare tog av-
stånd från islam numera kan betrakta islam som en tillgång i 
jämställdhetsarbetet. Jag uppfattar detta som en ren strategi. 
Utgångspunkten är alltid att profeten Muhammed själv var en 
stor feminist, men att efterträdarna förrådde hans höga ideal. 
Detta bygger på en historisk frihandsteckning, eftersom man vet 
så litet om honom. Det liknar exakt kristen feminism, som häv-
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dar att ”Jesus upprättade kvinnan”, trots att mycket talar i 
motsatt riktning. 

Tror du utbytet och förståelsen mellan kristna, judar och muslimer 
kommer att öka i framtiden? Tror du att utbytet mellan religionerna 
underskattas idag? 

Kontakterna mellan dessa religioner kommer säkerligen att 
utökas i framtiden, eftersom alla förbindelser mellan religioner 
kommer att fördjupas och intensifieras. Här finns dock en rad 
intressanta frågor som är svåra att svara på. Vilka kommer att 
träffas och lära känna varandra? Blir det bara en elit under det 
att bekännarna i folkdjupet upprätthåller sin gemenskap genom 
att ta avstånd? Man kan jämföra med de ortodoxa kyrkornas 
motvilja mot katoliker, som ständigt hämtar ny näring ur min-
net av fjärde korståget år 1204, då katoliker plundrade Kon-
stantinopel. I dag träffas patriarker och kardinaler, men orto-
doxa kristna i allmänhet är lika negativa som förut mot katoli-
ker. 

Man kan också fråga sig hur grupper inom de olika religio-
nerna kommer att ställa sig till samarbete och dialog. I dag finns 
det kristna som tar bestämt avstånd från islam och från alla 
kristna som vill föra en dialog med muslimer. Det finns former 
av kristen väckelsefromhet som underhåller känslan av sin egen 
utvaldhet och renlärighet genom att avvisa alla kontakter med 
islam. Dessa kristna håller sig nära judarna och ivrar för Israels 
sak i övertygelsen om att judarnas återvändande till Israel skall 
påskynda Kristi återkomst. Det finns också muslimer som avvi-
sar alla kontakter med kristna, eftersom de tror att all dialog är 
en förtäckt kristen mission. 

För kristna är problemen större eftersom de kristna under 
1800- och 1900-talen väntade sig att hela världen skulle bli 
kristen inom en snar framtid. Omkring 1950 kom denna över-
tygelse av sig och från 1970-talet började alla de övriga religio-
nerna att få nytt liv och ny självkänsla. Hindunationalismen i 
Indien är ett exempel på att detta inte bara gäller islam utan lika 
mycket andra religioner. De kristna har inte hunnit utarbeta 
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någon religionsteologi. Katoliker har sedan gammalt haft en 
öppen inställning till andra religioner, men protestanter har 
genom sin osäkerhet blivit mycket fördömande. Det kommer att 
ta lång tid för dem att finna sig tillrätta i det nya religiösa land-
skapet. 

Varför blir många i hemlandet sekulariserade invandrare aktivt re-
ligiösa efter ett par år i väst? Hur hanterar de kulturkrocken, framför-
allt avseende på sexuella normer och könsroller? 

Alla som flyttar till ett nytt land tycks knyta sin identitet 
starkare till religionen. Sekulariserade svenskar som i Sverige 
blir tillfrågade om sin religion kan säga att de inte vill kalla sig 
kristna även om de är medlemmar av kyrkan – vilket fortfaran-
de är vanligt. Om de flyttar till Australien kan de börja besöka 
kyrkans gudstjänster och om någon frågar säger de sig vara 
kristna, utan några invecklade reservationer. Där uppfattas 
självklart religionen som en del av deras gamla kultur och att 
vara kristen tolkas bara som en form av religiöst grundad ge-
menskap. Den förutsätter ingen uttalad tro på specifika lärosat-
ser. 

Invandrare från till exempel Mellanöstern kommer från ett 
område där religion och kultur har smält samman. De har en 
rad värderingar som de inte vet om eftersom alla delar dem och 
det självklara kan man inte vara medveten om. När de kommer 
till Sverige blir deras traditionella värderingar plötsligt medvet-
na för dem. Samtidigt blir de ifrågasatta av omgivningen, direkt 
eller indirekt genom att alla här gör annorlunda. Det skapar en 
osäkerhet som kan leda till att man sluter sig samman i hemmet 
eller invandrargruppen. Man vill också skydda barnen från det 
svenska samhället för att kunna flytta tillbaka hem eller åtmin-
stone kunna visa upp barnen för släkten vid tillfälliga besök i 
det gamla hemlandet. 

Allt detta kan leda till olika försök att finna en fast grund för 
kravet på lydnad mot de gamla reglerna och för känslan av 
sammanhang med den gamla kulturen. I båda dessa fall erbju-
der religionen något mer påtagligt än bara sådana begrepp som 
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”kulturen” eller ”traditionen”. Religionen tycks vara både äldre 
och starkare som grund att bygga på i den obehagliga känslan 
av att allt som tidigare varit stadigt och självklart nu kan störta 
över ända. 

Till detta bidrar också att religiösa ledare som följer med 
från hemlandet ofta är för obildade för att kunna ta itu med den 
nya kulturens detaljer var för sig. De stöder föräldrar i deras 
förbjudande inställning till barnens krav på öppenhet mot det 
nya. Allt detta kan skapa mycket djupgående konflikter och de 
föräldrar som klarar anpassningen till det nya utan att förlora 
barnens förtroende är mycket beundransvärda. 

Judarna kom till Sverige 1775. De etablerade sig snart i vårt 
land och är nu fullkomligt integrerade eller assimilerade. De har 
sin identitet i matreglerna och de judiska högtiderna och en del 
av de gamla könsrollerna finns kvar, bland annat genom att 
kvinnorna har särskilda platser i synagogorna. När det gäller 
sexualmoralen finns det inget som tyder på att svenska judiska 
ungdomar lever på ett annat sätt än andra svenska ungdomar. 
På den punkten tycks de vara fullkomligt assimilerade, men de 
anser sig inte förtryckta på den punkten. Trots att judisk sexu-
almoral kräver att samlag bara skall äga rum inom äktenskapet 
förekommer ingen diskussion om detta. 

Tror du att ditt förhållningssätt till islam bidrar till att öka förståelsen 
för denna religion? På vilket sätt? 

Det händer att studenter säger sig ha fått en ny syn på islam 
genom min undervisning. Det gläder mig naturligtvis, men det 
betyder säkert inte mycket i det stora hela, åtminstone inte på 
kort sikt. Jag har diskuterat fördomarna mot islam med många 
och det enda jag vågar säga är att det inte finns någon lösning 
på kort sikt. På lång sikt blir det säkert bättre genom den nya 
generationen lärare som på olika sätt blivit medvetna om orien-
talismens inflytande över läroböcker och lärarutbildning. 

Ett sorgligt kapitel är forskningens betydelse. Sverige har sat-
sat stora summor på islamforskning under de senaste decenni-
erna, men under den tiden har förståelsen för islam bara mins-
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kat och fördomarna vuxit i omfattning och inflytande. Det kan 
bero på att många forskare är ivriga att få pengar till forskning 
för att själva slippa undervisa. Det anses inte lika lockande och 
hedrande att undervisa och då kommer forskningens frukter 
inte blivande lärare tillgodo. De stora summor som satsats på 
forskning om islam i Sverige har säkerligen varit till gagn och 
glädje för enskilda forskare men de har inte bidragit till förståel-
sen för islam och de har definitivt inte varit till någon glädje för 
Sveriges muslimer. 

Medierna har inte heller gjort någon nytta. Det bestående in-
trycket av deras islambevakning är att religionen, alltså islam, 
är upphov till allt vad muslimer tar sig för. Jag vill gärna fram-
häva att allt vad muslimer gör kan de göra av andra skäl än sin 
religion, och kristna kan ha gjort liknande handlingar i andra 
sammanhang. Jag vill också framhäva ekonomiska orsaker till 
politiska händelser. I min undervisning har jag möjlighet men 
knappast i medierna. En gång ringde redaktionen för TV-
programmet Agenda och ville höra min åsikt om ett sprängat-
tentat. Var det inte ”islam” som låg bakom? Jag framhöll att 
det fanns politiska skäl som kunde vara viktigare. De hörde inte 
av sig mer, men i programmet framträdde en annan islamfors-
kare och sade precis vad de ville: ”Islam” som var orsak till 
brottet. 

I mina skrifter om islam vill jag gärna framhäva hur musli-
mer själva ser på sin religion. Det är ett försök att beskriva de-
ras perspektiv och motiven bakom ett visst beteende. Det leder 
ofta till protester. Några frågar upprört: ”Så du försvarar is-
lam?” Vid en kurs för journalister fick jag frågan: ”Så du menar 
att vi skall börja gulla med islam?” Jag vill egentligen bara vid-
ga det spektrum av orsaksförklaringar som kan komma till an-
vändning när muslimer beter sig på ett visst sätt, men det bru-
kar missuppfattas – medvetet eller omedvetet.  

Som forskare har jag också blivit angripen av andra religi-
onshistoriker, som menar att jag inte är vetenskaplig eftersom 
jag inte är tillräckligt avvisande. Det är förmodligen så att en 
viss attityd alltid är förknippad med vetenskapligheten. I forsk-



305 

 
ning om buddhismen är det ingen som kräver en avvisande 
hållning. Den religionen har länge haft hög status i Västerlandet 
och de traditionerna lever kvar. De olika religionerna har ett 
visst anseende och det påverkar forskningens förhållningssätt. 

Hur distanserar du dig själv till de politiska konflikterna i den mus-
limska världen? 

Den frågan har jag inte tänkt på, men jag tror inte jag är helt 
distanserad. Jag brukar framhålla Mohammad Mosaddeqs in-
satser i Iran på 1950-talet i positiva ordalag. Det innebär en 
kritik av Förenta staterna, eftersom CIA bidrog till att han stör-
tades. Vissa andra kan jag nog också ”ge beröm” som den egyp-
tiske militären och politikern Gamal Abdel Nasser, även om jag 
försöker peka på hans hårdhet mot politiska motståndare. Av 
de äldre muslimska ledarna är det ”frestande” att tala väl om 
Afghani och Abduh, som båda bidrog till förnyelse av religionen 
och samhället. I det sammanhanget framträder lätt en kritik av 
britterna och många uppfattar mig nog som kritiskt inställd till 
det engelska kolonialväldet. 

