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Sammanfattning 

Föreliggande arbete syftar till att med utgångspunkt i teorier om maskulinitet, performativitet 

och homosocialt begär undersöka maskulinitet i Eyvind Johnsons tetralogi Romanen om Olof. 

De frågor som riktas till texten kretsar kring hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls i 

romanserien. Det forskningsläge uppsatsen förhåller sig till kan indelas i forskning om 

Johnsons författarskap samt forskning om maskulinitet i litteraturen. 

 Den teoretiska bakgrund som föregår själva undersökningen är disponerad i tre avsnitt. Det 

första avsnittet ägnas åt begreppet performativitet och fokuserar främst synen på genus som 

en aktivitet. Härpå diskuteras begreppet homosocialt begär; ett begrepp som använts av bland 

andra Eve Kosofsky-Sedgwick och som syftar på den inom manliga gemenskaper ofta 

glidande skalan mellan det homosociala och det homoerotiska. Sedgwick betraktar även i 

detta avseende hur manliga gemenskaper förhåller sig till kvinnan och det uppfattat kvinnliga. 

Slutligen behandlas i ett avsnitt begreppet maskulinitet och hur det av R.W. Connell skilts 

från begreppet man. 

 I undersökningens första del betraktas sättet på vilket den fjorton år gamla Olof förhåller 

sig till andra män. Framträdande är i detta avseende olika diskursiva praktiker som Olof i 

samspel med såväl arbetskollegor som vänner söker tillägna sig förtrogenhet med: det 

formaliserade traderandet av skrönor samt en synbart överkompenserande maskulin jargong. 

Avsaknaden av alternativa diskurser är slående. Olofs förhållande till vännen Fredrik 

diskuteras i termer av homosocialt begär, men också Olofs förhållande till fadern betraktas. 

 Härpå diskuteras i ett avsnitt hur arbetarnas maskulinitet manifesteras i mötet med 

representanter för andra samhällsklasser. Olof söker på olika sätt hävda oberoende från sina 

arbetsgivare, vilket bland annat sker genom att han deltar i arbetarnas organisering. Detta är i 

Romanen om Olof en främst manlig angelägenhet. 

 Slutligen fokuseras sättet på vilket Olof förhåller sig till romanseriens kvinnor. Störst 

utrymme ägnas åt Olivia, en kvinna vars i Olofs ögon labila femininitet försvårar hans 

iscensättande av manlighet, samt åt modern, i vars förhållande till Olof den senares ständiga 

försök till distansering från hemmet är framträdande. 

 Undersökningen har visat att Olofs utveckling till att bli en vuxen människa inte är 

könsneutral. Han försöker ständigt konstruera en stabil manlighet, vilket i många avseenden 

misslyckas. Olof söker ivrigt gemenskap med andra män, men den diskursiva begränsning 

som är vanlig bland romanseriens hegemoniska maskuliniteter leder tillsammans med Olofs 

försök att distansera sig från hemmet även till att han åter erfar känslomässig isolering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning 

Romanen om Olof: publicering och mottagande 

”Har gjort en medelmåttig bok […].”
1
 Omdömet, som fälls av Eyvind Johnson själv i ett brev 

till Elmer Diktonius daterat den 26 september 1934, syftar på Nu var det 1914 (1934), som 

tillsammans med Här har du ditt liv! (1935), Se dig inte om! (1936) och Slutspel i ungdomen 

(1937) skulle komma att utgöra Romanen om Olof.
2
 Johnsons delvis självbiografiska tetralogi 

publicerades under mitten och slutet av 1930-talet, och dess tillkomst kan enligt Örjan 

Lindberger betraktas mot bakgrund av såväl det rådande politiska klimatet som en önskan hos 

Johnson att skildra de norrländska miljöer ur vilka han var sprungen. Beskrivningar av de 

norrländska folkdjupen löper enligt Lindberger som en röd tråd genom merparten av de 

noveller han skrev under 1930-talets förra hälft och som bland annat bildar samlingen Än en 

gång, Kapten! (1934).
3
 Det politiska idégods som kan ha påverkat romanens innehåll 

beskrevs ett decennium efter romanseriens fullbordan av Johnson själv i brevkorrespondens 

med Torkel Markström som en (nyfunnen, enligt Lindberger) tilltro till socialdemokratins 

förmåga att reformera samhället – en tilltro som skulle kunna vara ett resultat av det hot som 

uppfattades i den allt starkare nationalsocialismen.
4
 Ett avsnitt ur Nu var det 1914 

publicerades i Bonniers litterära magasin i juni 1934, och följdes mot slutet av året av 

romanen i sin helhet.
5
 

Nu var det 1914 tycks ha mottagits väl av en förhållandevis samstämmig kritikerkår. 

Romanen hyllades av såväl socialdemokratiska som borgerliga kritiker, och Rabbe Enckel 

(Hufvudstadsbladet) menade enligt Lindberger att Johnsons psykologi byggde på 

”människans levande medvetande, som ständigt skapar sig på nytt, hos varje individ enligt 

                                                 
1
 Brev (1934) till Elmer Diktonius, citerat i Örjan Lindberger, Och så vill jag prata med dig. Brevväxlingen 

mellan Eyvind Johnson och Elmer Diktonius (Stockholm 1997), s. 82. Jfr. Leif Dahlberg, Tre romantiska 

berättelser. Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten 

Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater (ak. avh. Stockholm 1999), s. 128: “Trots att 

Romanen om Olof var en stor publikframgång, var den för Johnson samtidigt ett personligt och estetiskt 

misslyckande som ledde till en genomgripande omvandling av hans författarskap.” 
2
 Lindberger, 1997, s. 82. 

3
 Örjan Lindberger, Norrbottningen som blev europé. Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med 

Romanen om Olof (Stockholm 1986), s. 296 f., 299, 303; Lindberger, 1997, s. 7. Se även Björn Gustavsson 

(red.), Eyvind Johnson. Resebrev 1921–1952 (Stockholm 2006), ss. 202–230; en serie resebrev från en 

norrbottnisk resa som under 1934 publicerades i Dagens Nyheter. 
4
 Lindberger, 1986, s. 302 f. Se även Birgit Munkhammar, Hemligskrivaren. En essä om Eyvind Johnson 

(Stockholm 2000), s. 105 f. 
5
 Lindberger, 1986, s. 306. 
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skilda lagar och förutsättningar”.
6
 Även de kommande delarna recenserades huvudsakligen 

välvilligt, och Romanen om Olof, som i det följande kortfattat refereras, förefaller i sin helhet 

ha utgjort en kommersiell framgång.
7
 

Romanen om Olof: en kort översikt 

Romanserien, som uteslutande utspelar sig i Norrbotten, inleds med uppbrottet från 

fosterföräldrarnas hem där Olof tillbringat en del av sin barndom. Uppbrottet förefaller vara 

naturligt för den fjorton år gamla Olof, lika naturligt som det skulle vara onaturligt att 

återvända till ensamheten hos fosterföräldrarna. Han gör ett kort uppehåll hos sina biologiska 

föräldrar innan han tar tjänst som timmerarbetare. Olof är yngst i ett litet arbetslag som 

arbetar med att lösa upp det timmer som fastnat i älven, och han försöker på olika sätt passa in 

i den manliga gemenskapen. Arbetet är hårt och farligt, men Olof verkar ändå finna styrka i 

såväl arbetslagets sammanhållning som den nya identiteten som arbetare. Han söker sig så 

småningom vidare, och arbetar en tid på ett tegelbruk innan han i slutet av Nu var det 1914 

plockar potatis åt en disponent. Han förefaller nu även upptäcka såväl kvinnan som det egna 

begäret till henne, men han äcklas också av det begär han ser hos den äldre man som vid 

några tillfällen gör närmanden mot honom. 

 I inledningen av romanseriens andra del, Här har du ditt liv!, begravs Olofs far, som avlidit 

efter en tids sjukdom. Den nu femtonårige Olof betraktar sig själv som arbetare och förmögen 

att tjäna sitt eget uppehälle. Han arbetar en tid på sågverk, och ingår även här i en liten 

gemenskap av arbetare. Såväl det pågående världskriget som det inrikespolitiska läget utgör 

romanens yttre kontext, men även den gryende fackföreningsrörelsen börjar göra sig påmind i 

hans medvetande. Klassklyftan mellan arbetarna och sågens ägare, Hallberg, blir tydlig för 

Olof, som i allt större utsträckning söker bilda sig genom litteratur. I slutet av Här har du ditt 

liv! säger Olof upp sig i en manifestation av oberoende. 

 Olof blir allt säkrare i sin självpåtagna vuxenroll, något som emellertid inte alltid tas väl 

emot av hans omgivning. Han får i inledningen till Se dig inte om! plats på samhällets biograf, 

och hans tillvaro skiljer sig markant från de tidigare arbetsplatsernas slit och grovhuggna 

konversationer. Olofs självbild har nu delvis förändats. Han har höga tankar om sin egen 

intellektuella förmåga, och yrkesidentiteten som något slags tjänsteman har tillfälligt ersatt 

den tidigare arbetarmentaliteten. Förhållandet till kvinnor upptar allt större del av hans 

medvetande, men han finner även manlig vänskap i förhållandet till den jämnårige Skratt-

                                                 
6
 Lindberger, 1986, s. 318. 

7
 Ibid., s. 331, 341, 355. 
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Fredrik. Han möter nu också den något äldre kvinnan Olivia som ömsom smickrar Olof, 

ömsom förödmjukar honom. Olof säger upp sig från arbetet på biografen, och ger sig på nytt 

ut på jakt efter arbete. Han arbetar en liten tid på en smedja, men lämnar smedjan efter en kort 

kärleksaffär med en av smedens döttrar. 

 I romanseriens avslutande del, Slutspel i ungdomen, spelar Olivia en allt större roll, men 

även arbetarnas organisering. Konflikt uppstår mellan Olof och hans arbetsgivare på grund av 

Olofs politiska engagemang. Han börjar därtill nu allt oftare skriva ner sina intryck. Olofs 

svårighet att behålla ett arbete – på grund av både hans fackliga engagemang och oviljan att 

låta sig domineras – medför så småningom att han börjar umgås med tankar på att ge sig av. 

Efter ett kort besök hos fosterföräldrarna avslutas romanserien som den börjar: med att han 

lämnar dem för att söka sig någon annanstans. 

 Det ska även nämnas att det i varje del av romanserien finns en saga infogad, som enligt 

författaren själv syftade till att ”vara en omväg kring verkligheten”.
8
 Varje saga står på ett 

ytligt plan fritt från den omgivande handlingen, men behandlar svåra minnen som enligt 

Johnson ”ännu bär gift i sig”.
9
 Sagan blir, med författarens egna ord ”den lögn som är närmast 

sanningen”.
10

 Tidiga publicerade utkast ur Nu var det 1914 är skrivna i första person, men 

omarbetades till tredje person i den färdiga romanen. Orsaken var enligt författarens egen 

brevkorrespondens en motvilja mot en alltför självbiografisk skildring, eftersom detta, 

menade Johnson, inte var möjligt: ”Jag begrep redan då, att man inte kan skriva 

’självbiografier’, men möjligen kunde göra en roman med relativt stor sanningshalt i.”
11

 De 

självbiografiska elementen i Romanen om Olof bekräftas av författaren i efterordet till 

romanserien: ”Det finns självbiografiska element i romanen, men förf. vill inte påstå att han 

upplevt allt det huvudpersonen upplevt eller att gemensamt upplevda saker alltid upplevts på 

samma sätt.” (s. 652) Som synes är Johnson noga med att framhålla distansen gentemot 

protagonisten Olof. 

                                                 
8
 Eyvind Johnson, Romanen om Olof (Stockholm 1945), s. 651. Detta är den samlingsvolym i vilken tetralogin 

gavs ut i sin helhet 1945. Hänvisningar till Romanen om Olof kommer hädanefter ske genom angivande av sida 

inom parentes i brödtexten. 
9
 Eyvind Johnson, ”Om verkligheten i en roman” i Vintergatan (1937), citerad i Lindberger, 1986, s. 316. 

10
 Lindberger, 1986, s. 316. Se även Eyvind Johnson, Grupp Krilon (Stockholm 1941), s. 41: ”Man kan bygga 

upp ett drama på samma sätt som man bygger upp en komedi: genom att hastigt införa det otroliga vid det 

möjligas gränser. Den ställföreträdande skaparens, alltså berättarens eller konstnärens rättighet – och i viss mån 

skyldighet – är att genom det otroligas, det över- eller sidoverkligas införande i bilden ge det verkliga, som han 

ständigt måste avslöja, erövra och på nytt söka levandegöra, en djupare och klarare relief mot den övriga vanliga 

världens mörka eller ljusa bakgrund.” 
11

 Brev (1956) till Olle Holmberg, citerat i Lindberger, 1986, s. 306 f. 
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1.2 Syfte, frågeställning och metod 

Maskulinitet är ett ämne som svenska litteraturvetare ännu inte ägnat sig åt i särskilt stor 

utsträckning, vilket motiverar ytterligare studier i ämnet.
12

 Romanen om Olof hör heller inte 

till de av Johnsons verk som i störst utsträckning undersökts, även om romanserien 

förekommer i en handfull studier. I en recension av romanserien menade Olof Enckell 

(Hufvudstadsbladet, 1937, citerad i Lindberger, 1986) ”[v]ad som sker i boken är djupare sett 

knappast något annat än att den unge hjälten gradvis når fram till en allt mer medveten 

opposition mot omgivningen och en allt djupare kännedom om sig själv och sina inneboende 

anlag.”
13

 Protagonisten i Eyvind Johnssons Romanen om Olof går under det halva decennium 

vi får följa honom från att vara ett barn till att bli en ung, vuxen människa med fördjupad 

insikt i såväl det egna subjektet som till det omgivande samhället och subjektets förhållande 

till det. Olof står i romanseriens inledning relativt fri från såväl sociala som familjära 

sammanhang; faktorer som brukar utgöra grunden för identiteten och vars frånvaro utgör en 

utgångspunkt för Olofs utveckling. 

Romanen betraktad och läst som utvecklingsroman möjliggör frågan om till vad Olof 

utvecklas, eller, för att ytterligare begagna sig av citatet ovan, vad är de (manliga, i 

föreliggande fall) ”inneboende anlag[en]” betecknande för? Utvecklas Olof till en vuxen 

människa eller till en vuxen man? Frågan är naturligtvis retoriskt ställd, men emellertid 

uppstår mellan de bägge perspektiven ett spänningsfält vars beskaffenhet det är denna uppsats 

övergripande syfte att söka överblicka. Olofs utvecklas till en ung, vuxen människa, vilket 

fokuserats i tidigare forskning, men på vilka sätt är denna utveckling könsspecifik? I syfte att 

problematisera bilden av Olofs utveckling kommer frågor att ställas om hur maskulinitet 

konstrueras och upprätthålls i Romanen om Olof: hur söker Olof representera ett föreställt 

manligt essentiellt genus i samspel med andra pojkar och män, med kvinnor och med 

representanter för andra samhällsklasser? De frågor som har styrt undersökningen har bland 

annat utgått från performativitetsbegreppet som det diskuteras av bland andra Judith Butler 

samt det sätt att närma sig begreppet maskulinitet som återfinns hos bland andra R.W. 

Connell. Maskulinitet utgör i denna kontext ett i stor utsträckning labilt betecknande av ett 

föreställt manligt genus. Eve Kosofsky Sedgwicks betraktande av manlig homosocialitet i 

ljuset av hur de bland annat förhåller sig till kvinnor och det uppfattat kvinnliga kommer även 

                                                 
12

 Se t.ex. Thomas Johansson, ”Från mansroll till maskuliniteter: en inledning”, i Rädd att falla. Studier i 

manlighet, red. Claes Ekenstam (Stockholm 1998), s. 9. 
13

 Lindberger, 1986, s. 355. 
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utgöra en viktig del av uppsatsens teoretiska grund, som mer ingående behandlas i kommande 

avsnitt. 

Det maskulinitetsbegrepp föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i (och som i kommande 

avsnitt problematiseras och beskrivs) är en manifesterad önskan att inför sig själv och sin 

sociala kontext representera ett föreställt manligt genus. Följaktligen kommer textpassager i 

Romanen om Olof lokaliseras som kan sägas motivera diskussion av sådan representation – 

såväl i Olofs inre monolog som i dialektiken mellan individen Olof och de strukturer och 

personer till vilka han på olika sätt och genom olika medel söker förhålla sig. Textpassager 

där diskursens eller representationens orsaker och verkningar kommenteras i mer generella 

termer kommer även identifieras och diskuteras.
14

 

1.3 Forskningsfältet 

Den tidigare forskning som föreliggande arbete kommer att redogöra för samt förhålla sig till 

kan grovt indelas i två huvudfåror: forskning om Eyvind Johnsons författarskap samt 

forskning om maskulinitet i litteraturen. 

Eyvind Johnsons författarskap 

Forskningen om Eyvind Johnsons författarskap är riklig. Den forskning som fokuserat 

Romanen om Olof lämnar emellertid utrymme för kompletterande perspektiv på Olofs 

utveckling till människa. Denna utveckling har tidigare betraktats i ljuset av verkets 

uppfattade sociala tendens, men forskningen rymmer även psykologiska perspektiv på Olofs 

väg till självkännedom. Dock saknas ännu en studie som systematiskt sätter Olofs utveckling 

till människa i samband med maskulinitet och sättet på vilket denna utveckling kan läsas som 

en utveckling till man. 

Litteraturhistorikern Örjan Lindberger har i två verk, Norrbottningen som blev europé. 

Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen om Olof (1986) samt Människan 

i tiden. Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938–1976 (1990), tecknat en omfattande och 

överskådlig bild av Eyvind Johnsons liv och författarskap.
15

 För denna uppsats har 

Lindbergers biografi över Johnson liksom även Och så vill jag prata med dig. Brevväxlingen 

mellan Eyvind Johnson och Elmer Diktonius (1997) främst varit av intresse för inhämtande av 

bakgrundsinformation, även om Romanen om Olof och omständigheterna kring dess tillkomst 

                                                 
14

 Jfr. t.ex. Per Anders Wiktorsson, Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi (ak. avh. 

Stockholm 2010), s. 18: “Den moderna litteraturen, inte minst romanen, talar i någon bemärkelse alltid om sig 

själv och utlägger ofta på egen hand premisserna för hur den är skriven: dess villkor är alltid immanenta och 

möjliga att komma åt inifrån texten själv.” 
15

 Lindberger, 1986; Örjan Lindberger, Människan i tiden. Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938–1976 

(Stockholm 1990). 
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ägnas ett långt avsnitt i slutet av Norrbottningen som blev europé. Lindberger betraktar 

romanens tillkomst och mottagande i ljuset av verkets samtid samt den förhållandevis ymniga 

brevkorrespondens mellan Johnson och hans omvärld som finns bevarad.
16

 

Lindberger framhåller verkets sociala och politiska tendens, men påpekar även att denna 

aldrig är explicit eller deklamatorisk. Tydligare framträder då enligt Lindberger i Romanen 

om Olof de beskrivna miljöernas norrbottniska särart, något som han menar kommer till sitt 

tydligaste och mest framträdande uttryck i den första romanens inskjutna saga. Lindberger 

menar att i romanseriens sagor kan spåras ett tydligt inflytande från surrealismen, vars främste 

(enligt Lindberger) prosaförfattare Philippe Soupault ingick i Johnsons bekantskapskrets.
17

 

Romanen om Olof ägnas även ett par kapitel i Birgit Munkhammars Hemligskrivaren. En essä 

om Eyvind Johnson (2000). Johnsons verk betraktas här mot ljuset av vissa omständigheter 

under hans levnad: förflyttningen från arbetarklassens tystade led till parnassen.
18

 Liksom 

Lindberger har Munkhammar främst varit relevant för inhämtande av bakgrundsinformation. 

