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teriella tingens litterära betydelse i Svinalängorna 
lyfts fram på ett intressant vis.

Därtill kommer ytterligare sju bidrag som på ett 
eller annat vis kan kopplas till litteratur och politik. 
I ” ’– Ha, Cæsars Cæsarhu!’. Skalden og despoten i 
Wergelands ’Cæsaris’ (1833)” skriver Elin Stengrun-
det, vilket titeln indikerar, om den radikale Hen-
rik Wergelands 18 sidor långa dikt ”Cæsaris”. Ing-
rid Nestås Mathisen analyserar i ” ’Men bruget var 
hans alt’. Identifikasjon og kropp i Nini Roll Ankers 
bruksbyforteljingar Lil-Anna og andre” bland annat 
vilka konsekvenser som en identifikation med arbe-
tet och arbetsgivaren kan få för den enskilde arbeta-
ren. Frågor som exempelvis betydelsen av att ha en 
arbetsför kropp samt vad en god arbetare är vägle-
der analysen av den tidige norske arbetarförfattaren 
Nini Roll Ankers verk. Med artikeln ”Tiuren, reven 
og måren. Dyreskildringer hos finnskogforfattaren 
Carl Vestaberg (1888–1936)” följer Eva-Marie Sy-
versen de litterära djurspåren för att utifrån ett eko-
kritiskt perspektiv belysa hur Finnskogen gestaltas 
mellan en cyklisk och linjär tidssyn. Silje Harr Svare 
bidrar med ”Entropi som avantgardistisk strategi. 
Om Hans-Jørgen Nielsen, den danske tresser-avant-
garden og Inger Christensens det (1969)” och Thor-
stein Norheim med ” ’Ja, her har vi arbeidets hel-
ter’. Om Dag Solstads romantrilogi som æresfortel-
linger”. I den senare artikeln analyseras Solstads ro-
maner Svik Førkrigsår (1977), Krig 1940 (1978) och 
Brød og våpen (1980) med begreppet ära i centrum.

Inramat av svensk arbetarlitteratur rör sig an-
tologin alltså från 1800-talets första del för att så 
småningom landa i vår egen samtid. Exempelvis 
belyser Silje Solheim Karlsens artikel ” ’Vi må til-
passe oss de endringene vi ikke klarer å unngå […]’. 
Noen betraktninger om klasse, identitet og kjönn 
i Ingeborg Arvolas roman Grisehjerter (2011)” 
bland annat den urbana ekologiska konsumtions- 
och medelklassidentiteten i kontrast till den nord-
norska landsbygdens realiteter. Därefter följer Even 
Igland Diesens artikel ” ’Dubbenarium’ – rap, tro 
og tvil”, vilken är en närläsning av rapparen Soin-
ners (Sondre Nervik) låt ”Dubbenarium”. Det är, 
vilket här tydligt framgår, en mycket rik kavalkad 
av infallsvinklar på politisk litteratur som kommer 
till uttryck i Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur. Det är både en fördel och en nackdel. 
En fördel på så vis att läsaren får ta del av många 
olika och mycket intressanta aspekter av ämnet. En 
nackdel genom att de många infallsvinklarna tyd-
ligt visar på vikten av en tydligare distinktion mel-
lan bland annat politisk litteratur och politiska läs-

ningar av litteratur. Sammantaget måste dock för-
delarna sägas överväga. Ole Karlsen avslutar sitt 
förord med en förhoppning om att antologin ska 
bidra till ett nytt intresse för arbetarlitteratur och 
mer allmänt politiskt engagerad litteratur, speciellt 
i Norge. Det har den goda förutsättningar att göra.

Jimmy Vulovic

Paul Tenngart, Livsvittnet Majken Johansson. El-
lerström. Lund 2016.

