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”Om vi nu tar Västerbotten […] så är du den första stora 
prosaisten därifrån. Frosten [1926] och Vintermyren 
[1927] är ju redan, och har varit det länge, klassiska, på 
samma sätt som Barnen på Frostmofjället blev det. Men 
är det inte konstigt att då Sara Lidman debuterade skrevs 
det om henne precis som hon var den första. Allt vad som 
skrivits före henne tycktes vara glömt.”

Helmer Grundström i brev till Astrid Väring 1959.

Citatet ovan har fått utgöra utgångspunkten för en avhand-
ling som vill lyfta fram ett författarskap före 1940-tals och 
1950-tals modernismen i Sverige men ett författarskap 
som står i ett ambivalent förhållande till moderniteten.
 Astrid Väring hyllar i sina romaner periferin i motsats 
till centrum men drar sig heller inte för att i ”helig indig-
nation” angripa sinnessjukvården i 1940-talets Sverige i 
romanen I som här inträden… (1944).

Karin Edlund undersöker fyra romaner i ett författarskap 
som pendlar mellan tillhörighet och utanförskap i sitt sö-
kande efter det förfl utna.
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Abstract

The dissertation takes as its starting-point the dichotomies between origin and mo-
dernity, periphery and centre. This is particularly the case in Astrid Väring’s novels 
Frosten (1926) and Vintermyren (1927), in which the author pays tribute to the 
homestead and the rural community in contrast to the industrial community, whilst 
her novels also express an ambivalent attitude towards modernity. Astrid Väring 
bases her works on a Norrland literary tradition, which often stood in opposition 
to the central power despite being dependent on it. In this respect, a similarity with 
postcolonialism is evident.

Access to a wealth of archive material, which has not previously been used in 
literary scholastic research, has resulted in a natural combination of a biographical 
method and socio-literary reading. When analysing the novels, the same external 
circumstances that had signifi cance for the author when the work was drafted, for 
example economic, social and political conditions, have therefore been taken into 
account.

With reference to the novel Katinka (1942), the view of popular literature during 
the 1940s is dealt with. The pejorative view, prevalent in those days, is compared 
with a contemporary understanding of it. Today, neither the canon nor popular lite-
rature stand out as particularly homogeneous categories. Katinka was written at the 
start of the Second World War. A comparison is made in the dissertation between 
Vilhelm Moberg’s Rid i natt! (Ride this Night) (1941) and Katinka in order to ascer-
tain the novels’ attitude towards the offi cial Swedish position of neutrality. In Ride 
this Night rebellion against the enemy is encouraged, in Katinka a cautious, wait and 
see attitude is urged.

I som här inträden… (1944) is a novel with a purpose. In this novel Astrid Väring 
directs a harsh attack against the mental health care at Swedish mental hospitals. The 
dissertation contains a genre discussion concerning the various genres related to the 
novel with a purpose, for example roman à thèse. It can be concluded that theoretical 
work concerning the novel with a purpose is rare. But, when the issue pursued in the 
novel is no longer relevant, the novel with a purpose is often destined to be forgot-
ten. Furthermore, Astrid Väring had the bad luck of falling in the shadow of Sara 
Lidman’s modernistic West-Bothnian accounts of the 1950s, which contributed to 
the fact that her entire works quickly fell into oblivion. This dissertation is the fi rst 
scholastic work on Astrid Väring’s works.

Keywords: The Frost, Norrland literary tradition, postcolonialism, popular literature, 
roman à thèse, mental health care
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Förord

När jag hade tagit min licentiatexamen 1998 fl yttade jag till Uppsala. 
Min tanke var att jag inte skulle fortsätta min forskning om Astrid 
Väring och hennes författarskap. Men jag insåg snart att det inte var 
möjligt att stanna på halva vägen. Jag tog därför upp forskningen igen 
och tilldelades en ny handledare, Kerstin Munck. 

Det är tack vare Kerstin Muncks stöd, uppmuntran och konstruk-
tiva kritik som jag idag kan lägga fram denna avhandling. Våra tims-
långa telefonsamtal och våra många brev via e-post och ”snigel”-post 
har varit av ovärderlig betydelse för avhandlingens framåtskridande.

Jag vill också tacka deltagarna i högre seminariet på institutionen 
för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå Universitet. De-
ras kritik i kombination med givande diskussioner har gett mig nya 
infallsvinklar på mitt avhandlingsarbete.

På Forskningsarkivet vid Universitetsbiblioteket i Umeå har fram-
förallt Anders Johansson varit mig till stor hjälp i hanteringen av 
Astrid Värings arkiv. Stort tack till honom och alla andra på Forsk-
ningsarkivet för uppmuntran och stöd.

Till tryckningen av min avhandling har jag fått ett bidrag från 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Jag vill här-
med tacka för det generösa bidraget.

Boken tillägnar jag mina båda barnbarn Linnéa och Amanda.

      Uppsala i april 2003 
      Karin Edlund
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Inledning

I en artikel i Västerbotten 1924-25 berättar den 31-åriga Astrid Väring, 
som just hade debuterat som författare,1 om sin farfars kistalarika.2 
Hon skriver att efter faderns död 1923, då föräldrahemmet skulle 
upplösas och alla minnessaker skulle skingras, hittade hon på vinden 
bland all bråten en liten grå kista. Det var farfaderns kistalarika. Den 
innehöll först och främst farfaderns dagbok. ”Skriven de sista åren 
av hans liv, med ojämn och hackig gammalmansstil.” Men den lilla 
oansenliga kistan innehöll mycket mera. Där fanns en mängd andra 
papper, ”fragment av en släkts liv genom tre generationer.” Om be-
tydelsen av dessa släktpapper skriver Astrid Väring: ”Och släktens liv 
blev på ett alldeles nytt sätt levande i mig, med ansvar och plikt att 
ta var erfarenhet väl tillvara av vad de gamla lidit och lärt, drömt och 
fullbordat.” Författaren menar själv att hon genom dessa dokument 
fi ck ”en fast och personlig anknytningspunkt till det gamla och för-
gångna, ett nytt och levande intresse för allt detta, som varit och ännu 
är en del i oss själva”.3 

Även om man får akta sig för att överskatta betydelsen av det här 
fyndet, menar jag ändå att dessa släktpapper tillsammans med andra 
skriftliga och framförallt muntliga berättelser från Västerbotten 
utgjorde en viktig inspirationskälla för Astrid Väring då det gäller 
inriktningen på hennes författarskap. Från släktens och Västerbot-
tens historia hämtade hon inte bara kunskapen och sammanhanget i 
sitt skrivande. Med 1800-talets människor i Västerbotten kände hon 
också samhörigheten. Tack vare denna förankring fi ck hon styrkan att 
kritisera det som hon fann snedvridet i sin egen tid. De fl esta av Astrid 
Värings romaner handlar sålunda om släkten eller andra västerbott-
niska människoöden på 1800-talet. Bara ett fåtal av romanerna har 
handlingen förlagd till hennes egen tid.

Av Astrid Värings femton romaner har jag valt ut fyra som jag 
närmare har undersökt. Men det betyder inte att jag har uteslutit alla 
övriga verk. Dessa kommer att omnämnas i den mån de har betydelse 
för sammanhanget. Förutom de femton romanerna fi ck författaren 
även två novellsamlingar och en diktsamling publicerade samt en bok 
i vilken hon samlat kritiska röster mot den svenska sinnessjukvården. 
Därtill kommer författarens rika produktion i dags- och veckopres-
sen.



12

De fyra romaner jag har valt är Frosten (1926) och fortsättningen 
Vintermyren (1927), Katinka (1942) och I som här inträden… (1944). 
Jag har valt dessa fyra romaner därför att de blev de mest uppmärk-
sammade av alla Astrid Värings böcker då de kom ut men av helt olika 
orsaker. De ger prov på spännvidden i hennes författarskap skrivna 
som de är under helt olika förutsättningar. De sträcker sig från bild-
ningsromanens optimism över tävlingsromanens förhållningsregler 
till den pessimistiska samhällssynen i debattromanen. På 1930-talet 
skrev Astrid Väring en serie på fyra romaner om släkten Scherdin med 
handlingen förlagd till 1800-talets Västerbotten.4 Dessa romaner har 
jag inte behandlat i min avhandling, då jag anser att de kan betraktas 
ur ett feministiskt perspektiv och är värda en egen studie. 

Frosten och Vintermyren är skrivna på 1920-talet, alltså under mel-
lankrigstiden. Katinka och I som här inträden… kom till under andra 
världskriget på 1940-talet. 1920- 30- och 40-talen var en tid av stora 
spänningar mellan ideologier ute i Europa. I Sverige var industriali-
seringen etablerad när Astrid Väring började sin författarbana. Den 
politiska demokratin var genomförd. Det so  ci al demokratiska folk-
hemmet tog form under mellankrigstiden. Men ute i Europa hade på 
fl era håll olika diktaturer fått fäste, bolsjevism, fascism och nazism. I 
Astrid Värings eget liv skedde stora förändringar mellan 1920-tal och 
1940-tal. Till en början skrev hon därför att hon kände ett inre behov 
att berätta om sitt älskade Västerbotten. På 1940-talet var författan-
det hennes födkrok. Hon var tvungen att skriva för sin och sina barns 
försörjning.

Men det fi nns ändå något gemensamt mellan de fyra romanerna 
som har att göra med författarens hemmahörighet i Västerbotten. Det 
fi nns en längtan i romanerna till naturen och friheten, till något ur-
sprungligt och äkta. Denna längtan kan läsas som en kontrast till den 
nivellering och trångsynthet som enligt författaren var utmärkande 
för den civiliserade världen. Astrid Väring var inte ensam som förfat-
tare om denna längtan tillbaka till en mera ursprunglig tillvaro vid 
den här tiden. Men medan Frosten, Vintermyren och i viss mån Katinka 
påminner om Knut Hamsuns Markens gröda (1917) i sitt förhärligande 
av det idoga arbetet på bondejorden, har I som här inträden… snarare 
tagit intryck av de s.k. primitivisternas utopiska längtan till naturen 
hos exempelvis de Fem unga.

Frosten och Vintermyren ger anslaget till dikotomin ursprung 
– moder nitet. Det primitiva och vidskepliga Västerbotten ställs 
mot det rika och civiliserade södra Sverige. I Vintermyren förstärks 
kontrasten mellan landsbygd och stad, bondesamhälle och industri-



13

samhälle. Människans organiska samband med jorden framställs som 
högsta lycka. Men det fi nns en spänning i dessa romaner, ty tillsam-
mans formar de sig till en optimistisk bildningsroman med framtids-
tro. Denna modernitetens genre triumferar sålunda över författarens 
konservativa åskådning. Astrid Väring hade som sagt skrivit en roman 
tidigare, guvernantromanen I rang med husets katt (1924). Men det var 
med Frosten och Vintermyren som hon slog igenom som författare. 
Romanerna blev i stort sett mycket uppskattade både av kritiker och 
allmänhet. Som underlag till romanerna hade författaren bl.a. använt 
den farfaderns dagbok som hon hade hittat i kistalarikan på vinden till 
föräldrahemmet. Den uppskattning hon fi ck för de båda romanerna 
gav henne råg i ryggen att fortsätta som författare med motiv från 
Västerbotten.

Katinka skrevs i början av 1940-talet under brinnande krig. I den 
går Astrid Väring ännu längre tillbaka i tiden och skildrar 1808-1809 
års krig mellan Sverige och Ryssland såsom det utspelade sig i Väs-
terbotten. I den romanen ser man på nytt ett motsatsförhållande 
mellan land och stad. Motsatsförhållandet åskådliggörs av de båda 
huvudpersonerna; den fattiga men fria västerbottensbonden och den 
bortskämda och romantiskt lagda stadsmamsellen. Men där fi nns 
också en kontrast mellan västerbottniskt bondesamhälle och lyxen 
hos den ryska krigsledningen i den ockuperade staden, vars namn inte 
nämns. Katinka skrevs då Astrid Väring befann sig i en prekär ekono-
misk situation. Hon hade separerat från sin man, fl yttat till Stockholm 
och var så gott som ensam försörjare för sig och parets båda ung-
domar. Romanen skrevs med hopp om att vinna första pris i en stor 
romanpristävling. Arrangörer var Wahlström & Widstrand, Hemmets 
Journal och Svensk Filmindustri. Här gällde det för Astrid Väring att 
visserligen använda sina kunskaper om släktens och Västerbottens 
historia men inte betona förankringen i denna historia för mycket. Å 
andra sidan fi ck hon heller inte rikta kritik mot det moderna samhäl-
let i hennes egen tid i alltför tydliga ordalag. Hon måste anpassa sig 
till arrangörernas krav och till en i huvudsak kvinnlig publik. Detta 
lyckades hon med och vann sålunda första pris, det s.k. Stora roman-
priset.5 Men då Katinka gick som följetong i Hemmets Journal klippte 
tidningen helt sonika bort första kapitlet. Det är framförallt i första 
kapitlet som författaren med inlevelse berättar om det som var hennes 
eget ursprung; det fria västerbottniska bondesamhället.

Vad gäller Katinka och alla de noveller för veckopressen som Astrid 
Väring skrivit tidigare och fortfarande skrev i början av 1940-talet 
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uppträdde Väring som en populärlitteraturens författare.6 Hon visste 
precis hur hon skulle utforma sin text så att den gick hem hos den i 
huvudsak kvinnliga publiken. Detta kommer tydligt fram i en icke 
publicerad roman av Astrid Väring, skriven 1940-41 med titeln ”Både 
– och”, som enligt min bedömning har självbiografi ska inslag. Där 
låter Astrid Väring huvudpersonen i romanen, författaren Tora, ut-
trycka sig på följande sätt om noveller hon skrev för veckopressen:

Hennes novell gick också i stil med tidningens program, hon 
hade förstått att anslå just den rätta tonen. Man fi ck ju rutin med 
åren. Och visste vad folk ville ha. Och gav dem det, med alla in-
gredienserna blandade till en behaglig cocktail.7 

I som här inträden… speglar Astrid Värings egen tid vilket över-
raskar, eftersom de fl esta av hennes romaner har handlingen förlagd 
till 1800-talet. Som vi ska se innebar detta att skriva en samtidsroman 
ett dilemma, ty berättaren har stundom svårt att hålla distansen till 
sin hjälte. Han kom henne för nära inpå livet. I den här romanen 
som utspelar sig i folkhemmets Sverige blir författarens kritik av det 
moderna samhället mycket påtaglig. Huvudpersonen är en frihets-
älskande och temperamentsfull ung man med drag av skogvaktaren 
Mellers i D.H. Lawrence roman Lady Chatterleys älskare. Han stängs 
in i en byråkratisk statsapparat och i ett stereotypt äktenskap. När 
han trampar fel i normsystemet, dvs. är otrogen sin hustru, blir han 
förklarad sinnessjuk och placeras i det moderna samhällets mest slutna 
miljö, ett statligt sinnessjukhus. Han blir visserligen friskskriven men 
aldrig accepterad i samhället igen. Han tar därför sitt liv. Väring tycks 
därmed vilja säga att i det överciviliserade samhället har kontakten 
med det naturliga och äkta hos människan gått förlorad. 

 Som jag har nämnt anklagar Astrid Väring i romanen sinnessjuk-
vården i det moderna svenska samhället. Hon gör det för att hennes 
blivande man, som legat på sinnessjukhus, skulle få upprättelse. Men 
författaren är väl medveten om den kritik som redan förekommer i 
Sverige mot sinnessjukvården. Hon utnyttjar de stämningarna för sina 
egna syften, både för den blivande makens upprättelse men också för 
att leverera en kritik mot maktmissbruk i allmänhet i det svenska folk-
hemmet. Följden blev att romanen fi ck stor uppmärksamhet, inte för 
sin kritik mot folkhemmet utan för sitt angrepp på sinnessjukvården. 
Den fi lmades och blev än mer debatterad.

Men det fi nns ett dilemma med denna typ av författarskap som 
utgår från en aktuell debatt i tiden. När ämnet inte längre är aktuellt, 
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sållas den sortens romaner bort. Det var just det ödet som drabbade 
hela Astrid Värings författarskap. År 1959, tre år efter att författarens 
sista roman Trollkona (1956) kommit ut fi ck Väring ett brev från sin 
kollega, västerbottensförfattaren Helmer Grundström. Det lyder:

Kära Astrid!
I natt då jag låg och läste en historia av Albert Engström då han 
berättar om när han var informator och fi ck äta vid ett enkelt 
bord samtidigt som mannen i huset satt vid ett annat fönster och 
åt smörgåsbord och tog matsupen kom jag att tänka på Din första 
bok, I rang med husets katt. Och började tänka på allt det andra 
Du hade skrivit. Om vi nu tar Västerbotten – och förr tänkte vi 
i landskap och provinser – så är Du den första stora prosaisten 
därifrån. Frosten och Vintermyren är ju redan, och har varit det 
länge, klassiska, på samma sätt som Barnen från Frostmofjället 
blev det. Men är det inte konstigt att då Sara Lidman debute-
rade skrevs det om henne precis som hon var den första. Allt vad 
som skrivits före henne tycktes vara glömt. De fl esta recensenter 
åtminstone i Stockholmspressen är nästan utan undantag s.k. 40- 
och 50-talister och först vid de årtalen börjar skönlitteraturen 
för dem. Tror Du att nån av dem vet att Du också har gett ut en 
diktsamling? Du kom så i debatternas brännpunkt med I som här 
inträden att allt annat liksom sjönk undan för ett tag. Och visst 
var det en heroisk kamp. Jag kommer bara ihåg från Vilhelmina 
hur alla jag träffade följde med i den kampens olika faser och 
moment. Och då fi lmen kom gicks det man ur huse för att se 
den. Men det är ändå bara ett avsnitt ur Din rika författaregär-
ning. Här har jag bara Frosten (i två ex, tror jag). Men hemma i 
Lappland har jag fl era andra, dock inte I rang med husets katt, 
som jag ska försöka få tag på så småningom.8

Astrid Värings författarskap tycktes alltså redan i slutet av 1950-
talet vara på väg att glömmas bort. En viktig orsak torde vara att hon 
blev förknippad med sin kritik mot sinnessjukvården. De romaner 
författaren skrivit på 1920-talet men även de på 1930-talet, vilka hade 
hämtat sitt stoff från ett Västerbotten i förfl uten tid, de tycktes ingen 
längre komma ihåg utom en trogen skara läsare i Västerbotten. Astrid 
Väring är sålunda i dag en tämligen okänd författare. Hon fi nns inte 
nämnd i några litteraturhistoriska verk. Dock fi nns det några rader 
om henne i Svenskt litteraturlexikon (1970) och i Litteraturhandboken 
(1994). Hon fi nns också med i den kavalkad av kvinnliga outforskade 
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1930-tals författare, som Ebba Witt-Brattström nämner i sin doktors-
avhandling Moa Martinson. Skrift och drift i trettitalet (1988).9 

Syftet med avhandlingen

Vad fi nns det då för anledning att uppmärksamma Astrid Värings 
författarskap på nytt? Det är naturligtvis en fråga som är berättigad 
att ställa. Det räcker ju inte med att säga att min nyfi kenhet väcktes 
när jag fi ck Frosten i min hand och erinrade mig att Astrid Väring var 
en författare vilkens böcker hade lästs med stor entusiasm i min barn-
doms Umeå. Ur denna min nyfi kenhet på Astrid Väring har jag kom-
mit fram till att det fi nns fl era skäl att göra hennes författarskap känt 
igen för 2000-talets publik. Dessa orsaker som jag här vill presentera 
utgör samtidigt syftet med min avhandling.

För det första konstruerar Astrid Väring ett stycke Västerbotten 
långt innan de numera erkänt stora författarna tog tag i de muntliga 
och skriftliga berättelserna från samma landskap. Hon är därigenom 
en föregångare till Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lundgren 
och i viss mån P. O. Enquist. De stora skogsbolagens uppköp och ex-
ploatering av den tidigare bondeskogen är ett tema som förekommer i 
Frosten och Vintermyren och som senare har gestaltats av Sara Lidman 
i synnerhet i det stora ”Jernbaneeposet” i fem delar 1977-1985. Han-
delsmannens maktställning och utnyttjande av lokalbefolkningen på 
landsbygden är ett tema i Torgny Lindgrens roman Ormens väg på häl-
leberget (1982). I Frosten och Vintermyren representerar handelsman-
nen den ondskefulla makt som driver mången västerbottensbonde 
på fall. Åke Lundgrens romaner Långa lappfl ickan (1981) och Sara 
Greta (1986) bygger på ett berättarstoff som Astrid Väring också har 
utnyttjat i Vintermyren (1927) och i Längtan heter vår arvedel (1941).10 
Astrid Väring var en av de tidiga författare som uppmärksammade 
Västerbotten i litteraturen. Samtidigt vill jag påstå att det var just 
landskapets och släktens historia som gjorde hennes författarskap 
möjligt. Jag har velat undersöka hur myten om landskapet och dess 
människor är skildrad i hennes verk, hur hon tar ställning till den och 
förmedlar den.

Ett annat syfte är att visa att Astrid Väring var en person som ofta 
kritiserade företeelser i sin egen tid. Hon var en samtidskritiker med 
konservativa förtecken som inte drog sig för att offentligt säga sin 
mening. Här både liknar och skiljer hon sig från sin samtida Moa 
Martinson som utifrån en helt annan politisk plattform också modigt 
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framträdde i offentligheten. Värings opposition som huvudsakligen 
riktar sig mot politiska och sociala företeelser i samtiden kommer 
också till uttryck i hennes romaner men på olika sätt. Jag vill visa hur 
utformningen av denna samtidskritik förändras från 1920-tals roma-
nerna till framförallt I som här inträden… på 1940-talet. Även om det i 
grunden är en civilisationskritik i båda fallen är det inte detta som lyfts 
fram i romanerna utan speciella företeelser i samtiden.

Under ett visst skede i sitt liv blev Väring tvungen att tydligare än 
tidigare anpassa sitt författarskap efter marknaden. En av hennes ro-
maner Härmfågeln (1939) hade blivit en förlustaffär och hon hade bli-
vit skyldig Norstedts förlag en summa pengar. I den icke publicerade 
romanen ”Både – och” skriven 1940-41 och som jag menar bygger på 
Värings egna upplevelser uttrycker sig huvudpersonen och författaren 
Tora på följande sätt om sitt författarskap:

Det var något, som fattats i den sista boken, något, hon visste själv 
inte vad. Något, som genombävat henne som en helig rysning av 
smärta och fröjd på den tiden, då hon ännu ingenting vetat om 
författarrätt och royalty eller om dryga förskott, som skulle beta-
las av med svett och möda genom ett årligt bidrag till den stora 
julfl oden. Något, som kommit spontant och oemotståndligt ur 
djupet av hennes innersta, därför att hon måste ge uttryck åt det 
för att inte förgås. Något, som hon tyckte sig ha tappat bort un-
der årens lopp i dessa långa slingrande ämbetsmannakorridorer 
med namnplåtar på dörrarna, något, som mist sin sav och sin 
sälta under dessa jättepressar, som också brukade framspy massor 
av offi ciellt tryck. Något, som hon tyckte att hon måste återfi nna 
inom sig själv, om hon inte skulle gå under.11

Det är troligt att författaren vid denna tid i sitt ekonomiska trång-
mål upplevde en sinande skaparkraft. Ett tredje syfte med avhandling-
en är att undersöka hur Astrid Väring ändå lyckas anpassa sin roman 
Katinka efter marknadens önskemål genom att på nytt hämta kraft ur 
sin släkthistoria från Västerbotten. Inom ramen för dessa syften före-
kommer komparativa inslag i de fall jag ser ett samband mellan andra 
texter och den aktuella texten. 

Utöver dessa syften tillkommer ytterligare ett som fokuserar på 
mottagandet. Eftersom Astrid Väring är en i stort sett bortglömd 
författare kan det vara av intresse att se hur recensenter uppfattade 
romanerna när de kom ut första gången i förhållande till hur jag idag 
har tolkat dem. Jag har i det sammanhanget velat visa vad kritiker 
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ansåg om norrländska bonderomaner på 1920-talet, om pristävlings-
romaner i början av 1940-talet och vilket mottagande en tendensro-
man om sinnessjukvården kunde få i mitten av 1940-talet. Jag vill 
betona att det i första hand handlar om recensenters bedömningar. 
Endast i fråga om I som här inträden… har jag vidgat receptionen till 
att omfatta sådana läsargrupper som var direkt berörda av det aktuella 
debattämnet.

Teoretiska utgångspunkter och metodiska överväganden

I boken Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv 
fi nns ett kapitel med titeln ”Biografi sk analys” skrivet av Sverre Wi-
land. Där står: ”Behovet av att känna författaren tycks […] vara rela-
tivt konstant och oberoende av nyare textteoriers uppgörelse med den 
biografi ska metoden.”12 Wiland nämner särskilt den nykritiska rikt-
ningens företrädare som bortser från författaren för att kunna kon-
centrera sig på verket som självständigt forskningsobjekt. Dikten är 
förkroppsligad i språket enligt en nykritisk uppfattning. Teoretikerna 
M. C. Beardsley och W. K. Wimsatt har i en numera klassisk uppsats 
”Det intentionella felslutet” (1954) uttryckt att författarens intention 
varken är tillgänglig eller önskvärd som måttstock vid bedömningen 
av ett litterärt verks förtjänster eller som vägledning för tolkning. 
Man vet oftast mycket litet om författarens planer och dessutom är 
dessa estetiskt ointressanta. ”Om diktaren lyckades, visar dikten själv 
vad det var han försökte göra”, skriver de.13 

Trots att den biografi ska metoden sålunda förklarats för passé av 
bl.a. nykritiken har jag funnit det fruktbart att förstå och tolka de 
fyra romanerna i ljuset av den författare som skapat dem. Jag menar 
att kunskap om den biografi ska kontexten i förbindelse med verket 
ger oss nycklar man annars måste avstå från, ifall man vid tolkningen 
enbart ser till den autonoma texten. ”[I]nteraktionen mellan liv och 
text […] tillför texten identitet och energi”, skriver Wiland.14 Men 
jag har inte avsett att porträttera en författarpersonlighet utan riktar 
uppmärksamheten i första hand mot verken. 

Carina Burman skriver i sin uppsats ”Biografi sk litteraturforsk-
ning”, som ingår i antologin Litteraturvetenskap – en inledning, att ”[i] 
likhet med andra metoder syftar den biografi ska till att öka förståelsen 
av verket och därmed av dess konstnärliga värde”.15 Burman nämner 
också den tidigare biografi kritiken men menar att idag är metoden 
möjlig att använda igen. Hon betonar dock att den bästa formen av 
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biografi  är den som sätter in författaren i ett historiskt, kulturellt och 
socialt sammanhang.16 Den biografi sk-psykologiska läsningen görs 
därför ofta med utblick mot andra metoder som idéhistorisk eller 
litteratursociologisk. Jag har för min del velat undvika en psykologise-
rande läsning och i stället kombinerat den biografi ska metoden med en 
litteratursociologisk inriktning. Man kan i detta sammanhang anknyta 
till Bourdieus framställning om människans habitus, dvs. människans 
disposition och de krav som det gäller att leva upp till på ett visst om-
råde (produktionsfält).17 Att ha kunskap om Astrid Värings personliga 
liv och de omständigheter under vilka hon skrev sina böcker innebär 
att förstå hennes position inom det litterära normsystemet.

Lars Furuland skriver i boken Litteratursociologi. Texter om litteratur 
och samhälle följande: 

Den litteratursociologi som förklarar dikt ur samhälle kan också 
ses som en reaktion mot snävt bedriven biografi sk litteraturforsk-
ning som inte tar hänsyn till att människan är en samhällsvarelse. 
Vid analys av diktverk söker man alltså beakta sociala, ekono-
miska och politiska faktorer som haft betydelse för diktaren och 
därmed för verkens tillkomst och utformning.18 

I en annan uppsats i samma bok defi nierar Johan Svedjedal den 
riktning inom litteratursociologin som jag velat betona i min av-
handling. Han skriver att forskningsinriktningen gärna kombinerar 
”analys av litterära verk med undersökningar av litteraturens yttre 
villkor, allt med utgångspunkten att söka förbindelser mellan textuella 
fenomen och kontextuella”.19 Svedjedal skriver vidare, att ”[e]n av lit-
teratursociologins uppgifter har varit att fungera som växthus för nya 
specialinriktningar inom litteraturforskningen”.20 Han nämner bl.a. 
kulturstudier, receptionsforskning och populärlitteraturforskning. 
Detta har lett till att termen litteratursociologi har förändrat innebörd 
genom åren, menar han.

I min avhandling studerar jag förhållandet mellan region och cen-
trum. I Norrland har det under vissa tider funnits starka spänningar 
mellan norr och söder, periferi och centrum. I samband med norr-
landsproblematiken anknyter jag till en postkolonial teoribildning. 
Jag utgår därvid från Stefan Jonssons essä Andra platser, en essä om 
kulturell identitet (Stockholm, 1995). På samma sätt som det postko-
loniala samhället intog en kluven ställning mellan det inhemska och 
det västerländska, intog även många av de norrländska författarna en 
kluven inställning till centralmakten. Idéhistorikern Bosse Sundin ger 
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i sin uppsats ”Upptäckten av hembygden. Om konstruktionen av re-
gional identitet” sin förklaring till hur den regionala medvetenheten 
uppstod. Han menar att det var i anslutning till framväxten av den 
moderna nationalstaten (Den regionala särarten Lund, 1994). Uttryck-
et regional litteraturforskning används av den norske forskaren Nils 
M. Knutsen i uppsatsen ”Trangvik i våre hjerter. Noen innledende be-
merkninger om regional litteraturforskning”, (Heime best, Oslo,1982). 
Det jag har tagit fasta på i den uppsatsen liksom hos andra forskare 
som velat skapa en regional litteraturhistoria är att det regionala inte 
får betraktas isolerat utan måste ses i förhållande till andra rörelser i 
tiden.

Jag pekar på hur det offentliga kultursamhället på 1940-talet tog 
avstånd från populärlitteraturen såsom den tog sig uttryck i bl.a. vecko-
tidningsföljetonger. För att åskådliggöra detta använder jag Lisbeth 
Larssons avhandling En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk 
veckopress (diss. Lund, Stockholm, 1998). Även Robert  Escarpits upp-
delning i det bildade och det populära kretsloppet har jag utnyttjat, ef-
tersom Escarpit i sin bok Litteratursociologi (1958) (övers. till svenska, 
Stockholm, 1973) uttrycker en uppfattning som gällde på 1940- och 
1950-talen. Några av Katinkas recensenter uttrycker samma uppfatt-
ning om pristävlingsromaner som på den tiden drabbade veckotid-
ningsföljetonger. 

Anders Öhman menar emellertid i uppsatsen ”Populärlitteraturen 
och kanoniseringens problematik” att den på 1940- och 50-talen 
pejo rativa synen på populärlitteraturen inte existerar idag, då varken 
kanon eller populärlitteratur framstår som särskilt enhetliga eller väl 
avgränsade kategorier. Öhman anser att det som idag kan kallas den 
litterära kanons kris är början till ett brott med den estetiska institu-
tionaliseringen av litteraturen.21

Jag tar upp litteraturens roll vid opinionsbildning i sociala frågor. 
Jag använder mig därvid av Lars Furulands teser i hans uppsats ”Lit-
teratur och samhälle” om vad som fordras av en författares texter för 
att dessa ska ha framgång vid en opinionsbildning. Eftersom I som 
här inträden… är en roman vars avsikt är att väcka opinion, börjar jag 
kapitlet med en genrediskussion för att se vilka genrer som är möjliga 
i detta sammanhang. Jag har särskilt använt mig av Susan Robin Sulei-
mans bok Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as Literary Genre 
(1983). Suleiman undersöker i sin bok en subgenre till den realistiska 
romanen. Hon kallar den roman à thèse. En av hennes defi nitioner 
på begreppet lyder: ”romans à thèse formulate, in an insistent, con-
sistent, and unambiguous manner, the thesis (or theses) they seek to 
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il lustrate.”22 I min analys av romanen I som här inträden… visar jag hur 
konsekvent författaren driver sin tes.