Romanen om Olof nämns även i ett par handböcker. Erik Hjalmar Linder ägnar några sidor 

av Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Fem decennier av nittonhundratalet (1946) åt 

romanserien. Linder framhäver i sin läsning Olofs sökande natur, och nämner kort hans 

allmänna ”önskan att motsvara karlaktiga anspråk”.
19

 Linder avslutar det avsnitt i vilket 

Romanen om Olof behandlas med en formulering som tydligt visar hur metarmorfosen till 

människa likställs med metarmorfosen till man: ”Romanen om Olof är en historia om ett 

människoblivande, i motivet en litterär motsvarighet till Axel Ebbes skulptur Mannen som 

bryter sig ut ur klippan.”
20

 Att bli människa tycks enligt detta synsätt vara att bli just man, 

vilket är en uppfattning föreliggande arbete syftar till att problematisera. I ett kapitel som 

ingår i Den svenska litteraturen. Från modernism till massmedial marknad (1999) uppehåller 

sig Munkhammar och Lars Furuland främst vid romanseriens form, men även som hastigast 

vid Olofs förhållande till språket och hur detta förhållande utvecklas.
21

 Furuland står även 

tillsammans med Johan Svedjedal som upphovsman till Svensk arbetarlitteratur (2006), i 

                                                 
16

 Lindberger, 1986, ss. 296–357. 
17

 Ibid., 1986, s. 313, 315, 317. 
18

 Munkhammar, ss 15–86. 
19

 Erik Hjalmar Linder, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Fem decennier av nittonhundratalet, II 

(Stockholm 1946), s. 625. Se även en liknande formulering i Olle Holmberg, Lovtal över svenska romaner 

(Stockholm 1957), s. 145: ”[Olof] är barn men måste vara karl bland karlar […].” 
20

 Linder, s. 627. 
21

 Lars Furuland & Birgit Munkhammar, ”Autodidakter och arbetardiktare ca 1920–1950”, i Den svenska 

litteraturen. Från modernism till massmedial marknad, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker Göransson 

(Stockholm 1999), s. 116 f. 
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vilken Olofs strävan efter acceptans i diverse arbetargemenskaper samt hans bildningskamp 

betonas i det avsnitt som behandlar Romanen om Olof.
22

 

Några artiklar i vilka Romanen om Olof behandlas kan även nämnas. Magnus Nilsson och 

Sandra Mischliwietz fokuserar i en artikel (2011) tematiseringen av barnet i några svenska 

bildningsromaner skrivna av proletärförfattare. Nilsson och Mischliwietz betraktar främst 

skärningspunkten mellan barnets och arbetarens identitet, och menar att barnet i 

mellankrigstidens arbetarlitteratur ofta får symbolisera arbetarklassen och dess strävanden.
23

 

Ett verk i vilket Johnsons författarskap fokuseras är Per Anders Wiktorssons avhandling 

Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi (2010). Wiktorsson vill i sin 

diskussion av Johnsons Krilontrilogi förstå detta verk som en del av sin samtid. Den politiska 

tendensens implicita karaktär i Johnsons romankonst är enligt Wiktorsson betecknande för 

modernismens motstånd mot enkla och entydiga budskap.
24

 De inskjutna allegorierna 

fungerar i Krilontrilogin som ett sätt för Johnson att utforska det egna skapandets villkor 

(vilket kan jämföras med Romanen om Olofs inskjutna sagor).
25

 I en diskussion av samtalets 

premisser blir Wiktorssons avhandling relevant för föreliggande arbete om maskulinitet. 

Wiktorsson sätter in Krilontrilogins samtalsgrupp i en kontext av det formaliserade samtalet 

som en manlig tradition där just uteslutandet av den kvinnliga rösten är både en förutsättning 

och betecknande för demokratin och det offentliga samtalet som en i allt väsentlig manlig 

angelägenhet.
26

 Detta kommer längre fram i denna studie att sättas i samband med de 

agitationsmöten som förekommer i Romanen om Olof. 

 Barbro Söderberg har i sin avhandling Flykten mot stjärnorna. Struktur och symbol i 

Eyvind Johnsons Hans nådes tid (1980) främst intresserat sig för vissa litterära symbolers 

överordnade och centrala natur, något som enligt Söderbergs teoretiska utgångspunkter kan 

anses stå över såväl romanens persongalleri som dess handling. Söderbergs avhandling syftar 

följaktligen till att genom fokusering av språket och den inre strukturen i Johnsons Hans 

nådes tid (1960) studera myt- och symbolbyggandet i den modernistiska litteraturen. 

Söderberg visar hur symboler och symboliska motiv i romanen fungerar som produkter av 

                                                 
22

 Lars Furuland & Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur, Skrifter utgivna av Avdelningen för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 49 (Stockholm 2006), s. 179 f. 
23

 Magnus Nilsson & Sandra Mischliwietz, ”Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, årg. 40, 2011:2, s. 5, 13. 
24

 Per Anders Wiktorsson, Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi (ak. avh. Stockholm 

2010), s. 11, 13 f. 
25

 Ibid., s. 188, 286, 292. 
26

 Ibid., s. 153 ff. 
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olika språkliga tekniker och kontexter.
27

 Hon diskuterar även språkets möjligheter och 

begränsningar,
28

 vilket kommer sättas i samband med föreliggande läsning av Romanen om 

Olof. 

 En läsning av Romanen om Olof återfinns i Torsten Petterssons Att söka sanningen: En 

grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap (1986). Liksom Wiktorsson intresserar sig 

Pettersson för Johnsons sätt att inte bara i artiklar och intervjuer utan även i sina romaner 

utlägga teoretiska resonemang kring berättarkonstens förutsättningar. Dessa resonemang har 

enligt Pettersson dels gått ut på att ifrågasätta alla anspråk på att en författare kan teckna en 

fullständig bild av verkligheten, dels på att hävda författarens obestridliga subjektivitet. Detta, 

menade Johnson, gör i förlängningen all diktning självbiografisk i större eller mindre 

utsträckning. Emellertid vill Pettersson framhålla Johnsons uppfattning att verkligheten endast 

existerar i en och samma form – oavsett genom vilka ögon den för tillfället betraktas. Den 

sanning det då är författarens arbete att söka är följaktligen den allmängiltiga sanning som 

existerar fritt från betraktaren.
29

 Pettersson menar att Johnson i Romanen om Olof trots den 

senares poängtering av att verket inte är en självbiografi utan en roman med självbiografiska 

inslag strävar efter att söka just sanningen, vilket sker genom olika tekniker varmed distansen 

till romanens huvudperson kan upprätthållas.
30

 Pettersson uppehåller sig även vid Olofs 

tankar kring den dialektik som uppstår mellan hans inre respektive yttre värld, vilket för 

föreliggande arbete blir relevant i diskussionen av just denna dikotomi och hur den kan sättas 

i samband med maskulinitet.
31

 

 I Tre romantiska berättelser. Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens 

gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater 

(1999) undersöker Leif Dahlberg betydelsen av epitetet romantisk i dessa litterära verks titlar 

eller undertitlar genom att sätta begreppet romantik i samband med det modernistiska snarare 

än att, vilket enligt Dahlberg är brukligt, framhålla dess dikotomiska position gentemot det 

klassiska.
32

 I den romanserie av Johnson som avhandlingen fokuserar studeras utöver det 

ovanstående såväl musikens betydelse som den antifoniska berättelseformen.
33

 

 Mona Kårsnäs har i Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag – studier kring 

ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst (1984) betraktat Johnsons intresse för 

                                                 
27

 Barbro Söderberg, Flykten mot stjärnorna. Struktur och symbol i Eyvind Johnsons Hans nådes tid (ak. avh. 

Stockholm 1980), s. 9 f., 137. 
28

 Ibid., s. 74. 
29

 Torsten Pettersson, Att söka sanningen: En grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap (Åbo 1986), s. 11 ff. 
30

 Pettersson., s. 17 ff. 
31

 Ibid., s. 29 ff. 
32

 Dahlberg, s. 13 ff. 
33

 Ibid., s. 128. 
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djuppsykologi och hur detta manifesteras i hans romaner. Romanen om Olof hör inte till de 

verk av Johnson som tyngdpunkten i Kårsnäs avhandling vilar på, men trots detta berör hon 

ämnen som mycket väl skulle kunna diskuteras i anslutning till Romanen om Olof. Här märks 

bland annat uppfattat politiska tendenser i Johnsons texter samt individens väg till 

självkännedom.
34

 Kårsnäs menar att ett behov kan spåras i Johnsons romaner av att bearbeta 

personliga upplevelser och händelser i det tidiga livet. Johnsons romankonst framstår i 

Kårsnäs framställning som ett projekt för själv- och människokännedom, något som hon i 

avhandlingen lägger fram premisserna för. Hon ser i Drömmar om rosor och eld (1949) och 

romangestalten Urbain Granier en människa hos vilken denna självkännedom nått sin 

fulländning.
35

 

Maskulinitet 

Den svenska litteraturvetenskapen har, trots ett i övrigt livfullt genusteoretiskt forskningsfält, i 

mycket ringa omfattning ägnat sig åt maskulinitet; ett ämne som enligt Torbjörn Forslid i 

Sverige ännu främst varit av intresse för historiker och sociologer.
36

 Forslid har själv bidragit 

med en studie (2006) i vilken maskulinitet i svensk modern litteratur undersökts genom att 

bland annat dialektiken mellan ensamhet och gemenskap betraktats.
37

 Detta spänningsfält 

återfinns i Romanen om Olof, i vilken ensamheten för Olof både är ”ett fängelse” (s. 13) och 

en förutsättning för tänkande (s. 11). Det framgår även tydligt vid flera tillfällen hur Olof 

tänker sig att det inre livet existerar fritt från det yttre (se exempelvis s. 184). 

I antologin Det gäckande könet. Strindberg och genusteori (2006) behandlas manlighet och 

maskulinitet i ett flertal kapitel som ett led i en strävan att lyfta fram August Strindbergs 

texter som genusteoretiskt råmaterial.
38

 Anna Westerståhl Stenport menar i antologins 

inledning att de föreställningar om genus som återfinns hos Strindberg kan läsas som 

problematiserande av det beroende av heteronormativa diskurser som återfinns i samhället. 

Detta eftersom Strindberg enligt författaren betonar den traditionella maskulinitetens 

begränsningar samt mycket sällan låter de kvinnliga gestalterna fastna i stereotyper.
39

 

                                                 
34

 Mona Kårsnäs, Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag – studier kring ett motivkomplex i 

Eyvind Johnsons romankonst (ak. avh. Uppsala 1984), s. 2 ff. Jfr. även Johnsons efterskrift i Slutspel i 

ungdomen, s. 275 f. 
35

 Kårsnäs, s. 125 f. 
36

 Torbjörn Forslid, Varför män? Om manlighet i litteraturen (Stockholm 2006), s. 19. 
37

 Ibid., s. 12. 
38

 Anna Westerståhl Stenport, “Inledning. Från kvinnohat till maskulinitetskris. Strindberg som 

genuskonstruktion”, i Det gäckande könet. Strindberg och genusteori, red. Anna Cavallin & Anna Westerståhl 

Stenport (Stockholm 2006), s. 9. 
39

 Ibid., s. 12 f. 
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Några artiklar av svenska litteraturvetare i ämnet maskulinitet kan nämnas. Sedgwicks 

Between men. English literature and male homosocial desire (1985) (som i kommande avsnitt 

presenteras) har fungerat som inspirationskälla för Ingrid Holmquists läsning av Hjalmar 

Gullbergs ”Kyssande vind”. Holmquist diskuterar i en artikel (2005) framställandet av 

maskulinitet i Gullbergs dikt, och fokuserar olika maskulina genuspositioner samt hur dessa 

förhåller sig såväl till varandra som till en feminin genusposition. Dessa positioner, menar 

Holmquist, är byggda på språkliga representationer, vilket gör läsningen relevant för 

föreliggande arbete. Hon lyfter även fram den ambiguitet som existerar i förhållandet mellan 

diktjaget, förföraren och den som förförs.
40

 Vidare har Olle Widhe i en artikel (2008) ägnat 

sig åt borgerliga reseskildringar samt den maskulinitet som kan studeras i dessa. Widhe 

betraktar dessa skildringar i ljuset av äventyrmotivets narrativa struktur, och menar att 

manlighet ofta mytologiseras i berättelser om hur hjälten lämnar det trygga hemmet till 

förmån för den osäkra omvärlden;
41

 ett motiv som återfinns även i Romanen om Olof. 

 Ett antal anglosaxiska studier av maskulinitet har även varit av intresse. Thomas Strychacz 

undersöker i Hemingway’s theaters of masculinity (2003) iscensättande av vad han menar är 

teatraliserad maskulinitet i Ernest Hemingways författarskap. Detta sker genom att Strychacz 

gör bruk av performativitetsbegreppet, vilket Strychacz förlänger genom att även diskutera 

Hemingways liv i termer av performativitet. Strychacz menar att den maskulinitet som 

Hemingways prosa representerar genom bruk av såväl symboliskt som retoriskt iscensättande 

alltid sker i ett stundtals komplext samspel med en värderande och betraktande åskådarskara. 

Dock, menar Strychacz, är den maskulinitet som framträder i Hemingways narrativ aldrig 

självreferent, utan snarare labil och avhängig dialektiken mellan aktör och åskådare.
42

 

 Även Ben Knights vill ifrågasätta bilden av manlig identitet som någonting stabilt och 

tydligt avgränsat. Writing masculinities. Male narratives in twentieth-century fiction (1999) 

syftar till att bryta mot bilden av den manliga identiteten som bottnande i uppförstorad 

självkänsla. Knights menar att starka yttre konturer och en strävan efter förverkligande inte 

bör betraktas som av naturen givna egenskaper utan snarare som positioner öppna för 

förhandling.
43

 Berthold Schoene-Harwood menar i Writing men. Literary masculinities from 

Frankenstein to the new man (2000) att de traditionella idealbilderna av vad det biologiska 

                                                 
40

 Ingrid Holmquist, “Mellan män. En läsning av Hjalmar Gullbergs dikt ‘kyssande vind’”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, årg. 34, 2005:4, s. 62, 68. I sin läsning tillsluter dock Holmquist vissa av diktens betydelser 

på ett sätt som kan diskuteras. 
41

 Olle Widhe, “Äventyrets maskulina geografi. Sigfrid Siwertz och mellankrigstidens borgerliga reseskildring”, 

Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, årg. 95, 2008:1, s. 117 ff. 
42

 Thomas Strychacz, Hemingway’s theaters of masculinity (Baton Rouge 2003), s. 7 f., 19, 259. 
43

 Ben Knights, Writing masculinities. Male narratives in twentieth-century fiction (Basingstoke 1999), s. 5. 
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könet betecknar även kan fungera begränsande för män som av sin omvärld och sig själva 

identifieras som heterosexuella. Denna begränsning, menar Schoene-Harwood, kan för den 

heterosexuelle mannen vara nog så problematisk, eftersom han i regel inte kan falla tillbaka 

på en motdiskurs eller en vokabulär varmed hans individualitet kan verbaliseras.
44

 

Avslutningsvis har forskare som Scott McCracken knutit sättet på vilket den modernistiska 

litteraturen uppehållit sig vid den urbana moderniteten till de nya typer av maskulinitet som 

framträdde under tiden kring sekelskiftet 1900. I Masculinities, modernist fiction and the 

urban public sphere (2007) betraktar han hur offentliga kulturyttringar i framförallt London 

påverkade dessa nya typer av maskulinitet.
45

 

 I det följande kommer en översiktlig teoretisk bakgrund ges till forskningen om 

maskulinitet. 

 

  

                                                 
44

 Berthold Schoene-Harwood, Writing men. Literary masculinities from Frankenstein to the new man 

(Edinburgh 2000), s. xi, 138 f. 
45

 Scott McCracken, Masculinities, modernist fiction and the urban public sphere (Manchester 2007), s. ix. 
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2. Maskulinitet i litteraturen: teoretisk bakgrund 

Denna teoretiska bakgrund till forskningen om maskulinitet och manlighet kommer ta sin 

början i queerteorin, vilket kanske kan te sig en smula förvånande. Queerteorin är emellertid 

ett teorikomplex som, med sociologen och manlighetsforskaren Michael S. Kimmels ord, 

tillhandahåller ett ramverk för studiet av maktförhållanden mellan män såväl som de mellan 

män och kvinnor – två axlar som enligt Kimmel både fungerar som varandras katalysatorer 

och som varandras motsatser.
46

 Forskningen om maskulinitet kan inom både 

litteraturvetenskapen och andra discipliner förstås som en ansats att bryta mot vissa 

normerande föreställningar. Sådana föreställningar rör såväl genus – att det manliga utgör 

normen för vad som anses vara betecknande för det mänskliga (manlighetsforskningen syftar 

då till att ”köna” mannen)
47

 – som sexualitet och den hegemoniska position som i det 

avseendet tillerkänts heterosexualiteten.
48

 Queerteori har traditionellt förknippats med studier 

av homo- och bisexualitet samt transpersoner, men har även problematiserat 

heterosexualiteten och invanda föreställningar om manligt, kvinnligt och det ”normala”.
49

 

Detta gör den i högsta grad relevant även för manlighetsforskningen. 

Genom att ställa frågor om hur olika normerande föreställningar om sexualitet uppstår och 

upprätthålls – främst den heterosexuella – vill queerteorin genom analys baserad på kategorier 

som normsystem, begär och handlingar problematisera sexualitet samt undersöka hur 

sexualiteten förhåller sig till identitet, makt och traditionella föreställningar om femininitet 

och maskulinitet.
50

 Synen på heterosexualiteten som en konstruktion bryter mot bilden av 

heterosexualiteten som ett självreferent ekvilibrium vars position inte behöver förklaras eller 

beskrivas. På samma sätt som manlighetsforskningen kan tolkas som en ansats att ”köna” 

mannen, kan detta kritiska perspektiv på heterosexualitet anses vara ett försök att 

avnaturalisera heterosexualiteten.
51

 Ett problematiserande av förhållandet mellan homo- och 

                                                 
46

 Michael S. Kimmel, “Foreword”, i Masculinity studies & feminist theory. New directions, red. Judith Kegan 

Gardiner (New York 2002), s. xi.   
47

 Se t.ex. David Buchbinder, Masculinities and identities (Melbourne 1994), s. 1: “Masculinity has traditionally 

been seen as self-evident, natural, universal; above all as unitary and whole, not multiple or divided.”; Stephen 

M. Whitehead, Men and masculinities. Key themes and new directions (Cambridge 2002), s. 8 f.; Schoene-

Harwood, s. 102. 
48

 Jfr. Robyn Wiegman, ”Unmaking: Men and masculinity in feminist theory”, i Masculinity studies & feminist 

theory. New directions, red. Judith Kegan Gardiner (New York 2002), s. 43. 
49

 Annamarie Jagose, Queer theory. An introduction (New York 1996), s. 3. 
50

 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm 2006), s. 35 f., 39 ff. 
51

 Jagose, s. 17 f. Se även Forslid, s. 14 samt Ronny Ambjörnsson, Mansmyter. James Bond, Don Juan, Tarzan 

och andra grabbar (Stockholm 1999), s. 7. 
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heterosexualitet är enligt forskare och teoretiker som Sedgwick ofta nödvändigt för att korrekt 

kunna göra epistemologiska anspråk med bas i den moderna västerländska kulturen.
52

 

Begreppet queerteori rymmer följaktligen en mångfald kritiska perspektiv på sexualitet, 

vilket i någon mening medför att begreppet präglas av en påtaglig ambiguitet.
53

 Detta ligger, 

argumenterar Annamarie Jagose med flera, i begreppets natur. Queerteorin har i en gest som 

skulle kunna kallas performativ (se utläggning om begreppet nedan) motsatt sig försök till 

definition, något som till viss del har utgjort en förutsättning för i vilken utsträckning 

queerteorin har ansett sig kunna verka effektivt. Ju större anspråk queerteorin gör på att vara 

en akademisk disciplin, ju mindre queer kan den anses vara.
54

 

2.1 Performativitet: genus som handling 

Ett av de kritiska perspektiv som queer och feministisk forskning utgått från är genus. 

Begreppet ansågs länge vara betecknande för den socialt konstruerade delen av 

könstillhörigheten och kan i den betydelsen skiljas från kön, som snarare sågs som 

betecknande för olika biologiskt särskiljande egenskaper eller kännetecken hos människan.
55

 

Butler (liksom även Kimmel
56

) har kritiserat denna dikotomiska föreställning om det 

kulturellt respektive naturligt betingade, och menar istället att i ett samhälle som regleras av 

en normativ heterosexualitet är även föreställningen om det biologiska könet en social 

konstruktion – inte att biologiskt särskiljande egenskaper hos människan existerar, men 

snarare vad dessa skillnader har kommit att vara betecknande för.
57

 Det biologiska könet 

fungerar således, betraktat i ljuset av det ovanstående, både som norm och som reglerande 

praktik. 

                                                 
52

 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the closet (Berkeley 1990), s. 1 ff. 
53

 Fanny Ambjörnsson, ss. 40–48. 
54

 Jagose, s. 1 f. Jfr. även Judith Butler, “Against proper objects”, i Differences. A journal of feminist cultural 

studies, årg. 6, 1994:2–3, s. 21, samt Moya Lloyd, Judith Butler. From norms to politics (Cambridge 2007), s. 10 

ff. 
55

 Fanny Ambjörnsson., s. 48 f., 110. 
56

 Michael S. Kimmel, The gendered society (New York 2000), s. 2 ff. 
57

 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity, 2:a uppl. (New York 1999), s. 9 ff., 

47; Judith Butler, Bodies that matter. On the discursive limits of “sex” (New York 1993), s. 1 f., 93 ff. Jfr. i detta 

avseende Claude Lévi-Strauss, The elementary structures of kinship (Boston 1969), s. 3: Lévi-Strauss’ 

distinktion mellan det naturligt betingade och det kulturellt betingade ligger enligt Butler (Butler, 1999, s. 47 ) 

till grund för vissa feministers härledande av genus ur kön. Se även Pierre Bourdieu, Den manliga dominansen 

(Göteborg 1999), s. 79: ”[…] kroppsliga egenskaper [uppfattas] med hjälp av perceptionsscheman vars 

användning för värdering är beroende av positionen i det sociala rummet: de nu gällande taxonomierna tenderar 

att hierarkisera och mot varandra ställa egenskaper som oftast förekommer hos de dominerande respektive de 

dominerade […].” 