Majken Johansson utgav mellan åren 1952 och 1989 
sju diktsamlingar. Magdala från 1972 innehåller 
också sex självbiografiska prosatexter och Johans-
son publicerade även noveller i tidskrifter. Hennes 
författarskap väckte uppmärksamhet inte minst för 
att hon var både poet och soldat i Frälsningsarmén 
och att hon såg sitt skrivande som en del av den re-
ligiösa kallelsen. I tidningsintervjuer fick Johans-
son ofta berätta om sin omvändelse och hur den 
gjorde det möjligt för henne att frigöra sig från sitt 
alkoholmissbruk. Hon tycks ha varit öppen inför 
journalister och berättade om sin svåra uppväxt i 
ett fosterhem där mamman var psykiskt sjuk, hur 
hon som ung tidigt började dricka alkohol för att 
få bukt med sin ångest och hur psykisk sjukdom 
följt henne genom livet. Hon berättade också om 
sina sexuella erfarenheter och att behovet av alko-
hol till och med ledde till att hon prostituerade sig 
för att få pengar till sprit. Rubriker på tidningsin-
tervjuer som ”Halleluja” och ”Sex? Nej, tack! Sä-
ger författarinna och frälsningssoldat” visar vilken 
typ av intresse som riktades mot Majken Johansson. 
Hon medverkade även i ett TV-program, På parkett 
(1974) som leddes av den populäre programleda-
ren Lasse Holmquist och som hade stort genom-
slag. Majken Johansson var således väl känd som 
poeten som blev frälsningssoldat.

I sin bok Livsvittnet Majken Johansson vill Paul 
Tenngart undersöka författarskapet som vittnes-
börd. Johansson uppfattade själv sitt skrivande 
som sådant eftersom hon såg det som knutet till 
sin verksamhet inom Frälsningsarmén. Tenngart 
har en bred syn på litteraturen som vittnesbörd som 
han skiljer från vittneslitteraturen. Det senare är en 
genre som uppstod på 1970-talet och som utgörs 
av självbiografiska skildringar av katastrofer som 
påverkat författarens liv. Litteraturen som vittnes-
börd omfattar inte enbart omvälvande händelser 
och Tenngart noterar att skrivande alltid i viss mån 
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utgör vittnesbörd. Han utgår från forskaren Robert 
Harvey som menar att vittnespositionen är existen-
tiell och egentligen oberoende av vad människor 
varit med om. Det finns enligt Harvey en allmän-
mänsklig vittnespotential och det är den som Tenn-
gart tar som utgångspunkt i sin studie av Johans-
sons skriftliga kvarlåtenskap. Han menar att alla 
hennes efterlämnade texter utgör en samlad livs-
vittnesbörd som gestaltar ett enskilt livsöde i Sve-
rige vid en bestämd tidpunkt.

Som nämnts tidigare utgörs huvuddelen av för-
fattarskapet av diktsamlingar men det rymmer 
även prosatexter, krönikor i dagstidningar, inter-
vjuer med författaren, manuskript till föredrag, 
predikningar, radioframträdanden och privat-
prosa, där bland annat rapporter från seanser som 
Johansson deltog i, ingår. Att jämföra dessa olika 
typer av texter kräver enligt Tenngart teoretiska 
utgångspunkter som gör jämförelserna relevanta. 
Han väljer att utgå från tre begrepp: representa-
tion, presentation och kommunikation. Vad gäller 
representation avser Tenngart språkets funktion att 
referera till något annat men pekar på att det syn-
sättet inte är självklart i fråga om lyrik. Han hänvi-
sar till lyrikforskaren Susan Stewart som talar om 
två sätt att förhålla sig till den lyriska texten, ett mi-
metiskt, där lyrikens förmåga att representera värl-
den står i fokus, och ett icke-mimetiskt, som ser ly-
riken som ett språk med förmåga att skapa något 
helt nytt som inte direkt relaterar till en värld som 
fanns innan texten tillkom. Tenngart ansluter sig 
till den mimetiska synen och utvecklar referentia-
liteten genom att hänvisa till Jan Mukarovskys be-
grepp partikulär och universell referentialitet. Just 
den dubbelheten är det som gör den litterära tex-
ten speciell som vittnesbörd eftersom den uttrycker 
både något specifikt och något allmänt. I Tenn garts 
studie av Majken Johanssons författarskap utgör 
det en bärande tanke i studiet av hennes lyrik. Jo-
hansson skrev i ett brev att hon i sin lyrik valde att 
uttrycka sig indirekt och Tenngart menar att stra-
tegin att undvika entydighet bidrog till att hennes 
dikter nådde bortom det enskilda. Han vill, i det 
han kallar hennes livsvittnesbörd, ”identifiera en 
individuell röst i historiens kollektiva brus”.