Material

På Forskningsarkivet vid Umeå Universitetsbibliotek hittade jag för 
ett tiotal år sedan ett omfattande arkivmaterial om Astrid Väring, 
”Astrid Värings arkiv nr 62”. Det var vid den tidpunkten inte alls 
uppordnat. Efter en viss systematisering av materialet visade det sig 
innehålla värdefull information om författaren Astrid Väring och 
hennes produktion. Jag insåg att detta rika arkivmaterial kunde jag 
inte gå förbi; det måste komma till användning i min forskning. Föl-
jande material har jag därför utnyttjat i avhandlingen. 

Jag har med stort intresse studerat de brev som Astrid Väring skrev 
till systern Tyra Glas. De ger en annan bild av författaren än den hon 
förde till torgs i det offentliga livet. Dessa brev speglar ögonblicket. 
De ger en bild av hur Astrid Väring för tillfället känner sig, vilka tan-
kar hon har och vilka problem hon just då brottas med. Breven är ofta 
skrivna sent på kvällen. De är spontana och personliga, precis som te-
lefonsamtal kan vara mellan två systrar som känner varandra väl. Det 
fi nns också brev till författaren som jag har utnyttjat, skrivna av före 
detta patienter på sinnessjukhus och deras anhöriga. De breven speg-
lar tidsandan på 1940-talet. Närheten till en dyster sinnessjukhusvis-
telse kastar sin skugga över dessa brev. I arkivet har jag också funnit 
manuskript till romaner och noveller, till artiklar och föredrag och till 
den opublicerade romanen ”Både – och”. Allt detta har gett värdefull 
information om Astrid Värings förhållande till sin publik respektive 
sitt eget författarskap.

Av det tryckta materialet har jag gått igenom en stor mängd tid-
ningsurklipp med recensioner och artiklar som belyser författarens 
romaner från kritikerhåll. Astrid Väring prenumererade antagligen på 
recensioner från AB Svenska Telegrambyråns avdelning för pressur-
klipp att döma av antalet lappar därifrån. I arkivet fi nns recensioner 
av hennes böcker tagna från små och stora tidningar runt om i lan-
det både med positiva och negativa omdömen. Jag har för säkerhets 
skull kontrollerat några av dem med hjälp av mikrofi lm av berörda 
tidningar. Dessa slumpvis valda recensioner har alltid stämt överens 
med mikrofi lmversionen. Jag har i första hand använt recensioner från 
rikstäckande tidningar och tidskrifter. Recensioner ur norr ländska 
tidningar har oftast utnyttjats i syfte att ge exempel på ett något an-
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norlunda synsätt på de fyra romanerna. Dessutom har jag använt ett 
mindre antal recensioner från tidningar som hör hemma i andra delar 
av landet. I arkivet har jag också funnit utdrag ur ett femtiotal vecko-
tidningar med Astrid Värings noveller, vilka ger en bild av henne 
såsom bidragsgivare till den på den här tiden förkättrade populärlit-
teraturen.

På ett fl ertal arkiv runt om i landet har jag sedan fortsatt att leta 
efter arkivmaterial om och kring Astrid Väring. Jag har då funnit brev 
skrivna av Astrid Väring till i huvudsak andra kolleger men också före-
ningsprotokoll som tyder på att hon var en idog föreningsmänniska. 
En mycket intressant brevsamling fi ck jag tag i på Stockholms Före-
tagsminne. Den bestod av en brevväxling mellan Astrid Väring och 
förläggaren Folke Lars Hökerberg under åren 1940-1942. 

Till sist har Sveriges Radios arkiv gett mig en del upplysningar om 
Astrid Värings blick för marknaden. Hennes uppläsningar i radio och 
hennes reklam för romanen Katinka innan den ännu kommit ut, tyder 
på det.

Tidigare forskning

Någon forskning som resulterat i publicerade verk om Astrid Värings 
författarskap har inte bedrivits tidigare. Dock har två seminarieuppsat-
ser skrivits: Ruth Danielsson & Marianne Östergren, ”Vård och straff. 
En författarinnas syn på sinnessjukvården i 1940-talets Sverige”, C1 
uppsats. Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Umeå Universitet 
(Umeå, 1983) och Birgitta Delius, I som här inträden… . En presenta-
tion av Astrid Värings författarskap, Specialarbete 108. Institutionen 
Bibliotekshögkolan, Högskolan i Borås (Borås, 1988). Ett par uppsat-
ser har ägnats hennes tidigaste romaner, nämligen av Olle Holmberg: 
”Unga författare. V. Astrid Väring” (Dagens Nyheter 27.5.1929) samt 
av Helmer Grundström: ”Några norrlandsförfattare. För Norrland 
i ord och bild. IV. Astrid Väring” (Norrland i ord och bild, 1929:43). 
Thorsten Jonsson nämner helt kort i Stor-Norrland och litteraturen 
(1938) att Frosten är Astrid Värings dittills främsta bok.

Som jag tidigare nämnt förekommer inte Astrid Väring i några lit-
teraturhistoriska verk. Därtill kommer att det som fi nns skrivet om 
henne och hennes författarskap i andra sammanhang är magert. Att 
Astrid Väring ändå inte var en obetydlig författare under sin livstid 
visar den rika skörd av recensioner som fl era av hennes verk blev fö-
remål för.
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Däremot fi nns en rikhaltig forskning om norrländsk litteratur i 
övrigt, dels den som behandlar författarskap från 1800-talets sista 
decennier och 1900-talets början, dels den som har inriktat sig på 
västerbottniska författarskap under senare delen av 1900-talet. Jag vill 
här nämna några av dessa vetenskapliga verk.

Thorsten Jonsson var den förste som drog upp riktlinjerna för den 
norrländska litteraturen i sin Verdandiskrift Stor-Norrland i litteratu-
ren (1938). Dessförinnan hade Gösta Attorps skrivit en avhandling 
om Pelle Molin. Hans liv och dikt (1930). År 1954 disputerade Gunnar 
Qvarnström på en avhandling om Ludvig Nordström, Från Öbacka 
till Urbs. Ludvig Nordströms småstad och världsstadsdröm. I Nordströms 
liv och författarskap följs industrivurm och norrladspatriotism åt från 
början, menar Qvarnström.

I Hans Granlids avhandling, Martin Koch och arbetarskildringen 
(1957) fi nns ett kapitel om Kocks roman Timmerdalen. Granlid läser 
den romanen mot bakgrund av äldre och samtida norrlandsdiktning 
och menar att norrlandsdiktningen decennierna kring 1900 blev en 
särskild skola. Erik Uhlin anknyter också till den norrländska littera-
turen omkring 1900 i sin avhandling om Dan Andersson, Dan Anders-
son före Svarta ballader. Liv och diktning fram till 1916 (1950).

År 1976 disputerade Ingeborg Nordin-Hennel på en avhandling om 
Olof Högberg, Den stora vreden. Studier i Olof Högbergs prosaepos. Nor-
din-Hennel skriver i förordet, att romanen är från många synpunkter 
intressant ”med sitt egenartade språk, sin stundom hänsynslöst subjek-
tiva historietolkning och sin lidelsefulla entusiasm för Norrland”.

Västerbottensförfattare vilka debuterade under andra hälften av 
1900-talet har också blivit föremål för vetenskapliga arbeten. Det gäl-
ler Torgny Lindgren i Ingela Pehrsons avhandling Livsmodet i skrönans 
värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, 
Bat Seba och Ljuset (1993), Per Olov Enquist i bl.a. Henrik Janssons 
avhandling Per Olov Enquist och det inställda upproret. Ett författarskap 
i relation till svensk debatt 1961-1986 (1987) och Eva Ekselius avhand-
ling Andas fram mitt ansikte. Om den mytiska och djuppsykologiska struk-
turen hos Per Olov Enquist (1996) samt Sara Lidman i Sara – i liv och 
text av Birgitta Holm (1998).

Disposition

Avhandlingen inleds i KAPITEL 1 med en exposé över den norr-
ländska litteraturen som först i början av seklet 1900 framträdde 
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med full styrka. Den snabba industrialiseringen av Norrland i slutet 
av 1800-talet som i ett slag förvandlade Norrland från en bortglömd 
utmark till centrum för några av Sveriges viktigaste exportindustrier 
satte nämligen också spår i litteraturen. Därmed uppstod en norr-
ländsk litterär tradition som fi ck stor betydelse för Astrid Värings för-
fattarskap. Den är därför viktig att belysa. I det sammanhanget kom-
mer jag in på begreppet regional litteraturforskning och ger exempel 
på sådan forskning. Jag presenterar också några enskilda författarskap 
av betydelse för den norrländska litterära traditionen

Jag ägnar stor uppmärksamhet åt konfrontationen mellan norr 
och söder, mellan bondesamhälle och industrialism därför att det var 
söderifrån som det moderna samhället gjorde sig påmint. Inte minst 
Astrid Väring utnyttjade dikotomin norr – söder i sin kritik av det 
moderna samhället. Men man bör uppmärksamma att i denna kon-
frontation ligger en ambivalens, ty de författare som kritiserade det 
moderna samhället var själva beroende av detta samhälle. 

Därefter följer en biografi sk bakgrundsteckning som sträcker sig 
fram till dess att Astrid Värings första roman I rang med husets katt 
(1924) kommit ut. Här betonar jag särskilt hennes journalistiska 
verksamhet på den radikala oppositionstidningen Västerbottens Kuri-
ren. Hennes artiklar i tidningen visar prov både på saklig analys och 
romantisk känslosamhet. I kåserierna visar hon sig vara både kvick 
och sarkastisk. Alla dessa stilarter förekommer senare i hennes förfat-
tarskap.

KAPITEL 2 om Frosten och Vintermyren inleds med ett föredrag 
som Astrid Väring höll i mitten av 1920-talet. Det är av intresse därför 
att det visar på hennes förankring i den norrländska litterära traditio-
nen och sålunda pekar fram mot de båda romanerna Frosten och Vin-
termyren. Därefter följer en redogörelse för det mottagande som dessa 
romaner fi ck. Av recensionerna att döma blev överraskningen stor – i 
synnerhet i de syd- och mellansvenska tidningarna – när Frosten inte 
visade sig vara en epigondikt efter en av Pelle Molins berättelser som 
man fruktat utan en roman med egen lyskraft. I min analys av de båda 
romanerna vill jag peka på författarens självständighet i beskrivningen 
av naturen, av de många folkloristiska inslagen och av de enligt för-
fattaren förödande skogsavverkningarna. I författarens upprördhet 
över skogsexploateringen möter man den indignation som sedan med 
full kraft och i andra sammanhang ska slå igenom i hennes senare 
författarskap. Frosten och Vintermyren tillsammans formar sig till en 
bildningsroman med en ung bondsons utveckling och upplevelser i 
centrum. 
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Den bärande tesen i min behandling av dessa romaner är att Fros-
ten och Vintermyren utgör en fortsättning på en föregående genera-
tions norrlandsdiktning. I den diktningen förekom motiv som sedan 
återkommer i Värings båda romaner, nämligen bondekonservatism, 
indignation mot industrialismen samt det moraliska förfall som man 
menade följde i industrialismens spår. Men i denna konservatism eller 
kritik fi nns som jag tidigare nämnt en ambivalens i förhållande till det 
moderna samhället. Astrid Värings västerbottensromaner är skrivna på 
tjugotalet, alltså efter första världskriget. Den litterära tradition hon 
bygger på ligger snarare före första världskriget. I hennes romaner bor-
de infl ytandet från ett modernt tänkesätt ta sig ännu starkare uttryck. 

De artiklar Astrid Väring skrev efter att Vintermyren kommit ut 
(1928-1932) bär alla en prägel av hemlängtan inte bara i rummet utan 
också i tiden. Jag menar att de tyder på en rotlöshet i det moderna 
samhället. I sin syn på litteraturen och i sin politiska gärning ställer 
Astrid Väring nationalism mot internationalism, vilket kan tyda på 
en position rätt långt ut på högerkanten, men ett föredrag benämnt 
”Kultur och natur” samt de personliga brev Väring skrev vid denna tid 
visar upp en mera komplicerad attityd till nuet.

Men trots hennes konservativa åskådning fanns det ett drag av re-
voltör i hennes liv så väl som i hennes författarskap. Revolten riktade 
sig mot politiska och sociala företeelser i det moderna Sverige. Hon 
skrev insändare i tidningar, hon deltog fl itigt i föreningslivet och satt 
med i styrelser. Hon var också med om att bilda några föreningar, 
något som å andra sidan bidrog till att hon hamnade i opposition mot 
stora grupper. Följden blev att det skapades uppmärksamhet omkring 
hennes person. Kanske fi ck hon därigenom bättre förutsättningar att 
få sina böcker sålda. Åtminstone var det hennes egen uppfattning, så-
som hon uttryckte den i breven till systern. 

KAPITEL 3 behandlar romanen Katinka. Som jag tidigare nämnt 
är den resultatet av en pristävling. Två år innan Astrid Väring skrev 
Katinka hade hon deltagit i en annan romanpristävling i vilken hon 
misslyckats. Jag redogör för författarens både stimulerande och föröd-
mjukande kontakter med förläggaren i det fallet, eftersom de erfaren-
heterna var av betydelse när hon nästa gång deltog i en pristävling. 

Sedan kommer jag in på tävlingsbestämmelserna, hur Astrid Väring 
ställde sig till dem och varför hon valde att skriva om 1808-1809 års 
svensk/fi nsk-ryska krig. Katinka skrevs i början av andra världskriget 
då tryckfriheten var inskränkt i Sverige. Vad det hade för betydelse för 
fi lmskapandet och för författandet tar jag upp i kapitlet varvid jag även 
diskuterar beredskapslitteraturens uppkomst och kortvariga livstid.
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Därefter jämför jag romanen med tidigare romaner av författaren 
och även med den året före utkomna Rid i natt! (1941). Kapitlet avslu-
tas med ett receptionsavsnitt i vilket jag framhåller hur några kritiker 
använder tillfället till att angripa romanpristävlingarna över lag som 
de menar har ett fördärvligt infl ytande på den läsande allmänheten. 
Framförallt är det Thorsten Jonsson som i Horkheimer och Adornos 
anda menar att den försvarslösa publiken här är föremål för kulturin-
dustrins schablonartade produkter.23 

Katinka är skriven på arrangörernas villkor. I som här inträden… 
är skriven för att väcka uppmärksamhet på ett socialpolitiskt område. 
Det behandlar jag i KAPITEL 4. Kapitlet inleds med en genrediskus-
sion, som jag förut har nämnt. Därefter följer en historisk och litterär 
kontextualisering av romanen. Jag gör jämförelser med andra litterära 
verk som Astrid Väring sannolikt hade läst innan hon skrev sin roman. 
Jag sidobelyser också romanen med hjälp av några avhandlingar som 
belyser sinnessjukvårdens historia: framförallt har mitt intresse kon-
centrerats till 1900-talets första hälft.

Romananalysen ger vid handen att det knappast bara är sinnes-
sjukvården som författaren angriper. Här fi nns också en civilisations-
kritik parad med en längtan till naturen, friheten och till det äkta och 
ursprungliga hos människan, något som anknyter till temat i Värings 
1920-tals romaner, även om denna längtan i 1940-tals romanen är av 
mer utopisk karaktär.

I den livliga debatt som följde på romanen och fi lmen med samma 
namn (1945) är det emellertid sinnessjukvården som står i fokus. Jag 
redogör för den debatten och nämner till sist något om Astrid Värings 
insats för kommande diskussion och lagstiftning på området.



27

Kapitel 1 
Norrländsk utgångspunkt

Regionens förhållande till centrum. Norrland – ”det andra”

Långt in på 1800-talet tycktes det vara så, att stora delar av övriga 
Sverige såg på Norrland som en landsända, vilken visserligen kunde 
göra tjänst som råvaruleverantör men vilken i övrigt var tämligen oin-
tressant. Norrlänningarna levde glest utspridda i socknarna, ofta i stor 
fattigdom. De levde på jordbruk, jakt och fi ske men bedrev även en 
viss handel huvudsakligen i öst-västlig riktning. Förutom Östersund i 
Jämtland fanns ett fåtal städer längs Norrlandskusten. I kuststäderna 
fanns ett borgerskap som bedrev handel och sjöfart. Men längre än till 
Stockholm kom de inte. Det satte det bottniska handelstvånget stopp 
för som dock upphörde år 1765. Den viktigaste kommunikationsleden 
med södra Sverige var Bottniska viken, som var frusen halva året.

Många sydsvenskars föreställning om Norrland var diffus. De 
texter som fanns av Carl von Linné, Frans Mikael Franzén, Fredrika 
Bremer och andra djärva upptäcktsresande bidrog snarast till att göra 
landet än mer hemlighetsfullt och exotiskt, tycktes det. Idéhistorikern 
Sverker Sörlin har träffande beskrivit den bild av Norrland han fun-
nit i sin forskning. I en artikel med titeln ”Bilden av det andra”, utgår 
han från Eric Tunelds verk Geographie öfwer Konungariket Swerige, vars 
sjunde upplaga kom ut 1793. I den är Sverige i stort sett identiskt med 
Svealand, skriver Sörlin. Om Norrland säger han: ”Norrland var med 
andra ord allt land som låg norr därom, bortom Sverige.” Och han 
fortsätter:

Bortom Sverige för sig självt låg med andra ord något annat. Den 
bild som jag tyckt mig kunna skymta i min forskning om Norr-
land är en bild som är full av önskedrömmar och förhoppningar, 
av spekulationer och retorik snarare än av precisa, välunderbygg-
da fakta. Och när allt kommer omkring är bristen på fakta och det 
rika måttet av önskedrömmar fenomen som förutsätter varandra. 
Vad vi här kallar ’det andra’ är något som är samtidigt okänt och 
förmodat annorlunda. Norrland var en kontinent svept i mytens 
dimmor, ett tomt kartblad där fantasin och dådlusten kunde rista 
djärva linjer.24
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Med en lätt travesti på en under 1970-talet uppmärksammad bok-
titel skulle man kunna säga: Vad angick det Sverige, om Norrland 
fanns?25

Men visionen av Norrland förändrades snabbt och radikalt. Sörlins 
avhandling har inte för inte titeln Framtidslandet,26 ett uttryck som 
bibringades Norrland, när järnmalmen, vattenkraften och de väldiga 
skogarna gav Sverige ett ekonomiskt uppsving man inte skådat tidi-
gare. Det var under senare delen av 1800-talet, som det industriella 
genombrottet ägde rum. Norrland blev i ett slag accepterat som en 
integrerad del av Sverige. 

Under 1890-talet växte den nya nationalkänslan sig stark i Sverige. 
Den hämtade sin näring ur landets produktiva kapacitet och såg 
framtiden an med stor optimism. 1890-talet brukar kallas national-
romantikens årtionde. Denna unga nationalism hade sin nerv i en fy-
siologisk mystik, vilken hävdade, att mellan människa och land rådde 
ett organiskt släktskap. Verner von Heidenstam var en av dess främsta 
företrädare.27

Naturtillgångarna i norr och utvinningen av dem hade stor del 
i den optimistiska svenska nationalismen. Och naturen i norr fi ck 
sitt litterära och stämningsfulla uttryck. Sydsvenska författare reste 
norrut och beskrev i högstämda ordalag fjällnaturen, forsarna och lap-
parnas färggranna klädedräkter, som om det var de som hade upptäckt 
Norrland. För att inte tala om Svenska Turistföreningens ”erövring” 
av de svenska fjällen.28

Från norrländsk synpunkt var detta kränkande. Norrländska skri-
benter upprördes över att sörlänningar kom och tog deras land ifrån 
dem. Den snabba industrialiseringen av Norrland hade också genom-
förts av bolag vilkas ägare inte hörde hemma i Norrland. Författarna 
blev också djupt sårade över föreställningen att Norrland inte skulle 
ha ett eget förfl utet. Ett av många belysande exempel på hur de kunde 
uppfatta den diskriminering de tyckte sig vara utsatta för, är följande 
recension. Det gäller läseboken Bygd och Folk, skriven av Carl och Julia 
Svedelius, 1927, avsedd att användas i skolorna. Recensenten skriver:

Vad anmälaren med dessa rader vill ernå, är endast ett framhål-
lande av det oriktiga i principen att ständigt låta lappmarkerna 
och fjällbygden framstå som enda representant för landskapet 
Västerbotten. Rättvisligen må här nämligen genast sägas, att 
utgivarna av Bygd och Folk icke ensamma drabbas av anmärk-
ningen. De hava endast följt en princip som under snart sagt alla 
tider, om man frånser de klassiska norrlandsskildringarna, varit 
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den ledande vid litterär behandling av Norrland och norrländska 
förhållanden, en princip, som – därom torde knappast några tvi-
vel behöva råda – icke minst inspirerats av Svenska turistfören-
ingens systematiska propaganda för den norrländska vildmarks- 
och fjällvärlden.

Recensenten fortsätter att tala om ”den graverande okunnighet om 
Norrland i allmänhet och Västerbotten i synnerhet, som utmärker 
även högt bildade svenskar söderut”. Han avslutar sin anmälan med 
följande rader:

Arbetets Norrland, det är dock icke ett  t e r r a  n o v a,  ett land 
utan anor, utan historia. Må det ihågkommas att här levat och 
lever ännu en allmogekultur, vars rötter sträcka sig långt ned i 
hedenhös. Må det ihågkommas att Norrlands storindustrier av 
i dag ägt föregångare i och byggts upp på en gammal brukskul-
tur, som satt sin ända intill våra dagar outplånade stämpel på ett 
mycket stort avsnitt av nordsvenskt kulturliv. Må det till sist ihåg-
kommas, att det fi nnes något som heter de gamla norrländska 
kuststädernas historia.
 När skall den dag randas, då i kulturhistorisk läsebok för 
svenska barn, dessa fakta om Norrland få sig tillmätta det kapitel, 
som dem med rätta tillkommer.29

Recensentens indignation riktar sig till någon utanför Norrland, 
någon som inte ser och inte räknar med hela det landområde som 
heter Norrland. Att inte vara synlig framkallar den största upprörd-
heten hos denne recensent. Som om norrlänningen saknade en egen 
identitet, saknade en förankring i en egen historia. 

De författare i norr som framträdde i slutet av 1800-talet och i bör-
jan av 1900-talet tog därför tag i detta norrländska dilemma. Några 
skrev om Norrlands historia och visade, att Norrland faktiskt hade ett 
eget förfl utet. Andra berättade om fi skar-, fäbod- och bondeliv och 
beskrev den vardag och den natur som människor var förankrade i. 
Några – ganska många – gav sig i kast med skogsbolagens härjningar 
i böndernas och kronans skogar och beskrev detta än agitatoriskt för-
dömande än optimistiskt bejakande.

Även Astrid Väring var utsatt för denna underlägsenhetskänsla vis à 
vis övriga Sverige. Därför var även hon mån om att berätta om seder 
och bruk och människors vardag i ett gårdagens bondesamhälle. Även 
hon uppbragtes över att sågverksägare tillskansade sig bondeskog för 
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en billig penning och misskötte den. Även hon skrev i upprörda orda-
lag om ”rätten att ha en historia” som så länge förmenats norrlänning-
arna. ”Man ville påstå, att hela Norrland var ett nytt land, koloniserat 
av det övriga Sverige. Talrika stenåldersfynd och nyupptäckta hällrist-
ningar ha bevisat vår självständiga och uråldriga kultur.”30

Astrid Väring byggde sålunda vidare på en tradition som visserligen 
hade varit ganska kort men mycket intensiv. En tradition, som gick ut 
på att hävda att en länge ringaktad landsända som plötsligt kommit i 
rampljuset hade en egen historia. Den snabba exploateringen av Norr-
lands naturrikedomar i slutet av 1800-talet, som av många uppfattades 
som en ny form av kolonisering, och den allmänna okunnigheten om 
Norrland och dess historia anser jag sålunda vara viktiga drivkrafter 
bakom de norrländska författarskapen. Norrlänningen sökte sitt sub-
jekt i den nya bilden av nationen Sverige. Men på samma gång som 
man ville hävda sin egen kultur och sitt bortglömda förfl utna, var man 
infl uerad av sörländsk kultur och modernitet och beroende av en sör-
ländsk publik. Uttrycket ”rätten att ha en historia” kräver en motpol, 
ett förhållande till någon annans historia, och avslöjar att man är be-
roende av denna motpol. Detta norrländska problem åskådliggörs på 
nytt i boken ”Rötter och rutter” Norrland och den kulturella identiteten, 
i synnerhet i dess första kapitel ”Vad är en norrländsk identitet?” av 
Anders Öhman.31 

Man kan i viss mån likna detta kluvna förhållningssätt vid ett 
postkolonialt synsätt. Även för postkoloniala författare i Afrika och 
annorstädes gällde det att påvisa och framhäva det egna landets för-
fl utna och dess autentiska kultur. Men på samma gång som folken i 
kolonierna frigjorde sig från Europa, avslöjade de sitt beroende av 
den imperialistiska västvärlden. Man kan säga att det postkoloniala 
samhället intog en kluven ställning mellan det inhemska och det väs-
terländska. Här blir det möjligen befogat att tala om en postkolonial 
teori, dvs. en teori som betraktar den kulturella identiteten som rela-
tionell, inte som ursprunglig eller förankrad. I stället för att återvända 
till en autentisk kultur som existerade före kolonialismen, vilket var 
en omöjlighet, pekar den postkoloniala teorin ut ett ofrånkomligt di-
lemma. I antikoloniala syften är det nödvändigt att använda metoder 
och åberopa värden som kolonialmakten gjort tillgängliga.32

Utgångsläge

Landsdelen Norrland var sålunda länge ett diffust begrepp men fi ck 
så småningom allt skarpare konturer. Man kan säga att en första 
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ansats till en tydligare uppfattning om Norrland skedde i samband 
med 1808-1809 års krig, då Sverige förlorade Finland. Västerbotten 
var det svenska landskap som drabbades värst av kriget. Men i detta 
västerbottniska krig deltog trupper från hela Sverige. År 1811 skrev 
Esaias Tegnér dikten ”Svea”, i vilken han lovsjunger ett Sverige som 
inom sina gränser ska erövra Finland åter. Dikten handlar om hela 
Sverige om än i diffusa ordalag. I romanen Katinka (1942) berättar 
Astrid Väring om kriget ur västerbottnisk synvinkel.

Men regionen Norrland som begrepp uppstod inte förrän i slutet 
av 1800-talet. Det var i nära anslutning till att den moderna national-
staten växte fram. Att bedriva forskning om en region har betydelse 
menar jag om den forskningen kan bidra till att minska fördomarna 
och öka kunskaperna om en landsända. I recensionerna av Frosten 
(1926), för att ta ett exempel från litteraturvetenskapen, märker man 
att vissa kritiker har förutfattade meningar om norrländsk litteratur, 
som betraktas som falsk och sentimental.

Det är därför viktigt, att ha klart för sig, att litteraturforskning om 
en region inte bara sysslar med provinsens litteratur för dess egen 
skull, utan att man hela tiden ser relationen till ett centrum, som både 
kan påverkas och påverka tillbaka. Och då det gäller Norrland kontra 
övriga Sverige anser jag, att den relationen är mer laddad med uppror 
och motsägelsefullhet än då det gäller andra regioner och centrum 
just därför att många norrländska författare ansåg sig vara utsatta för 
en kolonial nedlåtenhet, en stämpel som de till varje pris ville frigöra 
sig ifrån.

Vad utmärkte då den norrländska litteraturen kring förra sekel-
skiftet? Flera forskare har skrivit om denna tidiga norrlandslitteratur 
och ordnat in den i grupper med utgångspunkt från vissa kriterier. Så 
kan man göra om man vill förenkla, även om det aldrig ger rättvisa 
åt komplexiteten i varje verk. Bl.a. har Hans Granlid talat om tre hu-
vudgrupper: en vildmarksromantisk grupp, en industriromantisk och 
en indignationslitteraturens linje, av vilka den sista skulle vara delad 
mellan bondeskildringar och arbetarskildringar.33 Det är riktigt att 
alla dessa motiv förekommer i den tidiga norrlandslitteraturen – de 
fi nns också delvis hos Astrid Väring – men faran med en sådan katego-
risering är, att en författares skönlitterära verk för all framtid kan bli 
stämplade såsom tillhörande en viss huvudgrupp och man ser inte alla 
andra inslag i verken. Författaren Pelle Molins produktion blev utsatt 
för denna stämpling. 
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Litteraturforskning med utgångspunkt från en region

Finns det regioner i Sverige idag? Den frågan ställer sig Sven-Olof 
Lindquist i förordet till antologin Den regionala särarten.34 Begreppet 
fi nns, men i dessa europeiska unionstider är det ett mångtydigt och 
ofta svårdefi nierat begrepp. Olika vetenskapliga discipliner defi nierar 
och använder uttrycket på olika sätt, men de fl esta forskare är ändå 
överens om att den regionala identitetskänslan är svag i Sverige idag. 
Det gäller ekonomer, kulturgeografer och samhällsvetare som ser be-
greppet utifrån ekonomi och infrastruktur, men historiker, etnologer 
och antropologer kan ha en annan uppfattning.

En av artiklarna i Den regionala särarten är skriven av idéhistorikern 
Bosse Sundin. Sundin går hundra år tillbaka i tiden, till 1890-talet, och 
undersöker hur den regionala medvetenheten uppstod. Han påstår att 
begreppet region (i det här fallet = hembygd) kom till i nära anslut-
ning till framväxten av den moderna nationalstaten. Båda tendenserna 
förutsatte varandra. Rädslan för att industrialismen skulle riva sönder 
samhället i en förödande klasskamp gjorde att agitationen för natur, 
hembygd och fosterland fi ck stor genomslagskraft i fostrande syfte. 
Sundin menar att det fanns ett ömsesidigt förhållande mellan region 
och nation för hundra år sedan och att detta förhållande var betydelse-
fullt i en tid då samhället befann sig i uppbrott och stark förändring.35 
Men också idag förändras samhället snabbt och därför har begreppet 
region blivit aktuellt igen, men möjligen är det inte nationen som är 
den förenande kraften i dag utan ett större begrepp t.ex. Europa.

Den forskning som sysslar med en regions återspegling i litteratu-
ren kallar den norske litteraturforskaren Nils M. Knutsen för regional 
litteraturforskning.36 Ett nyckelbegrepp inom regional litteraturforsk-
ning är den litterära institutionen, menar Knutsen, dvs. det normsys-
tem som styr förhållandet mellan författare, kritiker och läsare. I 
Norge framhåller han, har den litterära institutionen i århundraden 
haft en stark orientering mot centrum och att den också för det mesta 
stått i nära förbindelse med förändringar i samhället. Men Knutsen 
menar också att den litterära institutionen i vissa lägen kan vara i stånd 
att börja leva sitt eget liv. Den kan ha kvar föreställningar om t.ex. en 
region som inte längre har med verkligheten i den regionen att göra, 
dvs. institutionen är i stånd till att hålla liv i litterära klichéer och 
konventioner om regionen. Det är där den regionala litteraturforsk-
ningen kommer in. Den kan använda alla texter som på något sätt har 
anknytning till en region och kan på så sätt förmedla erfarenheter från 
livsområden som den litterära institutionen inte varit intresserad av. 
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Men den övergripande betydelsen av denna forskning är – och detta 
är poängen i sammanhanget – att den litterära institutionen påverkas 
och förändras. ”Arbeidet med regional litteratur kan ses som et forsök 
på å myke opp det tradisjonelle normsystemet innafor den norske (og 
felleseuropeiske) litteraere institusjonen.”37 Det uppstår alltså ett öm-
sesidigt beroende mellan den regionala och nationella litteraturforsk-
ningen, som båda tjänar på.

Louise Vinge är inne på samma tankegångar i sin artikel om regio-
nal litteraturhistoria. Även hon pekar på betydelsen av att arbeta mera 
i detalj, att lyfta fram pressen och andra speciella förutsättningar för 
ett lokalt kulturliv samt att beskriva litterärt produktiva personer, som 
visserligen inte själva skapat stor konst men som utgjort en kreativ 
jordmån för de stora författarskapen. Vinge betonar också vikten av 
att beskriva det speciella utan att förlora ett allmänt litteraturhistoriskt 
sammanhang ur sikte. ”Det lokala och regionala kan inte behandlas 
isolerat utan måste ses som uttryck för större rörelser i tiden.”38

En forskare som klart och tydligt har betonat just den aspekten i sin 
formulering av en regional litteraturhistoria är Gunnar Qvarnström. I 
en artikel i Norrländsk tidskrift, i vilken han försöker besvara sin egen 
fråga, om det fi nns ett litterärt underlag för en kvalifi cerad norrländsk 
litteraturhistoria, poängterar han att en provinsiell litteraturforskning 
måste balanseras mot en helhetssyn. Samtidigt framhåller han, att 
helheten vinner i klarhet om delarna blir bättre kända. ”Den litterära 
differentieringen tar ytterligare ett steg genom att kartlägga det pro-
vinsiellt egenartade inom den nationella ramen.”39

Det är just denna sista synpunkt som jag anser vara den springande 
punkten i defi nitionen av regional litteraturvetenskaplig forskning. 
Att klassifi cera, sammanställa och tolka en regions återspeglingar i lit-
teraturen är inte en tillfredsställande defi nition. Till detta måste fogas, 
att denna forskning inte får tappa kontakten med den nationella och 
allmänna litteraturhistorien. Den måste stå i relation till dessa senare 
för att därmed också kunna påverka den litterära institutionen.