14 

 

 Romanen om Olof rymmer många exempel på hur Olof och andra i romanserien 

förekommande personer söker representera och gestalta ett biologiskt kön. Olof föreställer sig 

vid ett tillfälle hur han skulle kunna presentera sig i ett nytt samhälle: 

 

[…] man [kunde] lugnt köra händerna i byxfickorna och fråga, säj, jag undrar var man 

kunde få sig en svängom? – och puta ut underläppen och överläppen, sätta tungan 

emellan, som om man nyss lagt in snus och ännu höll snusdosan i näven, färdig att bju 

eller slå till. Och skjuta upp axlarna med ett hundrakiloslyft och vända på mösskärmen för 

att kunna skallas bättre. (s. 375) 

 

Det som beskrivs är mer än en iscensatt hälsningsritual – det är Mannen som här 

representeras. Butler diskuterar genus i termer av performativitet, ett begrepp som syftar 

mindre på en handlings eller en talakts innebörd än på dess avsedda funktion. En performativ 

handling utgör en del av ett iscensättande av en identitet; må det vara en person som klär sig 

på ett visst sätt för att bättre passa in i ett kollektiv eller ett tillägnat sätt att tala som bättre 

motsvarar den man anser sig vara eller önskar bli.
58

 När den 14-årige Olof i Nu var det 1914 

söker vinna inträde i den gemenskap som utgörs av de äldre timmerarbetarna vid älven gör 

han det bland annat genom talakter vars syfte han verkar vara medveten om: ”Jag drar en 

historia för dom, tänkte han. […] – Jag hade bössa förra året, sade han rakt in i ansiktet på 

Olsson. Och jag känner en gammal jägare som lever på rått kött och brännvin. Han kan bibeln 

baklänges. Den fan.” (s. 50) Även om försöket nu inte utfaller som Olof avsåg, är detta ett 

yttrande som kan läsas som performativt. Skrävlandet syftar till att bereda honom en plats i 

den manliga gemenskapen, men även till att påverka hans identitet. 

Butlers tankar kring genus och performativitet bygger i viss utsträckning vidare på 

Foucaults uppfattning om hur kroppen och själen förhåller sig till varandra samt den 

tvingande kontext de kan anses existera inom, något han utvecklar i Discipline and punish. 

The birth of the prison (1979):
59

 ”The soul is the effect and instrument of a political anatomy; 

the soul is the prison of the body.”
60

 Detta innebär att gamla sanningar om kroppen som 

själens fängelse och det kroppsliga som extern förankringspunkt för tolkning inverteras, och 

att kroppen regleras av själen på samma sätt som själen i sin tur kan sägas existera i den 

reglerande kontext som utgörs av samhället och dess utövade makt.
61

 Inom denna reglerande 

                                                 
58

 Butler, 1999, s. 180. 
59

 Michel Foucault, Discipline and punish. The birth of the prison, (Harmondsworth 1979), s. 23 f., 29 f. Se även 

Jana Sawicki, Disciplining Foucault. Feminism, power, and the body (New York 1991), s. 56, 61 f. 
60

 Foucault, 1979, s. 30. 
61

 Ibid., s. 29 f. Jfr. Simon During, Foucault and literature. Towards a genealogy of writing (London 1992), s. 

15. During problematiserar poststrukturalismens i hans mening alltför stora åberopande av Foucault.  
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kontext produceras sanningen om en individs eller grupps natur, vilket enligt Foucault alltid 

sker i överensstämmelse med en uppsättning regler.
62

 Enligt Butlers (ur Foucault härledda) 

uppfattning är den genusbestämda kroppen snarare än en existens en labil yta; ett betecknande 

performativ som endast konstitueras genom de handlingar och yttranden den underkastas. 

Genus utgör följaktligen ett betecknande mimetiskt iscensättande av ett illuderat betecknat 

inre genus, eller, om man så vill, ett försök att efterlikna en icke-essentiell förlaga som 

följaktligen endast kan föreställas. Detta sker emellertid (och i enighet med Foucault) alltid 

inom en hierarkisk och reglerande kontext.
63

 

2.2 Manlig homosocialitet 

De miljöer Olof vistas i och de kollektiv i vilka han söker sin hemvist är i stor utsträckning 

homogent manliga: timmerarbetarnas gemenskap, sågverket samt den gryende 

fackföreningsrörelse han engagerar sig i. Olofs ständiga (och i varierande grad fruktbara) 

försök att finna sin plats i dessa manliga miljöer verkar, vilket denna uppsats delvis syftar till 

att visa, som skyltfönster varigenom de strukturer och processer som utgör dessa homosociala 

gemenskapers anatomi kan betraktas. 

Begreppet homosocialt begär används av Sedgwick i studien Between men. English 

literature and male homosocial desire, i vilken hon bland annat betraktar manliga sociala 

strukturer i ljuset av hur de förhåller sig såväl till kvinnan som till större genusstrukturer.
64

 

Sedgwick dekonstruerar i bokens inledning begreppet. Homosocialitet beskriver de sociala 

banden mellan personer av samma kön, och ska trots analogin med begreppet homosexualitet 

läsas som betydelseskilt från detta – ibland, vilket kommer framgå, till och med som dess raka 

motsats. Aversion mot homosexualitet, menar Sedgwick, är inbyggd i patriarkala sociala 

strukturer genom att homosexuella tendenser motverkas som en konsekvens av dessa 

strukturers obligatoriskt heterosexuella karaktär. Denna homofobi är enligt Sedgwick ytterst 

ett utslag av misogyni, och är därmed ett verktyg att upprätthålla den manliga hegemonin 

(homofobi diskuteras av Sedgwick även i det senare verket Epistemology of the closet 
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Bernauer & David Rasmussen (Cambridge 1988), s. 16. 
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 Butler, 1999, s. 175 ff., 186. Se även Judith Butler, “Melancholy gender/refused identification”, i Constructing 

masculinity, red. Maurice Berger m.fl. (New York 1995), s. 31, samt Geoff Danaher Tony Schirato & Jen Webb, 
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(1990)
65

).
66

 Manliga homosociala gemenskaper konstruerar följaktigen sin maskulina särart 

genom att i möjligaste mån konstituera sig som motpol till det uppfattat feminina, oavsett om 

denna uppfattade femininitet återfinns i mäns eller kvinnors beteende.
67

 

Ordet begär avser i Sedgwicks framställning den sociala kraft som formar och håller 

samman en relation och vars sexuella natur snarare är föremål för undersökning än ett 

antagande och som mycket väl kan stå fri från homosexualitet.
68

 Uppfattad sexualitet och dess 

manifestationer kan däremot, menar Sedgwick, på olika sätt påverka maktförhållanden, vilket 

kommer vara intressant för föreliggande studie.
69

 Stephen M. Whitehead använder emellertid 

begreppet begär i första hand som betecknande för produktionen av jaget snarare än som en 

biprodukt av sexualdriften. Begäret är snarare en önskan eller ett behov att existera som man 

(eller manlig) inom en viss social eller kulturell kontext.
70

 

Sedgwick varnar för en alltför lättvindig syn på kön och sexualitet som betecknande för 

makt, och menar att de verktyg som en sådan undersökning använder sig av måste vara såväl 

subtila som noggrant urskiljande för att inte riskera att intersektionella
71

 kategorier som klass 

och etnicitet förbigås.
72

 Det som sexualiteten är betecknande för varierar enligt Sedgwick över 

tid och kan betraktas historiskt i det att den är beroende av ständigt omförhandlande och 

tillslutning av såväl synkrona som diakrona uttryck.
73

 

2.3 Begreppet maskulinitet 

På vilka bevekelsegrunder vilar då begreppet maskulinitet; ett begrepp som denna uppsats 

säger sig vilja undersöka? Hur kan ett särskiljande och ett betecknande av en viss grupps 

handlande motiveras i en uppsats vars teoretiska grund säger sig vilja motverka just 

definition? 

Connell, sociolog, resonerar i The men and the boys (2000) kring vad begreppet 

maskulinitet representerar i det vetenskapliga fältet. Återkommande i denna forskning, menar 

hon, har förhållandet mellan det personliga och det strukturella varit,
74

 något som i 

föreliggande arbete kommer sökas i Olofs relation till de manliga (förhållandevis hierarkiska) 

                                                 
65
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69

 Sedgwick, 1985, s. 2. 
70

 Whitehead, s. 210, 213. 
71

 Begreppet intersektionalitet syftar på studiet av hur kategorier som kön, klass, etnicitet och ålder samverkar. 
72

 Sedgwick, 1985, s. 10 f. 
73

 Ibid., s. 15. 
74
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gemenskaper han söker sig till. Connell redogör dock även för kritik (”men’s theorizing of 

men”
75

) som bland annat pekar på maskulinitetsforskningens uppfattade inkonsekvens. Hon 

menar emellertid att denna kritik grundar sig i missförståndet att män varit objektet för denna 

forskning snarare än maskulinitet.
76

 Connell tillstår att missförståndet gör kritiken berättigad. 

Att i sådana termer tala om mannen och det manliga förutsätter en binär opposition till 

kvinnan och följaktligen även en viss föreställning om vad ett essentiellt genus är betecknande 

för.
77

 

Emellertid menar hon att begreppet maskulinitet måste skiljas från begreppet man. 

Maskulinitet betecknar snarare det beteende som skapats av föreställningen om ett essentiellt 

manligt genus och manifestationer av denna föreställning.
78

 Trots allt, framhåller Connell, kan 

även kvinnor (se exempelvis Olivia i Romanen om Olof; en kvinna som i sitt beteende, vilket 

jag kommer diskutera, ibland påminner om romanseriens män) ägna sig åt maskulint beteende 

på samma sätt som män kan uppvisa feminina handlingsmönster, vilket innebär att 

maskulinitet refererar till den manliga kroppen snarare än bestäms av den.
79

 Betraktat i ljuset 

av detta utgör maskulinitet tillsammans med femininitet delar av ett språk som, menar 

Connell, är nödvändigt för att diskussion av genus i vissa avseenden ens ska vara möjlig.
80

 

Connell är noga med att framhålla maskulinitetens skiftande skepnader (även inom en och 

samma kontext) och dessa skepnaders inbördes relationer.
81

 Exempelvis skiljer sig 

maskuliniteten åt beroende på vilken av romanseriens olika manliga hierarkier som betraktas. 

Den maskulinitet han iscensätter för att passa in bland timmerarbetarna eller arbetarna vid 

sågverket delar endast vissa drag med den maskulinitet som är gångbar när Olof istället är 

engagerad i fackföreningsrörelsen. Dock, framhåller Connell, är det lätt att i sin analys fastna i 

stereotypa eller karikerande bilder av vad som utmärker den hegemoniska maskuliniteten, det 

vill säga den position som alltid är öppen för såväl förhandling som konkurrens men som 

alltid är den typ av maskulinitet som effektivast upprätthåller patriarkala strukturer och 

manlig överordning. Den ideale bäraren av denna typ av maskulinitet behöver dock inte vara 
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den mäktigaste (mätt i ekonomisk eller politisk makt), utan utgör snarare just en idealtyp.
82

 

Följaktligen kan knappast det stora flertalet män anses vara bärare av den hegemoniska 

maskuliniteten. Istället kan i detta avseende talas om delaktig maskulinitet: män som, utan att 

de explicit dominerar kvinnor eller uppfattat feminina män, ändå mer eller mindre medvetet 

drar fördel av den manliga överordningen.
83

 Utmärkande för den hegemoniska maskuliniteten 

är även det framgångsrika och allmänt accepterade anspråket på tolkningsföreträde snarare än 

det våld som kan (men alls inte måste) känneteckna den hegemoniska maskuliniteten, liksom 

den hegemoniska maskulinitetens dynamiska och labila natur. När förutsättningarna för 

upprätthållandet av den manliga överordningen förändras, byter även den hegemoniska 

maskuliniteten skepnad.
84

  

Där det finns hegemonisk maskulinitet måste naturligtvis även finnas en underordad 

maskulinitet. En uppenbar typ av underordning utgörs enligt Connell av homosexuellas 

underordning i ett samhälle präglat av normativ heterosexualitet. Beteende präglat av olika 

grader av uppfattad femininitet (med homosexualitet längst ned på skalan) utsätts för olika 

typer av förtryck, vilket kan jämföras med Sedgwicks resonemang. Homofobin fungerar i 

heterosexuella hierarkier ytterst som ett uttryck för misogyni och ett medel för 

upprätthållande av mannens överordning.
85

 Connell är, som framgått ovan, dock noga med att 

framhålla att ”terms such as ’hegemonic masculinity’ and ’marginalized masculinities’ name 

not fixed character types but configurations of practice generated in particular situations in a 

changing structure of relationships”.
86

 Maskulinitet bör alltså enligt detta synsätt aldrig 

studeras som en statisk företeelse, utan måste istället betraktas och beskrivas som avhängig 

labila förhållanden.
87

 Dock kan alla varianter av maskulinitet, menar hon, alltid anses kretsa 

kring det ramverk som utgörs av förhållandet mellan män och kvinnor.
88

 

Kritik kan dock riktas (vilket även skett) mot den syn på förhållandet mellan genus och 

makt som bland andra Connell är en företrädare för. Jørgen Lorentzen menar att den i allt 

väsentligt marxistiska synen på makt och förhållandet mellan män och kvinnor som en 

relation mellan en dominerande klass (män) och en dominerad klass (kvinnor) visserligen är 
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viktig för att synliggöra det asymetriska maktförhållandet mellan könen och därmed även 

skapa förutsättningar för förändring. Emellertid riskerar enligt Lorentzen den makt kvinnor 

kan utöva såväl i förhållande till män som i andra kontexter förbigås.
89

 Olivia i Romanen om 

Olof spelar en viktig roll i att skapa Olof som maskulin varelse samtidigt som hon hotar hans 

manliga självbild, vilket kommer vara en del av denna uppsats föresats att inte endast se till 

hur maskulinitet konstrueras inom grupper av män, utan även i samspelet mellan män och 

kvinnor. 

Sammanfattningsvis finns talrika beröringspunkter mellan de tre ovan beskrivna teoretiska 

ingångarna till denna studie av maskulinitet i Johnsons Romanen om Olof. Såväl Sedgwick 

som Connell lägger stor vikt vid de manifestationer av homofobi och misogyni som enligt 

dem återfinns i sättet på vilket manliga sammanslutningar och gemenskaper konstituerar sig 

själva som motpoler till det uppfattat kvinnliga. Talakternas och handlingarnas performativitet 

utgör det medel varmed maskulinitetens olika skepnader iscensätts, något som kommer ägnas 

utrymme i denna uppsats.  
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3. Undersökning och argumentation 

Undersökningen disponeras i tre större avsnitt. I det första avsnittet fokuseras Olofs relationer 

till andra män samt hur han på skilda sätt förhåller sig till och verkar inom olika slags manliga 

gemenskaper. I det andra avsnittet betraktas maskulinitet i mötet mellan arbetarklassen och 

vissa av de företrädare för andra samhällsklasser som återfinns i Romanen om Olof. I ett tredje 

avsnitt betraktas hur Olof söker representera ett föreställt manligt genus i interaktion med de 

kvinnor som förekommer i romanen samt med hemmet. Undersökningens huvudsakliga 

resultat sammanfattas i ett avsnitt som även fungerar som uppsatsens avlutande diskussion. 

Återkoppling till relevant forskningsläge sker i texten efterhand det bedöms vara befogat. 

3.1 Olof och männen 

Arbetarna 

Språket och olika diskursiva praktiker spelar en avgörande roll för hur maskulinitet 

konstrueras och upprätthålls i interaktionen mellan Olof och många av de män och 

gemenskaper av män som förekommer i Romanen om Olof. Detta framträder särskilt tydligt 

när han i Nu var det 1914 kommer till insikt om hur språket kan användas för att såväl skapa 

gemenskaper som tillskansa sig en plats inom samma gemenskaper. Dessa gemenskaper 

består i romanseriens första del främst av de arbetare Olof kommer i kontakt med. 

Olof lämnar i början av Nu var det 1914 fosterföräldrarnas hem. Uppbrottet kan läsas som 

ett symboliskt uppbrott från barndomen, vilket romanens inledande mening uppmuntrar till: 

”Han lämnade henne bakom sig – den åldrande kvinnan som tagit hand om hans barndom.” 

(s. 7) Den nya identiteten som arbetare sammanfaller med att Olof i ökande grad blir 

medveten om hur språket fungerar som diskursivt verktyg och att detta verktyg måste 

behärskas av den som önskar inträde i arbetarnas manliga gemenskap. Denna process innebär 

en syn på språket som tillåter, för att tala med Foucault, att det betraktas som ett 

betydelseskapande medium varigenom vi förstår såväl oss själva som den kontext vi verkar 

inom och de principer som kontrollerar och reglerar denna kontext.
90

 Tillvaron hos 

fosterföräldrarna präglas av isolering: ”Han stod alldeles stilla och lät tystnaden ringa i 

öronen. Sådana gånger kunde han tänka: Man skulle haft en kamrat.” (s. 9) Kontrasten mellan 

denna isolering och de olika manliga gemenskaper Olof i romanseriens början relativt 

omgående närmar sig gör att processen under vilken han tillägnar sig de nya diskursiva 

verktygen framstår mycket tydligt. 
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 Under tågresan på väg mot arbetet vid en timmerbröt (anhopning av timmer i älven) 

söderut hamnar han bredvid en man, Kristiansson, som inte drar sig för att delge Olof såväl 

sitt livs historia som råd angående Olofs blivande arbete vid timmerbröten (ss. 21–29). Orden 

som yttras är stora i sina anspråk, och Olof märker snart att han inte kan replikera när 

Kristiansson kommenterar timmerbrötens omfattning: ”Han kunde inte svara mannen framför; 

han hade ingenting att säga honom om allt detta timmer.” (s. 21) Svårigheten att ge svar på tal 

beror inte endast på den ringa erfarenheten av timmerarbete. Kristianssons skrävlande
91

 får 

allt större proportioner, och når sin kulmen i en historia om en försupen överste (s. 25 ff.). 

Historiens tveksamma sanningshalt är uppenbar även för Olof: ”Lögn, lögn, lögn, tänkte 

Olof” (s. 28). 

Historierna i tågkupén förefaller vara både ett kapital som kan användas för att ”köpa” sig 

in i gemenskapen och ett gemensamhetsskapande kitt mellan arbetarna, som ”blinkade till 

varandra” (s. 29) när de lyssnade till Kristiansson. Dock kan Olof ännu inte återgälda 

Kristianssons historier: ”I hans hjärna dök ett par historier upp, historier man berättat om 

sådana människor som överste Blom. Han tänkte: Jag ska dra en för honom. Men han visste 

inte hur han skulle börja. Han tyckte att han skulle betala denna Kristiansson på något sätt.” 

(s. 27) Detta kan läsas som en gryende författarambition inom Olof: ”Jag skulle vilja vara så, 

tänkte Olof. En som kan dra historier om allting.” (s. 29) Passagen kan emellertid även läsas 

som en önskan att passa in i den manliga gemenskapen, som här manifesteras som en önskan 

att behärska det diskursiva verktyg som utgörs av det i någon mening formaliserade 

skrävlande Olof åhör. Olof verkar inte sakna lämpligt självupplevt stoff för historier (se t.ex. 

de citerade textavsnitten på följande sida), men är osäker ifråga om hur detta stoff ska 

återberättas i den manliga gemenskapen och vilka underförstådda koder som styr detta 

berättande. 

Olofs berättarhunger utvecklar sig under romanseriens gång till att i dess sista del 

manifesteras i skriftligt återberättande av upplevda händelser snarare än muntligt. Olof jämför 

sig i takt med att han börjar skriva ner sina minnen alltmer med Voltaire och Strindberg 

snarare än med Kristiansson (s. 640 f.). De fantastiska berättelser ur livet som Olof hör 

Kristiansson återberätta under tågresan söderut kan på så sätt anses vara ett frö till Olofs 

kommande författardrömmar. Boel Westin diskuterar Tove Janssons Muminpappans bravader 

skrivna av honom själv (1950) i termer av bland annat manligt självberättande.
92

 Den fantastik 
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och romantiska syn på de egna erfarenheterna som diskuteras av Westin
93

 återfinns även i 

sättet på vilket Olof verkar förhålla sig till berättar-/författarrollen. 

Väl framme i arbetarbaracken vid timmerbröten blir Olofs osäkerhet åter tydlig: ”– Jaja, 

sade mannen i slafen. Det är slitsamt här, egentligen inget jobb för dej. Men du kommer med i 

mitt gäng. Han skrattade igen, det lät inte elakt. – Du kan åtminstone få hämta båtshakar och 

svagdricka. Olof försökte också skratta, men han var så ovan.” (s. 31) Olof befinner sig längst 

ner i gruppens hierarki, men även där finns en funktion att fylla: att domineras av de som står 

över honom i hierarkin. Åter önskar Olof att han behärskade diskursen: 

 

Han försökte finna sig till rätta, och när de talade till honom ansträngde han sig för att 

kunna svara med många ord, inte bara säga ja eller nej. Han skulle velat berätta någon 

historia för dem. Tala om att han haft bössa och jagat, att han satt ut fällor för lekatter, att 

han snarat hare och ripor, att han fiskat. (s. 32) 

 

Detta traderande av historier och aktiva deltagande i arbetarnas diskurs, som för Olof även 

innefattar att göra klart för omgivningen att han inte är ett barn, kan anses vara ett 

performativt medel att iscensätta en maskulinitet. Olof hyser, för att återknyta till 

Whitehead,
94

 ett begär att ingå i den manliga gemenskapen; ett begär som här är helt i 

avsaknad av sexuella konnotationer men som bland annat tydligt manifesteras i sättet på vilket 

Olof närmar sig dessa manliga gemenskaper. Den diskurs han söker falla in i är performativ i 

det att den inte är ett resultat av vem Olof är, utan snarare ett prov på vem Olof vill bli. 