När Paul Tenngart gick igenom Majken Johans-
sons olika texter urskilde han fyra återkommande 
teman: barndomen, sjukdom, kärlek och Gud samt 
utanförskap och motstånd, teman som strukturerar 
hans undersökning. Studien tar således sin början 
i hur barndomen gestaltas i Johanssons texter. Som 

nämnts hade hon en svår uppväxt; placerad i olika 
fosterhem som spädbarn kom hon som ettårig till 
makarna Grip där hon stannade tills hon var tret-
ton år. Därifrån flyttade hon hem till sin biologiska 
mor som nu hade möjlighet att ta hand om henne. 
Fosterfadern, som var lastbilschaufför, skildras i 
några ljusa barndomsminnen men hemmet prägla-
des främst av fostermoderns psykiska sjukdom. Jo-
hansson talade ofta om den otrygghet som grund-
lades i barndomen och menade att den orsakat de 
psykiska besvär hon själv kom att lida av under hela 
sitt liv. Minnena från barndomen förföljde Johans-
son länge och hon bearbetade dem i intervjuer, brev 
och i analyser av sina drömmar. Hon var ett mycket 
utsatt barn och tillhörde den grupp som idag ges er-
sättning av staten för övergrepp i svenska fosterhem. 
Hennes erfarenheter var således långtifrån unika 
men konsekvenserna blev för hennes del svåra. Det 
tidiga alkoholmissbruket blev ett sätt att hantera 
ångesten. Möjligheten att lämna fosterhemmet för 
att bo hos sin biologiska mor tycks inte ha medfört 
att känslan av otrygghet upphörde. När hon 1957 
skriver om åren hos mamman framstår även de som 
mörka och hon lägger skulden på henne för sin ut-
satthet under de tidiga barndomsåren. Men Tenn-
gart pekar också på att det tycks ha funnits en ten-
dens hos Johansson själv att dras till destruktiva rela-
tioner och sociala problem. Han går inte närmare in 
på detta, mer än att hänvisa till barndomens otrygg-
het, men här finns en del av det jag som framträder 
i texterna som inte enbart kan förklaras med svåra 
sociala omständigheter.

Det är endast fyra dikter i Majken Johanssons 
produktion som innehåller konkreta barndoms-
skildringar. Här finns idylliska inslag men Tenn-
gart visar att de sätts in i sammanhang som gör det 
tydligt att dessa erfarenheter utgör undantag. Dik-
terna är ofta lekfulla och ibland ironiska. Lekfull-
heten, som tar sig uttryck i språklekar som enbart 
återfinns i Johanssons lyrik, menar Tenngart kan 
vara ett sätt att skapa distans till svåra upplevelser 
men också att göra det personliga mer allmängil-
tigt. Tenngart talar om en grundskada som aldrig 
läks och som är ett återkommande tema i förfat-
tarskapet. Att vara psykiskt sjuk beskrivs i Johans-
sons författarskap både som outhärdlig ångest men 
också som en tillgång som gör det möjligt att ifrå-
gasätta normer. Tenngart menar att Johansson i sin 
tidiga diktning ansluter sig till en litterär tradition 
där det psykiskt avvikande ses som något positivt. 
Men i Johanssons senare diktning finns inte den 
inställningen. I den sista diktsamlingen, Djup ro-
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par till djup, uttrycks i dikten ”Till Sun Axelsson” 
en självförsoning; jaget bär sin ångest med hjälp 
av sin tro. Det finns här inget positivt i framställ-
ningen av den psykiska sjukdomen men den är ut-
härdlig genom att diktjaget upplever att Herren 
är nära henne.

Den religiösa omvändelsen gör det möjligt att 
inta positionen som ett barn inför Gud. Tenngart 
pekar på att många texter från 1970-talet och framåt 
visar hur tron används som ett redskap för att han-
tera barndomens grundskada. Hur Majken Johans-
son blev religiös är en berättelse som återkommer i 
hennes livsvittnesbörd. Det andliga sökandet för-
binds med förlusten av hennes stora kärlek, Solveig 
Borg, som tog livet av sig 1956. Hennes död ledde till 
att Johansson sökte sig till spiritualistiska kretsar för 
att försöka få kontakt med Solveig. Minnesanteck-
ningar från seanserna finns bevarade men Johans-
son berättade aldrig offentligt om sitt rätt intensiva 
spiritualistiska engagemang, liksom hon heller ald-
rig berörde sin homosexualitet. Hennes öppenhet 
var således begränsad, vilket Tenngart menar beror 
på att spiritualismen kraftigt avvek från det dåtida 
rationalistiska folkhemmet och att homosexualitet 
fortfarande var tabubelagd. Således kunde Majken 
Johansson offentligt tala om sina utsvävande hete-
rosexuella erfarenheter men inte om sin homosexu-
alitet. Där tycks gränsen gått för tolerans i samtiden.