Det jag kan göra för att distansera mig är väl att försöka be-
lysa alla personer och händelser ur olika perspektiv. Jag skulle 
vilja göra det genom att framhålla de goda sidorna hos alla, så 
att andra kan se hur goda motiv kan driva människor till hand-
lingar som eftervärlden fördömer. Det är lättare att se nackde-
larna när man har facit i handen. Det är som att undervisa om 
olika religioner. Det bästa sättet att vara objektiv kan ju vara 
att framhäva det goda i alla religioner. Det bör ju få samma 
effekt som att peka på fördelar och nackdelar hos alla. I det 
senare fallet får man en objektivitet på mikronivån men i det 
förra kan objektiviteten bli lika stor men endast om man beak-
tar helheten. 

Objektivitet är ett oklart begrepp. Om det finns fördomar i 
ett samhälle kan man bidra till balansen genom att framhålla 
det som uppväger dem. Det kan medföra att exempelvis studen-
ter sammanlagt får en balanserad syn på en företeelse. Det är 
väl den typen av objektivitet jag kan hoppas på att åstadkom-
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ma, men risken finns då alltid jag uppfattas som ”köpt” av ena 
sidan eller så partisk att jag inte inger förtroende. Därför är min 
största önskan att jag som lärare skall inge ett sådant förtroende 
att de som hör mig tycker att mina åsikter är värda att fundera 
på. Det kan starta en process som i längden har förmåga att 
påverka attityder och värderingar. 
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Samtal med Jens Rydström 

 
Jens Rydström är fil.dr i historia vid Stockholms universitet och fors-
kar bland annat om det registrerade partnerskapets historia i Norden. 
Han disputerade år 2001 på avhandlingen Sinners and citizens. Bestia-
lity and homosexuality in Sweden 1880–1950 och har specialiserat sig 
på homosexualitetens historia i Sverige. 
 

Skulle du vilja berätta lite om dig själv och din bakgrund som forska-
re? Hur blev du intresserad av queerforskning? Skulle du vilja titulera 
dig genushistoriker eller sexolog? 

Jag påbörjade min forskarutbildning 1993 och tvekade länge 
mellan att skriva något om homosexualitetens historia och ett 
mer politiskt eller militärhistoriskt ämne. Historia var mitt hu-
vudintresse och det var svårt att välja. Jag trodde då att jag 
skulle bli isolerad om jag valde homohistoria, men å andra si-
dan eftersträvade jag inte en akademisk karriär som sådan. Jag 
hade arbetat som lärare i tio år och det var mest för min egen 
skull, för att vidga mina vyer, som jag bestämde mig för att 
söka till forskarutbildningen. 

När jag så småningom valde att forska i homosexualitetens 
historia är det något som jag aldrig behövt ångra. Tvärtemot 
vad jag hade befarat har jag blivit efterfrågad och många har 
varit intresserade av mitt ämne. Den period jag har doktorerat, 
1990-talet, har också varit en period då både genusforskning 
och queerforskning har expanderat och vunnit allmän respekt. 
Det är i sig en intressant historisk fråga, varför 1990-talet över 
hela världen har varit det årtionde då homosexuella har blivit 
mer synliga i massmedierna och då frågor om samkönad sexua-
litet och samlevnad blivit mycket uppmärksammade i så gott 
som alla jordens länder. Arbetet för homosexuellas rättigheter 
har pågått sedan slutet av 1800-talet, men perioder av små 
framgångar har avlösts av perioder av skoningslöst förtryck. 
Homosexuella förföljdes och mördades i de totalitära staterna 
under 1930-talet och homosexualitet som sådan brännmärktes 
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på 1950-talet. Sedan, med början på 1970-talet, har strävande-
na att uppnå mänskliga rättigheter för homosexuella krönts 
med framgång i många länder, och 1990-talet har bevittnat det 
massmediala genombrottet för en homosexuell livsstil på ett 
globalt plan. 

När jag ägnar mig åt dessa frågor är det i första hand som 
historiker, som genushistoriker. Sexologi är en viktig vetenskap, 
men den förutsätter kompetens i medicin. Genusteori är en vik-
tig beståndsdel i mitt arbete, och man kan hävda att queer-
teorin har åstadkommit en ”genusifiering” av forskning kring 
homosexualitet, genom att visa hur viktig genusordningen är för 
den sociala kontrollen av människors sexualitet. 

Hur ser forskningsläget ut för närvarande rörande homosexualite-
tens historia i Sverige och internationellt? Vilka teorier och metoder är 
mest betydelsefulla? Vilka har du använt dig av i din forskning? 

Som jag tidigare påpekat har de senaste tio åren inneburit en 
mycket kraftig expansion av forskning kring homosexualitet 
som samhällsfenomen, och inte minst dess historia har rönt 
stort intresse. I Sverige genomfördes en första konferens om 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring homo-
sexualitet i Göteborg 1995 och det innebar på sätt och vis start-
skottet för en våg av ny och intressant forskning. Sedan dess har 
flera avhandlingar och ett otal artiklar publicerats i ämnet. 
Queer-seminarier har inrättats vid universiteten i Stockholm, 
Uppsala och Göteborg, och kurser i homosexualitetens historia 
ges för närvarande vid flera lärosäten i Sverige. 

Internationellt började uppgången för homosexualitetsforsk-
ning något tidigare, med Storbritannien, Nederländerna och 
Förenta staterna som viktiga föregångsländer. Forskare som 
Jeffrey Weeks och Kenneth Plummer i Storbritannien, Gert 
Hekma och Theo van der Meer i Nederländerna och George 
Chauncey och Leila Rupp i Förenta staterna har alla bidragit till 
att utveckla både den teoretiska och empiriska basen för denna 
gren av historieforskningen. 
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Samtidigt med att jag påbörjade mitt forskningsprojekt ”Sin-

ners and Citizens” utvecklades queer-teorin globalt och den har 
betytt mycket för hur jag har ställt frågorna till mitt material 
och hur jag har närmat mig forskningsfältet. Idéer som den ra-
dikala dekonstruktionen av identiteter eller historiens diskonti-
nuitet har jag haft svårt att operationalisera i min forskning, 
men konstruktivismen har betytt mycket för hur jag har arbetat 
med mitt material. Min forskning är stabilt empiriskt grundad, 
och jag har i stort sett använt mig av traditionell historisk me-
tod, men de nya teorierna inom queerfältet har hjälpt mig att 
ställa nya frågor och att analysera mina resultat på ett delvis 
annorlunda sätt. 

Kan försöken att straffa homosexuella och förklara dem som men-
talt rubbade ha varit ett sätt för samhället att uppnå kontroll över den 
sexuella sfären? 

Naturligtvis, konstruktionen av homosexualitet som en egen-
skap hos en avgränsad grupp individer, från slutet av 1800-
talet, sammanfaller med industrikapitalismens storhetstid. I ett 
nytt samhälle, som i allt högre grad byggde på kontroll av med-
borgarna med alltmer subtila medel, kunde sexualiteten inte 
lämnas okontrollerad. Lägg märke till att hetrosexualiteten ock-
så konstrueras, samtidigt som man uppfinner begreppet homo-
sexualitet. Alltså låser man in människorna i kategorier som 
föreskriver ett ”normalt” sexuellt beteende och stigmatiserar det 
”onormala”. Sexualiteten reglerades också hårt i det traditionel-
la, agrara samhället, men det var en reglering som byggde på 
syndabegreppet, på idén om att vem som helst kunde synda och 
dessutom få förlåtelse. Idén om en inneboende läggning ”dö-
mer” den avvikande individen till ett liv i ångest och lidande, i 
det att han eller hon tillskrivs en sjuk sexualitet som inte kan 
förlåtas, endast ”botas”. Många försök att ”bota” homosexua-
litet har lett till namnlösa lidanden för ett stort antal individer 
och det mest diaboliska därvidlag har varit den internaliserade 
känslan av att vara ”onormal”. 
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Den europeiska kolonialismen förde också med sig homofo-

bin. I de flesta samhällen fanns institutionaliserade och accepte-
rade former för samkönad sexualitet, men framför allt i de brit-
tiska kolonierna infördes en viktoriansk sexualmoral och gamla 
kulturella mönster slogs sönder. Nu hävdar en del ledare i de 
forna koloniserade områdena, som till exempel Robert Mugabe 
i Zimbabwe, att homosexualiteten är en västerländsk uppfin-
ning som européerna tagit med till hans land. I själva verket är 
det precis tvärt om. Vad européerna tog med till Zimbabwe var 
intoleransen och den religiöstmedicinskt motiverade fördömel-
sen. 

Hur långt sträckte sig denna samhälliga kontroll under perioden 
som du har undersökt i din avhandling? Var den effektiv? 

Låt oss säga att den effektiviserades alltmer. Sverige i slutet 
av 1800-talet var i stort sett ett agrart samhälle, präglat av 
kristna värderingar. Sexualiteten var strängt reglerad, men kon-
trollen var inte särskilt effektiv. Det som framför allt stod under 
sträng kontroll var den reproduktiva sexualiteten. Hor och 
lönskaläge, det vill säga utomäktenskapligt sex mellan man och 
kvinna, var betydligt mer kontrollerat än sex mellan personer av 
samma kön. På landsbygden sågs tidelag, det vill säga sex med 
djur, som ett stort problem, men det var för att det framför allt 
uppfattades som ett egendomsbrott. Ett djur som utsatts för en 
sexuell handling var besudlat och enligt traditionen skulle det 
slaktas utan att man fick äta av köttet. 

Sex mellan personer av samma kön problematiserades i takt 
med urbaniseringen. Dels uppstod homosexuella subkulturer i 
de större städerna, dels spreds uppfattningen att samkönad sex-
ualitet, i stället för ett brott och en synd, var symptom på ett 
medicinskt tillstånd. Detta ledde till att en allt större grupp 
människor började betrakta sig som homosexuella och till att 
samhällets majoritet också räknade med existensen av en sådan 
grupp. 