 När Olof vid ett senare tillfälle övertalas av de andra arbetarna att dricka brännvin 

genomför han, under alkoholens inverkan, ett nytt försök att iscensätta den maskulinitet som 

verkar vara den hegemoniska bland arbetarna i baracken: 

 

Jag drar en historia för dom, tänkte han. Om stora polcirkelharen, om krypande granen, 

om karln utan huvud som gick banan fram. Om hur jag sprängt stubbar med dynamit – 

alldeles ensam. Och han kom ihåg: om döda översten som hästarna inte ville dra till 

graven. 

  – Jag hade bössa förra året, sade han rakt in i ansiktet på Olsson. Och jag känner en 

gammal jägare som lever på rått kött och brännvin. Han kan bibeln baklänges. Den fan. 

  Orden var så stora att han knäade under deras tyngd. 

  – Men du har väl aldrig vart på sjön, sade Olsson och steg närmare. För då hade du fått 

lära dig hålla käft. (s. 50) 
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Diskursens kraft är här tydlig, liksom Olofs misslyckande att bära upp de ord han yttrat. 

Orden har varit träffsäkra, men dess avsändare befinner sig ännu inte i en position från vilken 

orden och dess ställda anspråk kan accepteras inom gruppen. Han tycks varken förstå 

gruppens dynamik, de olika männens funktioner inom gruppen eller vilka mekanismer som 

reglerar dess hierarki. Inte heller inser han att hans ord kan tolkas som att han med hjälp av 

dem gör anspråk på att utmana denna hierarki. Hans ord leder till våldsamheter när en kamrat 

tar honom i försvar (s. 50 ff.). 

Att Olof inte äger den diskurs han performativt söker göra bruk av står klart även för 

honom själv, liksom att ”Han måste använda deras ord [min kursiv]” (s. 56). Olof måste 

skuldsätta sig verbalt genom att härma de andra männen innan han skrapat ihop ett eget 

”startkapital” i form av en maskulin vokabulär. Detta kan jämföras med det resonemang som 

förs av Magnus Öhrn i avhandlingen Talat glöms men skrivet göms. En studie i Fritiof Nilsson 

Piratens författarskap (2005). Öhrn visar hur nyanlända studenter i Lund under 1900-talets 

början uppmuntrades att tillägna sig den lundensiska studentikosa jargongen; ett sätt att 

uttrycka sig som utöver de renodlat kommunikativa aspekterna även fungerar som förvarare 

av värderingar och identitet.
95

 

Den passage ur Nu var det 1914 som ovan citerats visar även tydligt den manliga 

gemenskapens hierarkiska karaktär. Olsson, högst upp i hierarkin i det lilla arbetslag i vilket 

Olof ingår (s. 31), reagerar omedelbart och till synes instinktivt när Olof genom den 

maskulinitet han gör bruk av i sitt iscensättande plötsligt verkar göra anspråk på att ta större 

plats i den manliga gemenskapen. Olofs ord utgör på intet sätt något explicit hot mot Olsson, 

och förefaller heller inte vara intenderade som ett sådant, men den senares aggressiva reaktion 

visar att yttranden av detta slag inte endast syftar till att under uppsluppna former tradera 

kuriosa. Skrävlandet går utöver att endast vara ett skämtsamt tidsfördriv: det är ett medel 

varmed de manliga gemenskapernas hierarkier och inre konturer kan befästas såväl som 

utmanas genom självhävdelse. Olsson reagerar på vad som uppfattas som ett utmanande av 

hierarkin inom den manliga gemenskapen. 

 När Olof mot slutet av romanen åter sitter på tåget blir den utveckling han genomgått 

under loppet av Nu var det 1914 mycket tydlig. Tåget rullar nu åter norrut, och under tågresan 

lyssnar Olof till de äldre männens samtal:  
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Han for med tåget norr ut. På en bänk i kupén spelade man tjuguett om pengar, och man 

drack brännvin mellan varven. Den som höll banken talade om Porjus, den stora 

kraftverksanläggningen: kanske de skulle dit. Och han talade om brännvin, om armstyrka, 

om dynamit och bergkrut och stora förtjänster och kvinnor. 

  Olof satt liksom yrvaken och lyssnade och lyssnade. (s. 118) 

 

Scenen står i någon mening som pendang till Olofs första tågresa söderut mot timmerbröten. 

Olof lyssnar här till de äldre männen och noterar samtalets särart och funktion: jargongen 

håller samman deras gemenskap och fungerar som socialt smörjmedel. Emellertid har 

någonting nu skett inom Olof, och han är inte som under tågresan söderut svarslös när han 

tilltalas av de andra arbetarna: 

 

När han skulle stiga av vid sin station log mannen ett gott snusleende mot honom, gav 

konten en klapp och frågade om man varit och plockat blåbär så här års. Och Olof måste 

le tillbaka – det var längesen han kunnat le så mot en mänska – och svara, att man varit 

nånstans och fiskat plommon på metkrok, på ett ställe där det fanns gott om plommon – 

så här års. 

  Då skickade männen ett stort, dånande skratt efter honom, ett kamratskratt, och så 

fortsatte tåget med dem. (s. 118) 

 

Olofs replik och männens ”kamratskratt” visar att han i någon mening nu kan anse sig 

behärska den maskulina diskurs han tidigare endast tentativt och en smula valhänt kunnat 

förhålla sig till, vilket han även tycks vara lättad över. Svaret är en uppenbar lögn, i likhet 

med Kristianssons historia om överste Blom, men historieberättandets avsaknad av 

sanningsanspråk är en del av diskursens anatomi. Detta kommenteras senare i romanserien när 

Olof träffar Skratt-Fredrik: ”När han ljög begärde han [Skratt-Fredrik] aldrig öppet att bli 

trodd […].” (s. 295) Passagen går utöver att vara en kommentar till Skratt-Fredriks skryt, och 

kan anses syfta på skrävlandet i allmänhet och den funktion det fyller i den maskulina 

diskursen som performativ talakt: det är skrävlandets funktion i det sociala samspelet snarare 

än innebörden som här kommenteras. 

 Olofs utveckling från att vara svarslös i det manliga sällskapet till att delta i och aktivt 

bidra till den maskulina diskursen kan läsas som en utveckling från att vara pojke till att bli en 

man – Olof lär sig under sommaren i arbetarbaracken hur arbetarnas maskulinitet tar sig ut 

(något han får en första insikt i redan under tågresan söderut), och framförallt vilken roll 

språket spelar i detta avseende. Språket kan användas performativt för att aktivt och medvetet 

påverka eller iscensätta en identitet, vilket är precis vad Olof gör när han till exempel under 

alkoholens inflytande berättar om den gamle jägaren som ”lever på rått kött och brännvin” 
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(citat ovan) eller när han replikerar mannen på tåget norrut med ett svar utan sanningsanspråk 

men med en tydlig diskursiv funktion: skrävlandet och det muntliga historieberättandet är här 

performativa talakter. De av Olofs yttranden som ovan beskrivits skiljer sig åt ifråga om 

framgång – i det förra fallet ”knäar” han under ordens övermäktiga tyngd när Larsson 

genomskådar Olof och konfronterar honom, och i det senare fallet belönas han med ett 

”kamratskratt” som bekräftar för Olof att han behärskar den maskulina diskursen – men 

intentionen bakom dessa performativa talakter kan anses vara densamma: den syftar till att 

bereda plats i arbetarnas manliga gemenskap. 

 I inledningen till Här har du ditt liv! finner sig Olof i en ny manlig gemenskap av arbetare 

när han fått anställning vid en såg (s. 135). Gemenskapen påminner om den vid timmerbröten 

i det att dess inre hierarki är tydlig, vilket framgår när Olof inför basen protesterar mot 

arbetsplatsens reglemente: ”Larsson tyckte inte om sådant, för skulle det protesteras ville han 

göra det själv eftersom han var försågare och på sätt och vis bas. Hans rättsmedvetande var 

kränkt.” (s. 135) Vikten av möjligheten att dominera andra män samtidigt som man själv låter 

sig domineras framträder tydligt, liksom att denna ordning för Larsson är orubblig till sin 

natur. 

Även inom sågverkets manliga gemenskap återfinns traderandet av historier, och den 

sociala funktionen är åter framträdande. Vid ett tillfälle utbyts några korta anekdoter mellan 

arbetarna (s. 160), varpå Larsson visar prov på sin auktoritet genom en lång historia som kan 

anses syfta till att visa vem som bestämmer inom den manliga gemenskapen. Skrävlandet och 

de olika talakterna kan här åter anses fungera som verbalt kapital. Larsson reagerar inte, som 

Olsson ovan, med våld när hans monopol på talutrymmet implicit ifrågasätts av kollegorna. 

Istället drar han en historia i vars ljus de andras historier bleknar och ter sig futtiga (ss. 160–

166). När några av de övriga mitt i berättelsen gör anspråk på att dela samtalsrummet (s. 161) 

blir Larsson irriterad: ”Nu är Larsson mörkare i rösten. Man hör att han börjar bli förargad. 

Och han har makt att slå på ljuset i vilken stund han vill och sätta igång sågen.” (s. 161) 

Istället trappas historien upp, och dess sanningshalt verkar sjunka i takt med att Larssons 

inspiration stiger. Diskursens makt kommenteras i texten: ”Larsson gör sig ingen brådska. Nu 

sitter han här med dubbel makt: makten att ögonblickligen sätta dem i arbete och så diktens 

makt.” (s. 162) Denna makt kan anses gå utöver makten att trollbinda åhörarna, och förefaller 

syfta på gruppens dubbla (men ändå samverkande) hierarkier: den offentliga hierarki inom 

vilken Larsson är arbetsledare, och den inofficiella hierarki som upprätthålls genom bruk av 

andra maktmedel (här skrävlandet). Liksom i baracken vid timmerbröten fungerar skrävlandet 
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som maskulint performativ och som medel att hävda sin position inom den manliga 

gemenskapen. 

 Den historia som berättas av Larsson handlar om Vitlund (namnet alluderar skämtsamt på 

den förres hudfärg och efternamn: Viklund); en färgad och till hälften svensk man som i 

egenskap av just färgad utgör något av en kuriositet i Larssons narrativ (ss. 160–166). 

Larssons berättelse blottlägger ett annat sätt att konstruera en maskulin särart: att låta den 

uppstå som motsats till något annat och därigenom stärka den egna gemenskapens särart och 

hegemoniska position i förhållande till den konstruerade motpolen. Enligt Larssons berättelse 

visades Vitlund upp på marknadsplatser av sin far, och tilldrog sig stort intresse inte på grund 

av hudfärgen utan det förhållande att han talade svenska: 

 

Dä tyckte man var rent för märkvärdigt. Han kunde bå lite skelleftemål och lite pitemål 

och lite lulemål och lite kalixmål, för längre opp kom dom inte. Och han var sårig i 

ansikte, för man trodde ju inte, att han var riktigt neger, utan var där och skrapa mä 

naglarna. (s. 160) 

 

På flera ställen i berättelsen kommenteras hur Vitlund på olika sätt tycks avvika från den 

hegemoniska maskuliniteten. Han varken dricker (utom vid ett, i berättelsen remarkabelt, 

tillfälle), svär, slåss, drar sig för att gråta eller visar något intresse för kvinnor (s. 161 ff.). 

Detta härleds i Larssons narrativ ur det faktum att Vitlund är en sällsynt kristen person (s. 

161), men i sin iver att göra berättelsen så spännande som möjligt är det ändå värt att notera 

hur Vitlund på punkt efter punkt framställs som motsats till den av arbetarna konstruerade 

maskuliniteten. Hans hudfärg blir i det avseendet det yttre betecknande särdrag som 

symboliserar avvikelsen från den hegemoniska maskuliniteten. 

Vad gäller Vitlunds påstått öppet känslosamma natur är en jämförelse med Schoene-

Harwood befogad. I Writing men redogör han för sin läsning av Iain Banks The wasp factory 

(1984) och kommenterar känslosamheten samt vad den representerar. Schoene-Harwood 

menar att detta slags känslosamhet anses onaturlig för mannen, men endast i de fall de inte 

manifesteras i våldsamheter. I det senare fallet är känslorna snarare att anse som av naturen 

givna manliga särdrag,
96

 vilket är något som även Claes Ekenstam diskuterar i en artikel om 

manlig gråt (1998). Han menar att män ”vanligtvis [har] längre till tårarna men även till 

känslor i allmänhet än kvinnor, med undantag för aggressivt färgade sinnesförnimmelser”. 

Ekenstam tycker sig i ett historiskt perspektiv se en förändring i graden av acceptans för den 

manliga gråten, och vill knyta den alltmer sällsynta manliga gråten till västerlandets 
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civilisationsprocess. Den västerländska människan har enligt detta synsätt sedan 1700-talets 

slut i allt större utsträckning undertryckt sitt känsloliv.
97

 Ekenstam hänvisar till Norbert Elias, 

men kanske kan även Foucault vara relevant i detta avseende. Han lägger i Discipline and 

punish fram tanken på det paradigmskifte som vid denna tid inträffade som ett skifte från att 

genom kroppsstraff söka kontrollera samhällsmedborgarnas kroppar till att istället kontrollera 

deras tankar genom modernare bestraffningsmetoder. Detta skifte illustrerar en hårdare 

kontroll av människors vardagliga handlingar och identiteter, och kan kanske därmed även 

anses omfatta deras känsloliv och hur detta manifesteras och representeras.
98

 

Mekanismerna bakom sättet att konstruera särart och identitet mellan över- och 

underordnade maskuliniteter beskrivs av Connell i termer av marginalisering och 

bemyndigande. Marginaliserande av en grupp fungerar som en hävstång varmed en annan 

grupp kan stärka sin position och inre sammanhållning.
99

 Emellertid måste detta resonemang 

korrigeras för att vara tillämpbart på Olssons historia om Vitlund; en historia som berättas i 

kontexten av 1910-talets Sverige. Eftersom ingen etnisk färgad minoritet av den typ som 

Vitlund representerar kan sägas ha existerat i Sverige vid denna tid kan heller inte talas om ett 

marginaliserande av en sådan grupp. Marginalisering är heller inte rätt term för Larssons sätt 

att beskriva Vitlund i sin berättelse. Istället demoniseras han (s. 161) och omtalas som ett 

kuriöst unikum. Snarare är arbetarna här den marginaliserade gruppen, i en tid då en stor del 

av den ekonomiskt svaga befolkningen saknade proportionell representation i riksdagen. 

Kanske kan det vara berättigat att här tala om norm och anti-norm för att beskriva 

förhållandet mellan Vitlund och arbetarnas gemenskap och deras respektive maskuliniteter. 

Vitlund utgör i allt väsentligt en personifiering av normens motbild, och fungerar på så sätt 

som det stöd mot vilket arbetarnas maskulinitet kan ta spjärn. 

Strychacz, som tungt vilar på Butlers teorier om performativitet,
100

 fokuserar i sin studie av 

maskulinitet i Hemingways prosa genomgående betydelsen av åhörarna för de manliga 

gestalternas representation av manlighet. De framträdanden som Olof ser och själv ägnar sig 

åt genom imitation är enligt Strychaczs teoretiska utgångspunkter inte nödvändiga för att 

representera genus, utan fungerar snarare som synbara manifestationer av sådana 

representationer. Förhållandet såväl mellan könen som inom strukturer av (i det här fallet) 

män är ett resultat av upprepningar som inom olika sociala sammanhang måste bli ”displayed, 
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watched, imitated, and re-performed”.
101

 Att vara en man innebär enligt detta synsätt att spela 

en socialt sanktionerad roll och att ständigt upprepa denna rolls konstituerande gester. Dessa 

gester som traditionellt härletts ur naturliga förhållanden måste, när de kan betraktas, 

främmandegöras, varvid det könade subjektet ofta framstår som vilande på vissa upprepade 

akter och yttranden.
102

 Olof kan sägas ägna sig åt just sådana akter: han betraktar vissa 

upprepade typer av talakter och imiterar dem ibland tentativt; ibland oförväget, och upprepar 

dem. Det dröjer emellertid innan han behärskar den roll han söker spela, eftersom han ibland 

inte inser att hans representationer även fungerar som ställda anspråk på att ta större plats i 

den manliga gemenskapen. Att respektera de manliga strukturernas inre hierarkier framstår 

som en maskulin kod, liksom det våld som ofta förefaller ackompanjera ifrågasättandet av 

dessa hierarkier. 

Iscensättandet av mannen blir även tydligt när Olof vid ett tillfälle besöker en frisör. 

Besöket har föregåtts av ”en gammal dröm: om att gå in till en barberare i ett främmande 

samhälle och låta klippa sig” (s. 387). Olof, som när han hänger av sig sin mössa noterar att 

”man borde haft hatt” (s. 387) samt att ”man borde haft skägg” (s. 387) konstaterar att besöket 

hos barberaren liksom de maskulina attributen hatt och skägg är ”ett liv för män” (s. 388). 

Under tiden han väntar på sin tur lyssnar Olof och förbereder sig på hur han ska tala när han 

blir tilltalad: ”Jahaja. Om kriget, jahaja. Och framåt går det på alla fronter. Hindenburg och 

jahajaja.” (s. 388) Besöket blir symboliskt för Olof: klippningen syftar till att ändra hans yttre 

skepnad för att denna utsida bättre ska representera den tänkta inre mannen. Denne inre man 

tycks emellertid vara en undflyende vålnad som Olof ständigt verkar skymta men sällan 

lyckas fånga. När han lämnar frisören skäms han över sin kont, som för Olof verkar vara för 

barnet vad hatten och skägget är för mannen: rekvisita i den scen Olof har deltagit i (s. 390). 

Fadern 

I början av Nu var det 1914 får läsaren i en av få textpassager som berör Olofs far veta att den 

senare är sjuk (s. 16). Fadersgestalten idealiseras i Olofs medvetande: ”Banan blänker. Pappa 

var med och byggde den, tänker han. De arbetade dag och natt. De högg undan skogen, de 

vräkte ut ris i myrarna, de kärrade grus och la på rälsen, pappa var med.” (s. 16) När Här har 

du ditt liv! inleds begravs fadern, och Olof sörjer trots att hans familj inte står honom nära (s. 

121 f., 134). Faderns frånfälle tillåter att ytterligare idealbilder tecknas av hans levnad, och 

efter ceremonin lyssnar Olof till Smålands-Pelle som berättar om faderns talrika förtjänster (s. 
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127 ff.). Hur kan då faderns död anses påverka Olofs manliga självbild? För Olof förefaller 

detta vara ett tillfälle för nystart: 

 

De började gå mot grinden. 

Och för pojken var det som om han just då börjat en ny vandring. Här finns ett slut, 

kände han, detta är ett nytt slut och en ny början. Jag är inte rädd för någonting nu, tänkte 

han. Jag är inte rädd, inte rädd. Men inom honom fanns rädsla, skygghet. (s. 130) 

 

Olof (här pojken) stålsätter sig inför det föreställda nya, men den nya tillvaron går inte ut på 

att träda in i faderns ställe: ”Modern och de andra klarade sig. […] Det var inte detta.” (s. 131) 

Ändå är det tydligt att Olof efter ceremonin uppvisar något som kan anses likna faderlig 

omsorg gentemot den yngre brodern: ”– Det går bra i skolan då förstås? Han är den äldre 

brodern här. […] – Ja, nu är det bäst du vänder, säger Olof. Och mamma vill nog att ni ska 

vara hemma ikväll.” (s. 134) Olof talar här mer som en förälder än som ett syskon och en 

asymmetri finns i samtalet. Smålands-Pelles sätt att tidigare tilltala Olof tycks även bryta mot 

den senares självbild. Han insisterar trots Olofs motvilja mot att ta emot allmosor på att ge 

honom en enkrona (ss. 122–129), och Olof verkar uppleva att Smålands-Pelles tilltal 

förminskar honom: ”– Hur många är ni nu? frågade Långa Småland från sin höjd: han böjde 

sig ner med frågan, lade ner den vänligt.” (s. 122) Jämfört med sättet på vilket Olof ovan 

tilltalar sin yngre bror är rollerna här omkastade. Olof är nu pojken och inte den man han 

önskar vara. 