Det har gjorts talrika undersökningar om författarskap med speciell 
regional anknytning och även klassifi ceringar av sådan litteratur, men 
det är få som har sammanställt all denna forskning till någon form av 
regional litteraturhistoria. Det enda exemplet som fi nns i Sverige med 
alla de aspekter på ämnet som jag här redovisat är Skånes litteraturhis-
toria.

De forskare som skrivit Skånes litteraturhistoria har inriktat sig på att 
ta reda på hur den litterära bilden av Skåne har vuxit fram, förändrats 
och traderats. De menar, att på det regionala planet kan man lättare 
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se och förstå näten av relationer mellan författare än på det nationella 
planet med dess krav på översiktlighet. Man kan lättare se hur de loka-
la banden fl ätas ihop med valfrändskaper i den utländska litteraturen. 
Det krävs närstudier för att förstå, hur den lokala diktningens historia 
med dess biografi er och essäer har förstärkt den skånska traditionen 
och bidragit till en utveckling av skånebilden. Folkloristiken med dess 
innehåll av sagor och talesätt, seder och bruk har stärkt identiteten 
och självkänslan. Allt sådant har fått stort utrymme, något som inte är 
vanligt i nationella översiktsverk.40 

Det var först på 1870-talet som en litterär kultur med egen tra-
dition började existera i Skåne. Då först började man formulera sin 
växande självkänsla och belysa landskapets särart i förhållande till inte 
bara övriga Sverige utan också till Danmark och övriga Europa. Detta 
litterära förhållande till ett större sammanhang genomsyrar hela ver-
ket men får sitt tydligaste uttryck i andra delens två sista kapitel, vilka 
har rubrikerna: ”Världen i Skåne” och ”Skåne i världen”.41 

På Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk i Umeå 
pågår sedan 1997 ett projekt med målsättningen att skapa en Norr-
lands litteraturhistoria. Inom projektet har några rapporter samt 
boken ”Rötter och rutter” publicerats. I nämnda bok har Kjell-Arne 
Brändström skrivit ett kapitel med rubriken: ”Om projektet Norr-
lands litteraturhistoria”. Där skriver han bl.a. om de spänningar som 
under vissa tider i Norrland skapats mellan region och centralmakt. 
Brändström avslutar sin artikel med att påpeka, att många norrländska 
författare var tvungna att lämna sin norrländska region för att kunna 
skriva om den.42

Begreppet ”norrlandsromantik”

Jag har tidigare nämnt, att det regionala medvetandet uppstod för 
första gången på 1890-talet och att det skapades i nära anslutning 
till framväxten av den moderna nationalstaten. Rädslan för att indu-
strialismen skulle bryta ner det traditionella samhället och försvaga 
allmogekulturen ledde till en reaktion, en längtan tillbaka i tid och 
rum. Bygdekultur blev ett nyckelbegrepp som spreds över landet, och 
som på sikt gav upphov till folkliga hembygdsrörelser. Nordiska mu-
seet och Skansen – Arthur Hazelius’ skapelser – var kanske de mest 
påtagliga manifestationerna av denna bygdeanda.43 Litteraturen var 
inte sen att haka på. De olika svenska landskapen fi ck sina litterära 
upptäckare, där de lokalpatriotiska stämningarna tog sig starka ut-
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tryck, t.ex. i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga (1891), i Erik Axel 
Karlfeldts Dalmålningar på rim (1901), i Verner von Heidenstams 
”Tiveden” (Dikter, 1895).

Men vad hände med litteraturen i Norrland? Detta väldiga land-
område, som av främlingar betraktades som ”ett”.44 Varför fi ck norr-
landslitteraturen i många fall beteckningen ”norrlandsromantik”, var-
med kritikerna menade något falskt och sentimentalt, när inte Skånes, 
Värmlands eller Dalarnas litteratur drabbades av en likartad stämpel?

Det som kom mig att titta litet närmare på uttrycket ”norrlands-
romantik” och vad det stod för var John Landquists yttrande om 
Astrid Värings roman Vintermyren, som han menade att man kunde 
placera ”det fasansfulla ordet: norrlandsromantik” på. I Eric Uhlins 
avhandling om Dan Andersson används orden ”vildmarksroman-
tik” och ”norrlandsromantik” nästan som synonyma begrepp. Där 
står bl.a.: ”Vildmarksromantikens utgångspunkt var nittitalets litte-
rära upptäckt av Norrland […] Från de första norrlandsromantikerna 
Forsslund […], Molin […], Schröder och Samzelius går en markerad 
utvecklingslinje […] fram till Högbergs Den stora vreden (1906).” Men 
sedan skriver Uhlin: ”Det mest observerade draget i den snabbt väx-
ande norrlandsskolans verk var de falskt romantiska accessoarerna i 
Sago-Gunnels Norrland”, dvs. Pelle Molins berättelse ”Historien om 
Gunnel”. Därefter talar Uhlin om ”Den oäkta norrlandsromantikens 
falska tongångar” och skriver vidare: ”Under senare delen av tiotalet 
kunde man iakttaga hur norrlandsromantiken fl ammade upp före ut-
slocknandet […] framförallt i de fantastiskt uppförstorade småländska 
urskogsperspektiven”. 45 

Till och med om småländska berättelser används sålunda uttrycket 
”norrlandsromantik”, som här plötsligt fått en negativ betydelse, vil-
ket Molins ”Historien om Gunnel” skulle vara upphovet till.

Vad är det då i Pelle Molins berättelse som är så falskt och sen-
timentalt? ”Historien om Gunnel” är egentligen en metaberättelse. 
”Sago-Gunnel” är dikten, den muntliga berättelsen, som sonen – han 
som föddes i vildmarken – ska sätta på pränt. Sonen, berättaren säger: 
”Min väg går till fjällen och till min diktning. Hvad Gunnel kände, 
där hon sprang fridlös i hembygden, skall jag dikta. Jag har historier i 
blodet… jag är ju Gunnels gosse.”46

Hur ser då den dikten ut? ”Gunnel med historierna”, ”med sin in-
åtvända sagoblick och sin guldfl äta på ryggen”, hon kan berätta många 
historier. En var ”violett och vemodig med dunkla fi gurer, som rörde 
sig i skymningen”. En annan var blågrå. Det var en historia i insjöns 
dimma en höstmorgon. Lommen skrek gärna i en sådan.47 Sago-Gun-
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nels historia är ett med den sagovärld som sonen vill teckna ner: ”Sång 
och saga kommo med korna på aftonen, då solen glödde mellan de 
mörka granarna, och luften var gul. Taltrasten sjöng och ugglorna 
ropade ho! Med ett sinne som hennes var detta hennes värld.”48 Det 
står på ett ställe i berättelsen, att ”ynglingarna fi ngo sugande hjärte-
längtan” när de såg Sago-Gunnel. Och det är väl också det som Pelle 
Molin vill åstadkomma med sin historia, en sugande hjärtelängtan 
efter att dikta. Tydligt är att han lyckades. Ty Pelle Molin fi ck många 
efterföljare, men de tog inte intryck av hans mer realistiska berättelser 
utan påverkades av just den romantik som förekommer i historien om 
Sago-Gunnel. Men fl era år senare tröttnade kritikerna på det som de 
ansåg vara primitivt och sentimentalt i dessa romantiska berättelser. 
Även Helmer Grundström hörde till dessa kritiker. På 1960-talet 
höll han ett föredrag i Umeå, där han talade om ”den äkta och falska 
romantiken”. Han menade, att det tyvärr var Pelle Molin som bar 
skulden till begreppet falsk norrlandsromantik. 1895 skrev Molin 
”Historien om Gunnel”, som var beställd till kalendern Nornan. No-
vellen var en parentes i författarens produktion, som då – 1895 – var 
på väg mot en alltmer realistisk skildringskonst, påstod Grundström. 
Det olyckliga var, att ”Historien om Gunnel” ”blev inspirationskällan 
till alla de oräkneliga epigoner, pekoralister, indignister, lyckosökare 
och sentimentalister som följde i Pelle Molins spår”, menade Grund-
ström. Det var det falska, dåliga och förljugna som inspirerade.49 Så 
gick det till när Pelle Molins ”Historien om Gunnel” gav upphov till 
det pejorativa begrepp som efter den berättelsen kallades ”norrlands-
romantik”. En hel landsända fi ck alltså klä skott för romantiken och 
sentimentaliteten i alla de berättelser som följde på ”Historien om 
Gunnel”. Här ser man den litterära institutionens fördomar mot en 
hel landsända.

Uttrycket ”norrlandsromantik” blev sålunda ett mycket värdelad-
dat negativt begrepp, som jag mycket väl kan tänka mig upplevdes 
som en belastning. Jag frågar mig, om någon författare med självakt-
ning vågade skriva om den norrländska obygden efter all kritik. Men 
Astrid Väring vågade och blev genast misstänkt för att vara ännu en 
diktare i den långa raden av norrlandsromantiker.50

Norrlandslitteraturen – en särskild skola

I den norrlandslitteratur som uppstod under senare delen av 1800-
talet fanns förvisso mycken vildmarksromantik.51 Men den genren var 
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ingalunda allenarådande. Litteraturen var präglad av den inställning 
varje författare intog till den sociala och ekonomiska samhällsomda-
ningen i samband med industrialiseringen, och den inställningen be-
hövde inte nödvändigtvis innebära en fl ykt från verkligheten. Åtskil-
liga forskare har skrivit om denna tidiga litteratur. Några har försökt 
att klassifi cera den. En av dem är Hans Granlid. Han menar, att: 

Norrlandsdiktningen blev en särskild skola, som lockade med 
nya motiv, som målade en storslagen natur, en makalös industri-
ell omvälvning och en befolkning i hård kamp för sin materiella 
utkomst.52

Thorsten Jonsson var den förste som skrev denna skolas historia i 
Stor-Norrland och litteraturen (1938). Eric Uhlin har som framgått be-
handlat ämnet. Gunnar Qvarnström likaså. I sin avhandling om Mar-
tin Koch sammanfattar Hans Granlid den klassifi cering som tidigare 
forskare gjort. Han menar, att man skulle kunna dela in norrlandsdikt-
ningen i tre huvudgrupper: Vildmarksromantiken med Pelle Molin 
som främste företrädare, industriromantiken, vars mest betydande 
namn var Ludvig Nordström och indignationslitteraturen med två 
underavdelningar: bondeskildring och arbetarskildring. Indignations-
litteraturen hade många företrädare. Till den förra avdelningen kan 
man bland många andra räkna Jonas Stadling och Olof Högberg. Till 
den senare avdelningen hör bl.a. Johan Saxon-Lindström, Otto Dal-
kvist, Gustav Hedenvind-Eriksson och Karl Östman. Denna grupps 
arbetarskildringar når sin första höjdpunkt med Martin Kochs Tim-
merdalen (1913), menar Granlid. Han nämner dock inte den författare 
som tidigast kritiserade sågverksindustrin ur en bondekonservativ 
synvinkel, nämligen Daniel Åslund.

Denna Granlids genreindelning får stå för honom, ty att gruppera 
författare på det här sättet innebär risken att man gör våld på deras tex-
ter. Granlid är medveten om det och tillägger därför, att fl era förfat-
tare kan med viss rätt placeras inom fl era grupper samt att det är fråga 
om grova generaliseringar, som dock kan tjäna som stöd för minnet. 
Men han betonar också, att man inte kan ”bortse från den kontinuitet 
och det sammanhang, som råder inom norrlandsdiktningen som hel-
het”.53 Det fi nns sålunda ett grundläggande drag som är gemensamt. 
Det betyder, att de norrländska författarna inte bara var märkta av den 
brytningstid de befann sig i, utan att de också som norrlänningar ville 
hävda sin bortglömda landsända. Gunnar Qvarnström har formulerat 
det norrländska synsättet på följande sätt:



38

I den norrländska lokalpatriotismens stämningar fanns omiss-
kännligt en komponent av vad man kunde kalla ett snabbutveck-
lat och betydande kolonilands legitima hävdelsebehov gentemot 
rikets övriga delar.54

Det regionala medvetandet skapades i nära anslutning till framväx-
ten av nationalstaten, skrev Bosse Sundin. Det är viktigt att komma 
ihåg. De som tillhörde denna region hade något gemensamt att skriva 
om som inga andra författare hade tillgång till på samma sätt. Men på 
samma gång som man ville hävda sin egen kultur och sitt bortglömda 
förfl utna var man infl uerad av sörländsk kultur och modernitet och 
beroende av sörländsk publik. Uttrycket att hävda något eget kräver 
en motpol och avslöjar, att man är beroende av denna motpol. 

Den gruppering av norrlandsförfattarna som Granlid gör sig till 
tolk för och det hävdelsebehov hos desamma som Qvarnström tycker 
sig märka är av ett visst intresse även för min undersökning. I Astrid 
Värings västerbottensromaner från 20-talet har jag funnit inte bara 
en bondekonservativ grundton och en indignation över bolagens 
utplundring av bönderna utan också en glorifi ering av det väster-
bottniska landskapet. Och som en underström genom författarskapet 
urskiljer jag norrlänningens behov att försvara sin position.

Den snabba industrialiseringen av stora delar av Norrland medför-
de alltså stora förändringar av levnadsvillkoren. Många norrlänningar 
uppfattade det också som om denna industrialisering påtvingades dem 
söderifrån. Därav den underlägsenhetskänsla och det hävdelsebehov 
som ofta förekom i de norrländska författarskapen i slutet av 1800- talet 
och under de första decennierna av 1900-talet. Även om författare i 
andra delar av Sverige också hade att ta ställning till den brytningstid 
som förelåg mellan urgammalt bondesamhälle och modernt stadsliv 
med allt vad det innebar av klasskamp och könskamp,55 så tillkom i de 
norrländska författarskapen ytterligare en strid att utkämpa, nämligen 
den mellan periferi och centrum.

Det litterära mittfältet

Norrland utgör mer än hälften (58 %) av Sveriges yta. Norrland är 
inget enhetligt landområde. Befolkningsutvecklingen har aldrig varit 
jämnt fördelad över hela provinsen. Under industrialiseringens hek-
tiska dagar i slutet av 1800-talet var det framförallt två regioner, som 
gick i spetsen för den ekonomiska utvecklingen och den snabba be-
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folkningsökningen. Det var Ådalen och Sundsvallsdistriktet med trä-
varuindustrin och Kiruna-Malmberget-området med gruvindustrin.56 
Thorsten Jonsson kallar de första årtiondena av den norrländska in-
dustrialiseringsperioden för en Sturm- und Drang-period, ”under vil-
ken företagare som inte var så nogräknade med metoderna, uppträdde 
i tämligen stort antal”.57 En Sturm- und Drang-period var det även på 
det litterära området i så motto, att det innebar ett uppvaknande och 
en frigörelseprocess. Olof Högbergs Baggbölingar (1911) och Utbö-
lingar (1912) kan ses som ett uttryck för det uppvaknandet.

I Thorsten Jonssons Verdandiskrift, Stor-Norrland och litteraturen 
(1938), får man den uppfattningen, att det litterära Stor-Norrland 
var Ådalen och sundsvallsregionen, i mindre utsträckning malmfälten 
längst i norr samt i ringa grad andra delar av provinsen. Det litterära 
mittfältet hänvisar även Gunnar Qvarnström till när han menar, att 
den nordsvenska diktningen ända fram till 1920-talet var knuten till 
regionen runt Härnösand. Varför var det så, frågar han sig. I en ar-
tikel skriven 1962 ger han några förklaringar.58 Härnösand var långt 
före industrialismens dagar ett kulturellt centrum. Där grundades ett 
gymnasium redan 1650, det enda norr om Dalälven, och där hade 
biskopen sitt säte över ett stift som omfattade hela Nordsverige. I 
en landsända där det var ont om adel och borgare fi ck prästerna ett 
dominerande infl ytande över kulturlivet. Till detta kom de nära för-
bindelserna mellan kyrkan, gymnasiet och skogsnäringen i mellersta 
Norrland.. En viktig representant inom vitterheten från denna tidiga 
förbindelse mellan kyrka och näringsliv var Franz Mikael Franzén, 
som på sin ålders höst blev biskop i Härnösand.59

När genombrottet kom för skogsindustrin fi ck den sitt centrum i 
Ådalen och sundsvallsregionen, som tidigare nämnts, alltså i Härnö-
sands närområde. Det var kanske därför inte så underligt, att dessa 
båda kraftfält – den andliga och materiella kulturen – där samverkade 
i sina impulser till litteraturen.60

Qvarnström söker alltså förklara orsakerna till att härnösandsre-
gionen blev centrum för norrlandsdiktningen under 1800-talet. Han 
går sedan vidare och undersöker, hur de kyrkliga och skogsindustriella 
motivkomplexen återspeglas i litteraturen i Ångermanland och Medel-
pad genom att beskriva författarna var för sig.

Man kan säga, att Qvarnström i sin artikel tar första spadtaget till 
en litteraturhistoria för Västernorrland, som i stort sett sträcker sig 
fram till 1920-talet. Under det årtiondet fl yttades den litterära blick-
punkten norrut, påstår Qvarnström utan att gå närmare in på några 
förklaringar.61 Var Astrid Väring en av dem som bidrog till denna lit-
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terära fl yttning norrut, kan man fråga sig. Att hon påverkades av de 
västernorrländska författarna från sent 1800-tal har jag redan nämnt. 
Jag vill här presentera några av dem.

Enskilda författarskap

Redan på 1860-talet uppmärksammade den västernorrländske lant-
mätaren och författaren Daniel Åslund den norrländska bondeklas-
sens problem i förhållande till trävaruindustrins utveckling. Thorsten 
Jonsson menar, att hos Åslund får troligen denna problematik för 
första gången sitt uttryck i litteraturen.62 Genom sina många resor 
som lantmätare kunde Åslund med egna ögon bevittna den omvälv-
ning som skedde på den norrländska landsbygden. Han kunde se hur 
den gamla bondekulturen undergrävdes, när skogen köptes upp av 
smarta affärsmän och bönderna i stället begåvades med för dem stora 
penningbelopp.

I en artikel om Daniel Åslund har Dag Nordmark beskrivit den vitt-
re lantmätarens misstro mot skogsindustrins expansiva utveckling och 
indignation över det moraliska förfall, som följde i dess spår. Nord-
mark menar, att för den konservative och allmogeromantiske Åslund 
framstod moderniteten som en förfallets process, där omistliga värden 
gick till spillo. Det var inte bara skogarna som skövlades utan också 
allmogesamhällets månghundraåriga andliga odling. Enligt Nord-
mark föregrep Åslund den sociala indignationslitteratur som växte 
sig stark efter sekelskiftet med sådana företrädare som Olof Högberg, 
Johan Saxon-Lindström, Otto Dalkvist och Martin Koch.63

Men Daniel Åslunds ansats till norrländsk problemdiskussion fanns 
också hos Pelle Molin, åtminstone som en önskedröm. Denne var så-
lunda inte bara en skildrare av vildmarksromantik, enligt Granlids 
defi nition. I ett brev till en vän daterat en månad före sin död (1896) 
avslöjade Molin allt han hade velat berätta om.64 Han hade velat 
skriva om forna dagars Ångermanland. ”Alla de gamla skatterna af 
allmogediktning och verklig historia” hade han velat rädda till efter-
världen. Men det behövdes pengar till projektet och sådana saknade 
han. Han hade en andra dröm, nämligen att skriva en ”lapproman”. 
Det behövdes ”ett härskri” för lapparna, som levde under förtryck, 
menade Molin. Det skulle bli ett litterärt genombrott, ty ämnet var 
nytt. Men så kom ”usla skribenter”, som ingenting visste om lapparna, 
och skrev sentimentala lappskisser, och därmed hade han gått miste 
om det ämnet.
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Molin fortsätter i brevet att berätta om en tredje dröm. Den hand-
lar om hans oro för en utsugning av den norrländska bondebefolk-
ningen. Han skriver:

Min tredje dröm var också ett härskri. Norrlands bönder äro ut-
plundrade af sågverksägarne. Norrland skall icke gå framåt, som 
det står att läsa i avisorna. – Norrland är icke något framtidsland. 
Där skall bli ödemark.

I fortsättningen av brevet framgår, vad den tredje boken som Molin 
hade velat skriva skulle handla om: 

Det egendomliga sagofolket – berättarefolket – diktarefolket 
– med dragspel i händerna och växelblanketter i bakfi ckan!
 Det numera fattiga banaliserade folkets dödssång, men på 
samma gång ett kraftigt: ’Ned med vampyrerna!’ - - Well! För sent 
nu! X kom hit upp, skref en lång serie om skogssköfl ingarna och 
allt det andra som var mitt. Jag tog det med ro. Jag hade nästan 
anat det. - - 

Som framgår av brevet hade Pelle Molin storvulna planer. Men 
han lyckades aldrig förverkliga dem. Här fi nns blandningen av social 
indignation och romantiska drömmar. Här anar man också hans djupa 
förankring i en ångermanländsk berättartradition. Pelle Molin var en 
mera komplicerad författare än hans rykte lät påskina. Per Hallström 
var en av de få, som insåg Molins möjligheter. I en nekrolog i Dagens 
Nyheter skrev han:

Och just han var mannen att införa i vår diktning detta stora, 
litterärt så godt som oupptäckta område af vårt land som kallas 
Norrland, med dess egendomliga folklynne, enformigt stora, 
episka natur och skarpt tillspetsade sociala missförhållanden.65

Den som sammanställde författarens berättelser och noveller till en 
bok, skrev ett förord och gav ut den efter Molins död med titeln Ådalens 
poesi var Gustaf af Geijerstam. Han tog fasta på den vildmarksroman-
tiska sidan hos Pelle Molin. Han betraktade författaren som barn av en 
trolsk fjällvärld, vars sagofolk Molin särskilt väl skulle ha karaktäriserat 
i ”Historien om Gunnel”. Denna berättelse blir i Geijer stams ögon en 
”underbar ordskapelse”.66 Sedermera har forskare och skribenter som 
tidigare nämnts opponerat mot den som de menar sentimentalisering 
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av Molin-bilden, vilken Geijerstam ger uttryck åt i sitt förord. Till kri-
tikerna hör även Gunnar Qvarnström och Gösta Attorps. Den senare 
har skrivit en doktorsavhandling om Pelle Molin i vilken han har velat 
lyfta fram författarens utveckling mot en mer verklighetsinriktad och 
humoristisk skildringskonst.67 Läkaren Helge Dahlstedt, som redan i 
ungdomen var väl förtrogen med Ådalens poesi, skriver:

Geijerstams förord med dess vildmarksromantiska ödesskildring 
av den i unga år bortgångne författaren skapade kring boken och 
namnet en skimrande falsk sagostämning som nog bidrog till 
framgången. Kritiken var enhälligt entusiastisk.68

Pelle Molin fi ck sålunda den tvivelaktiga äran att inleda den norr-
ländska vildmarks- och sagoromantiken. Epigoner fanns det som sagt 
gott om. Författarens sociala norrlandspatos och hans humorfyllda 
realistiska berättelser fi ck ingen större uppmärksamhet.

Fick Pelle Molin rätt? Blev Norrlands bönder ”utplundrade”? Vad 
betydde – på det sociala planet – den snabba industriella expansionen 
för ”framtidslandet”?

Som vid alla samhällsförändringar uppstod nya klasser och de so-
ciala klyftorna vidgades. Bondebefolkningen dog inte ut men delar av 
den utarmades, när bolagens delägare köpte upp deras skogar. Väl är 
att märka, att dessa delägare ofta var ”boende på annat håll och ej med 
personliga intressen fästade vid den ort, vars produkter de tillgodo-
göra sig”.69 Många befarade – bl.a. Martin Koch – att dessa delägare 
skulle vara utlänningar. Rädslan var alltså stor, att utlänningar skulle 
ta död på den urgamla bondebefolkningen.70 

En av de första indignationsförfattarna som stod på arbetarnas 
sida och pläderade för deras organisering var journalisten Otto Dal-
kvist. Han kom från en bondesläkt i Västergötland men fl yttade vid 
sekelskiftet till Sundsvall, där han blev medarbetare i den socialdemo-
kratiska tidningen Nya Samhället. Han blev så att säga naturaliserad 
norrlänning. Dalkvist gav år 1904 ut en roman med titeln Under bo-
lagsvälde. Romanen var alltså skriven före den stora LO-strejken 1909. 
Stig-Lennart Godin skriver i sin avhandling: 

Dalkvist var den förste som i skönlitterär form uppmärksammade 
den norrländske sågverksarbetarens roll i den socialt dramatiska 
utvecklingen av de norrländska naturresurserna. [...] Dalkvist till-
förde norrlandsskildringen det proletära perspektiv som fram till 
1904 saknades i den norrländska indignationslitteraturen.71
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Som motto för prologen till sin roman Under bolagsvälde använ-
der Dalkvist just den sammanfattning som Pelle Molin formulerat 
som den tredje drömmen för sitt författarskap och som jag tidigare 
återgivit. Man ser här på nytt ”kontinuiteten och sammanhanget” i 
den norrländska litteraturen, även om ämnesvalet kan skilja de olika 
verken åt. Vad som i mina ögon är intressant med Dalkvists roman, 
det är att han inte entydigt tar parti för arbetarens villkor. Trots att 
Dalkvist menade, att bondeklassen var död – den behövde man inte 
längre bekymra sig om; det var den levande arbetarklassen man borde 
ägna sitt intresse – så kunde han i ett annat sammanhang tala om att 
återupprätta bondeklassen. Godin skriver: 

Romanen är fi entlig mot industrialismen och talar för ett åter-
upprättande av bondeklassen samtidigt som den talar om nöd-
vändigheten av arbetarklassens organisering. De poetiskt sen-
timentala minnesbilderna från barndomens idylliska Norrland 
[sic!] beklagar industrialismens utveckling.72 

Här fi nns ett dilemma, ty som Godin konstaterar: ”Dalkvists mål, 
att ’skrifva om arbetarne’ [...], kan inte realiseras fullt ut eftersom 
bonden lever kvar i romanens föreställningsvärld och bildspråk.”73 
Dalkvist tänkte sig möjligen, att den politiska lösningen skulle vara 
en förening av bönder och arbetare. De skulle tillsammans bygga ett 
nytt Norrland, där de själva ägde naturtillgångarna. I slutet av sin bok 
Under bolagsvälde skriver nämligen Dalkvist: En dag ska ”männen bak 
plogen och männen i grufvorna och vid städen förena sig till ett stort 
korståg mot de främmande inkräktarna, mot dem som röfvat det he-
liga arfvet, folkets heliga arf!” Folket ska ta sin skog och sina jordar 
tillbaka och skriva sin historia. ”Från den dagen skall Norrland få en 
ny tideräkning.”74 Här fi nns en optimism och framtidstro och samti-
digt ett kvarhållande vid det gamla arvet från bondesamhället.

Enligt Hans Granlid var Karl Östman den som på allvar förde in 
de norrländska sågverksarbetarna i diktningen. Visserligen hade Otto 
Dalkvist redan uppmärksammat dessa i sitt författarskap. Men Öst-
man var själv sågverksarbetare till skillnad från Dalkvist och kände 
sålunda den tillvaron inifrån. Han kunde på ett mer övertygande sätt 
skildra, hur stabbläggare, plankbärare och sjåare slet ont i en allt annat 
än människovärdig arbetsmiljö. 

Karl Östman var ångermanlänning och tillhörde sålunda det lit-
terära mittfältet. Hans produktion är inte stor. Endast tre novell-
samlingar och en roman skrev han förutom artiklar i tidningar och 
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tidskrifter.75 Östman hade som barn varit med om, att familjen drivits 
från gård och grund, därför att fadern hade blivit lurad av handels-
mannen i bygden. Att skriva var för honom att protestera mot allt han 
såg omkring sig av orättfärdighet, utsugning och förtryck. Redan som 
elvaåring började han sin sågverksarbetarbana och fortsatte med den 
i nära 50 år.76 Det är kanske därför inte så underligt, att han i ett brev 
till K. O. Bonnier 1916 skrev, att Martin Kochs roman Timmerdalen 
var ”en parodi av Ådalen”, och att det troligen endast var han själv 
som skulle kunna förverkliga drömmen om en ”Sågverkets historia, 
skriven med det upplevdas hjärta och hjärna”.77 Men lik drömmaren 
Pelle Molin orkade inte heller Karl Östman fullfölja sitt självvalda 
uppdrag. Men med sina noveller och med sin roman lyckades han 
ändå rikta uppmärksamheten på ”arbetarnas i Norrland slitliv”.78

I många av Östmans noveller och i romanen är arbetarna rotlösa sä-
songarbetare, vagabonder, som går sin tröstlösa vandring från skogen 
på vintern till fl ottningen eller sågverken på sommaren. En liknande 
vagabondtillvaro fi nner man också i jämten Gustav Hedenvind-Eriks-
sons romaner.

Hedenvind-Eriksson var av bondesläkt. Han lämnade tidigt sitt 
föräldrahem och började arbeta i skogen. Det var i en skogsarbetarba-
rack han skrev större delen av sin första roman Ur en fallen skog (1910), 
som skulle komma att handla om hur bönderna blir beroende av bola-
gen och deras pengar. Hedenvind framställer pengarna som roten till 
allt ont och alla olyckor, som går över den bygd han skildrar under ett 
år. Grundtanken i boken är den brist på solidaritet som uppstår, när 
mammon dyrkas mer än människors sammanhållning.79 Han visar, 
hur några blir rika på andras bekostnad och hur förlorarna bryts ner 
även i moraliskt avseende. Den brutale inspektorn Jan Shülock hetsar 
de forna hemmansägarna till orimliga arbetsprestationer, och många 
arbetare dör i vinterstorm och fl ottningsarbete. Människovärdet är 
försumbart. Men det fi nns dock en kärna av mänsklig solidaritet och 
resning i detta bondesamhälle i upplösning, nämligen bland några av 
de skogshuggarrallare, som kommit till bygden just detta år, främst 
bland dem ”Domkapitlet”. Denne man är – säger Hedenvind själv 
– tecknad ”såsom prototyp för den grupp arbetare, som då höll på att 
vakna till socialt medvetande”.80 Hedenvind menar, att dessa arbetare 
för in ett nytt tänkande i det sönderfallande, norrländska bondesam-
hället.

Stig-Lennart Godin menar i sin avhandling, att Hedenvind-Eriks-
son i romanen illustrerar en civilisationskritik av antikapitalistiskt 
slag, där det agrara livet blir den naturliga levnadsformen, och där en 
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djup misstro riktas mot det moderna industrisamhällets utveckling.81 
Godin uppfattar inte den kluvenhet som fi nns i romanen mellan det 
agrara livet och de nya idéer som t.ex. ”Domkapitlet” står för.