Därvid uppstod ett legalt och moraliskt dilemma. Eftersom 
sådan sexualitet redan var förbjuden enligt lag, var den logiska 
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följden fängelse. Men om man nu började betrakta dessa hand-
lingar som symptom på en sjukdom fick man problem. Man 
kunde ju inte sätta sjuka människor i fängelse. Så samtidigt som 
antalet åtal för ”onaturlig otukt” ökade kraftigt under 1930-
talet, sjönk den genomsnittliga strafftiden som utmättes av 
domstolarna, och ett allt större antal människor hänvisades i 
stället till mentalsjukhusen. På det sättet minskade rättssäkerhe-
ten för dem som utsattes för denna kontroll, och tiden som man 
tvingades tillbringa på sinnessjukhus var i allmänhet mycket 
längre än den tid man hade fått tillbringa i fängelse. Många 
gånger uppmanades de intagna att själva ansöka om kastrering, 
för att på så sätt kunna skrivas ut från sjukhuset som ”ofarli-
ga”. 

Hur försökte dåtidens samhälle skilja mellan ”normal” och ”onor-
mal” sexualitet? Vilka var kriterierna för att placera något i respektive 
fack? Användes religionen mycket i denna indelning? 

Det är en mycket intressant frågeställning. Sedan tidigare 
fanns en uppdelning i tillåten och otillåten sexualitet, baserad 
dels på religiösa föreställningar, dels på hänsyn till arv och jord. 
Som jag tidigare nämnt var det framför allt sexuella handlingar 
som kunde leda till illegitim avkomma som stigmatiserades. En 
intressant detalj i sammanhanget är ju att man allmänt före-
ställde sig att tidelag kunde leda till avkomma – risken för att 
det skulle födas monster, till hälften djur och till hälften männi-
ska, var sannolikt en grundläggande orsak till att tidelag 
brännmärktes som ett så svårt brott. Det var ett egendomsbrott, 
som jag nyss sade, men det var också ett brott mot skapelseord-
ningen. Ett monster sådant som det jag beskrev skulle ju väcka 
svåra teologiska frågor. Hade det en själ? Skulle det vila i vigd 
jord? Och så vidare. 

Men de religiösa motiven för fördömande av ”onormal” 
sexualitet miste mycket av sin kraft i det svenska samhället. När 
en avkriminalisering av homosexualiteten diskuteras under 
1930-talet är det i enbart medicinska, psykologiska och polisiä-
ra termer. Kyrkan spelar nästan inte alls någon roll i denna pro-
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cess och först när avkriminaliseringen är ett faktum, 1944, pro-
testerar Sveriges biskopar, när det redan är för sent. 

I stället var det den medicinsktjuridiska diskursen som be-
stämde. Man såg framför allt två problem med en avkriminali-
sering. Dels var man rädd att vuxna homosexuella skulle ”för-
föra” unga personer till homosexualitet och dels var man rädd 
att homosexuella skulle börja visa sig mera öppet och störa 
medborgarnas känsla för sedlighet och anständighet. Således 
angrep man problemet som ett medicinskt problem och som ett 
ordningsproblem. Polisen blev mer aktiv i patrulleringen av de 
kända mötesplatserna för manliga homosexuella och läkarna 
utvecklade metoder för att diagnostisera så kallad medfödd 
homosexualitet. Man föreställde sig att en persons kroppsform 
kunde avslöja om han eller hon var homosexuell, och läkarna 
lade ner mycket möda på att beskriva den homosexuella krop-
pen. På en man innebar det ”kvinnliga” drag som breda höfter, 
smala axlar och ”kvinnlig” könsbehåring, och på en kvinna 
skulle det innebära ”manliga” drag i motsvarande grad. Detta 
byggde på en uppfattning att homosexualitet berodde på en 
hormonell obalans, och man försökte i olika omgångar ”bota” 
homosexualitet med hormonbehandlingar. Naturligtvis var det-
ta politiskt betingad, dålig läkarvetenskap, och mycket lidande 
åvägabringades genom att läkarna åtog sig denna samhälleliga 
kontrollfunktion. 

Varför tror du att det har bedrivits mindre forskning kring homo-
sexuella kvinnor än män? Är det svårare att bedriva forskning kring 
dem? 

Traditionellt har män haft monopol på det offentliga rummet 
och kvinnor har hänvisats till den privata sfären. Detta har in-
neburit att homosexuella män har varit mer synliga i samhället. 
Deras mötesplatser har i allmänhet varit kända och i och med 
att de oftare har hamnat i domstol har samhället ansett sig veta 
mer om dem. Kvinnors samkönade sexualitet har varit mer knu-
ten till hemmet och arbetsplatsen och de har inte på samma sätt 



313 

 
provocerat fram brutala reaktioner från omgivningen. Därför är 
de mer osynliga i historien. Det är en del av förklaringen. 

Men en minst lika viktig förklaring, om inte viktigare, är den 
allmänna mansdominansen i samhället. Alla män älskar i första 
hand män, och de vill i första hand forska kring män. Så efter-
som forskningsvärlden domineras av män kommer nästan all 
forskning att handla om män – det gäller inte bara homosexua-
litetsforskning, utan all forskning. 

I vilken utsträckning har icke-akademiska texter påverkat dig i din 
forsk-ning? 

Det är mycket svårt att svara på. Självklart påverkas man 
som människa av allt man läser och jag antar att min världsbild 
har präglats av den kulturkrets jag lever i. Naturligtvis har gay-
kulturen påverkat mig genom texter av exempelvis Hjalmar 
Bergman, Jonas Gardell, Thomas Mann, Marguerite Yourcenar. 
Vidare har ju en debatt kring homosexualitet förts i svenska och 
internationella medier under hela 1990-talet, som givetvis har 
påverkat mig. Men direkt påverkan på min forskning kommer 
nästan uteslutande från andra akademiker: historiker, socialan-
tropologer, litteraturvetare och så vidare. 

Har du funnit någon dubbelmoral när det gäller homosexualitet 
och förföljelsen av denna? 

Det beror väl på vad man menar med dubbelmoral. Det jag 
framför allt tänker på när det gäller dubbelmoral är att man 
satte olika moralregler för borgarklassens söner och döttrar. 
Sönerna skulle helst ha sex före äktenskapet, medan döttrarna 
inte fick ha det, vilket skapade behov av att arbetarklassens 
döttrar prostituerade sig. Någon motsvarande institutionalise-
rad dubbelmoral kan jag nog inte spåra när det gäller homosex-
ualitet, men visst fanns det tendenser till liknande tänkande. 
Bland annat så kände polisen mycket väl till de homosexuellas 
mötesplatser i staden, men de ingrep inte så länge de homosexu-
ella inte störde ordningen. Dessutom visste man också att en del 
rika och inflytelserika män var homosexuella och man ville inte 
riskera offentlig skandal genom att ingripa. När Sverige skaka-



314 

 
des av de så kallade rättsröteskandalerna på 1950-talet var det 
också tydligt att statsmakterna helst ville undvika diskussion 
kring frågan, eftersom kungahuset var inblandat. 

Men detta är trots allt marginellt. Huvudintrycket är att 
tjänstemän på många olika nivåer samverkade för att kontrolle-
ra medborgarnas sexualitet och att homosexuellt beteende an-
sågs helt oacceptabelt. 

Skulle du vilja berätta lite om queerteorin och hur den brukas av 
forskarsamhället i Sverige och internationellt? Kan queerteorin ses som 
en politisk manifestation och inriktning snarare än en vetenskaplig? 

Queerteori är svår att enkelt definiera – det är en samling 
tankegångar som alla har det gemensamt att de har en kritisk 
inställning till ett heteronormativt samhällssystem. I stället för 
att problematisera homosexualiteten, förklara och försvara 
människors rätt att utforma sina sexuella liv som de själva vill, 
så problematiserar man den obligatoriska heterosexualiteten. 
Hur kan det komma sig att staten och läkarna under hela 1900-
talet lagt ner så stor möda på att definiera och förfölja sexuali-
tet mellan människor av samma kön? För det är ju egentligen 
inte konstigt att människor har sex med personer av samma kön 
– det har förekommit i alla tider och i alla samhällen och det 
vore väldigt egendomligt om det inte förekom. Men det som är 
historiskt sett ett problem och som behöver förklaras är ju var-
för det har framstått som så viktigt att hindra dem från att ha 
det. 

För forskningen i många frågor har de här tankarna, och alla 
andra som följer med diskussionen om queerteori, betytt oer-
hört mycket. I ett historiskt perspektiv ställer man nya frågor, 
som jag nyss förklarade. Inom litteraturforskningen ifrågasätter 
man den bild av hegemonisk heterosexualitet som förmedlats 
inom litteraturen under de senaste hundra åren och inom socio-
logi och samhällskunskap forskar man nu med en större bered-
skap att upptäcka och beskriva variation i det sexuella livet. 

För det är viktigt att komma ihåg att sexualiteten är central i 
alla samhällen. Och i det västerländska industrisamhället har 
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uppdelningen i homosexualitet och heterosexualitet upplevts 
som mycket viktig under de senaste hundra åren. Varför är det 
så? Varför har samhället uppfattat sexualiteten som bestående 
av endast två delar, den tillåtna heterosexualiteten och den för-
bjudna homosexualiteten? Frågor som denna berikar forskning-
en och får forskarna att ställa frågorna på nya sätt. 

Queerteori är varken mer eller mindre politisk än andra teo-
ribildningar inom humaniora och samhällskunskap. Jämför den 
till exempel den förment ”objektiva” men svårt nationalistiska 
historieforskningen i början av 1900-talet. Men queerteorin 
kommer ur ett politiskt sammanhang, nämligen det väster-
ländska industrisamhällets oförmåga att hantera aids-krisen. 
När fler och fler homosexuella män dog i aids och de ameri-
kanska myndigheternas dubbelmoral under president Ronald 
Reagan vägrade att ens tillåta en diskussion om sexualitet i den 
amerikanska offentligheten, tröttnade många homosexuella 
aktivister och bildade en radikal sexualpolitisk rörelse vid namn 
Queer Nation, som kritiserade både samhällets passivitet i aids-
frågan och den etablerade homorörelsens snälla anpassningspo-
litik. Ur detta radikala ifrågasättande av samhällets sexuella 
normer växte så fram ett behov att studera och förstå samhället 
i nya termer, och vid universiteten formulerade sig nya tänkare 
kring dessa frågor. Inspirerade av Foucault, Derrida och Lacan 
formulerade de en helt ny och radikal teori som satte sexualite-
ten i centrum för samhällsanalysen och problematiserade hete-
ronormativiteten. 