När Olof blir ensam efter begravningen och ingen kan se honom gråter han. Olof gråter 

emellertid inte endast över faderns död, utan även över distansen till fadern medan denne 

ännu var i livet (s. 134). (Kårsnäs uppehåller sig i ett bakgrundsavsnitt i sin avhandling vid 

bristen på djupare kontakt mellan Johnson och fadern.
103

) Olofs känslor förefaller paradoxalt 

nog här vara en biprodukt av just den manliga identitet han söker iscensätta snarare än ett 

kapitulerande inför ett uppfattat traditionellt kvinnligt beteendes. Åter är en jämförelse med 

Schoene-Harwoods läsning av Banks The wasp factory berättigad: ”[…] it is not the feminine 

that softens him […] but the masculine that makes him harden beyond the humanly bearable, 

to the point of cracking up.”
104

 Olofs gråt är sprungen ur en lång tids undertryckande av den 

sorg faderns mentala frånvaro har orsakat honom. Detta undertryckande kan anses vara ett 

maskulint performativ, vilket yttrar sig i ett motstånd mot det språk som existerar utanför den 

maskulina diskursen. I Ekenstams artikel om manlig gråt menar han i en diskussion av 
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Augustinus Bekännelser att mäns tillbakahållande av gråt är ”att underkasta sig en betydligt 

starkare smärta än den som gråten i sig innebär, just genom det plågsamma och 

spänningsskapande tillbakahållandet av känslan”.
105

 Liksom Olof är dock även Augustinus 

självbehärskning begränsad, och han kan, menar Ekenstam, inte låta bli att skämmas för sin 

gråt.
106

 

Bilden av den frånvarande fadern
107

 återfinns även i den saga som finns infogad i Här har 

du ditt liv: Sagan om Johanna. Sagan har en prolog som i texten inte står i anslutning till 

resten av sagan (ss. 128–149).
108

 I prologen berättas om en småbonde som av ”Djävuln” (s, 

139) lockas att sälja sin skog till ett bolag. Den plötsliga rikedomen får förödande 

konsekvenser för bonden och familjen. Bonden, det vill säga fadern, köper en tramporgel som 

han nu ägnar merparten åt sin tid åt att spela rudimentära musikstycken på. Arbetet på gården 

försummas av fadern, och måste istället utföras av den allt mer utarbetade modern. Det lilla 

arbete han utför sker för det egna höga nöjets skull när orgelspelandet blir hans livsuppgift, 

och i texten beskrivs hur Herren och Djävulen samarbetade och ”uteslöt honom från vardagen 

och unnade honom inte den” (s. 144). Modern delger de budskapet: ”Du får aldrig någon ro 

mer. Varje stund måste du tänka på det jordiska, och du måste hålla dej ödmjuk så att du kan 

arbeta mycket […].” (s. 144) 

Fadern får ingivelsen att samla upp allt det ris som blivit kvar efter skogsavverkningen och 

att hugga upp det till ved, trots att vårbruket är betydligt viktigare för familjens ekonomi. Han 

inser till slut det omöjliga i uppgiften och att rishögen är alltför stor, och han blir alltmer 

passiv. När han blir sängliggande ser modern till att orgeln säljs. Fattigdomen får hans tre 

söner att söka sig ut i världen och att söka lycka på annat håll, medan modern och den enda 
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sin nya manlighet förvandlades åter till en pojke” (Strändernas svall, s. 511). Telemakhos manliga självbild 

tycks i någon bemärkelse vara avhängig faderns frånvaro, vilket kan betraktas mot ljuset av Olofs känsla av att 

nya ting väntar honom och förväntas av honom när fadern inte längre finns i livet. Liksom Olof idealiserar sin 

far och dennes deltagande i bygget av järnvägen har även i Telemakhos fall distansen till fadern lockat till att en 

idealiserande bild av fadern har konstruerats i den förres medvetande (Strämndernas svall, s. 507 f.). Denna 

överensstämmelse mellan två verk vars självbiografiska inslag kan anses vara av olika art minner om Petterssons 

redogörelse för Johnsons uppfattning om förhållandet mellan diktning och levnad: att all diktning i någon 

mening är självbiografisk (Pettersson, s. 11 ff.). 
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dottern, Johanna, blir kvar på gården (ss. 138–149). Det orgelspelande som fadern gör till sin 

huvudsakliga sysselsättning påminner om de livsprojekt som Ambjörnsson redogör för i sin 

diskussion av manliga litterära gestalters förhållande till familj och hem: mer eller mindre 

omfattande livsprojekt (men även konkurrens med andra män om makt) leder ofta till 

distansering från hemmet och familjen, och resulterar följaktligen även ofta i ensamhet.
109

 

Forslid uppehåller sig i Varför män? bland annat vid förhållandet mellan fader och son i 

litteraturen, och menar att den förr vanligt förekommande tyranniske fadern under senare tid 

har ersatts av den frånvarande fadern. Han menar i detta avseende att sönerna snarare än att 

göra uppror mot och fly undan en auktoritär fadersfigur måste ägna sig åt ett sökande efter 

såväl fadern själv som en förståelse för dennes beteende. Forslid ägnar sig främst åt dessa 

motiv i sin diskussion av nyare litteratur, men det är tydligt att detta sökande även är vad Olof 

ägnar sig åt i syfte att handskas med sin fars frånvaro.
110

 

Skratt-Fredrik 

Kort efter att Olof påbörjat ett nytt arbete på byns biograf i början av Se dig inte om! (s. 253 

ff.) får han för första gången i romanserien en vän utanför kontexten av arbete och familj. 

Relationen mellan Olof och den nya kamraten Fredrik (Skratt-Fredrik) utvecklar sig till en 

vänskap som rymmer talrika exempel på hur maskulinitet iscensätts i samspelet mellan män. 

Särskilt Fredrik söker i någon mening förkroppsliga en slags manlig idealtyp som han 

konstruerar genom våldsamma överdrifter och uppenbara osanningar. Dessa performativa 

handlingar, som Olof söker efterlikna, kan närmast anses påminna om något slags 

överkompensation. Samspelet mellan Olof och Fredrik kommer i det följande avsnittet att 

sättas i samband med Sedgwicks tillämpning av begreppet homosocialt begär: som 

betecknande för den glidande skalan mellan det homoerotiska och det homosociala. 

 Vännernas första möte har karaktären av lekfull konfrontation. Fredrik stoppar Olof, som 

är i färd med att klistra upp affischer för biografens räkning: 

 

– Stanna, pojkjävel! 

Olof vände sig om och skrek: 

– Stanna själv, din fan! 

Den andra började springa efter. Olof trampade på, men hann inte få upp farten, och 

Fredrik högg tag i cykeln så att klistret stänkte: 

– Sa jag inte att du skulle stanna! 

– Dra åt helvete! fräste Olof. 
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– Jag ville bara ha kaffepengar, grinade Fredrik. Och han skrattade så stort och öppet 

att Olof måste skratta med. (s. 290) 

 

Den aggressivitet som kan spåras i tilltalet är dock bara en yta som täcker vad som förefaller 

vara ett uppriktigt försök till kontaktskapande. Fredrik säger sig ha hört talas om Olof och 

dennes läsvanor, och ”Olof tyckte det var underligt att någon tänkt på honom, vetat om 

honom i detta samhälle, tänkt på att han läste böcker, helt enkelt fanns” (s. 291). Olof blir 

tydligt smickrad av Fredriks tilltal. 

 Åter märks i interaktionen mellan de unga männen skrävlandets funktion och betingelser. 

Att fara med en smula osanning är något som inte bara verkar vara accepterat utan även 

förväntat inom den maskulina diskurs som upprätthålls mellan de män som figurerar i 

romanserien: 

 

– En annan har ju läst bå det ena och det andra, antydde Fredrik dunkelt, man är inte så 

bakom. Och så har man ju erfarenhet, man har sett mycket, bå i Sverge och på 

Spetsbergsresan. 

  Det vill säga: Fredrik hade inte direkt varit på Spetsbergen ännu, fast man skulle nog 

fara dit med tiden. (s. 291) 

 

Liksom Olof i samspelet med arbetskollegorna i baracken vid timmerbröten använder Fredrik 

här en diskurs som inte ”rättmätigt” tillhör honom. Hans tal avspeglar inte den han är utan 

den han vill bli: den vittbereste, den erfarne, den självsäkre (se t.ex. formuleringar som ”– Det 

enda jag begagnar är egentligen bara kaffe och fruntimmer” (s. 293) efter en utläggning om 

njutningsmedlens skadeverkningar på den artonårige Fredrik). Olof dras med, och inser att 

han ”måste bre på ordentligt om det skulle verka något” (s. 291). Olof kopierar Fredrik, som 

själv förefaller vilja ge sken av att vara Odyssevs snarare än Telemakhos. De bägge vännerna 

testar sin maskulinitet på varandra, vilket kan sättas i samband med de Butlerska teorier som 

ovan diskuterats. Det performativa iscensättandet är här ett försök att kopiera en förlaga som 

inte finns. 

 Olof genomskådar dock tämligen omgående Fredriks performativ: ”Olof betraktade 

honom. Han såg in i mänskans brister, märkte hur han ljög, kände hur osäker han var, hur han 

vinglade hit och dit.” (s. 293) Olof tycks alltså betrakta den iscensatta manlighet han ser i 

Fredriks beteende som i någon mening kompenserande handlingar, men märker även själv att 

han tar efter Fredriks manér: 

 

– Man skulle haft en sup en sån här natt, sade han omotiverat. 
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  Skratt-Fredrik slutade upp att grina, han såg förargad ut: 

  – En sup? Hur så då? 

  – Å, inte för nånting, sade Olof. Jag kom bara att tänka på det. Men jag kan reda mig 

utan också. 

  Det lät som hån. Olof rodnade av förargelse när han märkte att han höll på att lägga 

sig till med Skratt-Fredriks sätt att vara och tala. Och han tog sig själv i kragen. 

  – Jag skojade bara, sade han. (s. 296) 

 

Åter går Olof för långt i iscensättandet av den maskulinitet han ser hos andra och som han 

själv vill tillägna sig, och åter förefaller detta väcka irritation hos den man som utbytet av ord 

sker i samspel med. De ord Olof yttrar saknar förankring i hans erfarenhet och existens, vilket 

tydligt verkar framgå för Fredrik, men orden syftar till att göra anspråk på just denna existens: 

mannens. Han har själv noterat att också Fredrik ägnar sig åt ett performativt iscensättande 

och åt att imitera ett föreställt manligt essentiell genus. Likväl tycks han tillerkänna den 

senare större rätt till bruket av denna diskurs, vilket kanske kan anses avspegla den hierarki 

som ännu råder i relationen mellan Fredrik och Olof. Av de två är det Fredrik som i samspelet 

mellan dem ”äger” den hegemoniska maskulinitet som iscensätts (liksom tidigare Olsson vid 

timmerbröten och Larsson vid sågen) – inte Olof. 

 Ordväxlingen ovan äger rum i närheten av det tegelbruk där Olof i Nu var det 1914 vistats 

och arbetat en tid (s. 86). Olof inser nu att han och Fredrik delar en upplevelse av denna plats: 

liksom tidigare Olof har även Fredrik antastats av en främmande man på tegelbruket: 

 

– […] Det kom opp en gubbe på ugnen och ville känna på mig, jag skulle få tjufem öre. 

En gammal, knekig fan. Han ville bara känna och se, sa han. 

  Olof rös till. 

  – Vi kan väl köra nu, sade han. 

  Fredrik gjorde sig ingen brådska; han berättade saken: 

  – Visst fan kan han få se, sa jag och visade, om han vill se två gånger kostar det femti 

öre. Det ga han mej också. Men han fick inte känna. Det kostar en femma, sa jag, det är 

min taxa. 

  Olof visste med ens, att nu ljög inte Fredrik. Han skulle velat att han ljugit. För denna 

gång. Och han kände sig själv skamsen och rädd – en känsla som han inte kunde 

betvinga. […] 

  Olof mindes, fast han inte ville: hur gubben sträckt ut sina klor efter honom en gång 

när han arbetade här. (s. 296 f.) 

 

Upplevelsen (s. 87, 100 f.) förefaller ha satt djupa spår i Olof, och han konstaterar det 

omöjliga i att diskutera saken med Fredrik: ”Nånting viktigt kan man nog inte tala med honom 

om.” (s. 297) Han reflekterar inte över att Fredriks redogörelse för händelsen på tegelbruket 

kan ha varit just ett sätt för den senare att bearbeta händelsen. Att återberätta den genom att 
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performativt överdriva den maskulint självsäkra jargongen minskar risken att hans manlighet 

eventuellt ifrågasätts som ett resultat av berättelsens innehåll. Olofs önskan att Fredriks 

berättelse skulle vara en lögn är talande: trots att han redan genomskådat Fredriks performativ 

tycks han ännu betrakta Fredrik som den maskulina idealtyp han själv söker spela rollen av, 

och inser under det att Fredrik berättar om sin upplevelse åter att den maskulinitet som 

Fredrik gör bruk av är en ibland mycket tunn fasad snarare än betecknande för en föreställd 

essentiell manlighet – vilket följaktligen även omfattar Olofs egen iscensatta manlighet. 

Senare samma kväll noterar Olof hur Fredrik inför människor de möter på vägen 

överdriver det goda humör som givit honom hans smeknamn, och Olof konstaterar att han inte 

tyckte ”så bra om honom i natt, åtminstone inte just nu. Av någon orsak.” (s. 297) Denna 

orsak skulle kunna vara att episoden har påmint Olof om att det han söker genom sina 

representationer av den man han önskar vara inte står att finna – eller att Fredrik åtminstone 

inte är det manliga original Olof i detta sökande kan kopiera och göra till sin förebild. 

 Vänskapen mellan Olof och Fredrik kvarstår dock och fördjupas. Att Olof uppskattar 

Fredriks vänskap är tydligt: 

 

Han [Olof] var glad. Man har en kamrat som kommer och säjer att man ska slå av 

[sågen], och då sträcker man på sej, som om man ägde sej själv, och går in och slår av. 

Det var en varm, klar känsla. Han skulle velat lägga handen på Skratt-Fredriks skuldra 

och så skulle de grina in i varandras ansikten och puffa till varandra och säga: 

Hördududu. Satans knöl. Djävlaförbannade goda kamrat, du! (s. 321) 

 

De maskulina ömhetsbetygelser som här beskrivs avspeglar en önskan till fysisk närhet, och 

under den följande passagen verkar något slags begär manifesteras i samspelet mellan Olof 

och Fredrik. Den senare börjar springa, varpå 

 

Olof satte efter, och de sprang som hundar med flåsande, öppna munnar. Han hukade sig 

framåt och tog långa språng, vägen slog upp mot honom som en våg för varje hopp. Han 

såg Fredriks rygg framför sig, han ville ta i den, dunka till i den, hej, fan, och så var de 

jämsides. De sneglade på varann medan de sprang. (s. 321) 

 

Åter märks i Olofs önskan till ryggdunkningar vad som förefaller vara ett begär till fysisk 

kontakt, och åter underlåter han att ge fysiskt uttryck för detta begär. De är på väg till en 

badplats, och de betraktar varandras kroppar: 
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Fredrik är kraftigare byggd, stadigare, mer utvecklad; han har kraftiga muskler och är nog 

ganska stark. Olof är senigare, smalare. Och naken blir Fredrik genast äldre och erfarnare, 

två år kommer plötsligt mellan dem. Fredrik säger det: 

– När jag var sexton år hade jag mycket mer hår där. 

Han pekar; och när han går några steg gungar hans organ manligt i sin svarta buske. 

Överhuden är uppdragen, det ser mognare ut. Olof böjer sig fram och ser på sig själv, han 

har inget att säga. 

– Om man rakar blir det tjockare, säger Fredrik. (s. 323) 

 

Jämförelsen av deras könsorgan (som även är ett utslag av manlig intimitet) cementerar 

hierarkin mellan dem, och det biologiska könet verkar här vara betecknande för den 

maktstruktur i mikroformat som de två vännernas gemenskap utgör: en fallocentrisk 

maktstruktur som i annan och kanske mer tydligt definierad skepnad även existerar mellan 

män och kvinnor. Schoene-Harwood uppehåller sig vid just denna fallocentrism, och menar 

att det fallocentriska tänkandet utgör ett verktyg för att hävda den manliga normen. 

Fallocentrismen
111

 syftar paradoxalt nog, menar Schoene-Harwood, till att frikoppla det 

manliga från det kroppsliga när det hårda och ståndaktiga kontrasteras mot det mjuka och 

sårbara. Det senare sammankopplas snarare med det kvinnliga; en kvinnlig essens som mest 

av allt karaktäriseras genom att vara knuten till en kropp som är en avvikelse från normen och 

som definieras genom frånvaron av det manliga könsorganet snarare än genom närvaron av ett 

kvinnligt.
112

 

En rädsla för kastration gör sig också påmind i detta avsnitt: ”Men jag får inte kramp, får 

inte kramp, får inte kramp, och om det är en fisk, en gädda – som hugger där – mellan bena – 

nej – eller en tagelorm som går in i kroppen – eller om man skrapar sej mot en påle […] –” (s. 

324) Denna synbara kastrationsskräck kan enligt Schoene-Harwood anses avspegla det 

internaliserade av det falliska idealet som är en förutsättning för att en föreställd naturlig 

manlighet ska kunna stadfästas.
113

 

Begäret mellan Olof och Fredrik tar allt tydligare form: 

 

Det kittlar, och han kan inte hjälpa att det rör sig fast han kämpar emot. Han sneglar på 

Fredrik, den hänger inte heller så lugnt. Då sätter han handen för och springer ut i vattnet, 
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”Modernisering och manlig homosexualitet. Svenska storstadsmän kring mitten av 1900-talet”, i Rädd att falla. 

Studier i manlighet, red. Claes Ekenstam (Stockholm 1998), s. 192. 
112

 Schoene-Harwood, s. 109, 112 f. 
113

 Ibid., s. 113. Se även Hedwig Fraunhofer, ”Kön och sexuella normer i Fordringsägare”, i Det gäckande 

könet. Strindberg och genusteori, red. Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport (Stockholm 2006), s. 137 f.: 

Fraunhofer diskuterar kastrationstematik och effeminitet (förkvinnligande) som de uppfattades och diskuterades i 

samhället kring sekelskiftet. 
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vräker sig i, dyker. När han kommer upp står Fredrik fortfarande på stranden och rör vid 

sin; men så tar han två långa hopp och är i vattnet […]. (s. 323) 

 

Fredrik tycks plötsligt blygas över det kön som han nyss så stolt förevisat, och det är tydligt 

att vad som verkar vara ett begär mellan de unga männen besvärar både Olof och Fredrik. De 

simmar till en liten ö som sommartid fungerar som festplats och som förefaller vara präglad 

av en viss sexuell laddning: ”[…] när det mörknat blir det barn i en eller annan flicka.” (s. 

324) Platsens avskildhet och samt den laddade kontexten är nu högst påtaglig: ”[…] här ligger 

man begravd i solsken och klar luft och finns inte längre på samma sätt som de andra 

mänskorna. Man breder himlen över sig och vill sova länge och ändå vara vaken i evighet.” 

(s. 324) Beskrivningen har affektiva konnotationer och beskriver ett slags undantagstillvaro, 

men Olof verkar vilja skjuta undan det begär som uppstått mellan honom och Fredrik genom 

att istället åberopa sin heterosexualitet: ”– Man skulle haft Maria [en dambekant] nu, säger 

Olof, men vågar inte se neråt.” (s. 324) Talakten verkar syfta till att påminna sig själv (och 

kanske även Fredrik) om att den lust han förnimmer på avgörande sätt skiljer sig från den 

heterosexuella kärlek som påbjuds av den maskulinitet han önskar iscensätta, och de två 

vännerna börjar åter springa: 

 

[Fredrik] reser sig häftigt och börjar springa den smala stigen som leder upp till 

dansbanan, och när han kommer fram hoppar han in och svänger runt, runt. Olof följer 

efter, och det är bättre om man springer, försöker glömma bort sin lust. Han hoppar också 

in på dansbanan och känner de solvärmda, kådiga och kvistiga bräderna under fotsulorna: 

de kittlar och eggar. Och Fredrik visslar. 

Komikostervals – slådinrundaarmomminhals – attjagdejförafår – tjohejvaddetviftar-

ochgår – 

Han lägger armen om Olof och vill föra, men Olof vill också föra, det blir ingen takt, 

och deras kroppar snuddar vid varandra. De vågar inte se varann i ögonen. (s. 324) 

 

Begäret mellan de bägge vännerna är inte tillåtet inom den hegemoniska maskulinitet som 

Olof och Fredrik söker iscensätta, vilket kan förklara Olofs försök att glömma lusten. Olof 

förefaller vilja fly från denna lust, vilket också sker när begäret verkar bli svårare att motstå: 

 

De ville stå här och hålla i varandra och vara långt borta och gömda för varandra – och 

genom Olofs hjärna drar ett minne av en gång han dansade runt i snön med en annan 
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pojke, och de visslade och skulle lära sig vals. Och ett malmtåg dundrade tungt förbi, 

insvept i kolrök, kyla och mörker.
114

 

  Alldeles klar i skallen. Han tar ett hopp över dansbanestaketet och springer ner mot 

stranden. Plums i. Hack i häl kommer Fredriks plums. (s. 325) 

 

Minnet bryter stundens allvar för Olof. Den långa simturen tillbaka till stranden blir svår för 

Olof, och simturen tycks ges en psykologisk innebörd i framställningen: ”De sista femtio 

meterna är värst. Som om någon vill dra honom tillbaka ut. Som om något inom honom vill 

vara med på att drunkna. Att blunda, sjunka. Nej!” (s. 325) Ambivalensen inför döden – att 

något i hans inre accepterar och omfamnar den – motsvarar i någon mening ambivalensen 

inför det begär han känner till Fredrik och som Olof både ger uttryck för och önskar undfly. 

 Följande dag återses Olof och Fredrik, och den föregående dagens händelser kommenteras 

inte uttryckligen. Emellertid framträder den performativa jargong de tidigare ägnat sig åt nu 

än tydligare, framförallt i Fredriks yttranden: 

 

– Tja, man var ute med en flicka i går kväll. Hon var för resten fru. Fyllig och mörk. Ja. 

  Djävla lögn, tänkte Olof. 

– Jag hoppas att det inte ble barn, sade Fredrik. Det skulle vara fan så besvärligt. Men 

hon får väl ta bort’et. Hon låg ju efter mej så. Kunde inte freda mej. 

– Nänä, svarade Olof utan att se på honom. 

– Jag hoppas man inte fått nån sjukdom, sade Fredrik. Man vet ju aldrig, så som vi 

höll på. På alla sätt. Men hon var ju som sagt gift. 

– Jaja, nänä, svarade Olof. 