Jag vill precisera budskapet i boken och menar att betoningen 
ligger dels på det moraliska förfall som till en början följer med in-
dustrialism och penningväsende – kritiken i boken är riktad mot de 
mänskliga värden som går förlorade – dels en motrörelse som tar 
sig uttryck i ett spirande socialt medvetande som uppstår vid mötet 
mellan periferi och centrum. Man måste utrota det onda, säger en av 
gestalterna i slutet av boken. ”Men det naturliga är evigt och större 
än alla under.”82

Arbetarskildraren Martin Koch var påverkad av äldre och samtida 
norrländsk diktning. Granlid tar i sin avhandling upp ett fl ertal av 
dessa författare.83 Jag har här nämnt tre, av vilka. journalisten Otto 
Dalkvist betydde mest. Martin Koch var inte norrlänning utan stock-
holmare. Men i sitt lidelsefulla engagemang för arbetarnas sak fann 
han utmärkta motiv till sin roman Timmerdalen (1913) i den norr-
ländska skogsindustrin. Med naturalistisk noggrannhet skaffade han 
sig all den kunskap som stod att få i ämnet inte bara genom resor i de 
norrländska industriområdena utan framförallt genom studier av po-
litiskt radikala texter.84 Liksom fl era norrländska författare upprördes 
han över industrins skövling av gammal bondebygd. Men hans intres-
se inriktades mest på människornas förnedring och träldom under så 
gott som enväldiga patroner. Tendensen i romanen är tydlig. Den är 
genomgående antikapitalistisk. Martin Kochs syfte med romanen var 
att göra norrlandsproblemen till åskådningsexempel på kapitalismens 
rofferi och vanstyre. För honom var socialismen lösningen.85 Det var 
sålunda inte som norrlandspatriot han skrev sin bok Timmerdalen utan 
för att hävda arbetarklassens rättigheter. 

Granlid kallade den litteratur jag här har nämnt för indignations-
litteratur. Mot vem riktade författarna då sin indignation? Först och 
främst mot bolagsägarna, vilka som sagt ofta var ”boende på annat 
håll”. Dvs. bolagsherrarna kom oftast söderifrån. Jag menar därför, 
att i den här norrländska indignationslitteraturen fi nns en upplevelse 
av att man var utsatt för ett kolonialt förtryck. Tydligare än hos någon 
annan kommer denna koloniala erfarenhet fram hos en annan väs-
ternorrländsk författare, vilken likt Daniel Åslund uppmärksammade 
hotet mot allmogekulturen. Det var Olof Högberg. I Högbergs för-
svar för den agrara traditionen fi nns en komponent, som avslöjar hans 
norrländska arv, nämligen en ”strävan att påvisa den norrländska histo-
riens och kulturens ålder och likvärdighet med det övriga Sveriges.”86
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Ingeborg Nordin-Hennel har i sin avhandling påpekat, att Olof 
Högberg ofta angav en aggressiv ton mot sydsvensken. Vid åtskil-
liga tillfällen och i åtskilliga texter framhöll han, hur illa känt och 
behandlat Norrland var av den ringaktande södern. ”En sörlänning af 
vanligaste slaget vill icke få i sitt hufvud att något mera minnesvärdt 
tilldragit sig i Norrland.”87 På grund av okunnigheten om den norr-
ländska historien i södra Sverige var det viktigt att Norrlands historia 
blev känd och knöts samman med det övriga Sveriges, menade Hög-
berg.88

Nordin-Hennel anser, att Högberg i sin väldiga roman Den stora 
vreden (1906) riktar sig mot hela Sverige, och att romanen med sitt 
sociala budskap vill vara ett debattinlägg i sekelskiftets samhällsdis-
kussion:

Att Högbergs synvinkel härvid skulle ha varit enbart en snäv 
norrländsk torde vara en felbedömning och underskattning av 
författaren. I stället tycks han ha haft hela det svenska samhället 
för ögonen.89 

Det är säkert riktigt. Högberg ville verkligen integrera Norrland 
i det övriga Sverige. Men inte desto mindre ansåg han, att Norrland 
borde styras av norrländska ledare, eftersom de hade större förståelse 
för provinsens behov. Ledaren i Den stora vreden, Mikael Loth alias 
Svarte-Mickel, är sålunda norrlänning. Nordin-Hennel återger i sin 
avhandling en tidningsintervju med Högberg efter Ådalen-kraval-
lerna 1931. Yttrandet är mycket belysande för vad Högberg menade 
med norrländskt ledarskap:

Redan 1706 ha vi de tre tusens tåg mot Bispehöjden i Härnösand, 
där då den Norrländska lantdagen var församlad. Till rallareupp-
roret i Sundsvall 1879, där det dock gällde en fullt berättigad lö-
nerörelse, och Sollefteå 1882, kunna vi lägga namnen Sandö och 
Kramfors och nu senast Lunde. I ett län av detta kynne fordras 
en fast hand vid styret, men fastheten måste vara förenad med 
välvilja och förståelse för att inte komma till korta. Väl kan fast-
heten komma från södern, men välviljan och förståelsen kunna vi 
sällan vänta därifrån. Man lugnar inga uppretade norrlänningar 
genom att hålla tal på skånska [...]. Vi vilja helst, fastän vi befi nna 
oss långt från nådens sol, som skiner över Stockholm, undslippa 
att bli styrda av sörländska vicekungar, även om dessa skulle ut-
väljas med större omsorg än hittills skett. Nej, för att utplåna 
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det misstroende, som ända sedan birkarlarnas dagar varit riktat 
mot söderifrån kommande översåtar, torde det vara på tiden att 
styra Norrland i allmänhet och Västernorrland i synnerhet – ett 
av landets folkrikaste, tätast bebyggda och nationalekonomiskt 
betydelsefullaste län – med infödda hövdingar och fogdar, som 
äga det levande folkets förtroende, som äga kraft och auktoritet 
att hävda riksgemenskapen och som hava förutsättningar att åter-
uppväcka en sund provinsialism såsom motvikt till locktonerna 
från den besoldade internationalismens hönsgård. Norrland åt 
norrlänningarna.90

Visserligen är detta skrivet i vredesmod efter dödsskjutningarna i 
Ådalen 1931, men yttrandet ger ändå ett exempel på hur den instäng-
da upprördheten kunde ta sig uttryck hos många norrlänningar mot 
sydsvenska översittarfasoner.

Olof Högberg var en typisk representant för ett norrländskt själv-
hävdelsebegär långt in på 1900-talet. Ångermanlänningen Ludvig 
Nordström, yngre kollega och vän till Olof Högberg, var full av be-
undran för författaren till Den stora vreden och noterade med stolthet 
det norrländska anslaget i romanen. I en hänförd recension korade 
Nordström sin vän till ”det nya Sveriges förste diktare”. Följande citat 
ur den långa recensionen ger en antydan om Nordströms entusiasm:

Detta värks ovanskliga, så länge Sverige står odödliga ära skall 
vara att ha skänkt landet norr om Dalälfven en historia, norr-
länningarna deras anor, landets nutid en historisk fond; att det 
gjort norrlänningarna, låt mig säga genealogiskt jämnställda med 
sydsvenskarna. D.v.s. att ha skapat grunden till ett h e l t Sverige. 
’Nu äro vi en man’.
 [...] Jag förmodar, det varit med andra som med mig. Sveriges 
historia har aldrig haft någon lockelse, något inträsse för mig. 
Medvetet eller omedvetet har jag på skolbänken och i universi-
tetssalarna suttit och med spändt öra väntat, att något ord skulle 
falla om v å r a förfäder och deras värk. Men aldrig. När andra 
rukit ihop för svensk-historiska frågors skull, har jag gått afsides: 
detta rör inte mig. Jag hör inte till dem. [...] Den ensamställdes, 
onämndes och ej uppmärksammades bittra stolthet och förtegen-
het ha därför blifvit vår arfvedel.
 [...] Det är de två egenskaperna: längtan efter sin förtid och 
medvetandet om sin kraft, som blir kännetecknande för n o r r l a 
n d i. Och grundskillnaden mellan de båda landshälfterna är: Att 
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det södra Sverige har skapat det gamla Sveriges historia, det norra 
kommer att skapa det nya. Den i ädlaste och varaktigaste materia 
huggna portalen till denna historia är ’Den stora vreden’. Därför 
är den en af de stora händelserna, att den inleder vår nya tid.91

Det som lyser igenom i de här citaten är samma bitterhet, som 
recensenten av läseboken Bygd och folk kände, när han upptäckte hur 
Norrland behandlades i en skolbok avsedd för hela landets realsko-
lor.92 Norrland uppfattades som ett terra nova, ett land utan anor, 
utan historia, dvs. utan identitet. Men med Den stora vreden var det 
slut med identitetslösheten, enligt Nordström. Nu var det Norrland 
som skulle gå i täten för en ny historieskrivning. Tuppkammen växer 
åtskilliga tum på Nordström när han konstaterar, att Norrland hädan-
efter är en del av Sverige. 

I ett brev till kollegan strax före publiceringen av Den stora vreden, 
hade Högberg förklarat, varför det var så viktigt att skriva Norrlands 
historia. I brevet tydliggörs på nytt den underlägsenhet som norrlän-
ningen dittills hade känt:

För att nu komma ditt eget tankeföremål närmare kan jag säga 
dig, att ännu aldrig har känslan av den vanvård och ringaktning 
som varit Norrlands lott från södern, fått ett så fränt uttryck i 
skildringar, händelser och uttalanden som just där - - - Jag har 
ägnat ’den fi enden av söder’, hans fjäsk, hans beställsamhet, hans 
riksfördärvliga okunnighet i geografi en, hans löjliga förnumstig-
het och oduglighet i allt norrländskt vidkommande samt först 
och sist hans ringaktning och vanvård av denna rikets skräpvrå 
en uppmärksamhet och belysning, som jag tror skall vinna ditt 
livliga bifall.93

Högbergs betydelse för Nordström låg på det kulturhistoriska 
planet. Ett halvår senare lät Nordström publicera i Västernorrlands Al-
lehanda (1906) en artikelserie med rubriken ”Ångermanländska fi skare 
II, Gamla dokument”. Nordström själv ansåg, att denna kulturhisto-
riska artikelserie öppnade vägen för honom in i litteraturen.94

Också Nordström kunde vara skarp i sina uttalanden gentemot sör-
länningar. I en artikel i Dagens Nyheter (16.1.1905), riktad mot Gustaf 
af Geijerstam, som tagit initiativet till en minnessten över Pelle Mo-
lin, skrev Nordström:

Skulle skåningar och stockholmare resa bautan över Molin? Och 
vi skulle inte en gång bli ombedda att vara med. Man pratar om 
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Norrland och norrlänningarna, så att vi storkna av det. Norrland 
är ett gott land, ack ja. Det är gott som vistbod och masugn åt 
sydsvenskarna. Dessa smarta herrar vilja ta oss och vårt för att bli 
späckfeta av det vi låta gå oss förbi. De nedisade norrlänningarna 
dessa alltför hederliga och högsinta karlar (karlar sa jag!) låta det 
passera.

Gunnar Qvarnström, i vars avhandling citatet återfi nns, kommen-
terar artikeln på följande sätt:

Den är ett utomordentligt karaktäristiskt uttryck för den atmos-
fär, i vilken Nordströms debut kom att äga rum något år senare. 
Med den atmosfären kom hans författarskap nästan beständigt 
att ha förbindelser.95

Så småningom kom Ludvig Nordström att föra den expanderande 
industrialismens talan. I den nya välfärdsstaten Sverige var Norrland 
föregångslandet. Det var därifrån förnyelsen kom. Det var Norrland 
som ledde Sverige in i den moderna tiden, menade han.96 Lika för-
ödmjukad som Nordström var i början av sin författarkarriär över 
sörlänningens glupskhet vis à vis Norrland, lika entusiastisk blev han 
sedan över Norrlands huvudroll i Det nya Sverige.

All den litteratur jag här har redogjort för hade sin utgångspunkt 
i industrialiseringen av Norrland. Vare sig litteraturen var hoppfull 
eller desillusionerad för Norrlands del, romantisk eller naturalistisk, 
fanns där hela tiden en önskan att berätta om detta förfördelade och 
okända land, som så brutalt ryckts upp ur sin törnrosasömn.

När Astrid Väring började sin författarbana, hade hon sålunda en 
mångsidig norrländsk litteratur att bygga vidare på. För henne var 
det naturligt att fortsätta inom den författartraditionen även om hon 
hade börjat sin litterära bana med att skriva en roman av helt annat 
slag. Varför det var så naturligt hänger samman med Astrid Värings 
bakgrund.

Biografisk bakgrund

Astrid Glas och hennes familj

Astrid Väring hette som ogift Astrid Glas. Hon föddes i Umeå 1892 
(död 1978). Fadern, Karl Erik Glas (1851-1923), var vid den tiden en 
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omtyckt matematiklärare vid Umeå Högre Allmänna Läroverk. Mo-
dern Rosa, född Scharin, skötte hemmet. Astrid hade tre äldre systrar. 
Den äldsta systern Tyra blev sedermera hushållslärarinna på Folkskol-
lärarinneseminariet i Umeå. Trots åldersskillnaden på närmare åtta år 
kom Astrid och Tyra att stå varandra mycket nära längre fram i livet. 
Bl.a. brevväxlade de i över 20 år. De två andra syskonen – Dagmar och 
Ragnhild – var båda psykiskt sjuka. Deras existens hemlighölls av fa-
miljen. Modern Rosa vårdade de sjuka fl ickorna i hemmet till sin död 
1921. Den svårast sjuka, Dagmar, placerades så småningom på sinnes-
sjukhus. Den andra systern hade Tyra Glas tidvis ansvaret för.97

Astrid Värings senare intresse för sinnessjukvården har antagligen 
sin upprinnelse i den egna familjesituationen, något som jag belyser 
i kapitel fyra i samband med att jag tecknar kontexten till romanen I 
som här inträden… . Sina sjuka systrar nämner hon av och till i brev 
till Tyra Glas, den äldsta systern. Den egna familjen har för övrigt inte 
 inspirerat Astrid Väring till några romaner. Tidigare generationer 
inom släkten får däremot lämna stoff till fl era romaner. En förklaring 
torde vara, att 1800-talets samhälle, i vilket hennes far- och morför-
äldrar levde, tilltalade hennes fantasi mer och passade hennes livså-
skådning bättre än vad den moderna samtiden gjorde.

Efter den grundläggande skolutbildningen vid Umeå elementarlä-
roverk för fl ickor ville Astrid Glas skaffa sig en yrkesutbildning som 
journalist, men pappan sa nej. Han ville att dottern skulle utbilda sig 
till lärarinna vilket hon också gjorde. Utbildningsmöjligheterna för 
fl ickor var mycket begränsade i början av 1900-talet.98 Därför var 
det många av borgerskapets unga begåvade kvinnor som sökte sig till 
Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Så gjorde även Astrid Glas. 
Lärarinneseminariet hade hyst många kända kvinnor, vilkas beröm-
melse vilade även på andra kriterier än lärarinnans. Några av dessa var 
Selma Lagerlöf, Alice Tegnér, Jeanna Oterdahl, Emilia Fogelklou och 
Anna Maria Roos.99 Bland annat detta faktum får mig att misstänka, 
att Astrid Glas valde utbildningen vid Högre lärarinneseminariet, inte 
därför att hon i första hand tänkte bli lärarinna, utan därför att denna 
utbildning var den bästa hon kunde få.

I juni 1910 tenterade Astrid Glas in till Kongl. Högre lärarinne-
seminariet i Stockholm. I ett brev hem till föräldrarna berättade hon 
mycket livfullt om den vittomfattande tentamen, som tog hela tre da-
gar i anspråk. Den var både muntlig och skriftlig. Hur ett muntligt 
förhör kunde gå till, visar följande avsnitt ur brevet:

Så hade jag ledigt till 6 på aftonen, då vi hade franska för lektor 
Malmberg, en snäll gubbe, som i sitt hjärtas välmening förklara-
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de att alla inträdessökande pladdrade franska ’magnifi quement’! 
Han hade varit i Uppsala samtidigt som Pappa och var norrlän-
ning liksom han. Han hälsade så mycket till Pappa: ’Oh, bien des 
choses, bien des choses à votre père!’
 Han visste också att mamma hette Scharin i sig själv. Och jag 
satt där leende som en solvarg och pratade ledigt franska d.v.s. 
jag stack då och då in ett ’Oh, oui, monsieur,’ och det var nog att 
sätta gubben i extas.100

Brevet är lättsamt och spirituellt skrivet. Man anar en blivande 
kåsör. Men brevet är intressant också ur en annan synvinkel. Från 
seminariets sida uppfattades inträdesproven som mycket rigorösa. Ja, 
man ansåg, att de t.o.m. var så omfattande och krävande, att det fanns 
risk för överansträngning. Därför mjukades bestämmelserna upp och 
gjordes mer ”liberala” bara ett par år senare.101 På Astrid Glas’ brev 
förstår man, att tentamen var omfattande, men någon överansträng-
ning var det knappast tal om. För Astrid Glas handlade det mest om 
ett spännande äventyr.

Från seminarieåren fi nns bara ett ofullständigt brev bevarat. Det 
framgår dock inte vem som har skrivit det, när det är skrivet och till 
vem, men av handstilen att döma utgår jag från att Astrid Glas är 
skribenten. Brevet handlar om provlektioner, skrivningar, läxor och 
Rousseau. Det mesta tycks handla om Rousseau både ur litteraturhis-
torisk och pedagogisk synvinkel. Skribenten hoppas bl.a. få idéer om 
barnuppfostran av detta studium. ”Barnet skall inte få läsa före 15 år.” 
Upp till den åldern ska det roa sig. ”Vive la nature!”102 Det gick bra 
för den unga eleven på seminariet. Jag utgår från att hon också trivdes 
de tre år hon gick där, 1910-1913. Lärarna, både de manliga och de 
kvinnliga, var framstående pedagoger. Deras kapacitet var inte att ta 
miste på. I sin bok Högre lärarinneseminariets historia skriver Rudolf 
Fåhræus:

Få läroanstalter av samma ålder som Högre lärarinneseminariet 
ha haft en sådan i vetenskapligt avseende högt kvalifi cerad lärar-
kår. Icke mindre än 36 av dess lärare ha varit eller senare blivit 
professorer. Och hur många pedagogiska märkesmän ha ej längre 
eller kortare tid tjänstgjort här!103

En av dessa märkesmän var lektor Teodor Malmberg, som tenterat 
Astrid Glas i franska vid hennes inträdesprövning och som sedan blev 
hennes fransklärare. Denne man hade ”gjort sig känd i vida kretsar 
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som den briljantaste undervisare i franska som de svenska läroverken 
vid denna tid ägde”.104 Franska språket blev ett av Astrid Glas’ favorit-
ämnen med specialstudier och sommarkurs i Frankrike som följd.

Jag utgår från att en kunskapsmiljö av detta slag satte djupa spår hos 
Astrid Glas. Jag förmodar, att dessa år stärkte hennes självförtroende 
och öppnade hennes ögon för kvinnans möjligheter i samhällslivet. På 
seminariet fi ck hon sannolikt inblick i och förståelse för den demokra-
tiseringsprocess som påbörjats i det svenska samhället. Hon lärde sig, 
att hon själv som kvinna faktiskt kunde göra en insats i den processen. 
Hur använde hon i så fall sin nyvunna erfarenhet?

Ett år som guvernant i Västergötland

Astrid Glas tog tjänst som privatlärarinna. Det var det enda lärarjobb 
hon kunde tänka sig av dem som stod till buds. Men hon trivdes inte 
med yrket. Ett läsår – 1915-16 – hamnade hon på en bondgård nere på 
västgötaslätten. Sina vedermödor och glädjeämnen under det läsåret 
har hon förevigat i debutromanen I rang med husets katt (1924). I brev 
hem till föräldrarna klagade hon över sitt öde. Den 28.11.1915 skriver 
hon till mamma Rosa: ”Aldrig har jag någonsin längtat hem såsom 
nu! […] Inte så, att jag ej känner mig hemma här på Leaby, det gör jag 
visst det! Det är på slätten jag aldrig kan känna mig hemma, den är 
minst sagt tillplattande.” Längre fram i brevet uttrycker hon sin öns-
kan att få resa ut som föreläsare i Folkbildningsförbundets regi, men 
helst skulle hon vilja ha journalistiskt arbete: 

Jag begriper inte, vad jag gjort för ont, att jag skall behöva sitta på 
vischan som guvernant, när jag vet, att jag skulle duga till annat. 
Funnes bara någon möjlighet att få journalistiskt arbete.105

I ett senare brev från februari 1916 är dock tonen en annan. Då 
skriver hon uppsluppet om glada fester hon fått vara med om. Inte ett 
ord om slätten eller om sina guvernantplikter.106

Sammantaget kan man dock säga om guvernantåret på västgöta-
slätten, att det var mycket som samverkade till hennes vantrivsel; in-
stängdheten på landet, den främmande ”platta” miljön och ett arbete 
som inte passade henne. Men impulsiv som hon var, glömde hon lätt 
för stunden sin vantrivsel, om tillvaron blev tillräckligt händelserik. 
När Astrid Glas fullföljt sitt år som privatlärare, lämnade hon yrket 
för gott och återvände till Umeå.
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Minerva

Sommaren 1916 var Astrid Glas tillbaka i Umeå. Nu gällde det för 
henne att förverkliga sina drömmar om journalistik och folkbildning. 
Hon gick därför med i föreläsningsföreningen Minerva. Där blev hon 
styrelseledamot i mars 1917.107

Umeå Läse- och biblioteksförening Minerva var en förening i den 
moderna folkbildningens anda. Den bildades 21.1.1903 av en grupp 
yngre nykterhetsvänner i Umeå. Karl Erik Glas gick med i föreningen 
under dess första verksamhetsår. Minerva tog på hösten 1904 kon-
takt med Folkbildningsförbundet i Stockholm och fi ck genom dess 
centralbyrå möjlighet att utnyttja föreläsare på riksplanet. På det sät-
tet fi ck man tillgång till några av samtidens främsta föreläsare. I den 
moderna folkbildningstanken låg en stark framtidstro, en önskan att 
bryta ner invanda hierarkiska livsmönster och arbeta för en demokra-
tisering av det svenska samhället. 108 I den demokratiseringsprocessen 
deltog Astrid Glas med liv och lust, dels genom egna föreläsningar 
dels genom sina recensioner av föreläsningarna i tidningen Västerbot-
tens Kuriren.

I mars 1917 fi nns en längre artikel i Västerbottens Kuriren om Mi-
nerva. Den är skriven av Astrid Glas och handlar om folkbildnings-
rörelsens bakgrund, verksamhet och målsättning. Astrid Glas skriver 
där, att folkbildningsarbetet går ut på ”att bereda de s.k. bredare 
lagren tillgång till nyttiga kunskaper och förädlande förströelser”. 
Folkbildningsarbetet står i intimaste växelverkan med de sociala och 
ekonomiska förhållandena. Hennes uppfattning är den, att genom 
kunskap kan man få en fördjupad livsuppfattning, vilket kan leda till 
bättre sociala villkor. Hon menar, att det är ”de bättre lottades plikt” 
att stå för den undervisningen. Fortsättningsvis nämner hon, att folk-
bildningsarbetet delvis har ändrat kurs i och med att man inte längre 
vänder sig enbart till arbetarklassen utan till folkets alla lager. Hon 
påstår också, att rörelsen fi ck sitt verkliga uppsving i början av 1900-
talet på grund av ”förkänslan av den allmänna rösträttens införande”. 
Också det tryckta ordets betydelse framhäver hon, dvs. folkbibliote-
kens vikt som komplement till föreläsningarna. Till sist talar hon om 
det intensiva arbete som pågår inom Minerva och understryker, att 
även om Minerva nu står på fast grund, får kampen för dess existens 
och utveckling aldrig avstanna. ”Framåt eller tillbaka.”109

Den långa artikeln tyder på ett engagemang för folkbildningsar-
bete, något som är värt att lägga märke till. Artikeln visar, att hon 
uppfattade sig själv såsom hörande till de bättre lottade, vilkas plikt 
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var att dela med sig av sina kunskaper. Hennes recensioner av Mi-
nervas föreläsningar i Västerbottens Kuriren blev därför inte så mycket 
recensioner som stimulerande föreläsningar i miniatyr.110

Astrid Glas börjar på Västerbottens Kuriren

Som tidigare nämnts hade Astrid Glas planer på att bli journalist re-
dan innan hon började på seminariet i Stockholm. Hösten 1910, alltså 
under Astrid Glas’ första termin på seminariet, kom Elin Wägners 
roman Pennskaftet ut. Boken fi ck en omedelbar framgång och blev 
något av en väckelse för unga intellektuella kvinnor. Den har fått sitt 
namn efter huvudpersonen, en ung kvinnlig journalist, som av sina 
medsystrar i rösträttskampanjen kallas Pennskaftet. Hon blir den 
kvinnliga journalistkårens genom tiderna bästa PR-kvinna. Begrep-
pet ”pennskaft” kom därefter att betyda; kamp för kvinnlig rösträtt, 
en friare syn på kärleken och uppmuntran till kvinnligt yrkesarbete 
framförallt journalistens.111 Ellen Rydelius som själv var journalist be-
rättar: ”Journalistyrket var den tiden ett ideal för många unga fl ickor. 
De hade läst Pennskaftet och trodde att varje dag på en tidning var ett 
underbart äventyr.”112 Jag utgår från att Astrid Glas läste romanen och 
tog intryck av den och jag föreställer mig, att budskapet i boken låg 
helt i linje med hennes egna ambitioner.

Men kvinnliga journalister var inte så vanliga i landsorten. Det var 
huvudsakligen i Stockholm pionjärerna fanns och pennskaften.113 Och 
de arbetade aldrig högst upp i hierarkin utan nästan enbart på den 
allmänna redaktionen. Astrid Glas blev något av en kvinnlig pionjär 
i Umeå. I mars 1917 fi ck hon en tjänst på Västerbottens Kuriren som 
redaktionens första kvinnliga medarbetare. Hon valdes bland sju sö-
kande.114 Hon hade redan på hösten 1916 börjat medverka i tidningen. 
Astrid Glas stannade på tidningen i två och ett halvt år. I ett kåseri i 
Västerbottens Kuriren 1940 berättar Astrid Väring om sin journalistiska 
gärning. Hon skriver:

Och en vacker dag tog jag Gud i hågen och sökte en ledigför-
klarad plats på Västerbottens-Kurirens redaktion i min hemstad. 
Till inte ringa förfäran för min gamle konservative far, som nog 
ansåg att jag därmed försvurit mig åt Belsebub. Den frisinnade 
’Kurre’ ansågs på den tiden oerhört anarkistisk och samhällsfarlig 
i vissa kretsar, mycket värre än den värsta kommunisttidning i 
våra dagar därför att den rörde upp ett och annat i den stillastå-
ende ankdammen.115
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Med tanke på hennes bakgrund var det nog fl er i släkten än fadern, 
som var upprörda över hennes journalistiska val. Det förhöll sig så 
nämligen, att de styrande i staden – till vilka släkterna Scharin och 
Glas i decennier hade hört – betraktade Västerbottens Kuriren som en 
veritabel skandaltidning, för Gustav Rosén, tidningens chefredaktör, 
hade i allra högsta grad försökt rubba cirklarna i stadens ståndshierar-
kier.

Västerbottens Kuriren grundades år 1900 som en följd av en fusion 
mellan de övriga tre tidningar som då fanns i staden. Syftet med 
tidningen var sålunda i första hand att undvika en monopolisering 
av pressen i Umeå, men huvudsyftet blev att verka som en oppo-
sitionstidning.116 Gustav Rosén (1876-1940) övertog ledningen för 
Västerbottens Kuriren 1903. Därmed fi ck den en genomtänkt politisk 
åskådning. Den blev ett organ för den organiserade nykterheten och 
det organiserade frisinnet i södra delen av länet. Den stärkte sin posi-
tion genom att redan före 1909 års rösträttsreform bygga upp en stark 
opinion för dessa idéer. Frisinnet i Norrland fi ck en starkare betoning 
på nykterhet, nedrustning och kamp mot bolagen än i övriga Sverige. 
Västerbotten var dess starkaste fäste och där var Gustav Rosén en av 
portalfi gurerna.117 Att Västerbottens Kuriren skulle bli en omstridd tid-
ning efter Gustav Roséns inträde på scenen var sålunda ofrånkomligt. 
Han var nämligen en energisk man, som ville omdana samhället i stort 
som smått. Gustav Rosén ville gå i spetsen för en demokratiserings-
process i Umeå först och främst genom att föra en samhällskritisk 
debatt i sin tidning. En demokratisering av det konservativa Umeå var 
inte gjort i en handvändning. Motståndet var hårt, och i stridens hetta 
skaffade sig Rosén många personliga fi ender. Hans taktik gick ut på 
att slå ned på de enskilda fallen av maktmissbruk. Därvid drog han sig 
inte för att gå till personangrepp mot stadens och länets ämbets- och 
tjänstemän, ja mot all överhet. I sin hätska kampanj mot det konserva-
tiva lägret drabbades Västerbottens Kuriren fl era gånger av åtal. Ett av 
tryckfrihetsåtalen ledde till att Rosén dömdes till tre månaders fäng-
else. Det var våren 1916.118 

På hösten samma år skrev Astrid Glas sin första artikel i Västerbot-
tens Kuriren. Vilken utmaning mot de konservativa i Umeå! En ung 
kvinna med högborgerlig bakgrund sökte sig till journalistiken, vilket 
i sig var anmärkningsvärt, men ännu värre var det, att hon sökte sig till 
den mest skandalomsusade tidning som tänkas kunde.

Det tycks ha varit ett genomgående drag i Astrid Värings levnads-
historia, att hon lätt blev engagerad och gav sig i kast med en uppgift 
som hon trodde på utan att riktigt tänka på konsekvenserna. I många 
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fall blev lärdomen utvecklande och värdefull – som i det här fallet 
– andra gånger kunde den bli mycket besvärande för henne själv, 
såsom då hon i början av andra världskriget samarbetade med den 
tyskvänliga Magda Bergqvist von Mirbach.

Journaliståren

Som journalist började Astrid Glas sålunda sin karriär på en social-
liberal tidning, som stod i klar opposition mot residensstadens kon-
servativa styresmän. Men Västerbottens Kuriren gav henne chansen att 
bli journalist vilket var hennes högsta önskan. Troligen tilltalades hon 
också av att tidningen var just en oppositionstidning. 

Demokratiseringsprocessen i länet hade kommit igång på allvar, 
när Astrid Glas började sin tjänst på Västerbottens Kuriren.. Trots hen-
nes konservativa bakgrund tycks hon inte ha haft några svårigheter 
att anpassa sig till den radikala tidningsmiljön. Tvärtom förefaller det 
som om hon stortrivdes på redaktionen. Hon fi ck där pröva på lite av 
varje, men mest skrev hon recensioner under pseudonymen Rita. Hon 
hade också planer på att fortsätta som journalist i Stockholm.119

Redan innan Astrid Glas blev anställd på Västerbottens Kuriren med-
verkade hon i tidningen, som tidigare nämnts. Den 31.12.1916 fi nns 
en nyårsnattsaga införd i tidningen. Den är undertecknad Rita.120 Sa-
gan om ”Vad Lapp-Ante såg nyårsnatten” är mig veterligt det första 
manus med litterära ambitioner som Astrid Glas låter offentliggöra. 
Den är av intresse, därför att läsaren här för första gången får en in-
blick i författarens föreställningsvärld.

Till innehållet följer sagan helt den ”säregna genre av högstämda 
lovsånger till norra Sverige”, som var så vanlig vid sekelskiftet.121 
Sverker Sörlin kallar denna genre för ”Norrlands kosmologi, en ska-
pelsehistoria i koncentrat”.122 Sagan om Lapp-Ante är ett utmärkt ex-
empel på denna kosmologi. Här fi nns alla ingredienserna: En underlig 
lapp-pojke som blir vittne till det stora undret, det väldiga norrskenet 
som liknas vid Guds vingar och som försätter Lapp-Ante i hänförelse, 
det gamla året vars tunga steg ”gingo i takt med världens eget stora 
hjärta” och det nya året som föds lik en blå stjärna ”mitt bland norr-
skensfl ammorna”. I denna extatiska stämning föds ett nytt hopp för 
mänskligheten, och det hoppet tänds i norr. Ett par citat ur sagan kan 
vara på sin plats. Det är det gamla årets önskan, att det nya året ska 
födas i norr, och han säger varför:
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Men jag ville, att hans ögon först skulle öppnas häruppe mot den 
fria rymd, där Gud ännu skriver sin heliga vilja med eldskrift. 
Han skulle se allt detta vita och rena först av allt, så kanske han 
ändå till slut får kraft att tvätta bort allt det blod, som nu ström-
mar över den olyckliga världen därute.

Det nya årets födelse beskrivs på följande sätt:

Då tändes en stor, blå stjärna mitt bland norrskensfl ammorna 
däruppe på himmeln. Den brann en minut så stilla som en tanke, 
så föll den i en vid båge ned till jorden, rakt mot bärget, där lap-
pojken stod. Bländad slöt han ögonen, men han öppnade dem 
åter, vid att någon drog honom i ärmen. När han vände sig om 
stod där en pojke, knappt så lång som han själv. Guldgult, lockigt 
hår hade han, och kinderna voro alldeles rosiga av kylan, och den 
svarta Ante tyckte, att han var det vackraste han sett.