Varför tror du att queerteorin är så kontroversiell? 
Av just det skäl som jag angivit ovan – den ifrågasätter själva 

grunden för samhällsbeskrivningen och formulerar en radikal 
frihetsideologi. Dessutom kritiserar den både statsmakterna, 
etablissemanget, och de traditionella befrielserörelserna. Den 
kritiserar den traditionella politiska vänstern för att negligera 
frågor om sexuell frihet och förtryck av sexuella minoriteter och 
den kritiserar den traditionella kvinnorörelsen för att glömma 
bort lesbiskas och bisexuellas behov. Den kritiserar vidare den 
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traditionella homorörelsen för att fokusera på uppdelningen i 
homo/hetero och ägna sig åt traditionell minoritetspolitik, i 
stället för att se det hela som en kamp för allas rätt att vara 
annorlunda. Bisexuella och transsexuella försvann i den tradi-
tionella gayrörelsens världsbild och dessa grupper har nu genom 
queerteorin och queerpolitiken fått en plats i samhällsanalysen. 

Dessutom lierar sig queerteorin med andra postmoderna teo-
rier och emancipatoriska intellektuella rörelser som postkoloni-
al teori. Den uppmärksammar marginalisering på grund av en 
rad olika faktorer, inte bara sexualitet. Människor förtrycks på 
grund av etnisk tillhörighet, klassbakgrund, nationalitet, religi-
on, fysiska funktionshinder och en rad andra egenskaper som 
ett normaliserande samhälle stigmatiserar. Detta vill queerteorin 
och de andra postmoderna teoribildningarna angripa, så det är 
inte underligt om de stöter på motstånd. 
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Samtal med David Tjeder 

 
David Tjeder är fil.dr i historia vid Stockholms universitet och har 
specialiserat sig på manliga ideal under 1800-talet. Han disputerade år 
2003 på avhandlingen The Power of Character: Middle-class masculi-
nities, 1800–1900. Tjeder har även studerat vid Cambridge University 
och l’École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. 
 

Skulle du vilja berätta hur du blev intresserad av manlighetsforskning 
och berätta lite allmänt om din bakgrund som historiker och din forsk-
ning? 

Man kan säga att jag liksom halkade in på manlighetsforsk-
ningen. När jag skulle skriva C-uppsats för historikern Arne 
Jarrick hade jag en hel rad olika idéer om vad jag ville skriva 
om, och någonstans ifrån fanns bland dessa idén att skriva om 
synen på den kvinnliga sexualiteten under 1800-talet. Detta 
gjorde jag också, och dränkte mig i 1800-talets sexupplysnings-
litteratur och medicinska litteratur för att leta efter den där 
kvinnliga sexualiteten. Resultatet blev en uppsats som ganska 
noggrant redogjorde för ”synen på” kvinnans sexualitet. Jag 
hade då ännu inte något genusperspektiv, även om sådana för-
stås fanns i den sekundärlitteratur jag läste under arbetets gång. 
När uppsatsen väl var färdig hade jag genom detta läsande 
alltmer börjat intressera mig för genusproblematiker. Boken 
som till sist öppnade mina ögon rörde dock inte min C-uppsats, 
utan Nina Björks Under det rosa täcket. Hennes bok var för 
mig i det läge jag då befann mig i en verklig revolution, en 
ögonöppnare av gigantiska mått. Som nyvorden feminist börja-
de jag nu att betrakta min egen uppsats med andra ögon. Fram-
för allt blev det för mig tydligt att jag inte alls hade studerat 
”synen på” kvinnans sexualitet – jag hade studerat medelklas-
sens mäns uppfattningar av, och aktiva konstruktioner av, 
kvinnans sexualitet. De citat jag själv lyft fram ur källmaterialet 
sade mig med ens mycket mer om män, och mindre om kvinnor, 
än vad jag dittills hade förstått. 
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I det läget blev det naturligt att min fortsatta forskning, när 

jag blivit antagen till forskarutbildningen, skulle komma att 
röra genus. Jag var främst intresserad av idéhistoriska ansatser, 
mer än praktiker, och ville studera just idéer i historien. Då det 
redan hade gjorts ganska mycket forskning kring kvinnor, kän-
des det rimligare och, som jag då trodde, helt nytt, att istället 
sätta männen under genusluppen. Istället för att studera vad 
män hade sagt om kvinnor ville jag studera vad män hade sagt 
om män. 

Så, valet av C-uppsatsämne, Nina Björk och feminismen, 
samt den forskning som redan hade gjorts kring medelklassen 
och 1800-talet drev mig till mitt ämnesval, den borgerliga man-
lighetens förvandlingar under 1800-talet. 

Det är egentligen märkligt, vilken väg jag kom att ta. Jag 
studerade ekonomisk historia på B-nivå när Arne Jarricks och 
Johan Söderbergs intresse för Norbert Elias civiliseringsteori 
kom till tydliga uttryck i deras undervisning. Detta, mentalitets-
historien, var för mig ett nytt sätt att betrakta historien. Jag 
hade läst idéhistoria och studerat historia i England, men det 
var alltså på ekonomisk historia som jag fann en verklig passion 
för historien, i form av mentalitetshistorien. Från denna punkt 
till att bli feminist och genusforskare var steget egentligen inte 
långt, även om det tog lång tid för mig. De där människorna 
vars attityder och halvt uttalade tankar mentalitetshistorikerna 
ville begripa var ju trots allt inte en homogen massa. Klass- och 
genusperspektiven föll sig med tiden alltmer naturliga. Från den 
traditionella ”synen på” blev det ”(re)produktionen av makt-
mässiga asymmetrier”; från en fokus på vad man tänkte i vid 
mening blev det för mig en fråga om att förstå vad en viss klass 
av män hade tänkt om sig själva och andra. 

Hur ser forskningsläget ut runt manlighet idag? Genusforskning har 
ju traditionellt mest fokuserat på kvinnan. Finns det några speciella 
ledande teorier och framstående forskare? 

Just nu är forskningsläget kring maskulinitet mer spännande 
än det någonsin varit. Det har börjat samlas en viss kritisk mas-
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sa av kunskap, men teoribildningen är fortfarande ganska out-
vecklad. Det innebär att vi har tillgång till en hel del kunskap, 
men ännu befinner oss i teoretiseringens barndom. Det har 
hunnit komma en del avhandlingar och antologier i Sverige, 
men det finns ännu ingen central skola. Historiker som sysslar 
med genus relaterar nästan utan undantag till Joan Scott och 
Yvonne Hirdman, och gör det ofta i positiv anda. För historiker 
som studerar män och manlighet finns inga liknande ”oavvisli-
ga” texter. Vissa böcker har haft ett kraftigt genomslag, som till 
exempel George Mosses The Image of Man, men de har inte 
blivit ”kanon” – än. Vad gäller det mer teoretiska är förvisso, 
liksom hos sociologer som studerar manlighet idag, Robert 
Connell och hans begrepp hegemonisk maskulinitet ofta använt. 
Men det görs på lite olika sätt av olika forskare, och man kan 
inte säga att Connell är en fältets Joan Scott. Teorier kring ho-
mosocialitet – att män tenderar att söka bekräftelse hos, och 
jämföra sig själva med, andra män snarare än kvinnor – har 
också fått stort utrymme, men det finns ingen enskild forskare 
som används sådär väldigt mycket mer än andra. Möjligen har 
Michael Kimmels teoretiserande fått mer genomslag än andra. 
Men fältet är så pass nytt och spretande att det fortfarande är 
så, att nya böcker mycket väl kan komma att bilda kanon. Själv 
tycker jag att Robert Nye, John Tosh och Philip Carter är rent 
empiriskt intressanta, med Nye som nydanande även i sitt sätt 
att analysera maskulinitet, men om de är ledande inom fältet 
eller inte är, tror jag, lite för tidigt för att våga uttala sig om. 

Det finns också en hel del olika typer av forskning kring 
manlighet och män, och en intensiv diskussion kring vad detta 
nya fält egentligen är. Är det ett eget fält, utanför den feminis-
tiska genusforskningen, eller en del av detta? Hur relaterar fältet 
till andra teoretiska fält, som till exempel queerforskningen? 
Vad heter egentligen fältet? Själv föredrar jag ”genusforskning 
om män” eftersom jag har svårt att se hur forskningen om man-
lighet skulle kunna hamna utanför genusparaplyet. Det är inte 
så mycket i teorierna som – möjligen – i själva forskningsobjek-
tet som denna forskning skiljer sig från mycket annan genus-
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forskning. Genusforskningen utvecklades ju ur kvinnoforsk-
ningen, och hade och har som explicit syfte att studera interak-
tionen mellan båda könen, inte bara lyfta fram kvinnor. Ändå 
har mycken genusforskning idag ett nästan uteslutande fokus på 
kvinnor. Visst finns det gott om studier som inbegriper båda 
könen, men för många forskare och studenter betyder ”genus-
forskning” samma sak som forskning om kvinnor, men med ett 
maktperspektiv. Det genusforskningen om män kan bidra med 
är då en mer diversifierad och komplicerande bild av vad vi 
egentligen menar med ”män”. Genom att kalla forskningen för 
genusforskning betonas också att maktperspektivet bör vara 
ledande inom denna forskningsgren. Vi vet ju att vi lever i ett 
ojämlikt samhälle, och att detta i allra högsta grad också gäller 
bakåt i historien. Om nu genusforskningen de facto har studerat 
på vilka sätt kvinnor och kvinnligheten har underordnats män 
och manligheten, kan forskningen om manlighet och män för-
djupa hur uppfostran till manlighet är en uppfostran till makt, 
och hur manligheten hänger samman med mäns makt. Dessa för 
mig helt centrala forskningsuppgifter förloras om man använder 
det ganska urlakade ”mansforskning”, som en del använder. 
Mansforskning blir som kvinnoforskning: forskning om män, 
helt oavsett perspektiv. Blir då inte alla avhandlingar som inte 
rör kvinnor, det vill säga i princip all forskning fram till 1970 
eller så mansforskning? 

Hur ser du på att historien (huvudsakligen) är beskriven utifrån 
manligt perspektiv? 