I Paul Tenngarts undersökning får Majken Jo-
hansson tala genom de texter hon lämnade efter 
sig. Han framhåller att subjektiviteten är viktig 
i hans studie, att det är hennes individuella röst 
som ska lyftas fram ur det han kallar det kollek-
tiva bruset. Samtidigt visar han hur Johansson är 
en del av ett dåtida sammanhang; som lyriker de-
lar hon en språklig lekfullhet och ironi med den så 
kallade Lundaskolan och den religiösa omvändel-
sen omfattade även generationskamrater som Bir-
gitta Trotzig och Ingemar Gustafson, vilka kon-
verterade till katolicismen. Att välja Frälsningsar-
mén var naturligtvis att ta ett långt större steg från 
en intellektuell Lundamiljö, men det religiösa sö-
kandet präglade fler än Johansson. På många sätt 
är hon således en del av sin tid men står ändå fram 
genom sitt sätt att skildra sina specifika erfarenhe-
ter. Hon gestaltar sig både som ett offer och någon 
som bjuder motstånd. Hon använder sina erfaren-
heter för att påverka andra och för att påverka sam-
hället, till exempel när det gäller behandlingen av 
psykiskt sjuka. Men tron till trots tycks hon ald-
rig komma över skadorna från barndomen; åter-
fall i alkoholism och ångest följer henne genom 

livet. Majken Johansson framstår i Tenngarts stu-
die som mer utsatt än andra. Som han skriver delar 
hon sina erfarenheter med ganska många som blev 
omhändertagna i fosterhem där de for illa. Johans-
son återförenades med sin biologiska mamma men 
det förändrade inte hennes upplevelse av barndo-
men. Parallellt med utsattheten lyckades hon väl i 
skolan och bedrev framgångsrika universitetsstu-
dier och gjorde därmed det man kan kalla en klass-
resa. Men hon tycks aldrig ha kunnat bearbeta sina 
själsliga skador och det framstår ibland som att hon 
sökte sig till utsatthet och bekräftelse av sin egen 
otillräcklighet.

Paul Tenngart talar om en gränslöshet i det sub-
jekt som framträder i Majken Johanssons livsvitt-
nesbörd och jag hade gärna sett att han fördjupat 
sig mer i hur den gestaltas eftersom jag tror att han 
är inne på ett viktigt spår för att förstå det speci-
fika i Johanssons livsupplevelse. En grundläggande 
tanke i undersökningen är att studiet av ett samlat 
livsvittnesbörd gör det möjligt att komma åt det 
specifika i en individs livsupplevelse. Framförallt 
är det en ökad komplexitet som framträder. Tenn-
gart menar till exempel att det Johansson skriver 
om sin kärlek till Solveig skulle kunna ses som en 
illustration av de dåtida villkoren för homosexuell 
kärlek. Men hennes samlade texter visar en mycket 
mer komplicerad bild som hänger samman med 
de två kvinnornas specifika situation, deras olika 
bakgrund, psykiska problem och Johanssons alko-
holism. Relationen framstår därmed som villko-
rad både av de generella och de specifika villkoren.

Utgångspunkten för Paul Tenngarts studie är 
intressant och det finns en viktig poäng i att ta ett 
samlat grepp på alla Majken Johanssons efterläm-
nade texter. I studien blir det naturligt nog så att 
hennes lyrik står i förgrunden. Det är också endast 
i de texterna som Johansson använder sig av ironi, 
leker med språket och visar en självkritisk distans. 
Hennes lyrik rymmer därmed den mångtydighet 
som Tenngart menar utgör det specifika. Som jag 
nämnde tidigare skulle jag gärna sett att Tenngart 
utvecklat analysen av subjektiviteten i texterna. 
Den gränslöshet och självdestruktivitet som ut-
trycks i texterna skulle kunna ha lyfts fram för att 
ge ytterligare dimensioner till Johanssons livsupp-
levelse. Men i stort ger Paul Tenngart en mång-
fasetterad bild av hur Majken Johansson kommer 
till tals i sina texter och hur hennes specifika upple-
velser relaterar till den samtid i vilken hon verkade.

Margaretha Fahlgren