Och så ville Fredrik gå och bada. Det skulle vara så uppfriskande för den 

kärlekströtta kroppen och för själen. (s. 326) 

 

Det performativa ordskiftet kan anses syfta till att förmedla bilden av en omisskännlig 

heterosexualitet som i stiliserad och nästan karikerande form ska kompensera den föregående 

dagens händelser. I dessa händelser har en önskan att tillföra en känslomässig dimension i 

deras relation manifesterats på ett sätt som inte är tillåtet inom den aktuella kontextens 

hegemoniska maskulinitet. 

 Fredrik, eller snarare den manliga idealtyp han försöker förkroppsliga, tycks emellertid 

ännu vara förebilden för den manlighet Olof iscensätter. När Olof följer med en kringresande 

biograf som maskinist (s. 332) blir han vid ett tillfälle tillfrågad av några jämnåriga pojkar om 

han har ”artiklar” (s. 342), det vill säga preventivmedel och/eller pornografiskt material att 
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sälja. Olof förstår först inte innebörden av ordet ”artiklar”, men yttrar sig sedan på ett sätt som 

påminner om Fredriks manér. Han har inget av det som efterfrågas, svarar han pojkarna, 

”[i]nte mer än han själv behövde för den här resan, antydde han” (s. 342). Vad gäller 

pornografi måste Olof ”förklara för dem: att han själv var trött på allt sånt. – Man får ju se så 

mycket i den vägen i verkligheten, sade han.” (s. 342) Bristen på sexuell erfarenhet 

kompenseras här med en överdrivet maskulin jargong. 

Detta sker även vidare i interaktion med Fredrik. När Olof senare återvänder från att en 

kort tid ha arbetat i en smedja berättar han vidlyftigt om sina erfarenheter: ”– Jag var oppåt ett 

tag, sade han och gjorde en gest mot norr. Hjälpte en smed. Men det var så förbannat mycket 

fruntimmer.” (s. 392) Berättelsen, vars förankring i verkligheten (sysselsättningen obeaktad) 

inskränker sig till att omfatta endast ett ”fruntimmer”, väcker ingen större genklang hos 

Fredrik, och Olof noterar att Fredrik nu beter sig annorlunda. Orsaken är att han drabbats av 

en könssjukdom som han nyligen ådragit sig under, erkänner han, sin sexuella debut som han 

därtill varit tvungen att betala för (s. 392 ff.). Åter står klart för Olof att det manliga original 

som maskuliniteten syftar till att kopiera och renodla inte existerar utanför representationerna 

av detta original och att även Fredrik är en ”kopia”. Schoene-Harwood menar att frånvaron av 

alternativa maskulina diskurser än den hegemoniska inverkar begränsande på det stora 

flertalet män, och att den heterosexuelle mannen hittills har misslyckats med att finna utlopp 

för sin särart vid sidan av den hegemoniska maskuliniteten.
115

 Detta är tydligt i Olofs och 

Fredriks interaktion. De saknar ett språk att diskutera och definiera sin relation, och tvingas 

följaktligen ta till den hegemoniska maskulina diskurs som ovan beskrivits. 

 Vari ska då förklaringen sökas till de uppenbara försöken att lägga distans mellan sig och 

det inträffade som Fredriks och Olofs performativ kan sägas representera? Den performativa 

jargongens karikerande och överkompenserande heterosexualitet avspeglar en rädsla att det 

egna begäret ska sättas i samband med homosexualitet. Sedgwick beskriver i en diskussion av 

homofobins historia hur de sociala banden mellan män i patriarkala system i någon mening 

utgör ramverket för det sociala sammanhanget i stort. Genom att göra bruk av kategorin den 

homosexuelle som slagträ kan ett tolkningsföreträde tillskansas som innebär möjlighet att 

kontrollera detta ovan beskrivna ramverk. Genom förtryck av en minoritet av män kan 

majoritetens beteende kontrolleras.
116

 Denna homofobi, menar Sedgwick, är ytterst ett utslag 

av misogyni eftersom det inte endast är det uppfattat feminina i mäns beteende som förtrycks, 
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utan även kvinnor som grupp. Homofobin fungerar i det avseendet som en reglerande praktik 

med syftet att upprätthålla mannens överordning gentemot kvinnan.
117

 Connell menar att 

 

Oppression positions homosexual masculinities at the bottom of a gender hierarchy 

among men. Gayness, in patriarchal ideology, is the repository of whatever is 

symbolically expelled from hegemonic masculinity, the items ranging from fastidious 

taste in home decoration to receptive anal pleasure. Hence, from the point of view of 

hegemonic masculinity, gayness is easily assimilated to femininity. And hence – in the 

view of some gay theorists – the ferocity of homophobic attacks.
118

 

 

Olof och Fredriks beteende innefattar aldrig eller sällan några utagerande eller explicita 

”attacker” på homosexualitet eller homosexuella, utan är snarare riktat inåt mot det begär som 

uppstått mellan dem. Undertryckandet av detta begär uttalas heller aldrig i deras samspel, utan 

kan istället läsas i den överkompenserande och starkt performativa maskulina jargong de 

ägnar sig åt. Samspelet mellan de två vännerna kan även sättas i samband med Sedgwicks 

diskussion av sättet på vilket män använder sina relationer med kvinnor för att påverka de 

homosociala banden. Genom att ”handla” med kvinnor – genom äktenskap eller erotiska 

förbindelser – menar hon att män kan tillskansa sig andra mäns vänskap eller sexuella åtrå.
119

 

I Olofs och Fredriks fall inskränker sig kvinnorna i de flesta fall till att endast existera som 

rena fantasifoster inom deras diskurs eller som grova överdrifter om de egna sexuella 

erövringarna. Även Forslid refererar till Sedgwick i sin diskussion av Per Olof Sundmans 

romaner och noveller, och belyser den känslomässiga dimensionen i Sundmans litteratur. 

Denna dimension, menar Forslid, manifesteras i Sundmans grupper av män i gradskillnaden 

snarare än artskillnaden mellan den homosociala och den homosexuella samvaron.
120

 Denna 

gradskillnad är tydlig även i Olofs och Fredriks förhållande.  
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3.2 Olof och mötet mellan klasserna 

De dominerande och de dominerade 

I förhållandet mellan arbetarna och Hallbergen, ägare till den såg Olof arbetar vid i Här har 

du ditt liv!, kan en dikotomi skönjas som påverkar arbetarnas maskulinitet och inre heirarki: 

den dikotomi som består i klassmotsättningen mellan Hallbergen och arbetarna. Förhållandet 

är i högsta grad asymmetriskt, vilket inte undgår Olofs öga: ”Han [Hallbergen] talar med 

Larsson och Johansson, han sänker sig ner till dem och yttrar sig om vädret och om kriget, 

som nu blivit ungefär samma sak [min kursiv].” (s. 168) Det är rimligt att anta att det 

asymmetriska förhållandet mellan arbetarna och Hallbergen påverkar hierarkin även inom 

arbetarnas gemenskap och att orsaken till Larssons, det vill säga arbetarnas bas, dominerande 

ställning har sin motsvarighet häri. Även inom den marginaliserade grupp som utgörs av 

arbetarna uppstår hierarkiska strukturer genom att Larsson reproducerar Hallbergens 

dominans i sitt eget överordnade förhållande till arbetarkollegorna vid sågen. 

 Här har du ditt liv! avslutas i likhet med Nu var det 1914 med en för Olof symbolisk 

handling. Handlingarna fungerar vid bägge tillfällen som vägar för Olof att hävda sig som 

man i interaktion med andra män, men skiljer sig åt på en avgörande punkt. När Olof under 

tågresan norrut för första gången ger svar på tal sker detta i kontext av en manlig gemenskap i 

vilken Olof vill vinna inträde, och det korta samtalet syftar till att framkalla symmetri i 

relationen mellan Olof och de andra arbetarna. I slutet av Här har du ditt liv! inträffar ett 

utbyte av ord mellan Olof och Hallbergen. Den senare tillhör en samhällsklass vars 

maskulinitet Olof i bästa fall kan hävda sin egen mot och aldrig i den givna kontexten under 

jämbördiga förhållanden i samspel med. Följaktligen präglas ordbytet mellan Olof och 

Hallbergen av konfrontation. Olof får i uppgift av Hallbergen att från sågen bära upp säckar 

med sågspån att isolera vinden till den senares hus – ett hus som ”växer upp ur kriget och är 

på sitt vis ersättning för en ordentlig granatkrevad någonstans.” (s. 243) (Kommentaren syftar 

på de höga råvarupriser som var ett resultat av det pågående världskriget och Hallbergens 

profiterande på detta förhållande.) Under ett uppehåll i arbetet med att bära spånsäckarna 

reflekterar Olof över sin situation och sin plats i samhällsbygget: 

 

Man växer opp till mänska, till full mänsklighet, och kommer med tiden att tjäna sina 

fyrti, femti öre i timmen. Var bara sparsam och flitig och frukta Gud och tjäna Hallbergen 

troget, så ska det gå dej väl i handom – 

  – Nu ger jag jävelen! 

  Orden brister ur honom och är ett slags leende, de med. (s. 244) 
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Orden avspeglar ett gryende missnöje med samhället i allmänhet och den egna 

samhällspositionen i synnerhet. Ingen hör hans ord, som yttras när han ensam befinner sig på 

Hallbergens vind. Där finner han även till sin förvåning böcker med revolutionärt innehåll och 

agitationsbroschyrer som han kort bläddrar i (s. 244 f.). Hallbergen tar sig upp på vinden, och 

raljerar över vad han anser vara Olofs bristande arbetsmoral: ”– Jaha, det här går undan, ska 

man tro, säger han till att börja med. Jöss, det är minst två, tre säckar på halva dan. Det är till 

att hänga i och vara flitig.” (s. 246) Ordet ”flitig” ses som särskilt förolämpande: ”Han 

använder ordet flitig, man talar till små gossar, ja.” (s. 246) Här ifrågasätts alltså inte bara 

Olofs arbetsmoral av Hallbergen, utan även Olofs personliga mognad. När Hallbergen 

fortsätter sitt hån av Olofs arbetsinsats utmanas Hallbergen av den förre: 

 

– Det är femton säckar, säger Olof, som räknat. Hans rygg har räknat dem åt honom. 

  – Femton, säger Hallbergen och ser förvånad ut. Nåja, han är inte den som tvivlar 

öppet, och om man vräker till med en sån siffra får man väl stå för den. 

  – Och de har väl vart i största laget också, säger han, och nu kryper hånet fram riktigt 

fullvuxet. 

  Och då får Olof en idé, den ligger så nära flinet nyss. 

  – Det var råga på dom, säger han. 

 Men han skälver till när han säger de orden: nu växer han och känner rädslan för det. Och 

han kan inte ta tillbaka heller. Det är nog färdigt alltihop det här nu. (s. 247) 

 

Som vid ordväxlingen med Olsson vid timmerbröten är orden stora, och Olof tvingas retirera. 

Han lyder Hallbergen och hörsammar tillfälligt den senares maning att återuppta arbetet, men 

Olof bjuder åter motstånd när Hallbergen försöker släta över det inträffade: 

 

– Ja, du får väl sätta igång igen då, säger han vänligare. 

Olof kan se honom in i ansiktet; ja, nu är han nästan lika lång som Hallbergen, det 

fattas bara tyngden och bredden. 

– Nä! säger han. 

Hallbergen tittar ju men upptäcker inte vilken hjältemänska som står inför hans åsyn, 

han ser bara en pojkvasker. 

– Du får lov att lägga bort såna där tag, säger han. Det går inte för sig vid min såg. 

Och då säger Olof: 

– Den ger jag fan! (s. 248) 

 

Olofs sätt att uttrycka sig är barnets, vilket ironiskt kommenteras i texten, men 

performativiteten i Olofs handlingar kan knappast missförstås. Han uppfattar sig som en man 

snarare än som en pojke, och han vill inte ge upp den manlighet han mödosamt tillskansat sig 
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genom att finna sin väg in i arbetarnas gemenskap. Hallbergen söker åter släta över, vilket 

Olof ser som att ”Hallbergen [vill] bestjäla honom på något” (s. 249), han är till och med 

motvillig mot att ta emot betalning för den sista timmen: ”– Dä behöffs inte, säger Olof då.” 

(s. 249) Detta kan jämföras med det tillfälle i början av Här har du ditt liv! när han inte vill ta 

emot den enkrona han erbjuds av Smålands-Pelle, och Olof påminner sig åter om att han 

”måste försöka stå på [sina] egna ben och äta [sin] egen mat” (s. 250). Självständigheten 

skrämmer honom, men hans manlighet verkar även för tillfället avhängig just denna 

självständighet. Erbjudandet om vad Olof uppfattar som allmosor medför att denna manlighet 

riskeras. Motviljan mot allmosor framstår inom arbetarklassen som ett maskulint performativ. 

I början av Se dig inte om! förändras Olofs tillvaro på ett drastiskt sätt när han lämnar 

tillvaron på sågen till förmån för anställningen vid biografen (s. 253 ff.). Den klassresa i 

miniatyr han nu gör medför att han måste tillägna sig en ny diskurs som bättre stämmer 

överens med den nya maskulinitet han nu söker iscensätta. Dock sker övergången inte lika 

medvetet som när han lämnar fosterföräldrarnas hem för arbetet vid timmerbröten, varför man 

i Olofs första stapplande steg till en ny manlig och social identitet knappast kan tala om en 

medvetet performativ ansats. Snarare är det här orden som agerar självsvåldigt och 

förekommer hans medvetet betecknande talakter: 

 

Han svor inte heller så mycket nu. Inte högt. En dag upptäckte han det av en slump. Han 

sade sjutton och fasingen. Orden hade kommit till honom och nästlat sig in i hans språk 

och var som en ny omgång kläder: man kände sig värdigare i dem. Det var bara när han 

sågade ved han svor på allvar. Fasingen och sjutton gick inte ihop med vedsågning; då 

sade han djävlars anamma av vana. (s. 271 f.) 

 

Orden, som här ges en nästintill autonom status gentemot subjektet, knyts likväl tydligt till 

identiteten och upprätthållandet av densamma: kroppsarbetarens maskulinitet tarvar grövre 

svärord än tjänstemannens. 

Arbetarnas organisering 

Arbetarnas organinsering innebar nya möjligheter att förändra det asymmetriska förhållandet 

mellan samhällsklasserna, och det är följaktligen även rimligt att anta att den maskulinitet 

som manifesterades inom dominerande respektive dominerade grupper av män förändrades. 

Om den maskulina jargongen tidigare kan sägas vara präglad av skrävlandet som performativ 

talakt byts den nu mot en ny typ av diskurs. Arbetarna kan nu hävda sitt oberoende gentemot 

sina arbetsledare genom att göra bruk av ett socialistiskt revolutionärt språk som även utgör 

en del av ett maskulint performativ. När Olof påbörjar sin anställning vid biografen domineras 
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han av sin arbetsgivare, men kan en tid senare konfrontativt avfärda samme arbetsgivare 

genom att hämta styrka i tanken på en kommande revolution (s. 421 f.). När arbetsledaren 

(Lunte) vid en annan av Olofs arbetsplatser klagar över att arbetet framskrider alltför långsamt 

replikerar Olof: 

 

– En gång kommer det revolution, sade Olof. 

Nu talade han med verkligt allvar: 

  – Och då får man välja sina ord! 

  Lunte lyfte sitt ansikte mot kanten och såg Olofs träbottnade där uppe. 

  – Jag spår att du inte blir gammal här, min gosse! 

  Och det tog, fast Olof inte ville erkänna det. Han försökte spotta upp sig ett par grader, 

men tyckte själv att rösten inte lät så bestämd som den borde: 

  – Nåja, det finns väl andra ställen då! (s. 448) 

 

Kraften bakom Olofs ord hämtas här ur det självförtroende kollektivet erbjuder. Det kollektiv 

som består i denna nya typ av manlig gemenskap inskränker sig inte till att upprätthålla sina 

inbördes hierarkier, utan vill även påverka maktförhållandet mellan den egna gemenskapen 

och den överordnade gruppen. Att det inte endast rör sig om arbetets förhållanden och 

premisser märks i raljanta beskrivningar av sättet på vilket Olof och hans kamrater med 

entusiasm kastade sig in i klasskampen: ”De satt på Hörnkaféet och drack surrogatkaffe och åt 

ett par sågspånare som kostade nästan lika mycket som en timmes arbete gav, och Olof blev 

så uppspelt att han menade, att man skulle haft några supar.” (s. 448 f.) Det förefaller alltså 

här inte vara den ekonomiska ersättningen som är den egentliga orsaken till en eventuell 

konflikt med arbetsgivaren, utan den självständighet som organiseringen syftar till att få till 

stånd. Dock faller de unga männen snart till föga när de under en facklig förhandling låter sig 

domineras av sin arbetsgivare (s. 453 ff.). 

 Wiktorsson upphåller sig i sin avhandling om Johnsons Krilontrilogi vid det formaliserade 

manliga samtalet. Wiktorsson sätter in Krilontrilogins samtalsgrupp i ett historiskt perspektiv, 

och lyfter fram en uppsjö exempel på liknande mansgrupperingar ur litteraturen. Den manliga 

samtalsgruppen framträder här som ett litterärt motiv i vars förlängning Krilongruppen verkar. 

Enligt Wiktorsson tycks just avsaknaden eller till och med tystandet av den kvinnliga rösten 

vara en förutsättning för Krilongruppens existens som samtalsgrupp:
121

 ”Att samtalsgruppen, 

detta demokratiska forum, är en renodlat manlig angelägenhet framhålls ofta i romanerna, 

som när den exempelvis beskrivs som en ’sammanslutning av relativt fria medelålders 
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män’.”
122

 Detta sätts av Wiktorsson i samband med Sedgwick och sättet på vilket homosocialt 

manliga grupper enligt henne konstituerar sig som motsats till det uppfattat kvinnliga. Den av 

demokratin givna rätten att tala är i detta sammanhang en rättighet som är förbehållen den 

västerländske mannen.
123

 

Arbetarnas organisering förefaller även i Romanen om Olof vara en övervägande manlig 

angelägenhet, och de kvinnor som förekommer i sammanhanget har perifera uppgifter (s. 

450). De föreningsmöten som arrangeras besöks av ”[s]ävliga, tunga män från anläggena 

runtomkring [som] satt och hörde på med stort förtroende” (s. 497). Olof utses till sekreterare 

(s. 502 f.), och i protokollen återfinns passager som visar sammanslutningens manliga 

karaktär: ”[…] för.-medlemmar som kämpa för frihet och rätt och en bättre samhällsordning 

böra få ha sin fria vilja och vara fria män den lediga tiden.” (s. 499); ”Jag är en fri man och 

spelar kort när jag vill.” (s. 501) Som i Wiktorssons redogörelse för den manliga 

samtalsgruppen i Krilontrilogin är den fria medborgare som omtalas i kontexten av den 

gryende fackföreningsrörelsen en man, vilket även verkar vara ett på förhand givet faktum. 

De hierarkier som existerar inom föreningen har som tidigare manliga gemenskaper starka 

inre konturer som ibland upprätthålls med våld, vilket Olof blir varse när han i berusat 

tillstånd kritiserar föreningens ordförande: 

 

Han mötte någon. Det var ordföranden Bergström, som sade något åt honom. Olof flinade 

blekt. 

  – Dä var fan, sade Gustavsson, tålde du inte mer än så! 

  – Du förstår, sluddrade Olof, en annan – 

  Han ansträngde sig och blev klarare: 

  – En annan har ju hällt i sig ett par liter förut i dag. [---] 

  – Hördududu, sluddrade Olof, du [Bergström] förrådde revolutionen.  […] 

  – Du är en idiot och Gustavsson är en idiot och jag ger fan, sluddrade han och försökte 

stiga upp, men Undergångens hand tryckte ner honom.  [---] 

  – Om du säger ett knyst mer så smäller jag till, sade ordföranden. 

  Olof försökte fäkta emot, men han var borta på ögonblicket. Innan han hunnit slå sade 

det kras i ansiktet och inne i skallen. (s. 515 f.) 

  

Liksom i fallet med uppträdet vid timmerbröten upprätthålls hierarkin mellan männen här 

genom våld eller hot om våld, men Olof gör här även bruk av den nya revolutionära diskurs 

han tillägnat sig när han anklagar ordförande Bergström för att ha förrått revolutionen. 
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Den nya revolutionära diskursen och bruket av den i konfrontation med arbetsgivarna 

fungerar liksom tidigare skrävlandet som ett medel varmed gemensamheten mellan männen 

kan upprätthållas. Olof sätter sig åter upp mot en förman under arbetet på en bangård: 

 

– Man får inte bära sig illa åt, sade Olof igen alldeles isig i själen, i hjärnan, alla känslor 

följde en teori. 

  – Du – du, din för- förhundrade bolsjevik! sade Byberg [förmannen]. Komma här och 

– 

  – Jag är socialist, sade Olof. Det andra känner jag inte så noga till. Men jag är 

socialist, för fan. 

  Men plötsligt lossnade det inom honom, och allt var komiskt, löjligt. 