Tja, i mycket av den forskning jag själv läser är det där inte 
riktigt sant längre, men om man går bakåt till de mycket empi-
riskt drivna avhandlingar som skrevs före runt 1970 kan man ju 
se en enorm blindhet för frågan om genus. Samtidigt är detta 
inte mer än naturligt: om tjugo år har nya perspektiv som da-
gens forskare är blinda för gjort att det som består av våra egna 
forskningar ofta är det empiriska, inte de teoretiska resone-
mangen. Som genusforskare om män har jag haft enorm an-
vändning av den könsblinda forskning, utförd av män om män, 
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som publicerades under 1900-talets första hälft. Ibland blir 
frånvaron av maktperspektiv, och av kvinnor, stickande; i ett 
fåtal fall, som hos Victor Svanberg i dennes ofta briljanta 
kopplingar mellan samhälle och litteratur, finns till och med en 
explicit misogyni. Som historiker får jag helt enkelt historisera 
Svanberg som en produkt av sin tid, en tid då en extrem majori-
tet av akademikerna var män som skrev om män. Kvinnorna 
var, tills nyligen, kollektivt bortträngda ur historien. Den nya 
genusforskningen om män varken bör eller skall vrida klockan 
bakåt för att berätta ännu mer om män på det sätt som män 
redan har gjort. Nej, utmaningen är förstås att verkligen förstå 
män som just män, inte bara som människor, vilket den tidigare 
forskningen gjorde. 

Hur tror du att manlighetsforskningen kommer att utveckla sig i 
framtiden? 

Om jag håller mig inom disciplinen historia tror jag att vi 
kommer att få en djupare analytisk kunskap, inte bara det upp-
räknande av olika manlighetsideal som funnits i historien som 
jag själv och många med mig har liksom kartlagt. I en mening 
var genusforskningen om män i sin inledning tvungen att gå 
liksom bakåt, i jämförelse med den övriga genusforskningen, 
eftersom denna senare har en så stor kunskapsbas att bygga på 
vid det här laget. Så tänkte jag kring mitt eget avhandlingspro-
jekt: att om vi skall kunna göra fördjupade studier, till exempel 
av processer där manlighet produceras genom kontroverser, av 
enskilda män, av gruppers identitetsskapande, et cetera, måste 
vi först ha ett slags karta över vilka idéer kring män som fak-
tiskt existerade i det samhälle vi studerar. Kanske kan vi nu gå 
bortom detta något kartläggande perspektiv, för att studera just 
processer. På vilka sätt spelade manlighet in i till exempel den 
”hamiltonska katastrofen” på 1880-talet, när Henning Hamil-
ton, en av Sveriges högst uppsatta politiker flydde landet efter 
att det framkommit att han under en lång följd av år spelat bort 
både sina egna och andras pengar? På vilka sätt omskapades en 
ideal manlighet i de många attackerna på den omoraliske Ha-
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milton? Vilka genusifierade strategier och retoriker använde det 
fåtal som stod upp till Hamiltons försvar? Sådana mer pro-
cessinriktade frågor har i väldigt liten utsträckning ställts bland 
dem som forskat om manlighet. 

Sedan tror jag att denna forskningsgren kommer att berikas 
genom ett anammande av de nya insikter som inte minst post-
kolonial teori och queerteori givit oss. Det vill säga, etnicitet 
och (hetero)sexualitet kommer alltmer att läggas under luppen 
även när dominerande manligheter studeras. Hur kontrastera-
des den förment goda manligheten mot homosexuella, mot 
andra folk? På vilka sätt utestängdes alternativa sexualiteter 
från god manlighet, och hur kan vi begripa dessa sätt utifrån ett 
maktperspektiv? På vilka sätt byggde den goda manligheten på 
både obligatorisk heterosexualitet och vithet? Sådana frågor 
tror och hoppas jag kommer att bli mer centrala nu när genus-
forskningen om män lämnar sitt barndomsstadium. 

Hur pass betydelsefull är klassperspektivet i manlighetsforskning? 
Vad har klassperspektivet betytt för din forskning? 

Klassperspektivet har betytt oerhört mycket i min egen 
forskning. Det var just för att jag ville studera manlighet som 
makt som jag kom att fokusera på medelklassen eller borgerlig-
heten, om man nu lite slarvigt använder dessa som synonyma. 
Borgerligheten var den klass som ”vann”, och de gjorde det just 
under 1800-talet. Den gamla eliten, aristokratin, fann sin ställ-
ning kraftigt försvagad, och akterseglades av en amorf grupp av 
litteratörer, journalister, författare, och, senare under seklet, 
affärsmän och läkare. Bildningseliten ägde verkligen det offent-
liga rummet på 1800-talet, mer än de någonsin gjort förr eller 
senare. Därför var det viktigt för mig att begripa hur männen i 
denna klass konstituerade sig själva som manligare än andra 
män. Genom att utesluta inte minst arbetarklassen, men även i 
stor utsträckning aristokratin, från den dominerande uppfatt-
ning om manlighet som borgerligheten själv förde fram, gjorde 
man sig manligare, och därmed mer lämpad att inneha maktpo-
sitioner, än män från dessa klasser. Som jag ser det blir genus-
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forskning om män platt och meningslös om vi inte samtidigt 
studerar klassfrågan. Genus, precis som klass, handlar om 
makthierarkier. Att då bara studera den ena parametern, men 
inte den andra, gör att man missförstår båda. 

Generellt kan man väl säga att klassperspektivet är väl integ-
rerat i genusforskningen om män. Jag är knappast originell i att 
ha fokuserat på just borgerligheten – det hade till exempel An-
thony Rotundo, Michael Kimmel och John Tosh gjort före mig. 
Detta hänger också samman med att klass är en så central kate-
gori hos inte minst Connell. Den tidiga kvinnoforskningen drevs 
av ett intresse att föra in kvinnor i historien, att liksom ”hitta” 
kvinnorna. Männen fanns där redan, liksom genusteorier redan 
fanns, när strålkastarljuset hamnade mer bestämt på männen. 
Det har helt enkelt varit naturligt för forskare inom detta fält 
att använda sig av både klass och genus i sina ansatser. 

Vad var huvudkällan till maskulinitet? Hur skulle den ideala borger-
liga mannen vara? 

Det fanns en form av borgerlig manlighet som bara föränd-
rades väldigt marginellt från sent 1700-tal till perioden kring 
1900. Delar av den lever i allra högsta grad kvar i vårt samhälle 
idag. Just den formen av manlighet byggde på en lära om den 
manliga karaktären. Karaktären var som ett slutmål för man-
nen. Om mannen bara kunde lära sig att behärska sina passio-
ner – vrede, hat, dryckenskap, till exempel – kunde han nå en 
sant manlig karaktär. Karaktären var samtidigt ett slutmål, nå-
got mannen själv aktivt skulle skapa, och en essens, något som 
fanns vilande som en möjlighet inom alla män. Karaktären in-
nebar i korthet att det inte fanns någon skillnad mellan inten-
tion och handling, ingen skillnad mellan mannens inre och hans 
yttre. En man av karaktär kunde man lita på, eftersom hans 
handlingar aldrig kom ur dolda, låga motiv. Det var också ka-
raktären som legitimerade att vissa män hade mer makt än 
andra. Män som uteslöts ur broderskapet av riktiga män – till 
exempel drinkare och spelare – sades sakna karaktär. Då var 
det helt naturligt, helt rimligt, att män med karaktär, borgerlig-
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hetens män, hade makt över dessa lägre män. På så sätt var 
manligheten intimt sammanbunden med makt, vilket väl i och 
för sig knappast är förvånande. En riktig man skulle inom bor-
gerligheten bära på just de egenskaper som också legitimerade 
varför en del män skulle ha mer makt än andra män: hederlig-
het och ärlighet, inte minst. 

Vilka var de manliga idealen under 1800-talet? 
Bortom det ideal jag just berättade om, karaktären, föränd-

rades idealen också ganska rejält under seklets gång. Kring 
1800 var det omanligt att se till sitt eget bästa, och idealet var 
närmast en oegennyttig medborgare, som såg till det allmänna 
bästa, inte egennyttan. Egoism sågs under denna period som 
omanligt, och ståndaktighet var en ofta hyllad manlig egenskap. 

Under samma period fanns även vad jag med samtidens 
språkbruk kallar världsmannen som ideal, ett ideal som över-
levde längre än den oegennyttige medborgarens ideal. En 
världsman kunde föra sig i salonger i umgänge inte minst med 
överklassen, han hade rätt kläder, rätt form av artighet, och 
hade en personlig karisma snarare än karaktär som försäkrade 
honom om personlig framgång. Detta ideal, som borgerligheten 
övertog från adeln och som i allra högsta grad handlade om en 
borgerlig vilja att inkluderas i den aristokrati man samtidigt 
tenderade att kritisera, överlevde ända in i 1860-talet, det vill 
säga långt efter borgerlighetens framväxt och genombrott i det 
svenska samhället. Uppenbarligen kunde man inte helt frigöra 
sig från en avund av aristokratin, de många brösttonerna om 
den egna manlighetens överhöghet till trots.  

Med industrialismens genombrott i Sverige kring seklets mitt 
dök så ett klassiskt amerikanskt manlighetsideal – the self-made 
man – upp. Nu hyllades just den egoism och de egennyttigt vas-
sa armbågar som kritiserades under decennierna kring 1800. 
Manlighet blev mer eller mindre liktydigt med att göra karriär. 
Urbilden av en riktig man blev en som föddes med två tomma 
händer men slutade som välbärgad affärsman. Just affärslivet, 
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som dittills inte hade stått högt i kurs, sågs nu som ett bra sätt 
att göra män av ynglingar. 

Slutligen innebar seklets sista decennier en ny fokus på den 
manliga sexualiteten, där en kysk manlighet hyllades. Istället för 
att förföra unga flickor före äktenskapet, skulle mannen följa 
samma sederegler som borgerligheten krävde av kvinnor, det 
vill säga sedlig renhet. 

Fruktade 1800-talets män svaghet, misslyckande, maktlöshet – och 
varför? 