Här fl ödar naturromantiken. Här fi nns kontrasterna mellan norr 
och söder, fred och krig, stillhet och vapenskrammel, renhet och 
blodspillan. Detta är norrlandspatriotism i sin prydno. Den var som 
sagt inte alls ovanlig. Den hängde samman med den snabba industria-
liseringen av Norrland under slutet av 1800-talet, som jag har pekat på 
tidigare. Då trädde Norrland fram ur sitt dolda förfl utna och uttryckte 
ett självhävdelsebehov gentemot övriga Sverige. Som jag redan nämnt 
bröt den starka självkänslan fram inte minst i den norrländska littera-
turen och en ny litterär tradition skapades.

Sagan om Lill-Ante var det första anspråkslösa försöket att närma 
sig en norrländsk författartradition. Men tills vidare var den ett udda 
inslag i Astrid Glas litterära utveckling. Hon fortsatte emellertid att 
skriva några korta lyriska naturbetraktelser med norrländskt motiv i 
Västerbottens Kuriren. I ett kåseri uttrycker hon sin kärlek till den norr-
ländska vintern på följande sätt:

Skogen är så underbart vacker just nu. – Där träden stå raka un-
der sin tunga snöbörda likna de ljusen på ett aldrig fl äckat altare. 
Blek brinner solen i en glänta, fälten ånga som av rökelse. Och 
blå slingra sig skidspåren in mellan stammar och under hängande 
snövalv.
 Ja, Norrland, vem som såg din vita vinter kan undgå att älska 
dig? 123
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Några månader senare är det marshimlen som får sin beskrivning:

Det lider mot mars. Himlen börjar få denna glasklara ton, som 
den alltid har under den tidiga vårvintern här uppe. Likt en väl-
dig kupa prässar den sig fast ned mot jorden, det blir så tyst under 
den. Så ovärkligt och svalt.124

När Astrid Glas väl var förankrad i Umeå och Norrland efter sitt 
guvernantår i Västergötland blev den typen av naturlyrik mer sällsyn-
ta. I början av journalistkarriären fi nner man också i tidningen några 
polemiska och spirituella kåserier, som är undertecknade Rita. Hon 
förskaffade tidningen t.o.m. ett tryckfrihetsåtal 1916 på grund av en 
drift med stadens tidigare mäktige biografdirektör Bror Abelli,125 ef-
tersom hon hade kallat en av honom ägd teatersalong för en råttfälla. 
Bror Abelli försvarade sin teater i den konservativa tidningen Ume-
bladet. Några veckor senare gav Astrid Glas svar på tal i Västerbottens 
Kuriren. Några rader ur det sarkastiska genmälet är värt att återge:

Ja, nog visste vi alla, att direktör Abelli var en ’stämningsmän-
niska’, men att han så totalt skulle låta stundens stämning ta 
överhand över förståndet, det väntade vi ändå inte. Hans vrede är 
så elektrisk, att håret bör resa sig till en rent av förfärande höjd. 
Ett sublimt skådespel liksom alla lössläppta naturmakter! Men 
tyvärr, från det sublima till det löjliga är blott ett tuppfjät även 
för en Chantecler. För en skald, en konstens beskyddare att börja 
diskutera sådana små språkliga petitesser som råttans genus!
 Emellertid, nu vet jag, vad det vill säga att vidröra den, som 
en gång var vår oomstridde Petronius. Eller rättare sagt något 
av det, som hans liv och anda haver. Jag kom från en annan stad 
och visste inte, att det var förbjudet kritisera just direktör Abel-
lis olika konsttämpel – nu vet jag det, men om direktör Abelli 
därmed vill hava sagt, att de äro  u n d e r  eller  ö v e r  all kritik, 
lämnar jag åt honom själv att avgöra. 126

Kåserier, polemiska eller mer oförargliga, upphörde efter en tid. 
Det var i stället mest som kulturjournalist Astrid Glas verkade i tid-
ningen. Framförallt intresserade hon sig för teatern. Hennes teater-
recensioner var kunniga och insiktsfulla, men hon var som framgått 
upprörd över att Umeå hade en sådan urusel teaterlokal. Dessutom 
ondgjorde hon sig över att norrlänningen ibland fi ck nöja sig med 
sekunda teater: ”Det är inte ofta Umeå-publiken hugnas med något, 
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som kunde kallas teaterevenemang. I allmänhet tilltro oss teatersäll-
skapen om förfärligt dålig smak häruppe.”127

Minervas föreläsningar var som sagt också ett av hennes skötebarn. 
Hon refererade med stor entusiasm så gott som samtliga Minervas 
föreläsningar under åren 1917, 1918 och fram till sommaren 1919. 
Folkbildningen låg henne onekligen mycket varmt om hjärtat. När 
därför umeborna någon gång uteblev från ett intressant föredrag, 
läxade hon upp dem i tidningen och undrade, hur det stod till med 
kunskapstörsten hos umeborna.128

Men det hände, att någon föreläsare inte behandlade sitt ämne med 
den respekt och inlevelse, som recensenten hade förväntat sig. Då var 
Rita inte nådig i sin kritik Vid ett tillfälle höll ”dosenten Kjellman” ett 
föredrag över ämnet ”Känn ditt land”. Rita menade, att föreläsningen 
mest liknade en snabblektion i geografi . Okunskapen om Norrland 
gjorde henne upprörd. Hon protesterade mot uppfattningen, att det 
inte skulle ha funnits några människor i Porjus, innan vattenkrafts-
byggarna kom dit. Och hon avslutade sin recension på följande sätt: 

Det fi nns många, som om somrarna turista i Norrland, klappa 
den hederlige ’lappen’ – för det äro vi väl allihop – vänligt på 
axeln och lämna honom så till hans vinters ensamhet och tunga. 
Och som gärna till en väldig bild av  h e l a  Norrland före -50-
talet skulle foga förklaringen: ’Så såg  N o r r l a n d  ut, innan 
människan kom dit’.
 Sant och rättvist vore, att i stället säga: Så såg Norrland ut, 
innan pänningen kom dit. 
 Dixi.129

En gång besökte Astrid Glas Degerfors Folkhögskola i Vindeln. 
Det besöket resulterade i en lång och innehållsrik artikel. I den skrev 
hon bl.a. om de planer hon själv hade en gång att bli lärarinna – men 
inte vilken lärarinna som helst. Om sin egen lärarutbildning skrev 
hon: ”Jag gick och lärde mig mångahanda om pedagogik och metodik 
och de andra metoderna att kemiskt sönderdela en barnasjäl av medel-
typ.” Att undervisa självsäkra eller håglösa ungar hade hon aldrig haft 
lust till. Däremot hade hon svärmat för Rousseaus uppfostringstankar 
under seminarietiden och hade då tyckt, att alla ungar borde skickas ut 
i Émiles sällskap för att sedan återvända till skolbänken, när hungern 
efter böcker blev akut. Då skulle man kunna lyckas med sin undervis-
ning. Astrid Glas skriver: På seminariet fann hon, att ”De enda skolor, 
som i praktiken något tillämpade Rousseaus anda, […var] folkhögsko-
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lorna. Där kunde man vara säker på det verkligt levande intresset och 
den brinnande vetgirigheten”. Allt detta tycker Astrid Glas, att hon nu 
får bekräftat på folkhögskolan i Vindeln.130

Man kan se en viss förskjutning i Astrid Glas’ journalistik under 
åren på Västerbottens Kuriren. De lyriska naturbetraktelserna och de 
polemiska inslagen minskar med tiden. I stället återfi nner man hennes 
pseudonym under sociala reportage och i artiklar om rösträttsfrågan. 
Men recensioner av kulturprogram pågår hela tiden. De sociala repor-
tagen var med stor sannolikhet inspirerade av chefredaktören Gustav 
Rosén, vilken månade mycket om de fattiga i samhället. I Västerbottens 
Kuriren förekom därför av och till sociala reportage, vilka ofta utmyn-
nade i insamlingar av olika slag. Rita hörde till dem som fi ck vässa sin 
penna för dessa skriverier. Hon gjorde bl.a. hemma-hos-reportage 
hos några fattiga familjer med många barn. Hon fi ck därigenom en 
inblick i levnadsvillkoren ”[h]os dem som ha det värst”, något som 
inte lämnade henne oberörd.131 Men som utanförstående reporter 
kunde hennes artiklar bli besvärande känslosamma.

Ett av dessa sociala reportage från första världskrigets slutskede 
vill jag särskilt peka på. Rita får nämligen där möjlighet att förena ett 
socialt engagemang med norrländsk självhävdelse. Artikeln har den 
långa rubriken: ”Våra sommarbarn från Stockholm. De små skellefte-
gästerna i Vännäs. En titt i vagnen medan tåget väntar.”

Rita befi nner sig på järnvägsstationen i Vännäs och ser där, hur 
Barnensdagsföreningens folk från Umeå hälsar de undernärda stock-
holmsbarnen med ”ett glas präktig Norrlands-mjölk”. Rita skriver, att 
under den dyrtid som råder nu under kriget får alla föräldrar slita och 
släpa för att försörja sina barn:

Men ingenstans så hårt och så bittert som i Stockholm, vår vackra 
huvudstad, som vi en gång voro så stolta över, men som nu är så 
vimlande fullt av utländskt och inhemskt rofferi. Om striden för 
brötbiten här är hård, går den där på liv och död. Hur far och 
mor där nere än släpa och slita kommer kanske en dag, då de 
modlösa måste låta händerna falla i knäet med ett: ”Vad båtar det 
till?” […] Hur tror du då det skall kännas, när de så en vacker för-
sommardag få veta, att barmhärtiga människor ha tänkt på dem 
långt uppe i en landsända, som de till dags dato ganska litet be-
kymrat sig om. Att deras små bleka stackare skola få slippa ut från 
sin mörka gård med soptunna och allt till en den allra grönaste 
sommaräng, ja, just en sådan doftande klöveräng, som du ser på 
bilden här uppe. Att de skola få komma till ett sagoland, där det 
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ännu fi ns sådana under som mjölk och smör och att de få stanna 
där hela sommaren.

I slutet av artikeln försöker hon släta över klyftan mellan norr och 
söder genom att hänvisa till barnen:

Vi här uppe – en gång sågo vi skogen skövlas. Nu gäller det ung-
skogen. Sveriges ungskog! Barnen! Framtiden. De svåra årens 
hopp och tröst. Det gäller att knyta ett kärlekens och tacksam-
hetens band mellan bygderna i norr och söder, mellan stad och 
land.132

Trots de vackra orden döljer sig här en motsättning mellan norr 
och söder, storstaden och landsbygden. Det var sörlänningarna enligt 
Astrid Glas som en gång skövlade skogen i norr. Nu tar norrlänning-
arna hand om deras barn och ger dem mat, hälsa och omsorg.

1919 handlade många av Ritas artiklar om vad rösträtten skulle få 
för betydelse för kvinnorna i framtiden. Det var det år då bl.a. politisk 
rösträtt för kvinnor antogs första gången. (Efter nyval bekräftades 
grundlagsändringarna 1921). En lokalförening till Riksföreningen 
för Kvinnornas Politiska Rösträtt – FKPR – hade bildats redan 1903 
i Umeå.133 Rita var med i två år och rapporterade utförligt om för-
eningens möten vid två tillfällen 1918 och 1919.134 FKPR stod också 
bakom den första upplysningskursen för kvinnor, som gick av stapeln 
i mars 1919 i Umeå. Avsikten med kursen var att ge kvinnor större 
kunskaper i kommunala och politiska frågor. Rita var på plats och re-
fererade några av föredragen i Västerbottens Kuriren. De styrande inom 
FKPR var mycket optimistiska inför de möjligheter som öppnade sig 
för kvinnorna i det offentliga livet. Den optimismen smittade av sig 
på Ritas reportage.135

Om man ska sammanfatta Astrid Glas journalistik i stilistiska ter-
mer under åren på Västerbottens Kuriren kan man säga, att hon pend-
lade mellan en slagfärdig och kvick kåseristil och en norrlandspatrio-
tisk naturromantik, mellan en saklig och analytisk recensionsstil och 
känslosamma socialreportage. I Astrid Värings författarskap fi nner 
man prov på alla dessa stilarter. 

Hur hade då journaliståren präglat Astrid Glas’ samhällsuppfatt-
ning? Alla hennes artiklar, reportage och recensioner tyder på en 
fullständig lojalitet med och uppslutning kring Västerbottens Kurirens 
chefredaktör Gustav Roséns frisinnade linje. Min tolkning är den, att 
Astrid Glas radikaliserades i sin samhällsuppfattning under dessa år 
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och att hon stärktes i sin norrlandspatriotism, men framförallt att hon 
fi ck träning i att offentligt uttrycka sin uppfattning i skilda ämnen.

I maj 1919 slutade Astrid Glas på Västerbottens Kuriren. Hon fort-
satte dock att skicka artiklar och dikter till tidningen under några år. 
I maj 1919 gifte hon sig med teologen och läroverksadjunkten Eugen 
Väring och fl yttade med honom till västgötaslätten, som hon tidigare 
uttryckt sin motvilja mot, närmare bestämt Vänersborg.

Giftermål och de första åren i Vänersborg

För åren 1921 till 1945 fi nns ett ganska rikt källmaterial att tillgå i 
form av brev från Astrid Väring till systern Tyra Glas i Umeå, något 
som jag tidigare har nämnt. De fl esta breven är koncentrerade till åren 
strax efter 1930 och åren kring 1940. Att de båda syskonen skrev så 
fl itigt till varandra – ibland varje vecka – beror på att de stod varandra 
mycket nära. Astrid Väring nämner fl era gånger i sina brev, att systern 
var hennes enda verkliga vän, den enda hon kunde lita på. Tyra Glas 
å sin sida beundrade mycket sin yngre och begåvade syster och gjorde 
allt som stod i hennes makt för att bistå denne. I breven märks det på 
det sättet, att Astrid Väring ber systern utföra en rad ärenden, men 
framförallt ber hon om pengar och Tyra Glas ställer upp. Breven är 
spontana, präglade av stundens stämning och fullklottrade till sista 
millimetern. Ändå insmyger sig en misstanke. Anade Astrid Väring, 
att någon annan än systern kunde vara intresserad av hennes brev? 
Den 7.12.1932 skriver hon nämligen till Tyra Glas:

Hoppas ingen kommer på den idén att utge mina samlade brev 
till dig! Då tror han väl bara att vi levt rövare jämt! Om det dag-
liga slitet, motgångarna, förhoppningarna, förargelserna etc., 
varför skulle man skriva om dem? Sådant behåller jag mest för 
mig själv. Och livets mångahanda frestelser, som sannerligen inte 
tycks bli mindre med åren!136

Om Astrid Väring misstänkte, att hennes brev till systern en gång 
skulle ges ut, kunde man tänka sig att innehållet i dem vore en smula 
tillrättalagt. Som hon själv säger i brevet, är det antagligen så att hon 
inte lämnar ut sina innersta tankar och känslor, vilket kunde vara ett 
bevis på att hon tänker sig för innan hon skriver. Men mitt intryck av 
breven är, att man får en mycket god bild av personen Astrid Väring, 
om man läser mellan raderna. Där framträder nämligen en spontan, 
ombytlig, temperamentsfull och ganska krävande person, som stän-
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digt har någonting på gång. I fl era brev ber hon dessutom systern att 
inte yppa för någon vad hon har sagt.

Den äktenskapliga lyckan ställdes redan från början på hårda prov. 
Astrid Värings önskan om att få skriva gick inte att förena med ma-
kens drömmar om en karriär inom prästyrket. Astrid Väring kunde 
inte tänka sig att gräva ner sig i en tillvaro som prästfru på landet. 
Båda fi ck lov att kompromissa – i början till förfång för båda. Eugen 
Väring fortsatte som läroverksadjunkt men trivdes inte med yrket. 
Astrid Väring fi ck inte den tid hon behövde för sitt skrivande.

Redan då Eugen Väring gifte sig med Astrid Glas hade han skulder 
att betala. Den ekonomiska skuldbördan blev sedan ett stående ämne 
i systrarnas brevväxling. Astrid Väring, som måste bidra till familjens 
försörjning, blev därför ofta tvungen att skriva sina artiklar, noveller 
och t.o.m. romaner under ekonomisk press. Även på det sexuella om-
rådet prövades Astrid Väring. I ett brev till systern skriver hon:

Jag säger intet ont om ’honom’, mer än om andra män. Men 
absolut säkert är att männen utan undantag i kapitlet kärlek står 
långt under kvinnan och äro gränslöst samvets- och hänsynslösa. 
Medan kvinnan hela sitt liv längtar efter kärlek och ömhet, får 
hon vanligen nöja sig med lidelse, som är mannens naturliga sätt 
att älska. […] Vad den ’fria’ kärleken beträffar, så var jag teoretisk 
anhängare av den – innan jag visste vad kärlek innebar. Tro mig 
– det fi nns ingen ’fri’ kärlek. Ett band uppstår alltid, som det är 
svårt att slita.

Hon ångrade inte, att hon hade gift sig med Eugen Väring, men:

Man känner sig så ensam och övergiven, så fjättrad och uttråkad. 
Och så gör man sådant, som man under andra förhållanden abso-
lut ej skulle göra. Efteråt kan man ej förklara det.137

Till sist konstaterar brevskriverskan: ”Mannen måste känna, att det 
är kvinnan som ger och han som får.”

Lojaliteten med Västerbottens Kuriren, dit Astrid Väring fortsatt att 
skicka artiklar, tycktes också ha fått sig en törn. I ett brev till Tyra Glas 
6.9.1921 kritiserade hon tidningen för att man där inte besvarade hen-
nes brev. Hon visste alltså inte, om man tänkte ta in hennes artiklar i 
Västerbottens Kuriren eller ej. ”Men blir väl detta uppklarat, skola de 
hädanefter slippa mig. Inte tänker jag vara springfl icka åt den ’liberale’ 
demagogen Rosén vidare.”138
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I en del av breven fi nns det en påfallande bitterhet. Kärleken hade 
inte blivit vad hon väntat sig. Hon blev nonchalant behandlad av sin 
gamla tidning Västerbottens Kuriren. Hon fi ck inte tillräcklig tid att 
skriva. Skvallret och instängdheten i den främmande småstaden gick 
henne på nerverna. Ekonomin haltade. Eugen Väring, som ännu inte 
fått någon fast tjänst, var tvungen att ambulera mellan olika platser 
och skolor. Detta ledde till en kris i äktenskapet. Astrid och Eugen 
Väring beslöt sig för att upplösa hushållet för en tid. De hade nu 
också ett barn att försörja, en pojke vid namn Terje, född 1921.139 
Astrid Väring skriver till systern 29.08.1923, att hon skulle resa till 
släktingar i Sandviken för att skriva: ”Var ledig stund skall jag använda 
på skriftställeri.”140

Romandebuten

Redan året därpå var Astrid Väring tillbaka i Vänersborg. Hennes man 
hade nu fått fast tjänst och familjen kunde etablera sig för gott.141 

Resultatet av ”friheten i Sandviken” blev debutromanen I rang 
med husets katt (1924). Romanen är självbiografi sk i så motto, att den 
handlar om en ung guvernant som tillbringar ett läsår på en gård i 
Västergötland. Recensenterna var ganska välvilligt inställda till roma-
nen, men i stort sett tog man den inte på allvar.

I debutromanen är handlingen som nämnts förlagd till ett landskap 
i södra Sverige. Därigenom skiljer den sig från Astrid Värings övriga 
romaner på 1920- och 1930-talen, som alla utspelar sig i nordnorr-
ländsk miljö. Man kan lätt få intrycket, att med I rang med husets katt 
gjorde författaren ett försök att skriva av sig sin besvikelse över mötet 
med en främmande landsända och en främmande kultur. I inlednings-
kapitlet till romanen kan man nämligen läsa följande:

Nyfi ken strövade hon efter Storgatan och tittade på butikerna 
och folket och fångade här och där en glimt av stadens själ. 
Detta var således vad småstadsborna söderifrån kallade ’gammal 
kultur’, när de som skrytsamma amerikaresande kommo upp till 
hennes land, Norrland. 
 Ja, nog var Åköping gammalt, men inte nog för att vara vack-
ert. Till sin huvuddel verkade det på sin höjd sextiotal med skval-
lerspeglar, massor av småbutiker, gamla portar och prång. Så 
klämd och skrämd den såg ut, så led på sig själv.
 Då var det helt annorlunda med hennes egen nordliga födel-
sestad. När den tröttnat på en tidsålder, brann den helt sonika 
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upp med rubb och stubb, för att sedan strax stiga upp som en ung 
och glad fågel Fenix ur askan igen. Mycket av oersättligt värde 
förlorade den väl på detta sätt, men man kunde andas fritt på dess 
ljusa breda gator.142

Städerna besjälas, blir ett med människorna. Det är inte bara norr-
landspatriotismen som slår igenom i det här stycket utan också ett 
slags förakt för de skrytsamma sörlänningarna som inte ser att deras 
gamla kultur för en synnerligen tynande tillvaro. Här är det norr-
landsstaden som står för moderniteten.

Det fi nns ett avsnitt till i romanen som förutom kontrasten norr 
– söder i början av boken pekar fram mot kommande produktion. Det 
är avsnittet om patron Älging, en frihetsälskande fantasimänniska och 
kvinnoerövrare som inte passar in i det vardagliga livet på gården. 
Han har blivit ”slättens fånge” och det slutar med att han begår själv-
mord genom att skjuta sig. (s. 62ff.) I romanerna Härmfågeln och I som 
här inträden… träffar man på liknande utanförstående gestalter.
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Kapitel 2

Romanerna Frosten och Vintermyren

In i en norrländsk litterär tradition

I Vänersborg fortsatte Astrid Väring sin folkbildande verksamhet. 
Hon hade också kvar sina förbindelser med Minerva i Umeå under 
några år. Några av de föredrag som hon höll i föreningar och i andra 
sammanhang fi nns fortfarande kvar som manuskript, andra fi nns om-
nämnda i ”Astrid Värings arkiv”. Flera föredrag handlar om svenska 
kulturpersonligheter. På Arbetarinstitutet i Stockholm talade hon om 
Ernst Josephson, ett tal som enligt recensenten framfördes ”med den 
vane föreläsarens säkerhet och dessutom på den klingande vackra 
norrländska dialekten”.143 På Fredrika Bremer förbundet i Väners-
borg höll hon ett par föredrag, ett av dem behandlade den Heliga 
Birgitta. På en föreläsningsturné till Norrbotten 1924 talade hon om 
C J L Almqvist, Jenny Lind, Münchhausen och fru Nordenfl ycht.144

Journaliståren i Umeå hade öppnat Astrid Värings ögon för de 
demokratiska värdena och för de sociala orättvisorna i samhället i 
det norrländska frisinnets anda. Men på 1920-talet förefaller det 
som om författaren började tillägna sig en mer konservativ livssyn. 
Kanske berodde det på en längtan hem, inte bara till det norrländska 
snölandskapet utan också till ett Norrland i gången tid. I vilket fall 
som helst, nu började den traditionella livsåskådning med norrländska 
förtecken ta form, den som sedan skulle bli hennes ledstjärna i hennes 
författarskap. 

Astrid Värings sökande efter en egen författaridentitet kan man 
spåra i den artikel jag nämnde i inledningen skriven 1924 och som 
fi nns återgiven i Västerbotten. Där berättar hon, hur hon upptäckte 
sin farfars dagbok och en hel del andra släktpapper och hur denna 
upptäckt väckte hennes ansvarskänsla men också hennes fantasi. Hon 
kände en stark samhörighet med sina förfäder och förstod, att hon 
måste ta vara på och förvalta deras upplevelser och erfarenheter: 

Vad jag velat säga med min lilla anspråkslösa hembygdsbit är 
emellertid följande: det bästa jag fann, det var ej innehållet i de 
gamla papperen och urkunderna utan det var en fast och person-
lig anknytningspunkt till det gamla och förgångna, ett nytt och 
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levande intresse för allt detta, som varit och ännu är en del i oss 
själva.145

Den här artikeln samt ett föredrag hållet av Astrid Väring vid mit-
ten av 1920-talet tyder på att hennes författarambitioner var inriktade 
på att följa en norrländsk berättartradition varvid särskilt den väster-
bottniska hembygden skulle lyftas fram i ljuset. Med utgångspunkt 
från denna förankring i hembygden höll Astrid Väring sålunda ett 
föredrag om ”våra mest kända norrländska författare”.146 Anförandet 
hölls vid två tillfällen, dels vid Minervas årsmöte i Umeå 1924 och dels 
på Fredrika Bremer-förbundets möte i Vänersborg i oktober 1925. 
Talet är skrivet med bläck, men tillägg har gjorts med blyerts både i 
början och i slutet. Det är uppenbart att dessa tillägg har gjorts inför 
det senare mötet, eftersom man i dessa blyertsanteckningar kan se 
en viss skillnad i talarens förhållningssätt till sin publik. Föredraget 
handlar om Pelle Molin, Olof Högberg, Ludvig Nordström och Hil-
dur Dixelius-Brettner.

I inledningen till det anförande som Väring höll i Vänersborg, talar 
hon om Norrland såsom varande ”framtidslandet”. Hon menar, att 
det är den gängse bild som ges av Norrland ”så här söderut”. Tack 
vare sina väldiga malmtillgångar ska Norrland säkert komma att bli 
ett rikt land, inte bara ekonomiskt utan antagligen också kulturellt, 
tror hon. Men det är egentligen inte det som intresserar henne. Vad 
hon vill omtala för den okunnige sörlänningen, det är att Norrland 
faktiskt också har en historia, en gammal kulturhistoria. Därtill kom-
mer en litteratur av hög kvalitet, men den är ung och inte så omfat-
tande ännu. ”Folket däruppe har mera levat sin litteratur i stället för 
att skriva den”, menar hon. Den fi nns sålunda där men i muntlig 
form. Den har inte tecknats ned ännu. Med detta vill hon säga, att den 
muntliga berättartraditionen är rik men inte den skriftliga. Till detta 
återkommer hon fl era gånger längre fram i sitt föredrag. Det fi nns 
alltså en rik skatt att ösa ur för den som vill berätta om gångna tider 
i Norrland, om folktro och skrock och om underliga människoöden. 
Som framstående representanter för den ”kulturhistoriska genren” 
inom litteraturen berättar hon därefter om sina fyra norrländska för-
fattare.

Först nämner hon Pelle Molin och menar, att han i sin Ådalens poesi 
koncentrerat så mycket av det säreget norrländska, att han alltid skall 
vara ”vårt klassiska namn” inom litteraturen. Där fi nns naturen med 
dess trolska stämning. Där fi nns folket med dess dubbelliv i vardag 
och mystik. Där fi nns sagorna.
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Sedan kommer hon in på den allmänna uppfattningen, att Norr-
land saknar en litteratur, därför att Norrland saknar traditioner. Ing-
enting kan vara mer felaktigt. Den muntliga traditionen är lång men 
tyvärr dåligt utnyttjad i skrift. Det är Olof Högbergs ovanskliga ära att 
ha gett oss vår kulturhistoria tillbaka, påpekar hon. Den stora vreden är 
enastående och originell men tyvärr alltför litet känd, vilket visar att 
Norrland fortfarande befi nner sig i den kulturella utmarken. Den stora 
vredens betydelse är just den, att den bygger på den muntliga traditio-
nen, på folkets sagor och sägner, ja, ett helt folks fantasiarbete, påstår 
Väring. Den är en sentida Edda. Där handlar det om norrländsk 
skogsmystik och primitivism, som försvarar sig mot, men besegras 
av den söderifrån kommande civilisationen. Det uppstår en överklass 
som förtrycker det frihetslängtande folket, men tack vare kristendo-
men upphävs så småningom vredens bann. Romanen är en enda stor 
frihetshymn, i vilken det norrländska folket är hjälten, menar Väring.

Talaren är djupt imponerad av Olof Högbergs lärda och mäktiga 
verk, vars resultat bygger på mångåriga studier i historia, etnologi 
och norrländska dialekter. Efter denna lovsång till Olof Högberg 
och Den stora vreden mattas talet något inför nästa författarporträtt 
som är Ludvig Nordström, även om han också får sin beskärda del av 
beröm. Hos honom är det realismen och humorn i skildringen av det 
instängda, borgerliga småstadslivet som Väring har fastnat för. Men 
hon uppmärksammar också Nordströms skildringar av norrländsk 
natur och ångermanländskt folkliv. ”[P]ärlan bland hans böcker” an-
ser hon vara boken Fiskare med vilken författaren slog igenom. Den 
handlar om ”fi skarbefolkningens liv vid Bottenhavet”. Ett viktigt skäl 
till att den boken blev så lyckad var – enligt Väring – att Nordström 
hade bott en längre tid hos fi skarbefolkningen och delat deras hårda 
liv i helg och söcken. Han kände deras tillvaro inifrån. Till sist näm-
ner hon Nordströms ”underliga artiklar om Urbs, ’världsstaden’”. De 
artiklarna har Väring ingen förståelse för. Hildur Dixelius-Brettner 
uppmärksammar Väring därför att hon är ”Västerbottens stora för-
fattarnamn”. ”Även inom den speciella norrlandslitteraturen har det 
landskapet hittills varit ett av de mest bortglömda”, anser Väring. 
Hildur Dixelius var visserligen född i Norrbotten och uppvuxen i 
Härnösand men i romantrilogin – de s.k. Prästdotterböckerna147 – är 
det ändå landskapet Västerbotten som får sin upprättelse. Talaren an-
ser, att författarinnan i sitt kulturhistoriska epos ger en övertygande 
och sann bild av det enkla och hårda livet i forna dagars Västerbotten. 
Skildringen är förlagd till själva gränslandet mellan obygd och kultur-
bygd, där kulturen så småningom tar över. Härden för den växande 
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kulturen är de västerbottniska prästhemmen. Enligt Väring vill Hil-
dur Dixelius främst hylla de gamla prästgårdarnas kvinnor och deras 
glömda gärning. Huvudpersonen i romanerna är därför en kvinna 
– prästdottern Sara Alelia, ”en personlighet av ädlaste virke” – som 
genomgår ovanliga levnadsöden. Föredragshållaren nämner också 
en annan viktig person i romanerna, nämligen prästen Norenius, 
en släkting till Dixelius och en person som kan uppfattas som direkt 
hämtad ur verkligheten. Denne man härstammar från Lövånger. Var-
för Väring är noga med att lyfta fram just prästen Norenius framgår 
av följande citat:

Vi se således att Hildur Dixelius-Brettner själv har västerbott-
niskt blod i ådrorna och detta förklarar den hemkänsla, med 
vilken hon fi nner sig tillrätta i våra säregna förhållanden.148

Ordet ”hemkänsla” är viktigt. Astrid Väring menar tydligen, att 
man inte kan skriva om en miljö utan att ha starka känslomässiga 
bindningar till området.

Det första intrycket man får av föredraget är, att här talar en sann 
norrlandsvän, som ser som sin plikt att föra vidare den tradition som 
tidigare norrländska författare lagt grunden till. Den uppfattningen 
står sig även vid ett noggrannare studium av texten. Men man blir 
lite besviken när man märker, att Väring skrivit av vissa avsnitt från 
andra författares texter. Jag har tittat närmare på den del av föredraget 
som handlar om Pelle Molin och Olof Högberg och funnit att så varit 
fallet. Den fråga som genast inställer sig är då: Delade Astrid Väring 
i sitt föredrag den uppfattning, som kom till uttryck i de texter hon 
hämtade material ur?

Vad gäller Pelle Molin har Väring inte bara till stora delar skrivit av 
Geijerstams förord till Ådalens poesi. Hon har också okritiskt tillägnat 
sig Geijerstams vildmarksromantiska inställning till Molins berättel-
ser. Hon har inte på något sätt ifrågasatt den. I sitt föredrag bidrog 
alltså Väring till den romantiska bilden av Pelle Molin och hans verk.