  – Byberg, sade han och lutade sig fram mot den komiska mänskan, när det bär lös ska 

vi inte skjuta dej. Nej, dej ska vi stoppa in i centrifugen och ta ut oljan ur, så att S. J. kan 

göra sej en god förtjänst på dej. (s. 599) 

 

Konfrontationen skapar inte endast konflikt utan upprätthåller även gemenskapen mellan 

arbetarna, som ”skrattade mot varandra, stod och vaknade upp ur hat” (s. 599) när den yttre 

fienden förstärker deras sammanhållning. Olof och hans kollega Niklas blir slutligen 

framgångsrika i sina försök att hävda självständighet gentemot förmannen. Den senare klagar 

på deras obefintliga rengöring av en ångpanna, varpå Olofs kollega Niklas replikerar: 

 

– Om det brakar loss här blir det nog synd om en del. För nu finns väl vapnen, skulle 

jag tro. Bara att ställa förrädarna mot väggen och arkebusera. […] 

– Ja, sade Olof, alltid har dom gjort nånting som dom kan skjutas för. Förrädarna som 

förråder sitt eget kött och blod om det gäller. För en grynvälling, så att säja. [---] 

[Byberg] tittade noga, han kanske ville plåga dem, men sade: 

– Tja, pannan går nog an. Hur den än är. (s. 602) 

 

Byberg underkastar sig följaktligen Olof och Niklas, som nu framstår som de som dominerar 

den förre. Denne försöker släta över genom att berätta en skämtsam anekdot med tveksam 

sanningshalt, och åter märks skrävlandet som socialt smörjmedel i samspelet mellan männen 

(s. 602 f.). 
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3.3 Olof och kvinnorna 

Hittills har undersökningen främst kretsat kring mäns representationer av manlighet i 

homosocialt manliga kontexter. Olofs maskulinitet konstrueras emellertid även under samspel 

med kvinnor, vilket i det följande ska fokuseras. Den kvinna som spelar störst roll för Olofs 

utveckling till man är Olivia, men även Olofs förhållande till modern diskuteras. 

Hastiga skisser av kvinnor 

I slutet av Nu var det 1914 förefaller Olof för första gången upptäcka kvinnan och sin egen 

sexualitet (även om det dröjer innan han i större omfattning får tillfälle att vistas i samma 

miljöer som kvinnor). Detta sker när han i en handelsbod betjänas av en flicka i hans egen 

ålder: 

 

Hon tog ner ett paket och lade det på disken. Så möttes deras ögon. Hon såg rakt in i 

honom. Långt in i hans inälvor, tyckte han, men han kände konstigt nog ingen blygsel. 

Han mötte hennes blick, den eggade honom, och han såg också in i henne. Det var ett 

slags svindel, ett rus, och varade inte mer än några sekunder. (s. 113) 

 

Det hastiga mötet i handelsboden är ett möte mellan två sexuella varelser. När han senare 

tänker över sitt agerande ångrar han att han inte ”köpt en ask cigaretter av henne. Lagt 

karamellerna på disken och sagt, att nej tack, karameller använder jag inte, men om hon ville 

vara snäll och ge mig en ask Fennia, eller Armiro, jag ville just ha mej en god rök” (s. 114 f.). 

Han tycks önska att han genom sitt agerande representerat mannen snarare än pojken, men 

mötet markerar ändå ett för Olof symboliskt uppbrott: 

 

Plötsligt kom han ihåg flickan som böjt sig fram och tittat in i honom. Och han fick en 

vild längtan efter henne. Han ville inte vända, men ha henne här, tala med henne, röra vid 

hennes hand, ansikte, hals, fråga om hennes namn. 

Och så var hans barndom slut. (s. 118) 

 

Frågan om barndomens slut och vuxenlivets början är föremålet för denna passage som 

avlutar Nu var det 1914. Denna fråga kan diskuteras i samband med exempelvis barnets debut 

inom förvärvsarbetet, men här blir pojkens metarmorfos till man – ”livets första stora steg i 

viljan att bli man” (s. 116 f.) – liktydigt med åtrån till kvinnan och den nyväckta tanken på sig 

själv (och, för den delen, kvinnan) som sexuell varelse. När han påbörjar sin tjänst vid 

biografen i början av Se dig inte om! träffar han Maria, vars gestalt (namnet oräknat) 

betraktad genom Olofs ögon ges konnotationer av oskuld: ”Den enas rygg var så ung och fin 
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att man ville röra vid den, och hon hade tunn, vit blus. Hon hette Maria. Maria! ropade 

fruarna. Maria! Olof fick vårkänslor när han vågade titta på hennes rygg.” (s. 256) Hon blir 

föremålet för hans åtrå under en tid, men lämnar snart byn till Olofs sorg (ss. 270, 278 f., 282–

288). Hans sexualdebut sker så småningom med Maja, dotter till den smed Olof arbetar hos en 

tid (s. 368, 279 ff.). Porträtten av dessa unga kvinnor tecknas i de flesta fall jämförelsevis 

skissartat, och Olof inleder inte några djupare relationer med någon av dem (s. 518 ff.). 

Olivia 

Förhållandet till Olivia blir emellertid avgörande för Olof. Hon är en den första kvinna Olof 

har en långvarig kärleksrelation med och hennes betydelse för Olof som människa och man 

blir mycket betydelsefull. Olof blir presenterad för Olivia (som arbetar som 

skjutbaneföreståndare på ett kringresande tivolisällskap) av en äldre kollega som 

karaktäriserar henne med orden: ”Hon tar livet av karar.” (s. 344) Orden är talande, för den 

tiotalet år äldre
124

 kvinnan Olivia kommer att kraftigt påverka sättet på vilket Olof betraktar 

sig själv som just man. Hon skiljer sig i ett par avseenden från romanseriens övriga kvinnor: 

för det första ägnas hon stort utrymme i texten, och för det andra tecknas hennes porträtt i fler 

och delvis andra nyanser än de ofta hastiga skildringarna av exempelvis Maria, Maja eller 

Efrisina (s. 465 ff.). 

Olivia beskrivs genom en serie paradoxer som blir betecknande för Olofs förhållande till 

henne. Hennes ansikte ”var som ett lustfyllt helvete” (s. 344); hennes tänder ”var att bita i 

mjuka bakelser med och bita av telefontråd med” (s. 344); hennes hesa röst kontrasteras mot 

det dockliknande utseendet och rörelsemönstret (s. 345). Den air av världsvana som omger 

henne gör dessutom att hon sticker ut i de i övrigt provinsiella miljöerna (s. 344 f.), och hon 

förefaller tilldra sig Olofs intresse delvis på grund av just dessa paradoxer: hennes 

representationer motsäger varandra i Olofs ögon och är i hög grad labila. Detta verkar hon 

vara medveten om, vilket även gäller för den egna förmågan att spela på föreställningar om 

maskulinitet och femininitet. Hon ber Olofs kollega om att få den förres hjälp: 

 

– Du, sade Olivia till Larsson men tittade hela tiden på Olof, den kunde jag väl få låna av 

dej? En ensam, svag kvinna! 

Hon drog upp axlarna – behagfullt eller kanske behagsjukt – och nu fick hon fina 

mungipor, som hon drog ner som lidandets, sorgens och den svaga och övergivna 

kvinnans tecken – men porslinsögonen skrattade. (s. 346) 

 

                                                 
124

 Olivia är strax under 30 år gammal (s. 344). 
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Olivias representation – som i texten framhålls som just en representation (”lidandets, sorgens 

och den svaga och övergivna kvinnans tecken”) – av den svaga och sårbara kvinnan förefaller här 

ske inte utan ironi, men Olivia tycks dock genomskåda den manlighet Olof iscensätter. Hon 

utmanar honom genom att spela kvinna när hon smickrar den manlighet han söker frammana. 

Hon framhärdar sin önskan att Olof ska arbeta för henne istället: 

 

Olof rodnade, fan anamma, och sträckte på sig: 

  – Det blir nog ganska dyrt för frun. 

  Hon tittade roat på honom. 

  – Frun. Haha. 

  Och hon skrattade till på köpet. Djävla markatta, tänkte han med ångest i hjärtat. Men 

han förlät henne genast, när hon sade: 

  – Nåja, det var inte så illa ment, pysen. Men jag skulle behöva en karl till hjälp, ser du. 

Och du ser ju nästan fullvuxen ut på alla sätt. 

  Karl, tänkte han. Fullvuxen. På alla sätt. (s. 346) 

 

Ordväxlingen blir representativ för förhållandet mellan Olof och Oliva och motsvarar i någon 

mening även sättet på vilket hennes person beskrivs. De paradoxer som beskriver Olivias 

karaktär är betecknande för sättet på vilket hon interagerar med Olof, och hon raserar med ett 

eller ett par ord Olofs manliga självbild samtidigt som hon i nästa andetag smickrar samma 

manlighet genom en sexuell anspelning. 

 Olivias iscensättande av den sårbara kvinnan får slutligen önskad effekt på Olof: ”– Jag 

behöver hjälp nu igen, sade hon. Men han hade fast plats, förklarade han, och då rullade hon 

ett slag med sina stora porslinsögon. På natten fick han följa med henne till logit, och hon 

undervisade honom rätt mycket.” (s. 423) Olof förblir dock ambivalent till Olivia. De fel han 

finner i henne är drag som närmast påminner om uppfattningar om det traditionellt manliga: 

 

Dels att hon kliade sig på benen om mornarna, dels att hennes hårburr i själva verket var 

ganska strävt; och ibland, när hon tagit ett par supar, var rösten som håret, ljus, kanske, 

men sträv. Hon var för resten ofta hes. Hon berättade också alldeles för mycket om sina 

män. (s. 424) 

 

Pratet om sexuella erövringar kommer nu inte från Fredrik, Olof eller någon annan man, utan 

från en kvinna vars beteende inte förefaller motsvara Olofs uppfattning om femininitet. 

Kanske är detta, att hon i vissa avseenden beter sig mindre som de kvinnor som förekommer i 

romanserien och mer som en av dess män, även en av anledningarna till att Olov uppfattar en 

skevhet i Olivias beteende. 
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 I den sista av romanseriens infogade sagor figurerar Olivia i talrika skepnader, vilket 

befäster hennes särställning i Olofs medvetande. Sagans undertitel, ”Möte med 

Spanjorskan”,
125

 syftar på Olofs insjuknande i spanska sjukan (s. 521) och är en återberättad 

feberdröm. I drömmen antar Olivia skepnaden av diverse kvinnliga gestalter
126

 ur den 

klassiska litteraturen, men Olivia personifierar även själva sjukdomen som i sagan ges 

kvinnlig skepnad: ”– Hon är Spanjorskan, hon har haft skjutbana och ringkastning, svarade 

Olof Ryttare. Jag själv är Mäster Olof.” (s. 563) Frågan kan ställas om inte Olivias 

personifiering av sjukdomen och döden mindre beror på det faktum att hon är kvinna än på 

det förhållande som består i att hon genom sin i Olofs ögon avvikande och i allt väsentligt 

labila kvinnlighet hotar hans manliga självbild och därmed även hans liv som man. Hon utgör 

på så sätt ett malignt inslag i Olofs maskulina medvetande, och den metafor varmed Olivia 

beskrevs av Olofs kollegor, ”[h]on tar livet av karlar”, har nu i Olofs medvetande om inte 

besannats så åtminstone aktualiserats på ett för Olof högst påtagligt sätt. 

En tid senare störs Olof av Olivias popularitet bland andra män, och han börjar öppet tala 

om att lämna henne: 

 

– Det är nog bäst jag ger mig iväg, sade Olof. 

–Jiss, sade hon, gå, spring, flyg, om du är rädd för att jag gör slut på dej! 

[…] 

Han stod med hängande armar och tittade på henne. Det fanns ingenting att säga. Man 

kunde inte tala om stjärnor och djupa tankar och vetenskap och kulturens kamp och 

använda utländska ord om en sak som denna [det problematiska i deras förhållande, förf. 

anm.]. (s. 587) 

 

Olof syftar här på de manér han brukar använda för att imponera – att betona sin 

intellektualitet (som han själv ofta verkar imponeras av och som kanske traditionellt varit ett 

sätt för män att imponera på andra män) – och på att Olivia inte förefaller vara mottaglig för 

detta performativa bruk av kunskap i syfte att spela rollen av den bildade mannen (s. 281, 284, 

377, 466). Olof tycks även här vara diskursivt begränsad. Han saknar ett språk vid sidan av 

den manliga jargongen att diskutera känslor och relationer, och blir istället tyst när situationen 

kräver sådan diskussion. Åter är en jämförelse med Schoene-Harwood befogad: mannen 

begränsas ofta av det faktum att diskurser vid sidan av den hegemoniska maskulina jargongen 

inte är tillgängliga för honom.
127
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 “Sagan om de själiska nöjenas och den andliga flärdens land eller Möte med Spanjorskan”, ss. 525–564. 
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 Bland dessa märks Kalypso och Nausika, jfr. resonemanget om Strändernas svall i tidigare avsnitt. Olof 

spelar i sin tur rollen av diverse manliga litterära gestalter. 
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Den asymmetri som existerar i förhållandet mellan Olof och Olivia ter sig omvänd om den 

betraktas i ljuset av hans övriga förhållanden med kvinnor eller hur han tänker sig att dessa 

bör ta sig ut. Det är nu inte Olof, mannen, som är den överordnade, utan Oliva, som genom 

sin erfarenhet ”undervisar” Olof och därmed är den överordnade. Detta skulle även kunna 

vara orsaken till den ensamhet hon klagar över: de oftast endast påstådda sexuella bravader 

som varit en framträdande del i den maskulina diskurs romanseriens män ägnar sig åt
128

 måste 

i de fall de begås av Olivia ursäktas och på olika vis tas avstånd från (se t.ex. s. 587). 

Det labila i sättet på vilket Olivia representerar sitt kön påverkas paradoxalt nog av att 

Olivia aldrig upphör att representera kvinnan, inte ens när hennes beteende påminner om det 

som uppfattas som traditionellt manligt. Hon gör aldrig anspråk på att representera mannen på 

det uttryckliga tillvägagångssätt som exempelvis Halberstam diskuterar i Female 

masculinity.
129

 Istället förstärks labiliteten i hennes kvinnlighet när den blandas med dessa 

maskulina drag, vilket påverkar hennes förhållande med Olof. Den senare är en ung man som 

ännu är osäker på den egna identiteten och som söker efter kvinnliga, stabila idealtyper att 

konstruera sin manlighet mot. 

Olivia är i Olofs medvetande på intet sätt en sådan stabil idealtyp. Snarare är hon en ”hel” 

människa med fel och brister som, till skillnad mot andra kvinnor i romanserien, beskrivs 

nyanserat. Hon skapar å ena sidan i någon mening Olof som man när hon i samspelet med 

honom smickrar hans manlighet genom den performativt överdrivna och karikerade 

kvinnlighet hon iscensätter samt det sexuella umgänget med honom. Å andra sidan sårar hon 

allvarligt samma manlighet när hon avviker från den traditionella kvinnorollen genom att i 

deras förhållande göra anspråk på rollen av den aktiva och överordnade. För detta kan kanske 

det faktum att Olivia tjänar sitt uppehälle vid ett tivoli anses vara betecknande: när de 

vardagliga sysslorna ersätts av nöjen leder detta även till omkastade styrkeförhållanden. Trots 

sin uppenbara kärlek för Olivia blir de paradoxer som ovan beskrivits samt det inverterade 

eller i bästa fall (för Olof) labila styrkeförhållandet mellan dem honom övermäktigt. Han 

distanserar sig följaktligen från henne i allt större utsträckning, även om hon inte lämnar hans 

medvetande helt. Olivia kan anses spela en viktig roll i Olofs utveckling till man, men hans 

behov av henne upphör i takt med att hennes oförmåga att spela denna roll på ett för Olof 

tillfredsställande sätt blir tydligare. 
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 Se t.ex. s. 384; Olof resonerar kring den egna maskuliniteten: “Han [Olof] var en man, för vilken kvinnor föll. 

Han gick ju fram som ett par slåttermaskiner i bredd. Deras dygd upphörde bara de hörde honom komma.”, även 

s. 388 f.: ”Det är snart på tiden att mammorna gömmer undan sina major när man kommer till främmande platser 

och sätter i gång med att göra barn.” 
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Modern 

Olofs far har i berättelsen genom sin sjukdom och hur denna sjukdom betecknas kommit att 

representera en distansering från hemmet och den reproduktiva sfären. Fram till sin död vistas 

han i hemmet, men tycks aldrig kunna eller vilja lämna sin kammare för att dela familjens 

vardag. Denna distansering kontrasteras i någon mening mot moderns jordnära och tydligt 

lakoniska förhållande till hemmet: ett torrt konstaterande förhållningssätt som närmar henne 

till hemmet snarare än distanserar henne från det. Även Olof verkar undvika hemmet – han 

vistas där endast flyktigt. Hans mor uttrycker sällan explicit sin kärlek för Olof,
130

 men hon 

förefaller ändå söka motverka de ständiga uppbrott från hemmet som Olof iscensätter. Han 

drivs ständigt bort från det nav som föräldrahemmet trots allt ändå utgör, och Olofs mor 

fungerar som ett slags motkraft mot denna i allt väsentligt centrifugala kraft. När han i 

romanseriens början är på väg från fosterföräldrarnas hem till timmerbröten gör han ett kort 

uppehåll i föräldrahemmet där modern tycks önska att han ville stanna: 

 

 – Blir det så du stannar? frågar modern. 

 Hon menar nog inget med det, hon är ännu så ovan vid honom. 

 – Jag –, börjar han; men hon hinner före: 

 – Ja, det finns alltid en bit för dej också. Om du vill, så – 

 – Jag hade just inte –, säger han. Men åter vet han inte vilka ord han skall använda. (s. 17) 

 

Den distans som skapats av Olofs frånvaro har gjort att de är främmande för varandra, men 

förälderns motvilja mot barnets frånvaro är ändå tydlig. Tydlig är, skall sägas, även Olofs 

blandade känslor inför det egna uppbrottet. Han undertrycker emellertid dessa känslor (s. 19 

f.), vilket tillsammans med oförmågan att finna passande ord även kan sättas i samband med 

den avsaknad av en alternativ diskurs till den maskulina som Schoene-Harwood menar 

inverkar begränsande på många män.
131

 Denna oförmåga samverkar med Olofs blygsel inför 

den mor han levt åtskild från under en tid, men påminner även om hans svårighet att diskutera 

sina känslor med Olivia. Åter märks frånvaron av ett alternativ till den maskulina diskursen. 

 I romanseriens inledning konstaterar Olof i samband med att han lämnar fosterföräldrarnas 

hem att ensamheten där är ”ett fängelse” (s. 13). Strax bredvid återfinns en annan formulering, 

som kontrasterar mot den förra: ”Bara jag blir ensam […]. Så jag får fundera.” (s. 11). Här är 

ensamheten snarare något Olof aktivt söker, vilket visar, för att tala med Forslid,
132

 på den 

rörelse mellan inre och yttre liv samt mellan ensamhet och gemenskap som kan spåras i Olofs 
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 Mellan raderna kan emellertid alltid skönjas en värme i deras förhållande, se t.ex. s. 19. 
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tankar. Denna rörelse är inte enkelriktad: när Olof i tankarna säger sig vilja söka ensamheten 

sker detta när han vistas i fostermoderns närvaro, och när han ovan beklagar sin ensamhet 

sker det i ett sammanhang när han längtar efter kamrater av samma kön. Tydligt framträder 

här en rörelse som dock är enkelriktad: viljan att distansera sig från hemmet för att istället 

ingå i en manlig gemenskap är en rörelse från det kvinnliga till det manliga. 

När fadern begravs i början av Här har du ditt liv! är Olofs mor tydlig i sina försök att 

knyta Olof hårdare till hemmet när han avböjer en inbjudan att sova över i föräldrahemmet: ”– 

Ja, du gör som du vill, förstås, säger hon. […] Men du behövde ändå inte gå ikväll. Hon 

försöker hålla fast en av sina ungar en stund. – Det är onödigt, säger hon och försöker göra sig 

hårdare.” (s. 133) Olof betonar här sin identitet som arbetare: ”– Och så måste vi hålla tiden så 

noga, säger han. Vi i timmerspelet.” (s. 133) Olof representerar här inte sonen utan arbetaren. 

När modern ser att Olof lägger ner ett par böcker i sin packning invänder hon: ”– Du ska 

passa ögona […]” (s. 133). Omsorgen om Olofs ögon skylls på det dåliga ljuset i arbetarnas 

baracker, men kanske kan här även spåras ett bildningsförakt i motviljan mot den distansering 

från mer jordnära ting (som hemmet och hushållsarbetet) som litteraturen erbjuder och som i 

texten beskrivs som ”bara en flykt, en brådstörtad, blind flykt från verkligheten” (s. 184). 

Protesten mot Olofs läsande kan läst på detta sätt anses vara betecknande för moderns 

motvilja inför den distansering från hemmet som sonens läsande representerar. 

Episoden står i nära anslutning till första delen av den saga som finns inskjuten i Här har 

du ditt liv! och som diskuterats ovan. Sagan är en berättelse om en frånvarande far, söner som 

lämnar hemmet och en mor och en dotter (Johanna) som sliter för att försörja familjen och 

gården (ss. 138–149, 187–229). Hemmet blir en plats knuten till jorden och kvinnan, men 

även en plats för männen att fly från både andligen och kroppsligen. Senare kommenteras 

Olofs frånvaro från hemmet: ”Nej, han kom aldrig tillbaka till sitt hem som man brukar 

komma tillbaka. […] [H]ans liv var redan ett annat.” (s. 329) Modern vidhåller sitt motstånd 

mot Olofs distansering: ”– Du ska inte resa för långt bort – om du reser, sade hon” (s. 329). 

Hon varnar honom åter för läsandet och ber honom att ”inte läsa och grubbla för mycket” (s. 

329). Olof förefaller emellertid se på tänkandet och bildningen som en manlig aktivitet: 

 

”Att tänka på detta sätt kallas att associera. Genom det medvetna tänkandet höjer sig 

kulturmänniskan över vildens nivå.” 