Ja, manlighet, även i de olika förvandlingsformer jag just be-
rättade om, var ständigt kopplad till överordning – både över 
kvinnor och över andra män. Tankefiguren om en riktig man 
kunde bara existera i ljuset av dels män som inte var riktiga 
män, dels kvinnor. Att vara en riktig man innebar att inneha en 
legitim maktposition – att ha karaktär. Den intima kopplingen 
mellan män och makt innebar att män, då som nu, fruktade att 
förlora sin manlighet, sin överordning. ”Maktlöshet” var det-
samma som ”omanlighet”, och borgerligheten lade ned enorma 
energier på att betona vikten av att män skulle vara manliga och 
kvinnor kvinnliga. Givetvis blev då allt som inte var manligt – 
”svaghet, misslyckande, maktlöshet” – väldigt hotande. 

Det fanns också en utvecklad diskurs om vad jag kallar den 
fallne mannen, där många av dessa bekymmer uttrycktes på ett 
tydligt sätt. Medan tidigare forskning har talat om borgerlighe-
tens besatthet kring den fallna kvinnan, har man inte tagit upp 
att även män ansågs vara i ständig fara att falla. Detta fall 
handlade återigen om de hotande passionerna, som jag talade 
kort om ovan. Eftersom passionerna antogs vara mycket starka 
hos män, och ansvaret för att behärska och bemästra de egna 
passionerna ändå lades på den enskilde mannen, var man sam-
tidigt rädd att många män gav efter för sina passioner, och föll. 
Oändliga är de gånger som 1800-talets skribenter berättar om 
unga män som ger efter för till exempel alkoholens lockelser, 
och som därmed kliver in på fel bana i livet, och förlorar kon-
trollen över de egna passionerna. Följderna var en förstörd 
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kropp, en förlorad karaktär, en förtidig död. Genom att ge efter 
för passionerna förlorade mannen sin manlighet, sin överord-
ning. Så ja, 1800-talets män fruktade i allra högst grad svaghet 
och misslyckande. 

I Mellanösterns kultur ses ännu mannen som norm och maskulinitet 
som något positivt – går det att jämföra med förhållandena i 1800-
talets Sverige? 

I dagens Sverige ses maskulinitet i allra högsta grad fortfa-
rande som något positivt, bortom den breda feministiska kritik 
av genussystemet som finns. Vi kopplar än idag det män gör till 
positiva egenskaper, och värderar dem högre än kvinnliga egen-
skaper – varför skulle annars män ha högre löner än kvinnor, 
även när de utför samma jobb? Om detta sedan skall uttryckas 
som att mannen är norm är dock, menar jag, lite osäkert. Talet 
om mannen som norm är ofta ganska ospecificerat, och står för 
en rad olika teoretiska och empiriska ståndpunkter. Jag väljer 
att inte gå in på hela den diskussionen här – den är för lång och 
för omständlig. Men nog är det så i Sverige idag, att vi kopplar 
”maskulinitet” eller ”manlighet” till positiva ting. Det kan tyd-
liggöras genom att man tar något som män faktiskt gör och 
kallar det ”manligt”, i ett försök att göra begreppet deskriptivt. 
Resultatet blir, tycker många, märkligt och inte minst stötande: 
”Det är manligt att köra rattfull.” Eller varför inte ”Det är 
manligt att slå sin hustru”. Att slå sin hustru är något män gör – 
i deskriptiv mening är det alltså manligt att slå sin hustru. Men 
eftersom vi är så fast i att ”manligt” måste betyda ”det vi tycker 
är bra med män” reagerar folk mot denna typ av begreppsan-
vändning. 

Vad sedan gäller ”Mellanösterns kultur” vet jag helt enkelt 
alldeles för lite om den för att kunna göra själva parallellen till 
det svenska 1800-talet. Vad jag däremot vänder mig mot är den 
implicita jämförelse som ligger i själva frågan, som får det att 
låta som att folk i Mellanöstern befinner sig på ett stadium i 
historien som vi i väst har övervunnit. Jämför med hur bilden av 
”araben” eller ”invandraren” fungerar genusmässigt i vit-svensk 
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diskurs idag. Det finns idag en mycket stark tendens bland vita 
svenskar att placera genusproblem hos ”de Andra”, inte minst 
hos muslimer. Detta gör samtidigt, menar jag, att man inte be-
höver tala om de egna problemen. Ta till exempel frågan om 
hedersmord. Ingen gång finner man lika många ”svennar”, an-
nars totalt ointresserade av att tala om eller kämpa för en mer 
jämlik maktfördelning mellan könen, gå igång och tala om för-
tryck av kvinnor som när frågan om hedersmord eller slöjor 
kommer på tal. Det finns, menar jag, en tendens hos den vit-
svenska manligheten att idag placera ojämlikhet hos ”andra”, 
medan man får det att låta som att jämlikhetsproblemen hos oss 
är ett passerat stadium. (Detta betyder inte att hedersmord inte 
kan vara kulturellt betingade, eller att slöjan inte bland annat är 
ett kvinnoförtryck – det betyder bara att vi är väldigt villiga att 
sätta kulturella förtecken på det som de andra gör, men inte 
kallar det kvinnoförtryck när 15-åriga vitsvenska tjejer bär 
push-up-BH, eller betraktar förklaringen bakom vit-svenska 
mäns mord på sina hustrur som orsakade av deras svenskhet. I 
de fallen handlar det alltid om personliga problem, om alkoho-
lism – medan det i hedersmordsfallen ständigt blir en fråga om 
kulturen som direkt orsak till våldet.) 

Hur förhåller sig ”Don Juan” i relation till de mer moralistiska man-
lighetsidealen, som bland annat predikades i den normativa litteratu-
ren? Var det en motsättning mellan dessa två manlighetstyper? Är 
dessa motstridiga ideal ett uttryck för samhällens dubbelmoral? 

Under det sena 1800-talet fanns, som jag helt kort berättade, 
ett hyllande av manlig sedlighet, av manlig kyskhet. För de som 
lyfte fram detta ideal var Don Juan omanligheten inkarnerad. 
Samtidigt fanns det andra litteratörer som istället hyllade Don 
Juan som manlig; för dessa var det manligt, inte omanligt, att 
förföra ett stort antal kvinnor. Detta är i allra högsta grad en 
motsättning mellan två motstridiga typer av ideal, och i allra 
högsta grad en explicit strid kring den borgerliga dubbelmora-
len. Sexuellt institutionaliserade ju borgerligheten en dubbelmo-
ral kring sexualiteten: män fick göra sig föräktenskapliga sexu-
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ella erfarenheter, men inte kvinnor. De som lyfte fram den sed-
ligt kyske mannen som ideal gjorde detta i tydlig polemik mot 
denna dubbelmoral. De som å sin sida förde fram Don Juan 
som manlig, gjorde det ofta under sken av att sexualiteten skulle 
bli friare, för båda könen, och menade att man också kritiserade 
dubbelmoralen. Den ena gruppens lösning var alltså: inte sex 
före äktenskapet, medan den andra gruppen sade: mer sex åt 
både män och kvinnor, även före äktenskapet. Att jag betraktar 
sexliberalerna med viss skepsis beror på att en hel del av dem 
samtidigt hyste ganska kvinnofientliga åsikter – inte minst Au-
gust Strindberg – och att den sexualitet de ville befria i stor ut-
sträckning handlade om mäns rätt, inte människors rätt, att 
njuta. Under det sena 1800-talet finner vi alltså en öppen och 
tydlig strid kring manlighetens innehåll, en strid som rörde just 
den borgerliga dubbelmoralen. 

Hur skiljde sig medelklassen i frågor rörande kontrollen över kvinn-
lig sexualitet och makt över kvinnor allmänt i förhållande till andra 
samhällsklasser? 

Medelklassen byggde en stor del av sin självuppfattning på 
sin överlägsna moral, inte minst den överlägsna sexualmoralen. 
Det är därför svårt att säga vad som är fakta och vad som är 
fiktion i de här frågorna. Om vi börjar med den borgerliga 
självuppfattningen, så hade man inom den vad jag skulle vilja 
kalla ett klasstratifierat kvinnobegrepp, som skiljde på sexuali-
teten hos den egna klassens döttrar och andra klassers döttrar. 
Det var inte så, att man menade att kvinnor egentligen helt sak-
nade sexualitet, som en hel del forskare felaktigt hävdat. Varför 
skulle vi i så fall finna sexrådgivningsböcker, skrivna av och för 
borgerligheten, som explicit förklarar hur mannen skall hjälpa 
kvinnan till orgasm? Skillnaden var snarare den, att borgerlighe-
ten ansåg att den egna uppfostran av sina döttrar, där kravet att 
de skulle vara oskulder när de gifte sig var nära nog absolut, var 
överlägsen, och producerade en annan, bättre, kvinnligare 
kvinnlighet. Liksom karaktären var både den sanna manligheten 
och en manlighet som inte kom av sig själv, var den borgerliga 
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ideala kvinnligheten, med en sexualitet som bara skulle utövas 
inom äktenskapet och med moderation, både kvinnligare och en 
produkt av uppfostran, av självtukt. I denna självuppfattning 
ställdes ofta den sedesamma borgerliga flickan mot fallna flick-
or, de arbetarklassdöttrar som alldeles för lätt och drivna av 
fåfänga och lättsinne gav efter för sexualitetens lockelser. Arbe-
tarklassdöttrarna var alltså både mer sexuella och mindre för-
mögna till sexuell självkontroll, enligt borgarklassen. 

Vad sedan gäller den faktiska kontrollen av kvinnlig sexuali-
tet, finns det indikationer på att man i lägre sociala skikt åtmin-
stone accepterade att kvinnor hade sex efter att de förlovat sig, 
men före själva bröllopsnatten, en sed som inte återfanns inom 
borgerligheten. På så sätt tycks kontrollen av kvinnors sexuali-
tet inom den egna klassen ha varit starkare än andra klassers 
kontroll. Samtidigt reglementerades ju prostitutionen under 
1800-talet. Prostituerade tvingades till läkarundersökningar (så 
att de inte skulle smitta de manliga kunderna), och enormt de-
taljerade regelverk bestämde var de prostituerade kunde röra 
sig, vilka kläder de fick ha. Denna process har i detalj studerats 
av Yvonne Svanström. Borgerligheten satte därmed oerhört 
strikta gränser för de arbetarklasskvinnor som blivit prostitue-
rade, ett regelverk som väl inte rörde den kvinnliga sexualiteten 
i stort, men som gav oändligt mycket större frihet åt (unga) 
mäns sexuella utlevelser. 