Att studera avsnittet om Olof Högberg och dennes roman Den stora 
vreden är intressant ur en annan synvinkel. Den stora vreden kom ut i en 
ny upplaga 1921. Då skrev Ludvig Nordström på nytt en artikel om 
Högberg och hans stora roman, denna gång i Ord och bild. Denna nya 
artikel avviker en del från den entusiastiska recension, fylld av norr-
ländsk självhävdelse, som Nordström skrev1906. Nordström sätter nu 
in Norrland i ett globalt sammanhang. Från denna nya artikel har Vä-
ring hämtat en stor del av sitt stoff om Olof Högberg. Vissa uttryck, 
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ibland hela meningar är tagna direkt därifrån. Frågan är, delar Astrid 
Väring Nordströms nya syn på Den stora vreden?

Nordström hade vid den här tidpunkten (1921) tillägnat sig tota-
lismens utvecklingsoptimistiska tankesystem. 149 För honom var Den 
stora vreden ett steg på vägen mot den försoning och det samförstånd 
som skulle prägla hans egen utopi om Världsstaden. Nordström 
menar, att det är det norrländska skogsfolkets frihetssträvanden som 
utgör kärnan i berättelsen. Men enligt Nordström speglar romanen 
något mera, nämligen en utvecklingsprocess i nationen Sveriges his-
toria, en process som börjar i hat och förtryck men slutar i försoning 
och samförstånd. Nordström tillfogar ytterligare en dimension:

Den är i själva verket en stor idédikt, vars rötter sänka sig djupt 
ner i kristendomens internationella historiska process och som 
utmynnar, där denna religiösa process i våra dagar utmynnat, 
nämligen i den moderna demokratin [...den] representerar en 
synnerligen originell syntes av 1800-talets internationella demo-
kratiska strömning och gammal svensk folklig frihetskamp i en 
stor historisk symbolbild.

Nordström avslutar sin artikel med förhoppningen, att ”Norrlands 
stora och stolta epos [...] skall bli ansett som ett av dessa sällsynta verk, 
vari den nationella själen uppenbarar sig.”150

Vad Astrid Väring däremot tar fasta på i romanen är det norr-
ländska kulturarvet. Enligt henne är Den stora vreden en norrländsk 
hjältesaga, i vilken folket gör uppror mot sekelgammalt förtryck från 
de söderifrån invandrande översåtarna. Även hon uppmärksammar, 
att Högberg anade ”denna världs undergång [dvs. den norrländskt 
primitiva världen, min anm.] med den nya civilisationens seger”. Men 
hon nämner inget om den nationella enhetstanken. När hon ska sam-
manfatta romanens grundtanke, uttrycker hon sig på följande sätt:

Den stora vreden är icke blott en s.k. historisk bok – den är fram-
förallt en väldig samhällsskildring, som ger oss det norrländska 
folkets tunga frihetskamp – den är en av våra största frihetshym-
ner.151

De båda tolkningarna av de Den stora vreden avslöjar en del om 
författarens livssyn. Nordström drar ut konsekvenserna av sitt reso-
nemang och talar om försoning, enhet, samförstånd och demokratise-
ring i ett globalt perspektiv men med norrländska förtecken. Väring 
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stannar vid det norrländska folkets frihetskamp mot den söderifrån 
kommande överheten. Hon tar ställning för regionen gentemot cen-
trum.

Frosten och Vintermyren: Receptionen

”Man kan gott beteckna den [Frosten] som en landvinning för vår litteratur. 
[...] Västerbotten har varit en obeaktad utkant.” (Algot Werin i Ord och 
bild, 1927)

Innan jag går in på syftet med romanerna – såsom jag har uppfat-
tat det – och därefter min tolkning av Frosten/Vintermyren vill jag 
först presentera några tongivande recensioner av böckerna. Det var 
nämligen vid läsningen av receptionen som jag för första gången blev 
uppmärksam på en viss skillnad i synsättet mellan kritiker från norra 
Sverige och de från södra Sverige. Detta gäller främst förväntningarna 
på norrlandslitteraturen, vilka tydligast kommer till uttryck i recen-
sionerna av Frosten.

När Frosten kom ut i april 1926 uppmärksammades den med ett 
stort antal recensioner i tidningar över hela Sverige. Det stora fl er-
talet recensenter var överens om att här framträdde en författarinna, 
som ägde både kulturhistoriska kunskaper och en förmåga att litterärt 
gestalta sitt stoff. Många var överraskade. Man hade inte väntat sig en 
norrländsk bonderoman med en sådan originalitet. Vad hade man då 
väntat sig?

Svenska Dagbladets recensent Gudmar Hasselberg formulerade 
utförligast den gängse uppfattningen av norrlandslitteraturen bland 
icke-norrländska kritiker:

Den s.k. norrlandslitteraturen åtnjuter bland estetikerna ett stad-
gat anseende för svulst och ihålighet. Pelle Molin och Olof Hög-
berg kunna gå an – men deras efterföljare! Och även den mest fa-
natiske norrlänning måste erkänna, att det tomma naturfrosseriet 
och den falska folklivsromantiken knappast någonsin fi rat sådana 
orgier som i en del norrlandsberättelser från seklets början. [...] 
i det hela torde den gamla Pelle-Molinska bilden av Norrland-
sagolandet vara den vanligaste söderut. Och Norrland det är ett 
– för främlingen -, man kommer aldrig ihåg, att det utgör mer än 
halva Sverige och att detta område ingalunda är ensartat, varken 
till natur, näringsliv eller folklynne.152
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I tidskriften Våra Nöjen uttryckte kritikern samma sak på följande 
sätt:

Norrland har inte det bästa rykte som litterär inspirationskälla. 
En jolmig sentimentalitet i stil med den, som ger sin falska glans 
åt Pelle Molins Sago-Gunnel, har alltför ofta satt sin prägel på 
den dikt, som hämtat sin ingivelse från fjällen och skogarna.153

Olle Holmberg i Dagens Nyheter gjorde också vissa påpekanden om 
norrlandslitteraturen: ”Vad är det Norrlandsskildringarna ofta hittills 
ha sysslat med att tala om för oss? Att forsfärder äro spännande och att 
skogarna ge ett dovt, deklamatoriskt eko, då man ropar i dem.”154

Men i tidningar från Övre Norrland mötte man ett annat tonfall. 
Där gick man till överdrift åt andra hållet. Där gladde man sig åt, att 
landsändan – ”den hänsynslöst styvmoderliga” – äntligen hade fått en 
värdig författare, som kände sitt Norrland inifrån. I Norrbottens Tid-
ning stod:

Det har skrivits så många underhaltiga s.k. Norrlandsböcker av 
icke norrlänningar, så man mången gång undrat, huruvida inte ti-
den ändock snart vore kommen, då en verklig diktare, som kände 
såväl naturen som det folk det gällde att skildra, framträdde.155

Kontrasten mellan tidningarna i söder och de i norr var påfallande. 
Carl Larsson i By t.ex. förundrade sig över, att någon kunde skapa stor 
dikt av ett så fult och kargt landskap som Västerbotten:

Man skall aldrig döma hunden efter håren. På främlingen gör 
Västerbotten i sin trista karghet, med sina grå husklungor och 
sin något ovänliga kust, sina oändliga tallhedar och fula stations-
samhällen ett intryck av olust.156

…medan recensenten i Västerbottens Kuriren stolt konstaterade, att 
äntligen framträdde en författare, som ägde ”en nästan lyrisk uppfatt-
ning av det västerbottniska landskapets säregna, ej för alla fattbara 
skönhet.”157

Recensenten i Norrländska Socialdemokraten skrädde inte orden i sin 
ensidiga bedömning av ”Ett knippe utmärkta Norrlandsböcker”, av 
vilka Astrid Värings Frosten var en. I den artikeln fi ck man veta, att 
dessa böcker ”äro skrivna av verkliga norrlandskännare och tillhöra 
sålunda icke den sliskiga typen gjorda norrlandsskildringar, vilkas 
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upphov är någon sydsvensk söndagsturist, som söker göra sensation 
av en liten färd i det stora landet.”158

Det är uppenbart, att många kritiker i södra delen av landet till att 
börja med associerade Frosten med den epigonlitteratur, som uppstod 
efter Pelle Molin, medan fl era norrländska kritiker i sin norrlands-
patriotism ansåg, att den typen av litteratur var skriven av sörlänning-
ar. Tydligt är också, att vissa kritiker betraktade bonderomangenren 
som en så uttjatad genre, att man knappast kunde förvänta sig någon 
förnyelse därvidlag. Nils Erdmann i Nya Dagligt Allehanda hade sin 
uppfattning klar, vad gällde bonderomaner:

När man läser en bondelivsskildring nu för tiden, känner man 
sig gärna en smula misstänksam. Genren är så fl itigt odlad, så 
exploaterad alltsedan Björnson skrev sina vackra och populära 
historier, att man lätt nog blir besviken. I dylik litteratur har 
nämligen insmugit sig så mycken oäkta sentimentalitet, så myck-
et rent kattguld, att man får leta efter pärlorna, även om man 
erkänner, att åttiotalsrealisterna gjort många och fi na upptäckter 
på området.159

Med alla dessa förutfattade meningar i åtanke var det inte under-
ligt, att man blev överraskad och i Norrland stolt, när man upptäckte, 
att Astrid Väring i Frosten introducerade någonting nytt och äkta.

Så gott som samtliga recensenter var överens om att Frosten inte 
tillhörde den så föraktade ”norrlandsromantiken”, utan att den var 
en sakkunnig och psykologiskt övertygande skildring om tålmodiga 
svenska bönders liv och gärning: 

 
Med denna bok träder Västerbotten fram i modern svensk skön-
litteratur och gör det med den äran.[...] Bokens helhetsverkan är 
dock avgjort sympatisk , och tycker jag mig fi nna det första av-
snittet mest konstnärligt komponerat och stiliserat, så har också 
boken andra del skänkt många starka intryck av god, här och där 
verkligt fängslande berättartalang, klar psykologisk blick, rik 
livserfarenhet.160

Det psykologiska förloppet i hennes roman omramas av en 
levande naturskildring, vartill icke fi nns motsvarighet hos fru 
Undset.[...] Teckningen av den hemlöse i hans utveckling till 
mannaåren har klarhet och konsekvens.[...] Astrid Värings skild-
ring illustrerar enligt Comtes historieindelning den metafysiska 
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tidsåldern i dessa västerbottniska gränsmarker, vilken en gång 
skall efterträdas av den vetenskapliga. Det är hennes romans 
förnämsta förtjänst, att hon konsekvent håller sig inom denna 
tidsålder, Frostens period.161 

Gudmar Hasselberg i Svenska Dagbladet ansåg, att man kunde ”be-
teckna Frosten som den främsta skildring av folklivet i övre Norrland 
som vi hittills äga i svensk skönlitteratur”.162

Frosten betraktades sålunda som en utmärkt representant för den 
svenska traditionella folklivsskildringen. Det var ingen av kritikerna 
som ifrågasatte detta. 

När Vintermyren kom ut året därpå (1927), fortsatte recensenterna 
att lovorda även den romanen, men överraskningsmomentet var bor-
ta. Nu visste alla var Västerbotten låg på den litterära kartan. Intresset 
riktades i stället mot de enskilda människornas öden eller mot roma-
nen i dess helhet, men kritiken var överlag mera svepande och mindre 
konkret. Olle Holmberg i Dagens Nyheter skrev t.ex. att ”Astrid Vä-
ring har som författarinna icke endast som man kallar vederhäftighet, 
soliditet; hon har också kraften, fantasin, temperamentet, det som icke 
kan förvärvas av den som inte har det och inte fullt beskrivas hos den 
som har det”.163 

Men det fanns undantag. Knut Barrs recension i Stockholms Tid-
ningen betonade karaktärsteckningen:

Astrid Värings nya bok fi nner jag bättre komponerad som roman 
än den föregående. Den är kvantitativt vidlyftigare men ändå 
fastare koncentrerad kring händelseförloppen, människoporträt-
ten och själsskildringarna. [Det kulturhistoriska stoffet är inte så] 
skrymmande i en berättelse, som främst vill teckna karaktärer 
och belysa idéers kamp.164

En av de första som recenserade Vintermyren och därmed angav en 
viss riktning för kritikerna, var Fredrik Böök. Även om han framförde 
vissa anmärkningar på bl.a. kompositionen, var han i stort sett mycket 
berömmande, framförallt i fråga om personskildringen. Om huvud-
personen i romanen skrev Böök:

Mats Jonsson är bottenärlig, den personifi erade hedern, produk-
ten av det hårda, samvetsgranna arbetet på åker och äng, där varje 
möda får sin lön men heller inte mera, där allt fusk och allt sken-
väsen är uteslutet, där pliktkänslan växer som en naturlig skörd ur 
de raka och djupa fårorna.
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Böök avslutade sin recension med följande ord: ”Och själva bilden 
av Mats Jonsson är ett ståtligt och karaktärsfullt porträtt, en allmän-
giltig typ för det bästa i bondelynnet och på samma gång en levande 
individ.”165 Böök menade sålunda, att det mest värdefulla i romanen 
var författarens förmåga att på ett övertygande sätt skildra den mo-
raliska halten hos den svenske bonden, som så framgångsrikt stred 
mot ondskan. Böök hade en stor opinionsbildande betydelse ännu på 
1920-talet. Det är möjligt att många recensenter av den anledningen 
uttryckte i stort sett samma uppfattning som han 

Ett uttalande av Fredrik Böök i en intervju, som publicerades da-
gen före Bööks egen recension av Vintermyren i Svenska Dagbladet, är 
av intresse i sammanhanget. I intervjun klagade han över det alltför 
ymniga bokutgivandet och över de litterära moderiktningarna. Det 
var i landsorten man hade den bästa, minst modeinfl uerade smaken, 
menade han. Det var ofta där de bästa böckerna skrevs, inte minst av 
kvinnliga författare. Han fortsatte:

För den, som lever och har sin varelse i storstaden, äro dessa 
böcker av ett oskattbart värde, en påminnelse om att han tillhör 
en organism, som lever och växer i det tysta utanför gatubelys-
ningens ljuskrets.166

På landet fanns ingen gatubelysning. Dit hade ännu inte det mo-
derna livet spritt sig. På landet fanns det organiska sambandet med 
jorden ännu kvar, menade Böök. Det var inte så konstigt att den kon-
servative Böök uppskattade Värings romaner med dess förhärligande 
av gammal bondekultur.

Två kritiker hade emellertid en helt avvikande mening om roma-
nen. Det var Sten Selander och John Landquist. Böök och hans adep-
ter tillhörde en äldre, mer traditionell falang kritiker med borgerliga 
livsvärden, i motsats till den unga generation som trädde fram efter 
första världskriget och vars uppfattning Sven Stolpe gjorde sig till tolk 
för på följande sätt: 

Vi tänka och känna annorlunda, vi har en annan uppfattning av 
var tillvarons tyngdpunkt är belägen än […] idylliska lantlivs-
skildrare, dessa den rofyllda traditionens pietetsfulla bevarare.167

Sten Selander menade i likhet med Stolpe, att Väring hade fallit 
till föga för en förlegad 1800-talsuppfattning, eftersom hon hade en 
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så naiv tro på bondesamhället. Han skrev, att Väring velat visa på 
brytningen mellan gammalt och nytt, men varför lät hon då det nya 
– industrin – stå för det onda och det gamla – bondelivet – stå för det 
goda? Det kunde inte Selander förstå.168 John Landquist var inne på 
samma tankegångar. Han skrev:

Hon har [...] förmält det tacksamma ämnet myren med ett annat, 
skogsavverkningen kontra bondejorden, som också visat sig ha 
ett starkt grepp på de romantiska svenskarna, särskilt de utanför 
Norrland bosatta. Överfl ödigt att säga, att skogsindustrien – som 
skapat det moderna Norrlands välstånd, kultur och ökade befolk-
ning – i hennes bok framstår som det ondas princip.

I själva verket går Landquist mycket längre än Selander och utdö-
mer Vintermyren helt och hållet. Han menar, att på den boken kan 
man placera ”det fasansfulla ordet: norrlandsromantik”.169

Frosten öppnade alltså kritikernas ögon för en ny och okänd 
landsända, trots att många sörlänningar från början var mycket miss-
tänksamma mot denna norrländska produkt. Kritikerna menade, att 
författaren beskrev och berättade om detta karga Västerbotten på ett 
sådant sätt, att läsaren kände sig fångad av landskapets säregna natur 
och människornas kamp för sin överlevnad. Man talade om skarp 
iakttagelseförmåga, psykologisk blick och god gestaltningsförmåga. 
Till författarens förtjänst hörde, att hon i sin roman höll fast vid ett 
utvecklingsstadium, då människorna med hjälp av magi eller religiöst 
svärmeri trodde sig kunna ändra på verkligheten. I Vintermyren tog 
recensenterna mer fasta på personskildringen men såg också på ro-
manen i dess helhet, varvid bedömningen blev ganska svepande. Den 
moraliska aspekten fi ck stort utrymme i recensionerna. Huvudper-
sonens ställningstagande i slutet av romanen, då han återvänder till 
hembygden, ifrågasattes inte. Undantag var två recensenter, Selander 
och Landquist, som opponerade sig mot hela projektet och menade, 
att verklighetsuppfattningen i Vintermyren var helt förlegad. John 
Landquist gick t.o.m. längre och menade, att boken över huvud taget 
inte gick att godkänna som ett litterärt alster. 

I recensionerna av Vintermyren märker man sålunda en tydlig rå-
gång mellan två kritikerskolor; en traditionell med Fredrik Böök i 
spetsen och en modernare med framförallt John Landquist som en av 
företrädarna.
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Författarens syften med romanerna

Här vill jag göra ett försök att tänka mig in i den situation som Astrid 
Väring befi nner sig, då hon sätter sig ner för att skriva först Frosten och 
sedan Vintermyrern. Jag tänker mig, att Astrid Väring sitter i familjens 
våning i Vänersborg och ska skriva sin roman om Västerbotten. Hon 
längtar bort från den blåsiga västgötaslätten med dess fuktiga klimat 
upp till det skogrika Västerbotten där ”framtidslandet” är på väg att 
skapa ett ökat självförtroende bland människor tack vare sina natur-
resurser.170 Hennes hemlängtan har ett drag av nostalgi. Hon har 
ryckts med av den starka medvind som hembygdsrörelsen har fått i 
landet och ser i andanom vad hon själv skulle kunna bidra med på det 
området. Hon har just hållit ett föredrag vid två tillfällen om några 
norrländska författare, som alla med emfas försvarat den norrländska 
kulturen och historien. Första gången höll hon sitt föredrag på Mi-
nervas årsmöte i Umeå, där hennes åhörare var väl hemmastadda med 
de norrländska författarnas betydelse för Norrland. Andra gången ta-
lade hon inför en kvinnlig Fredrika-Bremer publik i Vänersborg. Den 
publiken visste inte särskilt mycket om norrländskt författarskap eller 
om Norrland över huvud taget.

På bordet framför henne ligger farfaderns dagbok och andra släkt-
papper från kistalarikan. Hon skriver brev till sin syster, som bor kvar 
i Umeå, och ber henne komma ner till Vänersborg till julen, så att de 
kan få tillfälle att skvallra om umeborna. Författaren har riklig tillgång 
till både muntligt och skriftligt berättargods, som hon tänker forma 
till en entusiastisk skildring av sitt Västerbotten. Det ska bli en genuin 
folklivsskildring, och hon gläder sig åt att skriva den.

Låt oss anta, att det är i den här andan som Astrid Väring skriver sin 
roman om Västerbotten. Med utgångspunkt i en historisk ram, låter 
hon sin entusiasm, nostalgi och längtan till sitt eget säregna landskap 
komma till uttryck. Men hon är hela tiden medveten om att hon inte 
får förfalla till romantiska drömmar, för hennes uppgift är att upplysa 
läsarna om vad Västerbotten – detta landskap som nästan inte existe-
rar i litteraturen – står för i all sin mångfald. Hon vill berätta på gam-
malt vis om denna nordliga landsända, så att läsarna verkligen känner 
sig berörda. Men hon tänker inte använda sig av dialekt annat än i 
enstaka uttryck och i enstaka yttranden. Språket får inte bli en bar-
riär för tillgängligheten, men en underton av norrländskt folkmål ska 
ändå fi nnas där. Sådan är hennes avsikt, vilket man delvis får bekräftat 
i ett brev, som Astrid Väring skrev till Jalmar Furuskog 18.10.1926. 
Där står: ”Själv sitter jag så långt ifrån min hembygd och kan ej resa 
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dit så ofta. Då reser man i stället i tanken och minnet – på det sättet 
kom ’Frosten’ till.” Längre fram i brevet skriver författaren: ”Med 
kännedom om den alltför allmängiltiga uppfattning man här nere har 
om norrländska förhållanden […] har jag försökt få allt så äkta och 
speciellt västerbottniskt som möjligt.”171

Ett år senare, när Astrid Väring påbörjar sin roman Vintermyren, 
vill tiden inte riktigt räcka till för skrivandet. Det är inte bara så att 
hon privat är mera splittrad inför sin arbetsuppgift. Hon har nyligen 
fött sitt andra barn. Familjen kräver mer av hennes uppmärksamhet. 
Men framförallt är det något i tiden som oroar. Den politiska si-
tuationen i Sverige och i dess närområde inger bekymmer. Den ryska 
revolutionen har kastat det gamla ryska tsardömet över ända, vilket 
har satt sina spår i det politiska Sverige. Samhällsupplösande krafter 
i öster hotar att invadera Tyskland och andra länder på andra sidan 
Östersjön. Sverige måste försvara sin självständighet genom ett starkt 
försvar, anser hon. I stället har den socialdemokratiska regeringen 
beslutat sig för en omfattande nedrustning. Sveriges frihet är i fara. 
Även i övrigt tycker hon sig se förvirring och hemlöshet omkring sig, 
särskilt i storstäderna. Människor tycks ha förlorat fotfäste i tillvaron.

På olika områden i den svenska debatten märker hon en efterklang 
från en utländsk debatt, framförallt den från USA. Särskilt den svens-
ka litteraturdebatten tycks efterbilda strömningar utifrån, ström-
ningar som bryter med gamla sanningar och traditionella mönster. 
Hon förbereder en artikel, i vilken hon tänker angripa det kulturella 
”maskin”-Sverige och i stället uppmana till en återgång till inhemska, 
traditionella värden. ”En reaktion kan också vara modern.”172

Visserligen är hennes avsikt att Vintermyren ska bli en direkt fort-
sättning på Frosten, men hon har också en annan idé. Hon vill att den 
romanen dessutom ska ha anknytning till hennes egen tid. Hon vill 
peka på vad som händer med människor, när de tvingas lämna sina 
hem, bryta upp från en trygg miljö på grund av yttre och inre omstän-
digheter och bosätta sig i en främmande stad bland idel främlingar, 
vilket hon ju själv har gjort.

Jag tror, att det är ungefär det här som Väring har tänkt sig att hen-
nes romaner ska innehålla. Mina idéer om författarens tankar kring 
och intentioner med sina romaner kan tyckas lite väl fantasifulla. Men 
jag gör den här visualiseringen för att bättre förstå hur Astrid Väring 
med utgångspunkt från sin moderna miljö i Vänersborg gör sig bilder 
av ett ursprungligt hem i södra Västerbotten och hur en kluvenhet 
uppstår, när hon infl uerad av ett modernt tänkesätt skapar de många 
naturbeskrivningarna, alla folkloristiska inslag och sist men inte minst 
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riktar sin vrede mot de makthavare som förstör en genuin miljö och 
tvingar människor till uppbrott. Jag gör den också för att bättre förstå 
författarens syfte med vintermyren, som är den centrala symbolen 
och kittet i romanerna. Vintermyren sätter igång händelsekedjan. 
Den fi nns hela tiden med i människors tankar och den har till sist en 
avgörande betydelse för upplösningen i slutet.

Vid min analys av Frosten och Vintermyren kommer jag i huvudsak 
att behandla de båda romanerna tillsammans. Men i det sista avsnit-
tet ställer jag de båda romanerna mot varandra. Min disposition har 
följande inslag:

Först refererar jag handlingen i romanerna, så att läsaren lättare ska 
kunna följa med i mitt kommande resonemang om dem.

Astrid Väring hämtade sitt stoff från en historisk verklighet. Den 
historiska bakgrunden är viktig att belysa, anser jag.

Naturen möter läsaren redan i öppningsscenen. Naturskildringarna 
spelar en stor roll i romanerna. De är verklighetsnära, ibland lyriskt 
stämningsfulla och oftast präglade av god iakttagelseförmåga. Men 
naturen kan också ha magisk kraft.Vintermyren till exempel har en så-
dan kraft. Den står som sagt i centrum genom hela berättelsen och har 
en stark symbolisk laddning. Vad är innebörden i den symboliken?

I de folkloristiska inslagen märker man tydligast författarens 
bondekonservativa förankring. Dessa inslag i berättelsen är mycket 
omfattande. Folkloristiken innefattar inte bara beskrivningar av bygg-
nader, inredningsdetaljer, arbetsredskap och hur man använder dessa 
föremål utan innefattar också folktrons och folkmedicinens makt över 
sinnena. Vad fyller de folkkulturella inslagen för funktion i romanen?

Skogsindustrin med de förödande skogsavverkningarna leder till 
den stora omvälvningen i Tavle by. Här kommer författarens upp-
rördhet tydligt fram. Indignationen är inte enbart riktad mot indu-
strialismen med dess moraliska förfall i släptåg utan här fi nns också en 
motsättning mellan norr och söder, mellan periferi och centrum.

Men romanerna måste också ha en huvudperson, omkring vilken 
handlingen utspelar sig. Den hjälte som författaren har valt, och som 
är hennes språkrör, är mer än någon annan knuten till vintermyren. 
Det nära förhållandet mellan människa och natur – men också mellan 
människa och kultur – får här sitt starkaste uttryck. Romanerna är till-
sammans formade som en bildningsroman. Läsaren får sålunda följa 
huvudpersonen från hans barndomshem som är strängt religiöst, över 
ungdomsåren i en miljö där vidskeplighet och nykter realism blandas, 
över en tid i osäkerhet och förvirring till hjältens vuxna år, då han når 
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upprättelse och framgång och utnyttjar sina erfarenheter till ett slut-
ligt ställningstagande. Romanerna slutar i en optimistisk framtidstro.

Frosten och Vintermyren utgör en fortsättning på den tidigare norr-
landsdiktningen. Här fi nner man liksom i många andra verk av norr-
landsförfattare folktro, bondekonservatism och en opposition mot 
det moderna projektet, dvs. en motsättning periferi – centrum. Men 
samtidigt relaterar romanerna till och är beroende av detta moderna 
centrum. Några artiklar skrivna av Astrid Väring vid denna tid visar 
på författarens konservativa uppfattning medan ett föredrag antagli-
gen hållet i slutet av 1920-talet pekar på den konfl ikt mellan gammalt 
och nytt som författaren befi nner sig i. Mina iakttagelser i den vägen 
får avrunda romangenomgången. Kapitlet avslutas med en biografi sk 
redogörelse för åren efter Frosten och Vintermyren.

Handlingen i romanerna

Frosten är en skildring från 1860-talets Västerbotten. Platsen är Tavle 
by någon mil utanför den lilla staden vid älven, som otvivelaktigt 
påminner om författarens barndomsstad. Astrid Väring har valt 
missväxtens årtionde för sin berättelse och kommer därigenom i nära 
kontakt med de allra fattigaste bönderna i det fattigaste av landskap. 
Lill-Jonas och hans familj har redan genomlidit fem svagår, när berät-
telsen börjar. 

Det är ett statiskt samhälle som möter läsaren. Här i Tavle by har 
bönderna på båda sidor om den frostbenägna vintermyren brukat den 
magra jorden i ett par århundraden. Nog har man insett lite till mans, 
att kunde man bara dika ut myren, skulle man få den bördigaste av 
jordar. Men ingen har råd och ingen är storsint nog att sätta sig över 
misstron bönder emellan.

När frosten slår till sjätte året i rad, blir en stor del av Tavlebön-
derna – i synnerhet de som bor ”utom åkern”, dvs. på den fattiga och 
stenrika sidan av myren – totalt utblottade och kommer i händerna på 
ockraren Stor-Grubben inne i staden. Någon hjälp från staten kan de 
inte räkna med. Lill-Jonas, som har en stark Gudstro och är läsarpre-
dikant, samlar byborna till en botgörargudstjänst. Han tror nämligen, 
att Gud velat straffa dem för deras synder. Genom botgöring ska de nå 
försoning, och Gud ska hjälpa dem i deras nöd. Gudstjänsten blir en 
extatisk tillställning. Kulmen nås när den rikaste bonden i byn – Rik-
Anders – biktat sina synder: 173
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Storbondens ödmjuka bikt hade brutit alla fördämningar. Nu 
ville de alla fram och bekänna sina synder och felsteg. Och de 
trängde sig alla på en gång in mot Jonas. All synd och skuld, all 
hemlig lusta och begärelse kastade de emot honom, allt hundra-
årigt hat och split lade de för hans fötter. I sin hänförelse och sin 
nöd trängde de inpå honom, så att han vacklade. Han stod där 
liten och blek men senig, spänstig och fast och höll stånd mot 
dem alla med sin brinnande tro allenast. (Frosten s. 74) 174

Nu inträffar ett Guds under. Åtminstone tror byborna det. Genom 
en liten gosses försorg anvisar Gud dem en plats nere vid stranden, 
där det fi nns mjöl. I sitt extatiska tillstånd tågar de ner till stranden 
och hittar mjölet i en djup grop. De mest uthungrade kastar sig ner 
i gropen och börjar äta. Men det är inte mjöl; det är sand och alla 
dör.175

Efter denna händelse börjar romanen om på nytt. Lill-Jonas äldste 
son Mats var den ende i sin familj som överlevde. Andra delen av 
Frosten handlar om honom och hans uppväxt som fosterson hos Rik-
Anders. Dennes hustru, den trollkunniga Brita, hatar Mats, eftersom 
hans far Lill-Jonas var orsak till att hennes äldste son omkom i mjöl-
gruvan. Mats är för övrigt illa sedd i hela byn. Han blir nämligen in-
direkt beskylld för den makabra hungermarschen. Han kommer alltså 
att växa upp med ett visst utanförskap inte bara i förhållande till sin 
fosterfamilj utan också till byns invånare. 

Anders och Brita har två andra barn, Ejnar och Anna-Greta. Mellan 
Mats och Anna-Greta växer det så småningom fram en stark vänskap 
som mer och mer liknar kärlek, tills mor Brita bryskt gör slut på för-
hållandet. Efter att Anna-Greta blivit tjusad av en ung skogsrallare 
– fl öttjarn kallad – vilket får olyckliga följder, gifter mor Brita bort 
dottern med en betydligt äldre man i byn. Mats beslutar då att lämna 
Tavle by, men innan han gör det har yxorna och timmersvansarna re-
dan börjat sin framfart i böndernas skogar och Tavle by invaderats av 
ett nytt folk. Det slutna bondesamhället är på väg att brytas upp.

I Vintermyren är det den lilla staden vid älvmynningen som står i 
centrum för större delen av händelseförloppet. Mats, som nu är i 20-
årsåldern, har börjat skolan tillsammans med betydligt yngre elever. 
Han är duktig men har inte råd att fortsätta, för det arv Rik-Anders 
testamenterat till honom är slut. Han får ett penningerbjudande av 
Stor-Grubben för att kunna fortsätta sina studier men tackar nej. Det 
är nämligen Stor-Grubben som plundrat hans far och lagt beslag på 
faderns hemman. Mats’ avsikt är i stället att bekämpa Stor-Grubben 
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på dennes eget område, nämligen i skogsaffärer. Men till en början går 
det illa för Mats. Han är nära att frysa ihjäl i en usel koja i utkanten 
av staden, där han är satt att sköta ett 50-tal får. Han räddas emel-
lertid från denna hopplösa tillvaro och blir anställd i en affär, där han 
snabbt avancerar till föreståndare och sedan till delägare i fi rman. Det 
är nu, när han har pengar på fi ckan, som han har möjlighet att ta upp 
kampen med Stor-Grubben, som vid det här laget trasslat in sig i al-
lehanda skumma affärer. När Grubbens framtidshopp sågverket till 
sist börjar brinna och han själv tar sitt liv i Tavle-myren, hoppas alla 
att Mats ska ta över sågverket och bygga upp det igen. Men det gör 
han inte. Han återvänder i stället till Tavle by med fl era av de forna 
sågverksarbetarna och påbörjar utdikningen av vintermyren.