  Genom att tänka mycket förvärvar man en aktningsvärd flintskallighet. Det är inte 

endast så att huvudskålen växer upp igenom håret, utan processen försiggår ävenledes på 

så sätt, att hårmassorna, som här representera det barbariska och fullt naturliga […]. (s. 

440) 
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Passagen är en del av ett oreflekterat tankeflöde under en promenad, men avspeglar ändå i 

formuleringen om tänkandet som orsak till flintskallighet och hårmassorna som betecknande 

för det naturliga en tanke om bildning som maskulint performativ och som en motsats till det 

kvinnliga och naturliga. Läsandet blir för Olof ett sätt att i anden distansera sig från hemmet 

och det därmed associerat kvinnliga. 

 När han drabbas av spanska sjukan drivs Olof till hemmet för vård. Tillflykten verkar nu 

vara självklar för honom (s. 523). Han återkommer efter sin konvalescens till hemmet flera 

gånger (s. 576 f., 592 f., 617 f., 635), men de ständiga (misslyckade) försöken att distansera 

sig från hemmet framstår trots detta ännu som ett maskulint performativ. Den distans från den 

reproduktiva sfären som Olof verkar anse vara förväntad av honom innebär även en distans 

från det han förefaller uppfatta som det kvinnliga och verklighetsnära, vilket även är en 

uppfattning som Sagan om Johanna representerar. Knights problematiserar i Writing 

masculinities hemmet och vad det har kommit att representera i litteraturen. I ett avsnitt som 

fokuserar D.H. Lawrence resonerar Knights kring hemmet och hur detta hem representerar ett 

hot mot friheten. Denna frihet står enligt Knights på spel när krav ställs på både manliga och 

kvinnliga romangestalter att de ska fylla en viss traditionell funktion i hemmet. Enligt Knights 

uppfattas detta hot mer påtagligt av litteraturens män, eftersom de på en punkt skiljer sig från 

de kvinnliga gestalterna: de kan inte vänta sig att de ska räddas av en manlig hjältegestalt, 

vilket enligt Knights däremot ofta de kvinnliga gestalterna kan.
133

 Sagans Johanna, som ”slet 

som en karl” (s. 187) vid den gård som lämnats av bröderna och som vansköts av fadern, får 

till slut nog av det hårda arbetet: ”Hälvitt, tänker hon. Men, nej, nu är jag le, tänker hon. Fast 

dom kan vara där, dom kan stanna där, för nu går jag ut i världen.” (s. 191) Anton, en man 

som inledningsvis väl motsvarar bilden av den manliga frälsargestalten, väcker ett hopp i 

Johannas medvetande om att bli den man som räddar henne undan hemmet, men han blir 

istället hennes död (ss. 192–229). Kvinnans distansering från hemmet leder här till död, 

medan de unga männens uppbrott snarare förefaller vara en livsbetingelse. Detta gäller även 

för Olof: trots att han ständigt misslyckas med att lämna hemmet bakom sig tycks blotta 

intentionen utgöra en viktig beståndsdel i sättet på vilket han söker förkroppsliga Mannen. 

 Knights diskuterar även den paradox som ligger i de manliga gestalternas vana att fly från 

den reproduktiva sfär som vid sidan av att vara ett hot mot deras frihet även är en patriarkal 

institution och bas för den manliga överordningen. Förklaringen, menar Knights, står att finna 
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i det faktum att hemmet för männen har kommit att representera kvinnlighet. Att ge vika för 

den reproduktiva sfärens krav och åtaganden är även att ge vika för femininiteten och att 

underkasta sig det kvinnliga.
134

 Orsaken till Olofs ambivalens inför hemmet, de ständiga 

uppbrotten och återkomsterna, kan diskuteras i anslutning till denna förklaringsmodell. 

Ambivalensen inför hemmet påminner om relationen till Olivia: han uppfattar hemmet som 

någonting han å ena sidan måste förhålla sig till för att skapa sig själv som man, och å andra 

sidan måste fly undan för att inte riskera samma manlighet. 

Den paradox som Knights diskuterar och som består i de manliga gestalternas flykt från 

den reproduktiva institution som utgör basen för deras makt uppehåller sig även Strychacz 

vid, som i sin studie av maskulinitet i Hemingways prosa skiljer mellan manlighet som 

strävan efter autonomi och manlighet som strävan efter auktoritet: två praktiker som bägge 

enligt Strychacz syftar till att beteckna manlighet, men på oförenliga sätt. Den distansering 

från hemmet som är resultatet av de manliga gestalternas strävan bort från det uppfattat 

kvinnliga innebär även att de möjligheter till dominans av kvinnan som erbjuds i hemmet 

måste försakas.
135
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4. Slutdiskussion 

Föreliggande arbetes syfte har varit att fokusera det spänningsfält som kan anses existera 

mellan två synsätt: å ena sidan det perspektiv som betraktar Olofs utveckling som barnets 

utveckling till människa, och å andra sidan ett perspektiv varifrån denna utveckling snarare 

kan betraktas som pojkens utveckling till att bli man. Den tidigare forskning som ägnats åt 

Romanen om Olof har i hög grad läst romanserien i enighet med det förra synsättet, vilket har 

resulterat i en syn på Olofs utveckling som jag med denna studie önskat problematisera och 

komplettera. I Romanen om Olof har en bred bild av barnets utveckling till vuxen tecknats av 

Johnson, men även, vilket undersökningen argumenterat för, pojkens utveckling till man 

genom olika representationer av ett uppfattat manligt essentiellt genus i skilda kontexter. 

Olofs utveckling, som den skildras i Romanen om Olof, är på så sätt inte könsneutral. Vägen 

från pojkens existens till mannens har för Olof varit vägen från ensamheten genom att på 

olika sätt och i olika sammanhang söka gemenskap, men samma väg har paradoxalt nog också 

varit vägen till ensamheten genom ständiga försök att distansera sig från hemmet och den 

gemenskap som där står att finna. 

När Olof lämnar sina fosterföräldrar tycks han delvis vara driven av ett behov av 

gemenskap, och han söker sig förhållandevis omgående till arbetet och de gemenskaper som 

identiteten som arbetare kan erbjuda honom. Dessa gemenskaper utgörs framförallt av 

homosocialt manliga grupper av arbetare; grupper som uppstår och verkar inom kontexten av 

såväl själva arbetet som arbetarnas politiska organisering. Denna organisering omtalas i 

Romanen om Olof främst som en manlig angelägenhet. Strävan bort från ensamheten 

sammanfaller följaktligen även med att Olof på detta sätt skolas in i olika sätt att inom de 

manliga gemenskaperna representera ett föreställt essentiellt manligt genus, vilket sker genom 

olika typer av maskulina performativ. Dessa upprepade performativa talakter och handlingar 

syftar, vid sidan om till att iscensätta de typer av maskulinitet som jag ovan redogjort för, 

även till att skapa en viss exklusivitet: den som inte behärskar den maskulina diskursen kan 

heller inte till fullo ingå i den manliga gemenskapen. Det formaliserade skrävlande som utgör 

en så viktig del av arbetarnas samvaro blir viktig för den som vill erkännas som man i den 

manliga gemenskapen, och skrävlandet kan även sägas spela en roll i Olofs drömmar om att 

kunna iklä sig rollen av författaren. Butler menar i Excitable speech (1997) att ”[o]ne comes 

to ’exist’ by virtue of this fundamental dependency on the address of the Other. One ’exists’ 

not only by virtue of being recognized, but, in a prior sense, by being recognizable.”
136

 Att 
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erkännas som man utgör följaktligen endast en del av den manliga existensen, och föregås av 

en strävan efter att göra sig igenkännbar som man. 

I Olofs vänskap med Fredrik kan även den glidande skalan mellan det homosociala och det 

homoerotiska som diskuteras av Sedgwick betraktas.
137

 Deras vänskap utvecklas till att bli 

betecknande för någonting labilt, vilket yttrar sig i diskrepansen mellan det begär som uppstår 

mellan dem och de performativa talakter de gör bruk av under sin interaktion. Dessa 

maskulina talakter förefaller i många fall syfta till att kompensera såväl de båda vännernas 

oerfarenhet i allmänhet som deras osäkerhet på vad attraktionen mellan dem är betecknande 

för i synnerhet. Den kvinna de ständigt återkommer till i sina representationer existerar sällan 

i kött och blod, vilket står klart när Fredrik uppenbart ljuger om sina erövringar. På så sätt 

uppstår, för att tala med Sedgwick (och i förlängningen Holmquist), en triangel mellan Olof, 

Fredrik och en tänkt kvinna vars roll blir katalysatorns snarare än den fysiska motpartens.
138

 

Den manliga idealtyp Olof och Fredrik genom sina representationer söker frammana bilden 

av gör att de ofta i sitt beteende tycks imitera en föreställd man. Butler citerar den 

amerikanske filmkritikern och författaren Parker Tyler, som i en kommentar till Greta Garbos 

skådespelargärning noterade Garbos förmåga att spela rollen av Kvinnan. Detta skådespel 

ägde i någon mening rum, enligt Tyler, fritt från hennes biologiska kön.
139

 Detta citat 

illustrerar Butlers ståndpunkt och kan sättas i samband med sättet på vilket Olof och Fredrik 

iscensätter en manlig existens: de är män, men spelar i samma stund genom upprepade 

iscensättanden rollen av Mannen.  

Thomas Johansson resonerar i en artikel kring mäns fadersbilder, och menar att den 

frånvarande fadern eller ett beklagande över bristen på känslomässig närhet till fadern är 

återkommande temata när män berättar om sina fäder. Fadern konstrueras ofta som en okänd 

och diffus varelse, och Johansson söker moderera bilden av denne fadersgestalt.
140

 Johansson 

uppehåller sig i sin diskussion vid dagens fäder (och deras fäder), vilket i föreliggande 

diskussion om Romanen om Olof främst kan vara intressant som kuriosa. Dock kan frågan 

ställas om inte den undflyende och frånvarande fadersgestalt som i olika kontexter 

förekommer i romanserien i själva verket kan anses betecknande för sökandet efter själva 

Mannen. Fadersgestalten utgör på så sätt en av de föreställda manliga idealbilder i vars 
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skugga Olof söker sin manlighet, och misslyckandet med att lära känna skuggans upphov blir 

betecknande för Olofs svårigheter att inträda i rollen som man. 

I Olofs relation till Olivia märks hur den senares i Olofs ögon labila femininitet och 

avvikande från de kvinnliga idealtyper han föreställer sig se i andra kvinnor drabbar hans 

uppfattade möjligheter att iscensätta en stabil maskulinitet. De inleder en sexuell relation, men 

han distanserar sig alltmer från Olivia som i sitt beteende pendlar mellan att å ena sidan 

iscensätta en nästintill karikerade femininitet
141

 och att å andra sidan uppträda på ett sätt som 

traditionellt varit förbehållet män. McCracken uppehåller sig bland annat just vid dialektiken 

mellan kvarlämnade rester av äldre tiders maskuliniteter och den samtida process under vilken 

”what it means to be a man is challenged, subverted and changed through social interaction. 

Masculinity as lived process is always part of an intersubjective formation rather than an 

individualised subjectivity.”
142

 Manligheten är enligt detta synsätt öppen för ständig 

förhandling. Denna förhandling är implicerad men ändå tydlig i Olofs relation till Olivia. 

Efter denna läsning av Romanen om Olof har även den distansering från hemmet som Olof 

ständigt strävar efter diskuterats som ett maskulint performativ. Dock: om mannen eller det 

uppfattat manliga traditionellt utgjort ekvilibrium eller nolläget för vad det innebär att vara 

människa, vari ligger då förklaringen till nödvändigheten av det ”av-feminiserande” som Olof 

och andra män i Romanen om Olof förefaller ägna sig åt? Connell redogör i inledningen till 

Masculinities (1995) för psykologen Alfred Adlers nu sekelgamla teorier om maskulinitet, 

femininitet och barnets position: 

 

Adler’s argument started from the familiar polarity between masculinity and femininity, 

but immediately emphasized the feminist point that one side of the polarity is devaluated 

in culture and associated with weakness. Children of both sexes, being weak vis-à-vis 

adults, are thus forced to inhabit the feminine position.
143

 

 

Det är tydligt att pojkens metarmorfos till att bli man enligt denna uppfattning är avhängig 

förmågan att distansera sig från det uppfattat feminina, vilket även medför en distansering 

från hemmet. Enligt Adlers uppfattning innebär denna feminisering av barndomen att tvivel 

uppstår hos pojken kring den egna maskulina förmågan, vilket i sin tur leder till 

överkompenserande maskulinitet av det slag Olof ser i Fredriks beteende och själv imiterar.
144
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Denna överkompenserande och i vissa situationer aggressiva maskulinitet är även möjlig 

att spåra i de ofta auktoritära och våldsamma medel varmed den hegemoniska maskulinitetens 

hierarkier hävdas och upprätthålls inom de maskulina gemenskaper som Olof vistas i på sina 

arbetsplatser. Hemmet, barndomen och den därmed förknippade femininiteten blir någonting 

pojken måste slå sig fri från och fly undan, vilket Olof lägger stor vikt vid genom att, som 

undersökningen visat, söka närma sig manliga gemenskaper genom att bland annat tydligt och 

målmedvetet vinnlägga sig om att behärska den maskulina diskurs vars anatomi också ofta 

innefattar en distansering från det uppfattat feminina. 

Den av Olof uppfattade nödvändiga distanseringen från hemmet avspeglas också i den 

synbara brådska varmed han tycks vilja lämna barndomen, vilket blir tydligt såväl i Olofs 

allmänna rastlöshet som i passager som beskriver hans besök hos frisören eller hur han i 

arbetarbaracken vid timmerbröten en smula brådstörtat söker göra bruk av den maskulina 

diskurs han ännu inte till fullo förefaller behärska. Under Olofs konfrontation med Hallbergen 

verkar den förre bli särskilt förolämpad av Hallbergens bruk av ordet ”flitig”, ett ord som Olof 

omgående associerar till barndomen och därmed konnoterade asymmetriska förhållanden till 

vuxna. Kanske kan detta, liksom Olofs motvilja mot Smålands-Pelles farbroderliga gest vid 

faderns begravning, anses vara symtomatiskt för detta effeminerande av barndomen och även 

förklaringen till Olofs iver att omedelbart efter uppträdet med Hallbergen hävda sitt 

oberoende. Nilsson och Mischliwietz läser Olofs strävan bort från barndomen främst som en 

strävan efter en position där större möjligheter till rättvisa finns,
145

 men denna strävan kan 

även läsas som ett motstånd mot den effeminitet som barndomen och hemmet enligt det 

ovanstående ofta associeras med. Även Widhe talar i sin artikel om den cykliska rörelsen 

mellan uppbrott från och återkomst till hemmet, och menar att berättelsens struktur utifrån 

detta synsätt är avhängig strävan efter att skilja det kvinnliga från det manliga. Denna cykliska 

rörelse bort från och åter till hemmet löper som en tråd genom hela Romanen om Olof, och är 

betecknande för Olofs representation av mannen: hans strävan bort från och ständiga 

återkomster till det hem han tycks associera med det kvinnliga sker parallellt med såväl hans 

sökande efter stabila representationer av mannen som hans misslyckanden i detta avseende.
146

 

Butler uppehåller sig ofta vid språket och hur olika diskursiva praktiker verkar för att i 

olika sammanhang ge kroppen dess sociala definition. På så sätt kan ett visst tilltal eller 

tillmäle å ena sidan tillerkänna en individ en viss status eller identitet (som när Olof under 
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tågresan tillbaka norrut erkänns som man genom ordbytet med medresenärerna) och å andra 

sidan ha en förnedrande verkan, eftersom det egna varat enligt detta synsätt delvis existerar i 

en husserlsk-fenomenologisk bemärkelse och i kraft av Den Andres blick och tilltal.
147

 

Hallbergens förminskande tilltal uppfattas av Olof som särskilt sårande inte endast på grund 

av själva förminskandet utan, enligt resonemanget ovan, även på grund av den feminisering 

som detta förminskande tilltal innebär för Olof. Den ständiga framtidsorientering Pettersson 

ser i Olofs medvetande och vid sidan om romanseriens politiska tendens diskuterar som ett 

hävdelsebehov gentemot äldre män
148

 vill jag följaktligen förlänga till att även innefatta en 

tanke om att bli man – den föreställda framtid Pettersson diskuterar är, vill jag mena, belägen 

bortom den tänkta horisont som även skiljer pojken Olof från mannen Olof. 

 Vid ett tillfälle berättas i Romanen om Olof om Ek – en man som säger sig ha återvänt från 

en tids vistelse i Brasilien. Jag skriver inte om Ek för att i detta sena stadium föra in nytt 

material i uppsatsen, utan för att göra bruk av en formulering som beskriver denne Eks 

förhållande till de målande ord han använder för att beskriva det främmande landet och 

vistelsen där: ”Han var en ordens träl” (s. 302). Denna träldom syftar på ett tvångsmässigt 

bruk av en viss typ av formuleringar som Olof uppfattar i Eks berättelse. En liknande men 

något väsensskild träldom kan sägas råda över Olof och många av de män i vars närhet Olof 

vistas och agerar. Bristen på ett gångbart språk och uttryckssätt vid sidan av de performativa 

talakter som syftar till att iscensätta en hegemonisk maskulinitet är påtaglig inom de manliga 

gemenskaper som Olof vistas i, men kanske är denna begränsande faktor särskilt tydlig i hans 

samspel med Fredrik. De delar en uppenbart känslosam upplevelse och har även andra 

gemensamma erfarenheter, men saknar ett språk varmed dessa upplevelser kan diskuteras. 

Följaktligen är de hänvisade till den överkompenserade maskulina jargong som ovan 

diskuterats. 

Söderberg uppehåller sig i sin avhandling som hastigast vid de möjligheter och 

begränsningar som språket tillhandahåller. I en diskussion av Johnsons Hans nådes tid menar 

hon att romangestalterna Johannes och Agibertus i sina skrifter talar ett dubbelt språk när de 

kombinerar klichéartade standardformuleringar med sagans och mytens språk.
149

 Kanske kan 

samma sak sägas gälla för Olof, men då snarare i skärningspunkten mellan den maskulina 

jargong han gör bruk av i sin yttre kommunikation och det betydligt rikare språk som präglar 

hans inre värld. 
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Ordknapphet gäller även i Olofs förhållande till modern. Olof framhåller i sina 

distansskapande åthävor gentemot modern identiteten som arbetare snarare än att ge utlopp 

för den längtan efter gemenskap han upplever, vilket begränsar sätten på vilka han kan (eller 

kan tillåta sig att) tala. Ekenstam diskuterar i en artikel manlig självbehärskning, vilket är en 

företeelse som Ekenstam menar ytterst bidrar till ”vidmakthållandet av rigida manliga 

maktstrukturer”.
150

 Detta placerar denna aspekt av Olofs beteende i en vidare kontext. Även i 

Olofs förhållande till Olivia märks samma ordknapphet när Olof saknar förmåga att diskutera 

det problematiska i deras förhållande. Detta är paradoxalt nog en svaghet han tidigare, om än 

tyst för sig själv, klandrat Fredrik för. 

Pettersson kommenterar kort Olofs svårighet att finna ett språk att diskutera och förmedla 

känslor med, vilket han sätter i samband med Olofs förhållande till den frånvarande fadern. 

Pettersson diskuterar dock inte detta i termer av maskulinitet,
151

 vilket jag menar är ett 

förbiseende: oförmågan att tala och existera utanför den maskulina diskursen är betecknande 

för den maskulinitet som iscensätts av såväl Olof som andra män i romanserien. Denna 

oförmåga diskuteras också av Schoene-Harwood, som därigenom vill ifrågasätta tanken på en 

uppsjö olika maskuliniteter.
152

 Detta motsägs av Connells uppfattning att olika hegemoniska 

maskuliniteter kan existera synkront (något Olof erfar vid några tillfällen när han exempelvis 

byter arbetsuppgifter), vilket gör att Schoene-Harwoods argument endast gäller inom den 

aktuella och omedelbara kontexten: Olofs svårighet att existera utanför den hegemoniska 

maskuliniteten utan att samtidigt lämna den aktuella kontexten är tydlig. Sammanhanget 

förefaller här vara avgörande för sättet på vilket Olof iscensätter sin maskulinitet snarare än 

denna maskulinitets eventuella förankring i hans inre. 

Det för omvärlden synbara resultatet när Olofs försöker spela rollen av den arketypiske 

mannen blir i en förhållandevis tvådimensionell ung man. Denne man visar sig vara en 

vacklande och föga motståndskraftig fantombild tecknad som det flyktigas avbild snarare än 

en stabil och vederhäftig man. Sökandet efter olika sätt att representera denne man är likväl en 

stark drivkraft för Olof och förklarar de ständiga uppbrotten från såväl hemmet som 

arbetsplatserna. Olof ärras av de ständiga sammanstötningarna med den egna oförmågan att 

bli den man han önskar vara,
153

 och han söker ständigt efter en plats där hans representationer 

av mannen kan spira i en fruktbar jord. Följaktligen är det ofta just på nya och okända platser 
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hans fantasier om idealmannen utspelar sig – hos frisören i det främmande samhället eller i 

fantasierna om hur han ska presentera sig när han kommer till en ny stad. Dessa fantasier 

infrias dock sällan, vilket delvis resulterar i den längtan bort som manifesteras i ett citat som 

får avsluta denna uppsats: ”Här var det inte.” (s. 77) 
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