Till vilken grad accepterades kvinnor på den offentliga arenan un-
der sent svenskt 1800-tal? Influerade de alls maktstrukturerna? 

Kvinnor kunde agera på den offentliga arenan, så länge de 
gjorde det inom områden som var specifikt kvinnligt kodade, 
och även då var deras offentliga agerande problematiskt. Till 
exempel inom filantropin ansåg man att kvinnan hade ett sär-
skilt kall, med all den omvårdnad och kärlek man tillskrev 
kvinnor. Ändå blev kvinnor i det offentliga djupt problematiska 
varelser, och man lade ned all möjlig möda på att kringskära 
kvinnors tillträde till, och uppträdande i, den offentliga sfären. 
Sann kvinnlighet, menade en absolut majoritet av män inom 
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borgerligheten, tillhörde den privata sfären, där kvinnan som 
moder och maka skulle utöva ett kärleksfullt värv. Kvinnor som 
utträdde i den offentliga sfären riskerade ständigt att få sin 
kvinnlighet ifrågasatt. I allra högsta grad gällde det kvinnor som 
ville förändra samhällets maktstrukturer. Feminister beskrevs 
inte sällan som just okvinnliga. Detta i sin tur eftersom kvinn-
lighet var kopplat till beroende – den kvinna som kämpade för 
oberoende kämpade de facto för något som var explicit manligt 
kodat, och förlorade därmed, i samtidens ögon, sin kvinnlighet. 

Detta till trots influerade kvinnor maktstrukturer, men under 
ett hårdnackat motstånd. Det finns en paradox här, nämligen 
den att det i mycket stor utsträckning var män som genomförde 
kvinnors emancipation, som historikern Gunnar Qvist visat. 
Ändå kan vi se många typer av motreaktioner från män under 
inte minst det sena 1800-talet, där kvinnors krav på till exempel 
rösträtt orsakade våldsam kritik. 
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Samtal med Daniel Sävborg 

 
Daniel Sävborg är fil.dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universi-
tet och har verkat som forskarassistent vid Uppsala universitet. Han 
har specialiserat sig på fornisländsk litteratur och särskilt intresserat 
sig för Eddadiktningen och kärleken i de isländska sagorna. Sävborg 
disputerade år 1997 på avhandlingen Sorg och elegi i Eddans hjälte-
diktning och är författare till boken Sagan om kärleken. Erotik, käns-
lor och berättarkonst i norrön litteratur (2007). 
 

Vad är kärlek i islänningasagor? 
”Kärlek” kan ha flera olika innebörder när man talar om is-

länningasagor. I själva sagorna används ord för kärlek (ást, 
elska med mera) i första hand om relationen mellan familjemed-
lemmar (mellan syskon, mellan föräldrar och barn etc.) och i 
översiktliga sammanfattningar om äktenskap av typen ”Det 
uppstod utmärkt kärlek mellan dem”. Här handlar det inte om 
någon beskrivning av emotioner alls, utan det rör sig mer om en 
sammanfattning av kvaliteten i en relation. Erotiska känslor 
framgår i en hel del episoder i sagorna – det är ett vanligt tema 
att en man uppvaktar en kvinna mot hennes familjs vilja, vilket 
leder till konflikt och strider – men de flesta av dessa episoder är 
inte särdeles emotionella; de utgör mer en kort upptakt till den 
våldsamma konflikt som sagan primärt intresserar sig för. 
Många av dessa episoder uppfattas oftast som rena förförelsehi-
storier. Men så finns det också ”kärlek” i sagorna som alldeles 
klart är kärlek i vår moderna mening. Här handlar det om en 
emotionellt laddad relation mellan man och kvinna, en relation 
som omfattar både sexuell attraktion och en önskan om en sjä-
larnas förening. Det är sannolikt att denna sista typ av kärlek är 
ett lån från den kontinentala litteraturen. Det var just i 1100-
talets Frankrike som den ”moderna” kärleken på allvar började 
hyllas inom litteraturen, och en del forskare menar att hela idén 
föddes då. Men det var knappast någon realitet på Island vare 
sig under vikingatiden (då sagorna utspelar sig) eller under 
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högmedeltiden (då sagorna skrevs) – äktenskapen var arrange-
rade och utomäktenskapliga förbindelser fördömdes hårt. 

Är kvinnan passiv i sagorna och deras kärlekshistorier? 
Kvinnorna har en aktiv roll i ett antal typer av episoder i is-

länningasagorna. När en person blivit dräpt är det i allmänhet 
en kvinna – den dräptes mor, syster eller änka – som eggar till 
hämnd. Det är förvisso även här män som är de aktiva vid själ-
va hämnden, men kvinnans roll som eggare är inte passiv, utan 
omfattar ett antal mer eller mindre ritualiserade moment (såsom 
att visa upp den dödade mannens blodiga kläder eller symbo-
liskt laddade handlingar av skilda slag) för att driva männen att 
hämnas. Även när det gäller magi har kvinnor en aktiv roll – det 
är ofta kvinnor som kastar förbannelser eller sjukdomar på folk 
eller åstadkommer oväder genom trolldom och så vidare. I sa-
gornas erotiska episoder är i allmänhet fokus inte alls på kvin-
nan. Det är mannen som är den handlande personen, och kvin-
nan är enbart objekt för hans intresse. Men i de bästa sagorna 
och deras kärlekshistorier är kvinnorna höggradigt aktiva per-
soner. I Laxdœla saga ber till exempel Guðrún sin älskade Kjar-
tan att få följa honom på utlandsfärd, och när han nekar avslår 
i gengäld hon hans förslag att hon skall vänta på honom. Läng-
re fram i den sagan blir hon den drivande kraften i både kärlek 
och hat, och det är hon som styr intrigens utveckling. I två fall 
tar hon initiativ för att få den man hon vill ha. Men som jag 
redan antytt är Guðrún (och Laxdœla saga) ett undantag bland 
islänningasagorna och deras kvinnor. 

Är kvinnans önskningar älskarens lag i islänningasagorna? 
Nej, detta är något som hör hemma i den kontinentala hö-

viska litteraturen och som alls inte kommer in i islänningasa-
gorna. Männen ”tjänar” inte kvinnorna i sagorna; i några fall 
förekommer visserligen män som gör vad deras hustrur säger åt 
dem – i synnerhet när de hotar med kärleksstrejk – men dessa 
män framstår som ganska ömkliga toffelhjältar och deras lyd-
nad har inget romantiskt skimmer såsom den Frauendienst som 
möter i kontinentens diktning från samma tid. 
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Har älskarens förhållande till kärestan likheter med vasallens för-
hållande till sin herre? 

I kontinentens höviska diktning kan mannens tjänande av 
kvinnan erinra om vasallens tjänande av sin herre. I islänninga-
sagorna finns däremot ingen sådan motsvarighet. En man bör 
förvisso lojalt tjäna sin herre, men i relationen till kvinnan är 
det hon som är den tjänande. 

Används symboler i kärleksskildringen i islänningasagorna? 
Det finns knappast någonting av till exempel natursymbolik 

eller metaforiska utvikningar i sagornas kärleksskildring, det vill 
säga sådant som vi gärna förknippar med romantisk kärleks-
skildring. Däremot kan konkreta föremål få en symbolisk ladd-
ning i sagornas kärleksskildring. I ett antal sagor möter vi moti-
vet att en man ger en kvinna en gåva i form av ett förnämt klä-
desplagg. Dessa gåvor får i några sagor en stark emotionell 
laddning och kan symbolisera den kärlek som i några fall gått 
om intet. I Gunnlaugs saga skänker till exempel Gunnlaugr sin 
älskade Helga en dyrbar kappa, och sagans skildring av tiden 
efter Gunnlaugrs död handlar mycket om att hon för jämnan 
sitter och tittar på denna kappa; när hon senare blir sjuk sänder 
hon efter kappan och håller i den när hon dör. I Laxdœla saga 
blir en förnäm huvudduk som Kjartan ämnat åt Guðrún som 
bröllopsgåva en symbol för deras krossade kärlek. Både Guðrún 
och Kjartan gifter sig med andra, och Kjartan skänker sin hust-
ru den huvudduk som egentligen var ämnad åt Guðrún. Det kan 
Guðrún inte tåla. När hon får se huvudduken tittar hon länge 
tigande på den, och senare låter hon stjäla och förstöra den. 

Är det kvinnans ansvar att kontrollera sin sexualitet i sagorna? 
Inte i första hand. Primärt åligger det kvinnans manliga släk-

tingar att kontrollera hennes sexualitet. Ett återkommande mo-
tiv i sagorna är kvinnan som blir uppvaktad av en man utan att 
fria officiellt till henne. Sådana episoder leder nästan alltid till 
svåra konflikter, ofta med många dödsoffer. Sagorna talar ofta 
om skam, vanära och kränkning i sådana sammanhang, men i 
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första hand är det inte den uppvaktade – eller förförda – kvin-
nan som drabbas av skammen eller kränkningen – utan hennes 
far och/eller bröder. 

Vad handlar din forskning om? 
Jag vill framför allt försöka fastställa hur sagornas kärleks-

skildring förhåller sig till den kontinentala litteraturens. Denna 
var ju väl känd och populär på Island under samma tid som 
sagorna skrevs. Bland annat översattes en stor mängd höviska 
texter från franska och latin till norska och isländska under 
1200-talet. Det är litteratur som är mycket olik sagorna både i 
stil och tematik; stor passionerad ”romantisk” kärlek är ett av 
huvudtemana och den skildras utförligt och med mycket poe-
tiskt språk och metaforik. I sagorna är däremot ”romantisk” 
kärlek något ganska sällsynt, och känslor skildras överlag kort-
fattat och återhållet. Jag undersöker om den inhemska sagasti-
len påverkar de översättningar man gör av höviska verk och om 
den höviska litteraturen på kontinenten påverkar sagorna vad 
gäller kärleksskildringen. Min slutsats är att de påverkar var-
andra förvånansvärt lite, trots att det är litteratur som är på 
modet samtidigt, i samma miljö. I några fall, som i Laxdœla 
saga och Gunnlaugs saga finns säkert ett inflytande från den 
höviska litteraturen när det gäller att sätta stark, passionerad 
kärlek i centrum för ett litterärt verk, men själva gestaltningen 
av denna kärlek är lika sagamässigt kärv som vanligt i dessa 
sagor. 