I romanen förekommer ett fl ertal utvikningar från huvudhand-
lingen. Läsaren får t.ex. följa fosterbrodern Ejnars vådliga framfart 
som fl ottare och skogsförman och hur han till sist hamnar i klorna på 
patron Grubb. Även Anna-Gretas misslyckade äktenskap får stort ut-
rymme i romanen. Men trots dessa utvikningar är det ändå Mats’ ut-
veckling och bildningsgång som är romanens röda tråd. Med honom 
som utgångspunkt får läsaren inblickar i den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i samhället. 

Den historiska bakgrunden

Bakgrunden till Astrid Värings roman är i stort sett tagen direkt ur 
verkligheten. T.o.m. huvudpersonen Mats har en förlaga, nämligen 
Värings farfar. Farfadern Matts Glas kom från byn Innertavle i södra 
Västerbotten. Han fl yttade antagligen på 1840-talet till Umeå där han 
blev handelsman. År 1862 valdes han in i Umeå stads första stadsfull-
mäktige. I en intervju med författaren i Ny Tid 12.2.1934 framgår, att 
Väring använt farfaderns anteckningsbok som inspirationskälla till 
Frosten: ”Ja, det fi nns i min bok direkta citat ur min farfaders anteck-
ningsbok.”176 Men om farfadern fl yttade till Umeå på 1840-talet så 
speglar romanerna 1860- och 1870-talen. Verklighetens Innertavle är 
fi ktionens Tavle by. I brevet till Jalmar Furuskog skriver Väring, att 
orsaken till att byn fi ck heta Tavle by var, att farfadern var bondson 
därifrån. I brevet får man dessutom veta, att författaren då hon före-
ställt sig landskapet, har tänkt på ”en annan Västerbottensby, nämli-
gen det vackra Tavelsjö, också i Umeå trakten”.177

De svältår som drabbade Norrland på 1860-talet går under be-
nämningen ”storsvagåren”. Då inträffade fl era missväxtår i följd. Det 
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svåraste nödåret var 1867. På våren det året uppmättes en temperatur 
som var betydligt under den normala. Det landskap som drabbades 
värst av svälten var Västerbotten. Under missväxtår var det vanligt att 
befolkningen samlade in växter att användas till nödföda och bark att 
dryga ut mjölet med. När skörden slog fel 1867, ingrep samhället och 
organiserade särskilda nödhjälpskommittéer. Man gav inte hjälpen 
utan vidare till den hungrande befolkningen. Det fordrades i regel en 
motprestation i form av legoarbeten av något slag, såsom vägbygge 
eller dikning. Missväxten i slutet av 1860-talet gav också startskottet 
till den västerbottniska utvandringen. Åren 1861-66 hade bara ett få-
tal utvandrat. År 1867 och ännu mer de närmast följande åren ökade 
antalet emigranter till Nordamerika markant.178

I början av romanen möter läsaren Lill-Jonas, Mats’ far. Denne var 
läsarpredikant, en icke ovanlig företeelse i övre Norrland vid den här 
tiden. Norrlandsläseriet hade sin upprinnelse i väckelserörelser som 
kommit till Sverige redan på 1700-talet, främst pietismen och herrn-
hutismen. I övre Norrland uppstod ur detta andliga liv en väckelserö-
relse med särskilda kvaliteter. Där uppe var det långt mellan kyrkorna. 
Sockenborna kunde därför inte besöka sin kyrka varje helg. För att 
kyrkan ändå skulle kunna bedriva kristen själavård ute i glesbygderna, 
utsåg man en lekman, en s.k. bönpräst, som läste ur predikosamlingar 
och andaktsböcker för bygdens folk under gudstjänsttid. Denna guds-
tjänstform kallades byabön. 

I början av 1800-talet skedde en radikalisering av läseriet framförallt 
i övre Norrlands kustland. Nyläsarna var kritiska mot kyrkan för dess 
dogmatism. Man menade, att för Svenska kyrkan var lagen viktigare 
än evangeliet. Nyläsarna krävde, att evangeliet skulle stå i centrum. 
För att kunna få frälsning måste människan ha den kristna tron. Tron 
på Gud var avgörande, inte bara ett rättfärdigt leverne.179 I Frosten och 
Vintermyren är det bara Lill-Jonas, som står nyläsarna nära. För sonen 
Mats blir snarare Svenska kyrkans mer dogmatiska lära rättesnöret, 
men först efter att han genomgått en religiös kris.

Astrid Väring valde sålunda missväxtens decennium och dess följder 
för sin berättelse och inte tidigt 1800-tal. Man skulle kunna tro, att det 
egentligen inte spelade någon roll vilken historisk tid hon valde. Väs-
terbottens historia var ju ett oskrivet blad, åtminstone för sydsvenska 
läsare, om man får tro författaren. Men i 1860- och 1870-talen fann 
Väring de motiv som passade hennes syften. Hon fann där likheter 
med sin egen tid, 1920-talet. Hon såg en tid fylld av dramatik och 
uppbrott. I brytningen med det gamla samhället uppstod rotlöshet, 
ångest och moraliskt förfall. Det ville hon i fi ktionens form ge uttryck 
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åt. Den företeelse som stod för den snabba förändringen i samhället 
var skogsindustrin med dess nya insikt om skogens ekonomiska bety-
delse. Skogsbolagens många gånger olagliga metoder vid uppköp och 
avverkning av norrländska skogar väckte befolkningens vrede. Som 
jag redan har redogjort för fi nns hela detta skeende dokumenterat i en 
rad norrländska romaner. Den olagliga skogsavverkningen i Norrland 
fi ck benämningen ”baggböleri” efter Baggböle sågverk med därtill 
hörande herrgård i Västerbotten. Sågen låg vid Umeälven, drygt en 
halvmil väster om Umeå stad. Astrid Väring behövde sålunda inte gå 
långt för att hitta sitt hatobjekt. Vilken är då den egentliga betydelsen 
av baggböleri och vilka ägde Baggböle sågverk?

Ordet har framförallt två betydelser. Den första är: ”olovlig av-
verkan på kronans skogar.” Det är den ursprungliga betydelsen. När 
skogsbolagen började köpa in stora skogsegendomar, fi ck ordet bagg-
böleri också en andra betydelse: ”ohederliga metoder för att köpa in 
timmer och fastigheter från bönderna.”180 Baggböle herrgård med 
sågverk har alltså fått ge namn åt några av de värsta avigsidorna inom 
norrländsk sågverkshantering.

Ägaren till Baggböle såg under ett halvt sekel var fi rman James 
Dickson & Co, som hade sitt huvudkontor i Göteborg. Firman var 
under andra hälften av 1800-talet ett av de största handels- och re-
deriföretagen i landet. Den hade haft stora intressen i värmländsk 
sågverksindustri men avvecklat dessa och koncentrerade sig i stället 
på norrländska skogar och vattendrag. På grund av sin maktposition 
kunde bolaget lätt ta kontrollen över de bästa sågplatserna nära älv-
mynningarna. Det gällde inte bara i Umeälven utan också i ett par 
andra norrlandsälvar, där man köpt sågverk.181 

Efterfrågan på virke var stor på 1850- och 1860-talen, och den tim-
mermängd fi rman fått sig angiven var långtifrån tillräcklig. Baggböle 
såg liksom andra skogsbolag utnyttjade då de oklara gränser och den 
oklara lagstiftning som rådde mellan kronans och böndernas skogar. 
Man lät helt enkelt bönderna avverka skog, som var mer eller mindre 
stulen från kronan, och kronan kunde inte hävda sina anspråk. 

Men på 1860-talet genomfördes den slutliga avgränsningen mellan 
kronans och böndernas skogar i Västerbotten, varvid bondeskogen 
kom att dominera helt. Därefter måste bolagen vända sig till bön-
derna för att köpa skog. Baggböle sågverksägare köpte inte så många 
hemman. De köpte i stället avverkningsrätten till det stående timret 
för en 50-års period. Detta ledde till, att varken bolaget eller mark-
ägaren kände något ansvar för att säkra skogens återväxt. Skogsvården 
försummades på det sättet. Dessutom hade bolaget ett stort övertag 
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över den enskilde bonden vid uppköp av skogen, eftersom bonden i 
regel inte visste vilka timmerpriser som gällde. Bonden kom också 
i beroendeställning i egenskap av arbetskraft till bolaget. Bolags-
tjänstemännen hade stora möjligheter att lura bönderna vid upprät-
tandet av kontrakten, vilket också förekom. Ännu större möjligheter 
till lurendrejeri hade bolagsherrarna, när bönderna befann sig i en 
nöd situation, som t.ex. under missväxtåren på 1860-talet, då många 
bönder tvingades sälja sina hemman. Gunnar Balgård sammanfattar 
Dicksons verksamhet i Västerbotten på följande sätt:

Det är svårt att tänka sig ett mer klassiskt exempel på ett koloni-
alt, ekonomiskt mönster än familjen Dicksons tidiga timmerdriv-
ning efter Umeälven.182

Men den intensiva perioden av hemmansköp i Västerbotten inträf-
fade efter det att Dickson & Co sålt Baggböle såg till ett Sundsvallsbo-
lag 1896. Under den närmaste tioårsperioden efter försäljningen kom 
de verkligt skrupulösa baggbölemetoderna till användning gentemot 
bönderna. Rent allmänt kan man konstatera, att skogsbolagens hem-
mansköp i Norrland fi ck mycket stor omfattning i slutet av 1800-talet; 
så stor att staten ansåg det nödvändigt att ingripa med lagstiftning år 
1906 och förbjuda sådana uppköp. Då hade mellan en tredjedel och 
hälften av skogsarealen övergått i skogsbolagens ägo.183

I Frosten och Vintermyren talas om hur tavlebönderna inte kunde stå 
emot när Stor-Grubben lockade med för dem stora summor kontanta 
pengar. De sålde sin skog, som sedan höggs ner utan större respekt för 
återväxten. Längre fram i berättelsen får läsaren veta, att en stor del 
av gårdarna i Tavle by låg under bolagsvälde. De fl esta bönderna var i 
Stor-Grubbens våld.

Naturen i Västerbotten

”Den som mist sin hembygdskänsla, den blir en främling på egen 
jord”,184 ansåg Väring. Men den som återfann sin hembygd, återfann sig 
själv, trodde hon. Värings starka betoning av hembygdens betydelse för 
identiteten måste rimligtvis avspegla sig i hennes författarskap. Hen-
nes eget landskap Västerbotten har därför fått en framträdande plats i 
romanen. Västerbotten var dessutom ett okänt landskap i litteraturen. 
Desto större anledning att ge det en ordentlig presentation. Omedel-
bart efter öppningsscenen i Frosten kommer den presentationen:



87

--- Västerbotten! Långt i norr ligger du, gömt bakom dina sko-
gars allvar. Genom dina ådror rinner älvarnas kalla, stridiga blod, 
du sveper dig i mångmila skogars gröna mantel, och dina myrar 
blicka skumt och utan botten. Stolt och mörk gömmer du dig så 
för främlingen, som ilar förbi. Men ensam med havet öppnar du 
din slutna famn och breder den vid och fri kring glittrande vikar 
och sund, stryker undan lockarna och ler mot din ljusa skönhet i 
det speglande vattnet_ _. (Frosten s.8)

Antagligen var det den här besjälade naturbeskrivningen i början 
av romanen som fi ck kritikerna att misstänka ännu en ”norrlandsro-
mantisk” produkt. Man kan heller inte komma ifrån, att denna natur-
romantiska lovsång måste tolkas som en kvarleva från sekelskiftets 
mytomspunna norrlandsbild. Men därmed har författaren från sin 
utgångspunkt placerat Västerbotten på kartan. 

Före Astrid Väring hade visserligen Hildur Dixelius-Brettner i sin 
romantrilogi förlagt handlingen till Västerbotten. Men Dixelius hade 
inte ägnat naturen någon större uppmärksamhet, vilket Väring nog-
samt konstaterat. För Dixelius stod människorna i centrum, särskilt 
de glömda kvinnorna i prästhemmen, något som titlarna på hennes 
böcker ger en föreställning om. För Väring var naturen det centrala. 
Titeln Frosten tyder dessutom på att klimatet i detta nordliga landskap 
spelar en avgörande roll för människornas fortlevnad.

Redan i den lyriska öppningsscenen träder naturen fram i all sin 
sensommarprakt och Lill-Jonas gläder sig åt att äntligen få en rik 
skörd. Scenen har en påtaglig skärpa. Språket är laddat med betydel-
sefulla ord:

På kornvreten gå Lill-Jonas utom åkern och storpojken hans och 
känna på kornet. De sträva axen glida prövande mellan valkiga 
fi ngrar – tunga och fullmatade vila de ömt i grova, skyddande 
händer, som sluta sig kring dem som till smekning.
 Skymningen faller. Förbi är nu den vita försommarnatten, som 
stod som en klar och ändlös dag över bygden. Nu sänker sig en 
lätt slöja över gärdor och vretar, över skog och myr, vilken sluter 
sig allt närmare tillsammans – hela landskapet blir innerligare 
än förr. Ännu är dock kvällarna icke mörka, och på de nyslagna 
lejdorna växer grässtubben åter ut frisk och grön som vid mid-
sommar. Men något isigt och kyligt i själva luften, sedan solvär-
men försvunnit, säger att man redan är långt inne i augusti. En 
välsignad tid är det dock för grödan att stilla växa ut och mogna 
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i. Och välsignelse kan väl behövas för den, som nu i fem år haft 
svagår. (Frosten s.7)185

Här fi nns kärleken till fosterjorden, som gått i arv i fl era generatio-
ner. Här fi nns tryggheten. Marken är visserligen mager och frostlänt, 
men den är hans – Lill-Jonas’ – och den har gett honom och hans 
familj deras levebröd. Det vilar en förväntan och en stillhet över land-
skapet, som vore det en helgdagsafton. Men det fi nns också något isigt 
och kyligt i luften, en dunkel aning om att fara hotar. Men Lill-Jonas 
märker det inte.

Hans son Mats är mera uppmärksam. Han saknar också faderns 
religiösa förvissning. På natten vaknar Mats och blir förfärande klar-
vaken, när han ser en ensam, kall stjärna på himlen. Berättaren vänder 
sig i det ögonblicket direkt till läsaren:

Du, oerfarna stadsbarn, som i stjärnan ser en ängels öga, kan nog 
inte fatta, vad Mats såg för fara i den första klara sommarstjärnan. 
(Frosten s. 42)

Man tycker sig ana Gösta Berlings saga bakom den här apostrofe-
ringen. Varför tillgriper författaren det stilgreppet just på det här 
stället? Det är som om hon inte tror, att den blaserade läsaren fattar 
vad det är som håller på att hända; måste ha hjälp att få sina ögon 
öppnade. Pojken Mats tillhör ännu den landsbygdens människor som 
står nära naturen och som kan tolka dess tecken. Den moderna tidens 
män niskor har förlorat den kunskapen, tycks författaren vilja säga.

Det behövs inte mycket av kyla i luften, för att Frosten ska slå till i 
hela Tavle by och förstöra all gröda. Frosten kommer från vintermy-
ren, som delar böndernas ägor i två hälfter. Från den kommer sveket 
och faran. Från den kommer nöden och svälten. Myren delar inte bara 
byn i två hälfter, en fattig och en rik. Inte heller har den betydelse 
enbart därför att den gör marken frostlänt. Dess djupare betydelse 
ligger på det symboliska planet. Den skiljer också två släkter åt, som 
inte drar sig för att göra varandra skada. ”Frost spred den ock i män-
niskosinnen.” (Frosten s.10)

I Astrid Värings böcker har naturen ofta magisk kraft. Myren är 
det bästa exemplet på det. Den lockar, skrämmer och förlamar män-
niskorna: 

Frostbiten, svartgrå och härjad låg nyodlingen där i den råkalla 
höstdagen, och tätt invid glimmade det svarta myrvattnet kallt 
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och blankt. Isiga frostdimmor höjde och sänkte sig däröver som 
levande andeväsen. Och i bottnen på myren satt den själlösa sjö-
vittra och höll allt levandes rötter i sina förkvävande händer med 
ett tyst och förvridet skratt. (Frosten s.235)

Att vara vittertagen det var detsamma som att vara fången i sjö-
vittras svarta hål. Där sög hon blod och märg ur den tagne med sina 
giftiga kyssar. Myren sår hat och misstro i människors sinnen. Den 
lockar till sig den som inte längre vill leva. Den ligger där som en böld 
och fjättrar människorna i deras självupptagenhet. Den symboliserar 
också den förbjudna kärleken, den lockelse och skräck som fi nns i den 
och som Mats och Anna-Greta är utsatta för. Det är som om myren 
kräver sin tribut, innan den kan släppa sitt grepp om människorna.

Men naturen i romanen består inte bara av hotfulla krafter. Natur-
skildringarna är många; de är varierande och tydligt markerade. Det 
råder ett mycket nära förhållande mellan den hemlighetsfulla naturen 
och ”obygdsmänniskan”. Förtroligheten dem emellan tränger också 
igenom i stilen och skapar en speciell norrländsk stämning, vilket föl-
jande citat om hur livet vaknar på nytt efter alla svagåren visar:

Så gick vintern, och våren kom åter, hastigt och utan förebud, 
som den brukar i Norrland. På fjorton dagar runno de manshöga 
drivorna undan som genom ett under, och medan ännu snökylan 
dröjde kvar i luften, sprack det ljusgröna björklövet ut. Dess söta 
doft sam som en varm rökelse i den ännu isiga solnedgången.
 För var dag kröp solen upp varmare och morgonfriskare och 
kikade leende ned genom råets långa glänta på den ännu sovande 
byn. Den lekte över myrens vatten och speglade den bruna bot-
tensörjan mellan martallarna vid dess stränder. Se, se, du har en 
botten ock, sade den. Den svepte varm över frostslagna lejdor 
och gärdor och reste varligt upp det vissna fjolårsgräset. Den 
andades på lek på isskorpan i vattendiket, tills den tinade och de 
små bleka kärrviolerna sakta kröpo fram ur dikesrenen.
 Och när byn vaknade, kröp det små bleka armodsbarn ut ur 
oårens gråa stugor till att plocka violerna och fröjdas åt en ny 
sommar och ett nytt hopp. (Frosten s.162f).

Denna impressionistiska teknik har fått sitt självklaraste uttryck i 
August Strindbergs ingress till Röda rummet. Astrid Väring är inte 
ensam om att ha utnyttjat den.186 Styckets rörelseverb, som hämtats 
från människornas värld, appliceras på den vaknande naturen och 
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skapar ett livfullt och ystert sceneri i kontrast till den sovande byn. 
Den här scenen beskriver den snabba övergången från vinter till som-
mar, så typisk för övre Norrland. Glädjen och lekfullheten i naturen 
smittar av sig på de bottenfrusna människorna, som tinar upp och får 
nytt hopp. Naturen styr människorna, de små ynkliga varelserna, som 
snabbt glömmer missväxt och hungersnöd. Den lätta ljusa tonen i den 
här beskrivningen kan i en annan situation fördjupas och förtätas och 
scenen får ett nästan trolskt skimmer över sig. Hela tiden försöker 
författaren att med naturens hjälp skapa ett visst stämningsläge hos 
människorna. Så sker i följande möte mellan natur och ung kärlek:

En kväll låg han halvsovande. Det var i slutet av mars, vårfrudags-
kvällen, den kväll, då alla sommarens små krypfän vakna till liv. 
Drivorna därute voro redan halvsmälta och kastade sitt sista blåa 
skimmer in genom rutan. Men nere vid skogskanten stod snö-
smältningens hektiska, röda sol och tände alla rutor i glimmande 
brand. En ensam stjärna vilade, matt och fuktig som en pärla, 
på den musselblå himlaranden. Ett fönster stod på glänt, kvällen 
var ovanligt ljum. Det varslade myggår. Men i luften stod ännu 
all snöns friska fuktighet. Den blandade sig med den dröjande 
solvärmen till en rusande dryck av eld och is – all den sugande, 
ångestfulla trånad, som blott Norrlands starka vårvinter äger och 
som med varje fl äkt andades längtan in i rummet. Allt var tyst, 
hela huset sov. Då kom Anna-Greta smygande in för att se till 
honom. (Frosten s.258f).

Denna suggestiva bild från den norrländska vårvintern svarar mot 
den själsstämning, som läsaren anar hos de båda ungdomarna. Föl-
jande lyriska naturscen är exempel på samma sak, men denna gång är 
det försommar:

Och så började den då, den underbara färden nedför älven, gli-
dande och stilla i lugnvatten, vild och spännande i långforsarna 
och stupen, evigt växlande, evigt ny. Som i dröm gledo stränderna 
förbi med sin späda, orörda grönska, dag och natt gledo in i var-
andra, lika ljusa och klara speglade de sig i älvens mörka vatten. 
Allt blev så förunderligt overkligt och lätt, det var bara att låta sig 
drivas med, tills något hände, som tvang en att stanna. Så låg han, 
Ejnar, dag efter dag utsträckt i båten och lät sina visor stiga upp 
emot den blå himmelskupan, som liksom tinat för vårsolen den 
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med och blivit mjuk och sval som vatten. Han tyckte att låtarna 
hans liknade svalor, som övervintrat i det kalla älvdjupet och nu 
yra och förblindade tumlade ut i luftbadet. Men när dagsljuset 
djupnade en ton, en enda, och de oförmärkt gledo in i den vita 
natten, då ändrade ynglingens visor ton, det kom ett djup och ett 
allvar i dem, som aldrig funnits där förr. Då först vågade Beda se 
upp på honom, där hon satt hopkrupen på toften, det var kärlek 
och tacksamhet i blicken. (Vintermyren s.123f.)187

Staffan Björck skriver i Heidenstam och sekelskiftets Sverige, att na-
turskildringen utvecklades under decennierna kring förra sekelskiftet. 
Han påstår även, att författarna den gången med sina friskare och mer 
verklighetsnära naturbeskrivningar bidrog till att ge svenska folket en 
starkare hemkänsla.188 I Astrid Värings fall är det uppenbart, att hen-
nes avsikt med naturskildringarna var att ge västerbottningen en star-
kare känsla för hembygden. Med beroendeförhållandet mellan män-
niska och natur vill hon säga, att människan måste vara varsam med 
naturen, gå den till mötes, inte föröda den. För gör hon det – stympar 
den och överger den – blir människan i ordets egentliga betydelse 
rot-lös. Men för att kunna skildra naturen på det sätt författaren gör, 
måste hon ha distans till den och ha tillägnat sig ett modernt synsätt i 
sin beskrivning av naturen. Naturskildringarna är verklighetsnära och 
inga schablonartade beskrivningar.

Folklig kultur och dualismen i tillvaron

I och med att Mats placeras i den rikaste tavlebondens hem vänds 
blicken mot Rik-Anders och hans familj. Allt andas välmåga.

I det här avsnittet av romanen är det folkloristiska stoffet omfat-
tande. Beskrivningarna är ofta åtföljda av en kommentar om att så 
här ser det ut eller så här går det till i Västerbotten. Författaren fyller 
i rikt mått sin landskapsbild med innehåll till fromma för de hem-
bygdsintresserade. Men hon vänder sig också till en läsekrets utan för 
denna förståelseram. I början av avsnittet är det gården, ägorna och 
alla husen som står i blickpunkten. Så här kan det låta: ”Där var först 
vinterstugan, av kärnbjörk, stor, rymlig och rödmålad med två våning-
ar – man bygger gärna stort och högt i Västerbotten, där tillgången 
är god på virket.” (Frosten s.111) ”Vinterladugården var ett så kallat 
`högfähus`, det första i sitt slag i Västerbotten.” (Frosten s.111f) ”Det 
stora rummet med det vitkritade taket och de ljusblå tapeterna – en 
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ovan lyx den tiden i västerbottensbondens kök – var ljust och glatt.” 
(Frosten s.118) 

Arbetet på gården får också sin beskärda del:

Anders inom åkern höll sig dock helst till beredningen av salpe-
ter, då han hade egen salpeterlada. Det var ingalunda ovanligt, att 
nästan varje bonde i en västerbottensby hade en sådan på denna 
tid, men Anders lada var den största i Tavle by. (Frosten s.193f)

Så kan inledningen låta till en lång utläggning om hur salpeter-
beredning går till. Läsaren får också veta på samma utförliga sätt, 
hur man bygger en tjärdal (Frosten s. 287f., 294f., 298) och hur man 
bereder pottaska (Frosten s. 193). Hur man slöjdar seldon och andra 
träföremål får också sin beskrivning. Mats som är skicklig i att slöjda 
skär och sirar ut en fl at linkam åt Anna-Greta. Han gör skålar av vri, 
ostmått av björktågor och kaffeaskar av näver m.fl . föremål (Frosten s. 
189f.).

Seder och bruk skildras där så faller sig naturligt. Läsaren får t.ex. 
veta, att fettisdagen har en särskild betydelse i Norrland. Då fi ras 
ljusets återkomst i en stor vårvinterfest. Hur ett tjärdalsgille går till 
kan man också läsa om. (Frosten s.292ff) Astrid Värings beskrivning 
av den seden i Frosten har uppmärksammats av Gösta Berg i Svenska 
kultur-bilder. 189

Folktrons magiska krafter talas det mycket om. Man lär sig att ett 
fegljus varslar om död ( Frosten s. 89). Brinner ett sådant i fönstret till 
ett hus, ska någon dö i det huset. Man får höra om kor som blivit troll-
tagna av vitterfolket och hur man ska skydda dem från sådan trolltag-
ning (Frosten s. 164 och 177). Man blir upplyst om att en hare kanske 
inte är en vanlig hare utan ett spädbarn, som mördats av sin mor och 
tagit gestalt av en hare (Frosten s. 174). Med mera i samma stil. 

Olika folkmedicinska kurer beskrivs. Om inte läsaren vet, vad som 
menas med att ”hånka” en sjuk ko, får man veta det i romanen. Det 
är en grym metod. Med den s.k. ”hånknålen” dras ett snöre rakt ige-
nom det sjuka djurets bog. När det blir varbildning i såret, drar man 
igenom snöret en bit till, tills man fått ut det sjuka ur kons kropp. 
Vill man bli av med en vårta, kan man här läsa, att man tvättar bort 
den med regnvatten från en grind, ”genom vilken tre lik blivit förda”. 
För att inte tala om den invecklade procedur som behövs för att bota 
ett sjukt barn för riset.190 Hur det går till beskrivs underfundigt från 
Anna-Gretas och Mats perspektiv, när de i smyg iakttar en sådan be-
handling utförd av mor Brita. De ser hur hon drar ett sjukt barn tre 
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gånger genom en jordvall ”ansköns”, dvs. motsols, en torsdagskväll 
efter solnedgången (Frosten s. 231f.). Mor Brita – Rik-Anders’ hustru 
– är den i romanen som står närmast en urgammal folktro. Hon be-
härskar ”den gamla visdomen” och har därigenom stor makt över sin-
nena. Att behärska den konsten betyder att vara skicklig i den folkliga 
läkedomskonsten, men också att kunna besvärja hemliga naturväsen. 
Det kan mor Brita. Hon smyger med ormskinn att stoppa i brädfodret 
till ett nytt hus. Hon går med en nyköpt ko tre varv kring ladugården. 
Hon lägger hår och avklippta naglar i en stöpslev, som hon kastar över 
vänster axel (Frosten s. 229). Allt detta gör hon för att hålla kvar lyckan 
och göra människor friska. Hon har dessutom ”bäran”. Bäran är ett 
grått nystan, som alltid fi nns i hennes närhet och som skänker välstånd 
till gården (Frosten s. 98). Rik-Anders’ hustru Brita har med andra ord 
försvurit sig åt de underjordiska makterna.

Mor Brita på Storgården är en viktig gestalt i berättelsen. Typiskt 
nog har hon lappblod i ådrorna. Lapparna stod på en mera ursprunglig 
nivå än vad västerbottningarna gjorde, tycks författaren mena. Så här 
beskriver Väring henne: ”Håret var ramsvart och ögonen svartbruna 
med orolig blick. Liten och kvick i vändningarna som en lämmel var 
hon, utan rast eller ro” (Frosten s.96).

Det folkloristiska stoffet är som synes betydande. Frågan är, var-
för författaren varit så angelägen att presentera allt detta material 
från den västerbottniska folkkulturen. För hembygdsrörelsen måste 
romanen ha varit en guldgruva att ösa ur, något som antagligen varit 
författarens mening. Men viktigare var nog hennes önskan att göra 
Västerbotten känt och att ge landskapet en identitet. För Astrid 
 Väring gällde samma ambition som den Ludvig Nordström hade 
gett uttryck för i sin första recension av Den stora vreden, nämligen att 
skänka ”landet norr om Dalälfven en historia, norrlänningarna deras 
anor, landets nutid en historisk fond”.

En andra fråga som man också måste ställa sig är, om författaren 
har lyckats integrera sitt folkloristiska stoff i romanen utan att den har 
förlorat sin estetiska kvalitet. Jag anser att hon i stort sett har lyckats, 
ty även om dessa inslag är omfattande, står de inte där för sin egen 
skull. De är i regel kopplade till ett visst händelseförlopp eller till en 
viss persons betraktande. 

Folktron är den del av folkloristiken som är mest framträdande 
i romanen och som har en uppgift långt utöver dess betydelse som 
kunskapskälla om den västerbottniska folkkulturen. Som folktron 
framställs i romanen får den en vidare tematisk betydelse. Liksom 
i Olof Högbergs roman Den stora vreden fi nner man även i Frosten 
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och Vintermyren en utvecklingsprocess från primitiv magi till kristen 
tro, från natur till kultur. Men den utvecklingen är inte given från 
början. Den växer fram så småningom. Författaren skapar ett spän-
ningsförhållande mellan dessa två krafter. Hon bygger upp en värld 
delad mellan realism och mystik Och när författaren vill spegla dua-
lismen i tillvaron i en liten västerbottnisk by på 1870-talet, tar hon 
inte självklart ställning för civilisation mot en primitiv folklig kultur, 
utan hon försöker leva sig in i dessa frostbitna människors behov av 
magi i sin kamp för överlevnad. Dualismen fi nns inom människorna 
själva. Tydligast framträder den hos huvudpersonen Mats. Han är inte 
självklart kristen som sin far eller trollkunnig som mor Brita. Han står 
mitt emellan. Han är ambivalent, vilket gör honom mera trovärdig 
som person. Mats kan inte helt frigöra sig från arvet efter fadern och 
dennes stränga Gudstro, å andra sidan känner han en stark dragning 
till naturens magiska väsen. Mats är ”synen”, dvs. han kan se vad andra 
inte ser och han kan uppfatta varsel. Det betyder, att han kan tolka 
naturens tecken och ställa dessa tecken i relation till människan. Föl-
jande händelse är ett exempel på detta. Mats och Ejnar är på väg hem 
från staden i var sin släde. Ejnar sover med bössan tryckt intill sig:

Då trampade en luden fot på en trädgren med ett svagt, bräck-
ande ljud, så lätt och svagt, att det knappt skilde sig från skogens 
tysta mummel. Men obygdspojkens tränade öra fattade blixt-
snabbt det främmande ljudet – ögonen öppnade sig med ens 
klarvaket igen. En stor, svart skugga kom snabbt glidande ut ur 
skogsmörkret framför honom. Den skymtade knappt mot snön. 
Nu var den vid hästens huvud, vände och sprang med.
 Vargen, for det genom honom. (Frosten s.206)

Vad gör Mats i det läget? Han spänner sina ögon i vargens ögon 
– ”öga i öga med det okända” – och lyckas på så sätt betvinga den 
mörka skuggan, som tyst försvinner i småskogen. Om det verkligen 
var en varg eller ondskan personifi erad är oklart, men Mats visste, att 
han hade räddat både sig själv och Ejnar från en stor fara, och att han 
därmed vunnit en stor seger över sig själv.

Händelsen uttrycker ett varsel. Läsaren förstår, att Mats och Ejnar i 
och med denna upplevelse står i ett speciellt förhållande till varandra. 
Mats känner sin kallelse att vaka över sin fosterbror. Senare i livet får 
han tillfälle att rädda honom ur den verkliga ondskans grepp.