Du skrev din avhandling om sorgen i eddadiktningen – hur blev du 
intresserad av detta? 

Redan som barn och tonåring läste jag gärna eddadikter och 
blev särskilt fascinerad av dikterna om Guðrún och hennes sorg. 
De dikterna var fyllda av känslor och skildrade detta med subtil 
och nyanserad psykologi. Det var så oerhört olikt allt vad jag 
kopplade till hårda kärva vikingar! I dikterna om Guðrún skild-
ras inga strider – bara offren efter striderna och dem som sörjer 
över de döda. När jag sedan som forskare började titta på dessa 
dikter igen fick jag klart för mig att de ansågs tillhöra en separat 
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grupp eddadikter, de så kallade eddaelegierna, och att de var 
mycket yngre än andra eddadikter. Men jag tyckte ändå inte att 
det förklarade allt. Inte heller den kristna högmedeltiden kunde 
ju uppvisa något som liknade eddaelegierna, och knappast nå-
gonstans hittade jag en likadan kombination av stramhet, emo-
tionell kraft och subtil psykologi. Därför bestämde jag mig för 
att försöka undersöka hur dessa dikter uppkommit, hur de är 
relaterade till andra eddadikter och i vilken litterär tradition de 
egentligen hör hemma. Det handlar min avhandling om. 

Vilket ursprung har då eddaelegierna? 
Den vanliga uppfattningen är att de tillkommit under hög-

medeltiden, under 1100- eller 1200-talet. Det finns lite olika 
teorier om deras specifika uppkomst – en forskare har kopplat 
dem till samma tradition som de skandinaviska medeltidsballa-
derna, en annan till rent kristen litteratur som helgonlegender 
och homilier, ytterligare andra har sett den franska höviska 
diktningen som eddaelegiernas inspirationskälla. Själv tror jag 
inte att man behöver dra in dessa litterära traditioner. Eddaele-
gierna är i själva verket inte alls så olika övriga eddadikter som 
man ofta påstår. Också i de så kallade ”gamla” eddadikterna 
finns skildring av sorg och andra känslor. Det är inslag i dem 
som forskarna ofta har sett som sena tillägg, men ett sådant 
resonemang bygger i själva verket helt på fördomen att känslo-
skildring inte hör hemma i kärva, ”gamla” germanska dikter. 
Och likheter med eddaelegierna finns inte bara bland de övriga 
eddadikterna utan också i annan isländsk diktning av tidigt 
datum, till exempel Egil Skallagrímssons skaldedikter från 900-
talet. Dessutom finns många drag som är gemensamma med 
fornengelska dikter nedtecknade på 900-talet. Dessa likheter är 
betydligt större än de man kan finna mellan eddaelegierna och 
litteratur från högmedeltiden. Sammantaget menar jag att det 
mesta tyder på att eddaelegierna har en gammal inhemsk tradi-
tion i nordisk och germansk tradition. De behöver inte alls vara 
yngre än de påstått gamla eddadikterna, utan kan vara tillkom-
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na under en lång period, några kanske rentav har ett ursprung 
som går tillbaka till vikingatiden. 

Vilka är skillnaderna mellan eddaelegierna och de övriga eddadik-
terna? 

Den stora skillnaden är, som jag ser det, att eddaelegierna 
fokuserar på kvinnor och övriga eddadikter på män. Det är 
detta som förklarar att de påstått gamla dikterna gör ett kärvare 
intryck och mer uppehåller sig vid stridshandingar medan elegi-
erna koncentrerar sig på sorgen efter striderna – detta återspeg-
lar helt enkelt könsrollerna under forn- och medeltid (och väl än 
idag). Den här fokuseringen på kvinnor gör att det finns mer av 
sorgskildring i elegierna, men några direkta ”sorgdikter” av det 
slag som finns i högmedeltida kontinental poesi handlar det inte 
om. Även eddaelegierna är hjältedikter precis som de påstått 
gamla eddadikterna och skildrar ofta strid och hämnd de också, 
även om fokus ligger på andra moment i detta slags intriger. 

Hör eddadikterna till det bästa nordborna hade under medeltiden? 
Javisst. Tillsammans med de isländska sagorna utgör edda-

diktningen den enda verkligt originella och konstnärligt värde-
fulla litteratur som skapas i Norden under medeltiden. I Sverige 
skrevs bara landskapslagar och verk som Erikskrönikan under 
samma tid – verk ingen människa läser idag utan att vara 
tvungen. Eddadikter och isländska sagor är däremot levande 
litteratur! 
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Veien til vitenskap är en bokserie i fyra band. De tre första är på nors-
ka. 

De tre föregående böckernas innehåll: 
 

Første bind: 
Filosofi og religionsvitenskap 
 
Del l: Filosofi 
Kjell Madsen: ”Alter ego samtale om indisk filosofi” 
Vigdis Songe-Møller: ”Försokratikerne” 
Daniel Hirsch: ”Utopiens moral” 
Martin Frank: ”Augustin” 
Sverre Sløgedal: ”Arthur Schopenhauer (1788–1860)” 
Irene Haslund: ”Dialogens betydning for Søren Kierkegaards etikk” 
Sverre Sløgedal: ”Friedrich Nietzsche (1844–1900)” 
Geir Grønflaten: ”Drømmen, rusen og kunnskapen” 
Richard Alapack: ”Emmanuel Levinas: Phenomenological Psychology 
of the Face and Carnal Intimacy” 
Ivar Arnljot Bjørgen: ”Mellom tankeforbud og empirisk askese: 
forholdet mellom psykologi og filosofi” 
Magne Dybvig: ”Husserl” 
Dagfinn Døhl Dybvig: ”Merleau- Ponty” 
Audun Øfsti: ”Wittgenstein” 
Siri Granum: ”Karl-Otto Apel” 
Vegard Aalvik: ”Narrasjon” 
Kjetil Audsen: ”Quine og filosofisk naturalisme” 
Knut Kolnar: ”Det ambisiøse selv” 
 
Del 2: Religionsvitenskap  
Bjørn Olav Grüner Kvam: ”Targumstudier” 
Peder Borgen: ”Philo of Alexandria” 
Jan Øyvind Grøm: ”En betraktning om Jesu liv og forkynnelse i 
forhold til spørsmålet om det finnes en Gud” 
Kjersti Tokstad: ”En vandring i en ukjent hage – en innføring i jødisk 
mystikk” 
Thomas Luckmann: ”Excerpts from ‘Philosophy, Science and 
Everyday Life’ by Thomas Luckmann” 
Gustav Erik Karlsaune: ”Thomas Luckmann” 
Jarle Jacobsen: ”Dialog” 
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Andre bind: 
Historie, medie- og samfunnsvitenskap  
 
Del l: Historie og kunsthistorie 
Steinar Imsen: ”Om norsk historiografi” 
Dagfinn Slettan: ”Muntlige kilder og historiefaget” 
Ola Svein Stugu: ”Fra sosialdemokratisk orden til globalisert konsern 

– om Norge etter 2. verdenskrig” 
Gudmund Stang: ”Latin-Amerika, er det noe for en historiker å bruke 
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Ida Bull: ”Lokalhistorie” 
Elsa Reiersen: ”Om sparebanker og deres historie: En studie av viktige 
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critical films in the 1930s” 
Thoralf Berg: ”I teater for hundre år siden” 
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Del 3: Samfunnskunnskap  
Knut Erik Solem: ”Om liberalismen” 
Karin-Helene Hognestad: ”Bibliotek” 
Johan Galtung: ”Krig er ingen naturlov” 
Torill Meistad: ”Kjønnsdimensjoner i norske lokalsamfunns-
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Del 4: Anvendt språkvitenskap  
Lars S. Evensen: ”Anvendt språkvitenskap” 
Jon Smidt: ”Et dialogisk syn på skriving på skole og universitet” 



336 

 
 

Tredje bind: 
Nordisk, språk og litteratur 
 
Del l – Nordisk kultur, språk og litteratur  
Randi Alice Nilsen: ”Om lingvistikk, språk og språkbruk – en dialog 

med naturlige digresjoner” 
Jan Ragnar Hagland: ”Om Snorre og tolkningen av ham” 
Brit I. Granmo Aune: ”Fenomenet barndom i den norrøne litter-

aturen” 
Jens Haugan: ”Om ordstillinga i norrønt” 
Gunnar Foss: ”Arne Garborg” 
Asmund Lien: ”Aksel Sandemose 100 år” 
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Leif Johan Larsen: ”Om Agnar Mykle” 
Sissel Furuseth: ”Om Gunvor Hofmos lyrikk” 
Atle Krogstad: ”Om Dag Solstad” 
Sarah Paulson: ”Herbjørg Wassmos forfatterskap” 
Bjørn-Erik Hanssen: ”Fortellingene holder verden sammen” 
Tor Erik Jenstad: ”Ein repetis i obligadur. Norsk folkemusikk-

terminologi med vekt på feletradisjonen” 
Arne Espelund: ”Jern og folkedans” 
 
Del 2: Tysk kultur: språk, litteratur og musikk 
Erling Vaagland: ”Om tysk i Norge” 
Wolfgang Feigs: ”Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenlehreraus-

bildung und etwas mehr” 
Inge Arnesen: ”Hundre år med Brecht” 
Bernd Neumann: ”Christa Wolf” 
Bernd Neumann: ”Hannah Arendt” 
Herbert Krämer: ”Stefan Heym” 
Rainer Benjamin Hoppe: ”Tysk etterkrigslitteratur” 
Magnar Breivik: ”Arnold Schönberg, tonaliteten og musikkhistorien” 
 
Del 3: Fransk litteraturvitenskap  
Frédéric Busuttil: ”Les 40 ans de la constitution de la V ème Republi-

que en France – Tentative de Bilan” 
Knut Ove Eliassen: ”Diderot og det dialogiske” 
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Annlaug Bjørsnøs: ”Simone de Beauvoir – skjønnlitterær forfatter, 

filosof og feminist” 
Anne Beate Maurseth: ”Litteratur som nøytral samtale” 
 
Del 4: Engelsk litteratur  
Arthur Clayborough: ”Engelsk litteraturteori og metode” 
Britt Andersen: ”Virginia WooIf” 
Kjell Eirheim: ”Oversettelse” 
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