Vändpunkten i kampen mellan magi och kristen tro inträffar den 
pingsthelg, då Mats och hans fostersyskon ska gå fram för prästen. 
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Mats gör sig beredd att smussla undan några droppar vin och blanda 
det med sitt eget blod för att lik mor Brita skaffa sig en bärare och 
därmed förskriva sig åt den makt, som skänker välstånd i livet men tar 
själen i pant för evigheten. Men då man sjunger den psalm, som var 
hans mors älsklingspsalm, kan han inte genomföra sin plan. Tanken 
på den döda modern får honom att avstå. Föräldrarnas offer har däri-
genom inte varit förgäves (Frosten s.224f). Det kristna arv föräldrarna 
har lämnat efter sig, är trots allt starkare, än den magi som utstrålar 
från Brita på Storgården. Ett steg bort från primitiv tro mot ett mera 
kristet synsätt har därmed tagit sin början.

Anna-Greta är dock i Mats ögon en lika gåtfull varelse som nå-
gonsin ett naturväsen. Än glad och uppsluppen än trolsk och förbryl-
lande. Hon får symbolisera både vittra och den bottenlösa myren. 
Anna-Greta är lika svårfångad som myren är svår att utdika. Följande 
suggestiva bilder från den norrländska vårvintern svarar mot det hem-
lighetsfulla i Anna-Gretas väsen:

Just som elden fl ammade till och bålet tände sig, såg han Anna-
Greta komma. Hon kom uppåt rån i sin ljusröda mössa och sitt 
stycke i samma färg, och över den blårandiga ylletröjan bar hon 
en skiftande sidenduk med invävda rosor i blekaste rosa. Frampå 
den mörka kjolen hängde det breda, svarta sidenskärpet med sina 
rikt broderade skärpändar. Hon log emot ungdomsskaran och 
tummade bandet i sina krusiga fl ätor. Allt det vackra i hennes 
dräkt fi ck eldglans från bålet.
 Aldrig hade hon varit så lik vittra, den lockande och förvil-
lande. Just så hade hon kommit i all sin prakt i hans barndomssyn 
och betagit honom andedräkten. Som en tiggare stod han där 
och såg på henne genom den tända vårelden efter ett leende, en 
blick. Men det var som om hon ej sett honom, och bålet brann 
allt högre mellan dem (Frosten s.266f).

Som två mörka myrar utan botten med speglande eldar i voro 
hennes ögon. Vad bodde väl gömt där nere? Vittra, den hjärte-
gnagande, livsförhärjande själv? En gång ville han se till djupet 
av henne. (Frosten s.278)

Det är inte bara klasskillnaden som gör att de båda ungdomarna 
inte förstår varandra. Hos dem förkroppsligas dualismen mellan magi 
och realism. Anna-Greta blir alltmer lik sin mor. Hon dras in i hennes 
trollkrets. Åtminstone är det så Mats uppfattar henne, och det är så 
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mor Brita vill ha det, medan Mats mer och mer hämtar stöd i sin fars 
gamla andaktsböcker.

Ebba Witt-Brattström skriver i sin avhandling följande: ”Det lig-
ger nära till hands att uppfatta de nakna huldrorna och kärlekskranka 
bondtöserna i den samtida manliga litteraturen som en modern adap-
tation av folktrons vackra men demoniska skogs- och sjörån. Som 
sådana uppträder de t.ex. hos Dan Andersson.”191 Men här är det 
en kvinnlig författare som låter sin huvudperson Mats uppfatta sin 
älskade fostersyster som en vittra. Varifrån kan då Väring ha hämtat 
den romantiska bilden av Anna-Greta? Som jag har nämnt tidigare 
ansåg Erik Uhlin att Dan Andersson i sin tidiga diktning var påverkad 
av den enligt Uhlin falska romantiken i Pelle Molins ”Historien om 
Sago-Gunnel”. Möjligt är att även Astrid Väring haft Pelle Molins 
berättelse i tankarna när hon har beskrivit hur Mats här och på andra 
ställen uppfattat Anna-Greta. I slutet av Värings roman Vintermyren 
har dock Anna-Greta förändrats och utvecklats till en realistisk, sam-
hällsmedveten person. Huldran och den kärlekskranka bondtösen 
fi nns inte mer och snart inte heller vintermyren.

Indignationen

Berättarens vrede blir aldrig så uppenbar, som när skogsskövlingen 
kommer på tal. Redan i slutet av Frosten får läsaren stifta bekantskap 
med denna ”farsot”. Tydligare än någonsin tidigare knyter Väring 
här an till en tidigare norrländsk indignationslitteratur, för det var ju 
skogsindustrin som i första hand förändrade villkoren för den norr-
ländske bonden. Och förändringen kom utifrån. Författaren skildrar 
denna skogsskövling, som om det vore en våldtäkt:

Långt in i skogen rann den breda brännvinsfl oden, i motsatt 
riktning mot timmerälvens fåra. Och vart den rann dödade den 
tystnaden, skogens heliga tystnad. Skändad låg den ljusa vinter-
dagens jättekyrka med grunden bar och brustna pelarstycken. 
Skratt och råa skrän ekade där inne örkdagskväll som helgdag. 
Och så började de många slantarna, som ur Stor-Grubbens hand 
fallit på bondens bord, att så sakta leta sig tillbaka igen till sin 
rätte herre. (Frosten s.240)

På samma sätt som skogen hade Anna-Greta blivit skändad av en 
främmande fl ottare, den s.k. fl öttjarn, och därmed fått sin ungdom 
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förstörd. Människans organiska samband med marken och skogen 
bryts här på ett brutalt sätt. Och följderna blir katastrofala. Som jag 
ser det, har den här ”skändningen” en djupare betydelse. Här våldför 
sig enligt författaren det civiliserade, moderna södern på det koloni-
serade Norrland.

I skarpa ordalag skildrar Väring den djupa kränkning som skogs-
skövlingen enligt henne innebar. För henne var det inte bara enskilda 
bönder som förlorade sina hemman, utan landskapet som sådant för-
öddes. Det var det slutgiltiga brottet med fädernejorden. 

När Otto Dalkvist, Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch 
ger skakande bilder av enskilda bondeöden i händerna på bolagsherrar, 
riktar Astrid Väring sin vrede mot förräderiet av själva bondekulturen, 
personifi erad i patron Grubb. Det är snarare Pelle Molins härskri, 
som ljuder i Värings böcker. ”Norrlands bönder äro utplundrade af 
sågverksägarne […] Norrland är icke något framtidsland. Där skall 
bli ödemark.”192 Skogs- och sågverksägaren Grubb är på god väg att 
ödelägga det västerbottniska bondesamhället. Till en början äger 
Stor-Grubben bara den handelsbod, i vilken Tavlebönderna bjuds på 
brännvin, förköper sig och kommer i skuld. Sedermera förvärvar han 
bondehemman från de utblottade bönderna och avverkningsrätt från 
de mer välbärgade. Därmed får han tillgång till stora skogsarealer och 
kan starta ett sågverk. Astrid Väring har inte studerat sågverksarbetar-
miljön närmare som t.ex. Karl Östman eller Otto Dalkvist har gjort. 
Hon vet inte mycket om den, och det har inte heller varit hennes avsikt 
att fördjupa sig i en arbetarskildring. För henne har sågverket mer en 
symbolisk betydelse. Den blir människokvarnen, som mal guld åt sin 
herre. Det är snarare Viktor Rydbergs grottekvarn i ”Den nya Grotte-
sången” (1891) hon har i tankarna, när hon skildrar arbetet vid sågen:

Långt ut över den tysta staden hördes väsandet av kap- och klyv-
trissor, dånandet av hjul och skramlet av kättingar, vilka rasslade 
och föllo likt fångkedjor, som knäpptes och åter löstes. Ända 
uppifrån brännugnen och ner till klyvverket i den mörka och 
fuktiga bottenvåningen under jorden genljöd det av liv. Det var 
som en väldig orkester av arbetsljud, där storramen brummade i 
basen och kanttrissan gnällde och skrek i den högsta diskant. [...] 
Lycka och välstånd kunde den [sågen] mala fram, men levande 
människor kunde den också tugga. (Vintermyren s.280f)

Förutom motsättningen mellan industri och jordbruk vill författa-
ren här poängtera klyftan mellan stad och land, centrum och periferi 
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och framförallt mellan det civiliserade södern och det ”förstockade” 
Norrland. Ibland kan den motsättningen ta sig både dråpliga och sar-
kastiska uttryck. Ett par exempel. 

I romanens första avsnitt, då frosten återigen har förstört skörden, 
blir bönderna i Västerbotten kallade till stadens rådhus, där de ska få 
träffa landshövdingen, som vill rådgöra med dem om nödens omfatt-
ning och vad staten kan göra i det läget. När tavlebönderna kommer 
in i den stora rådhussalen, står landshövdingen där och väntar på 
dem:

Det var en liten, högdragen man på högklackade skor. Han var 
nyss kommen från Skåne och skulle nu sköta sitt första uppdrag 
bland västerbottningarna. Ett kinkigt uppdrag! Ordet frost fanns 
väl i hans ordbok men inte i hans begrepp. Vad det innebar, 
kunde han ej fatta. Och om denna landsändas hårda, avskilda liv 
på denna tid visste han mindre än intet. (Frosten s.53). 

Här möts kontrasterna. Kulturkrocken blir komisk. Västerbott-
ningarna förstår inte ett ord av det som landshövdingen säger till 
dem och tiger därför. Den andre å sin sida anser bönderna vara tröga, 
tjuriga och hopplöst okunniga. Landshövdingen och hans landshöv-
dingska framställs som löjliga staffagefi gurer. Men västerbottningarna 
känner sorg och vrede. En sorg över att inte bli förstådda och en vrede 
över att bli lämnade ensamma med svälten:

 
På mindre än en timme hade han avfärdat dem, och då gällde det 
fem ensamma, tåligt genomlidna svältår i den okända, isolerade 
landsändan. (Frosten s.57)

Vreden är möjligen också författarens. Detta är ett av de synliga 
ställen i romanen, vid vilket man skulle kunna säga att författaren i 
Olof Högbergs anda visar sin upprördhet över den okunniga, söder-
ifrån kommande överheten. Kontrasten blir särskilt tydlig just i det 
här avsnittet av romanen, eftersom bönderna befi nner sig i yttersta 
nöd och inte vet någon utväg ur svälten.

En liknande situation, då två helt olika kulturer krockar med varand-
ra, inträffar långt senare i berättelsen, nämligen när Mats i Vintermy-
ren har fl yttat till staden. Han har av hushållningssällskapet därstädes 
blivit utsedd att ansvara för ”utrikisk fåravel”. Det är sällskapets ord-
förande, den s.k. landssektern, sedermera riksdagsman, som ordnat 
saken. Men när vintern kommer är Mats nära att gå under – och fåren 
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med honom – i det utkylda och bristfälliga fårahuset. Den sörländske 
landssektern inser då, att han misstagit sig på Mats Jonsson och hans 
praktiska duglighet. Händelsen kommenteras på följande sätt:

Själv hade landssektern för alltid mist sin tro på de västerbott-
niska bönderna och deras förmåga till självverksamhet. Hädan-
efter lutade han åt sin umgängesvän, patron Grubbs åsikt, att 
man fi ck behandla dem med hårdhandskarna för att komma 
någon vart med dem. Ifall man inte ville gå ändå längre och säga 
som mången här sörpå. Vad tjänar det till med allt detta bråk och 
dessa onyttiga utgifter för några fattiga bönder uppe vid nord-
polen, sade de, vore det inte bättre, om man toge en tillräckligt 
stor pråm och lassade hela sällskapet på för att frakta dem till 
en gästvänligare landsända? – - Någon sanning låg det i sådant 
tal, tyckte landssektern. Det lärde man sig, när man kom i kom-
mittéer med riksdagsmän och annat stormrikt folk från sådana 
landsändar, där man tog guldet nävtals ur åkern. Skogen däruppe 
kunde man ta vara på ändå, den var ju alltid värd något. (Vinter-
myren s. 223)

Här fi nns samma förakt för den västerbottniske bonden, som lands-
hövdingen tidigare hade visat. Här fi nns också författarens vrede över 
den bristande förståelsen för människor i ett nordligt landskap, som 
ännu en gång har blivit lämnade ensamma i en nödsituation. På nytt 
kan författaren konstatera, att någon adekvat hjälp söderifrån och från 
staten, det kan västerbottningarna inte räkna med. De måste själva 
lösa sina problem. 

Tidigare i romanerna har Väring velat göra Västerbotten känt för 
sina läsare. Det fi nns en entusiasm och glädje i att få skildra detta 
landskap i all sin mångsidighet. Men i avsnittet om skogsindustrin och 
i skildringen av höga potentater från södern fi nns ett ursinne och ett 
hävdelsebegär som kan liknas vid Olof Högbergs.

Kampen mellan gott och ont

Om myren symboliserar de onda krafterna, står gudstron för de goda. 
Länge ser det ut som om de onda krafterna ska segra. Det moraliska 
förfallet breder ut sig.

Som en följd av att skogen köptes upp av sågverksägare och andra 
bolagsherrar, kom stora pengar i omlopp. Bönderna – eller de forna 
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bönderna – blev stadda vid kassa. Vad det fi ck för konsekvenser var 
Daniel Åslund den förste att sätta på pränt. Ett moraliskt förfall spred 
sig inom den gamla allmogen. Även i Hedenvind-Erikssons roman Ur 
en fallen skog har det moraliska förfallet en nyckelroll. I Vintermyren 
tar sig detta sedefördärv gestalt först och främst hos Mats’ fosterbror 
Ejnar. Han kommer i delo med sin mor Brita, när denna inte vill 
sälja sin skog till Stor-Grubben. Ejnar får i stället ta tjänst hos patron 
Grubb som dennes inspektor. Men han sköter sig dåligt och super upp 
pengarna. Till sist säljer han avverkningsrätten på moderns skog ge-
nom att förfalska hennes namnteckning. (Vintermyren s.145) Ejnar är 
en typisk representant för den bekymmerslöse storbondesonen, som 
skryter och skrävlar med pengar på fi ckan, men som känner ruelse och 
ånger i bakfylla och misär.

 Ondskans representant i romanen är förstås Stor-Grubben. Första 
gången läsaren möter honom, beskrivs han på följande sätt:

Stor och bred var han i skinnfodrad vadmalsrock, och öronlap-
parna på fi nnmössan slängde honom kring öronen. Ansiktet var 
gulblekt med stora kindknotor och prickat av koppärr. Finnblo-
det förnekade sig ej. Själv kallade han sig värmlänning, fast han 
tagit traktens mål som sitt och lärt sig det till mästerskap. Han 
var väl också kommen från Värmlands fi nnskogar. (Frosten s.20)

Är det månne djävulen själv berättaren försöker teckna? Stor-
Grubben är nämligen skildrad helt och hållet i svart. Det fi nns inga 
förmildrande drag i hans karaktär förrän i slutet av romanen, då han 
visar sig vara en mycket vidskeplig person. Författaren har tecknat 
honom som den onde för att sätta fi ngret på den företeelse han repre-
senterar. Denna förhatliga makt fi nns hela tiden i tavlebornas tankar 
och påverkar deras liv, precis som myren oroar dem. Slutligen kom-
mer det till en uppgörelse. Som läsare sitter man och väntar på den. 
Man väntar på ett avgörande mellan de goda och de onda krafterna. 
Lyckligtvis komplicerar författaren detta möte mellan Mats och Stor-
Grubben. Det är inte självklart vem som ska vinna striden.

Mats söker upp patron Grubb på dennes kontor. Det är nu som 
kampen ska avgöras mellan honom och den mäktige patronen, tror 
Mats. ”Nu du, Stor-Grubb, ska vi till att brottas om bondsjälarna 
dina,” tänker han. (Vintermyren s.285) Här är det inte fråga om att 
sluta ett kontrakt med djävulen utan om att lösa ett kontrakt med den-
samme. Mats får följa Grubben in i det allra heligaste rummet, där 
denne dvaldes i sin majestätiska ensamhet. ”Det skulle mer än lås och 
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nyckel för att få upp den dörren, om man inte hade lösenordet.” (Vin-
termyren s.284f) Den egentliga orsaken till Mats’ besök är, att Ejnar 
förfalskat sin mors namnteckning på ett kontrakt, som Mats nu vill 
lösa in. Men här räcker det inte att bara spänna ögonen i motstånda-
ren. Denne är listigare och förslagnare än Mats räknat med. Ordvalet 
antyder, att här utspelar sig verkligen en strid mellan den lilla män-
niskan och någon som kan liknas vid djävulen: 

De va kanske en, som höll i den [pennan] å en annan, som styrde. 
Precis som när en gör paktum med halt’en där, ni vet, (Vintermy-
ren s.290f.) 

säger Mats till Grubben. Och Grubben grinar lett och menar, 
att Ejnar kanske har ärvt av sin trollkunniga mor ”att förskriva sig 
till tockna omänniskor”. Och han fortsätter: Det ska ”bra nog med 
pengar till för att lösa någon från skrivet kontrakt me bå fan själv å me 
vanligt folk”. Mats inser, att ”Grubben tog en inte i öppen ordstrid, 
han måste ringas in och rökas ut som storvilt”. (Vintermyren s.291). Så 
böljar ordväxlingen fram och tillbaka, tills Grubben slutligen tar hem 
segern och Mats får gå med oförrättat ärende. Ändå har han vunnit 
en halv seger, för Grubben är skakad i sitt innersta, drabbad som han 
redan är av en rad motgångar. 

Det är inte Mats som besegrar Grubben. Det är dennes egna alltför 
vidlyftiga affärer i kombination med primitiv vidskepelse. När Grub-
ben tar sitt liv i Vintermyren är det helt följdriktigt. Ont skall med ont 
fördrivas. Därefter är det dags att dika ut myren och förvandla områ-
det till bördig jordbruksmark.

En bildningsroman

Avslutningen kan tyckas lite väl patetisk. Hur ska man förklara ond-
skans undergång och romanens lyckliga slut? Om man läser Frosten 
och Vintermyren tillsammans som en sedelärande berättelse, vilket 
man skulle kunna göra, är det dock logiskt att romanen slutar som 
den gör. 

Låt oss se vad som händer med tavlebönderna i romanen. När skör-
den förstörs av Frosten ännu en gång, griper bönderna tag i Lill-Jonas 
gudstro som ett halmstrå och hoppas, att ett under ska förändra deras 
villkor. Men de misslyckas ty i grund och botten har de inte den rätta 
tron. De befi nner sig här på en ganska orefl ekterad nivå. I goda tider 
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lever de sina liv som de alltid har gjort och frågar inte efter föränd-
ringar. Men när dessa kommer i form av skogsuppköpare, skogsrallare 
och handelsbod, då ställs tavlebönderna åter på prov. De fl esta lockas 
av det stora penningfl ödet och dras ned i det moraliska förfallet. Inte 
förrän de förstår, vilket högt pris de har fått betala i form av förlorad 
frihet och självständighet, kommer de till insikt om att förändringen 
måste komma inifrån dem själva. Det är i det läget de söker upp Mats 
och ber honom leda dem i deras utvecklingsarbete.

Jag tycker emellertid, att det är mera fruktbart att läsa romanerna 
som en utvecklings- och bildningsroman. Huvudpersonen Mats i 
Frosten och Vintermyren står stadigt på den västerbottniska jorden. 
Han är en länk i en kedja av många västerbottniska bönder. Arvet 
spelar en stor roll. Mats blir en representant för den västerbottniska 
bondeklassen, vilkens främsta egenskaper är tålamod och trofasthet. 
Den utveckling som sker går långsamt men den går ändå framåt. Från 
första början är Mats i underläge. Det var hans far som var orsak till 
att så många miste livet i mjölgruvan. Därför utses Mats till synda-
bock. Rik-Anders’ äldste son hade också omkommit vid det här till-
fället. Rik-Anders’ hustru Brita försöker därför förpesta tillvaron för 
honom från första stund i det nya hemmet. Därtill kommer att han är 
fosterbarn i familjen, vilket betyder att han inte har samma rättigheter 
som de övriga barnen. Mats upplever sålunda ett dubbelt utanförskap. 
I honom förkroppsligas underifrån-synvinkeln. Klasskillnaden mellan 
Mats och hans nya familj betonas i början dagligen och stundligen. 
Författarens uppfi nningsrikedom då det gäller att variera begreppet 
”fosterson” är påfallande: ”ofärdsbarnet”, ”en främling, en inhysing 
hos andra”, ”uppfostringsbarnet deras”, ”en inhysing och ett nåde-
hjon”, ”uppfostringspojken”, ”bortbytingen”, ”utomåkerspojken”, 
”latstövel”, ”fattigpojken”, ”obygdspojken” (Frosten s. 100, 103, 107, 
115, 116, 117, 123, 125 och s. 206).

Förhållandet fosterson – självägande bonde skulle kunna jämföras 
med förhållandet region – centrum. Och liksom fostersonen strävar 
efter att bli självägande bonde, strävar regionen efter att bli en del av 
nationen. Frågan är, om inte denna underifrån-belysning också kan 
ses som en förklaring till hur Astrid Väring ansåg, att man i övriga 
Sverige såg på Västerbotten. Var det inte just som ”utomåkers”-landet 
hennes eget landskap hade blivit betraktat? 

Mats sliter sig loss från fosterfamiljen, när klasskillnaden mellan ho-
nom och Anna-Greta tvingar honom till det. I den främmande staden, 
som framställs som en dyster och ogin motsats till landsbygden, går 
han sin mödosamma väg till upprättelse och så småningom framgång. 
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När till sist de skuldsatta och något tilltufsade tavlebönderna nödgas 
söka upp honom och be honom om hjälp mot Grubben, accepterar 
han det, eftersom han själv också har något otalt med Grubben. Att 
Mats sedan avstår från att axla dennes fallna mantel att bygga upp såg-
verket igen är förståeligt med tanke på vad denne hade representerat. 
Mats återvänder i stället till fädernegården och skapar ett nytt och 
modernt jordbruk som självägande bonde. Han står nu på samma nivå 
som Anna-Greta och kan gifta sig med henne. I slutet står han vid sin 
fars gamla ödestuga och ser ut över bygden, som hans far hade gjort 
i romanens öppningsscen. Kontinuiteten är återvunnen, men på en 
högre kulturell nivå. Landskap och människa har funnit sin identitet. 

I Den stora vreden är det de stora ledargestalterna i rakt nedstigande 
led som för utvecklingen framåt mot ett bättre och mer civiliserat 
samhälle. 1800-talets optimistiska framtidstro lever kvar också i Fros-
ten och Vintermyren, där ledargestalterna, far och son, var och en på 
sitt sätt försöker leda människorna in i ett annat och bättre samhälle, 
till samarbete och gemenskap. Men det är bara Mats som lyckas. Med 
honom har moderniteten segrat över det gamla samhället. Bildnings-
romanen är en modernitetens genre, som oavsett författarens livs-
åskådning är inriktad på framtiden.

Tillhörighet kontra utanförskap

Frosten skrevs antagligen under vintern 1925/26 och Vintermyren 
sommaren/hösten 1927. Det hade sålunda inte gått någon lång tid 
mellan de båda böckernas tillblivelse. Ändå förefaller det som om de 
båda verken tillhör två olika strömningar i tiden. Frosten är skriven 
med självklarhet och övertygelse. Författaren hade goda skäl till det. 
Västerbotten var tämligen okänt i litteraturen. Att skriva om ett så-
dant landskap gav Astrid Väring ett tacksamt utgångsläge. Farfaderns 
dagbok är en viktig inspirationskälla. Jag menar också, att folklivs-
skildringen som genre var ganska väl förankrad i tiden. Den hade en 
stor läsekrets. Det fanns även kritiker som skrev uppskattande om 
genren, vilket framgår av receptionsavsnittet.

I Frosten är rummet slutet. Handlingen utspelas i Tavle by med en 
och annan utfl ykt till den lilla staden i närheten. Handlingsutrymmet 
är t.o.m. mer begränsat än så. Efter den dramatiska upptakten med 
mjölgruvan, är större delen av berättelsen koncentrerad till byns mäk-
tigaste bondgård, Rik-Anders’ gård. Där bor de för framställningen 
viktigaste personerna med ett undantag, nämligen Grubben – ockra-
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ren i staden – som driver sin katt-och-råtta lek med Tavleborna. Men 
bortsett från det störande inslaget utifrån, är det den lugna, cykliska 
årsrytmen och livet på en rik bondgård i Västerbotten som står i cen-
trum. Beskrivningarna är talrika och gjorda med kärlek och nostalgi 
till den västerbottniska naturen och bondekulturen. Författaren är väl 
förtrogen med miljön. 

I Vintermyren däremot öppnar Väring upp det slutna samhället 
mot omvärlden. Författarens avsikt är antagligen att skriva en direkt 
fortsättning på Frosten och att berättelsen ska ses ur en västerbottnisk 
synvinkel. Det mönstret följer hon också i stort sett men tidsandan är 
nu en annan. Den första industrialiseringsvågen med allt vad därtill 
hör sätter sin prägel på romanen. Så långt kan man säga, att berät-
telsen hör hemma i 1870- och 1880-talen (med en viss förskjutning). 
Men författaren låter också sin egen tids moraliska problem spegla sig 
i romanens tema.

Samtidigt som Vintermyren är en norrländsk indignationsroman 
riktad mot industrialismen, handlar den på ett annat plan om skuld, 
straff och försoning. Det är här som 1920-talet kommer in i bilden. 
Enligt Astrid Väring hade världskriget bragt ”allt andligt liv till kaos”. 
Efterkrigsmänniskorna sökte i spillrorna efter ett livsideal. De var 
hemlösa i sitt inre. De måste återvända till sina rötter, om så bara i 
bildlig bemärkelse, för att nå harmoni, ansåg hon. I Vintermyren har 
huvudpersonerna uppenbarligen gått fel väg. De är hemlösa. De mås-
te alla gå igenom ett själsligt reningsbad, innan de kan nå fram till en 
djupare insikt om tillvaron. Det är denna prövningens tid som förfat-
taren också skriver om. Vad får det för konsekvenser för romanen?

Tydligt är att i det här avseendet kommer Vintermyren att utgöra en 
kontrast till Frosten. Det slutna rummet existerar inte längre, liksom 
inte heller tryggheten och den själsliga jämvikten. Den rika bondgår-
dens medlemmar bor nu på skilda håll. Det är bara mor Brita som 
envist håller sig kvar och vägrar att sälja skog eller att överlåta gården 
på sonen Ejnar. Därigenom kommer hon i konfl ikt med sonen, som i 
vrede lämnar Tavle by, ständigt på jakt efter reda pengar. Även dottern 
Anna-Greta ger modern sömnlösa nätter. Många gånger får mor Brita 
tillfälle att ångra sin härsklystna framfart gentemot sin omgivning.

Men även Ejnar, Anna-Greta, Mats och till sist också Grubben är 
alla hemsökta av starka skuldkänslor. Författaren följer dem alla nära 
inpå livet och berättar deras historia. I och med att hon gör det, splitt-
ras berättelsen upp i en rad delhandlingar. Kompositionen blir på så 
sätt betydligt mera öppen än i Frosten. Avsikten med ett sådant öppet 
framställningssätt kan vara, att författaren vill anknyta till det samhälle 
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hon själv lever i, ett samhälle som i sig är uppbrutet och splittrat.
Andra konsekvenser fi nner man i miljöbeskrivningen. I kontrast 

till det öppna, västerbottniska landskapet i Frostens öppningsscen står 
stadens instängda luft i Vintermyrens första scenbild:

Vad den är smal och trång, Bastugatan, där den smyger efter 
backarna i stadens utförskant som en mörk ränna genom sol-
ljuset. Endast mitt på gatan, där han går, kommer solen åt att 
tina upp snön, efter husväggarna ligger den alltjämt kvar, svart 
av rök och sopor och krasande hårdfrusen i kanterna. Grå och 
avundsamma trycka husen sig krampaktigt intill varann för att 
hjälpas åt att stänga det hårda vårljuset ute, som så obarmhärtigt 
vill blotta allt det gamla skräp de lyckats dölja under vintersnön. 
De sakna alla stenfot, det är som stode de till knäna ner i gatan. 
Fattiggatan, armodsgatan, – där bor han nu. (Vintermyren s. 7f.)

Några sidor längre fram träder husen på Bastugatan fram ännu en 
gång, för att läsaren verkligen ska förstå, vilken usel miljö Mats nu vis-
tas i: ”husen vid Bastugatan […] de trängdes med varann, så trätgiriga 
och gråa som en fl ock rotehjon med fattiglukt i klädtrasorna, pressade 
på knä av sitt armod.” (Vintermyren s. 13) I staden är det inte gott att 
leva. Där samlas de ofria dagsverkarna som förlorat sina hemman. 
Där fl ödar brännvinet. Där står fattigdom och lyx i bjärt kontrast till 
varandra.

Även folktron är annorlunda än i Frosten. Till en början kan man 
tycka, att folktron inte riktigt hör hemma i detta rotlösa samhälle på 
väg in i den moderna tiden. Men så småningom inser man, att den 
fyller en annan funktion. När den förekommer, är den råare och mer 
skrämmande än tidigare. Den vidskepliga tron tvingar helt enkelt 
människorna att ta ställning. Det gäller Mats; det gäller Anna-Greta 
– men också Grubben.

Mats har mardrömmar om sjövittra, som drar honom ner till sig i 
djupet av ”vintermyren”:

Hal och kall var hon och hennes andedräkt stank som en surpöl. 
Men stark var hon. När han ville från henne, slingrade hon sig 
som en vattenorm kring honom och drog honom ändå djupare 
ner till sig. (Vintermyren s. 28f.)

I själva verket är dessa mardrömmar straffet för hans skuldbelastade 
kärlek till Anna-Greta, en gift kvinna. Anna-Greta å sin sida grips av 



106

ångest, när hon tror sig vara förföljd av en hare, som i hennes vidskep-
liga fantasi måste vara hennes eget aborterade foster. Straffet låter 
inte vänta på sig. Hennes man tar avstånd från henne och äktenskapet 
upplöses.

Men värst drabbas Stor-Grubben. Droppen som får bägaren att 
rinna över inträffar, när en lapp-gubbe vid namn Fattig-Nila spår feg-
löss på honom, därför att han sålt den långa lappfl ickans döda kropp 
till vetenskapen.193 Fattig-Nila är lappfl ickans far. Skrock och vidske-
pelse har tidigare inte bitit på Stor-Grubben, men denna gång blir han 
skräckslagen. Feglöss var ett hemskt och vämjeligt straff. När sedan 
spådomen tycks gå i uppfyllelse, inser Grubben att vedergällningens 
stund är kommen.

Straffen som drabbar Mats, Anna-Greta och Grubben har sin 
grund i vidskepelse. När Mats och Anna-Greta överger den vidskep-
liga läran och närmar sig den kristna tron, fi nns för dem hopp om 
försoning. Grubben däremot representerar ondskan själv. För honom 
fi nns ingen räddning. Han försvinner därför i vintermyrens djup med 
sina feglöss. 

I Frosten berättar Väring om ett Västerbotten under en förindustri-
ell tidsålder. I första delen av romanen fi nns en kritik riktad mot ett 
centrum, som inte bryr sig om under vilka svåra villkor människor i 
norr lever. I Vintermyren fi nns denna kritik kvar men den har vidgats 
till att också innefatta en tendens riktad mot de radikala strömning-
arna i författarens egen samtid.

Enligt ett konservativt sätt att se var det just kulturradikalismen 
som var roten till det onda i samhället. Kulturradikalismen hade 
inneburit slutet för en organisk samhällssyn. Den hade systematiskt 
undergrävt respekten för auktoriteterna på samhällslivets, statens och 
moralens områden. Dess internationalism hade undergrävt den natio-
nella känslan.194 

I slutet av Vintermyren skriver författaren att Mats äntligen har 
kommit hem. Även om skogar hade brutits ner, hem hade stjälpts 
över ända och människoöden hade sopats bort, fanns ändå jorden 
kvar. ”Den var densamma han trampat som barfotalasse en gång, den 
var evigt oföränderlig och trofast.” (s. 361) Här fi nns ingen tvekan om 
vad som ger livet innehåll och människan dess identitet. Det är hen-
nes organiska samband med jorden och med släkten. Att höra till en 
gemenskap är väsentligt. Men samtidigt fi nns det en spänning i detta. 
Ty Mats återgår inte som jag nämnt till det gamla bondesamhället. 
När han återvänder till Tavle by är det för att skapa något nytt. Han 
blir en företrädare för ett modernt bondesamhälle.
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När Astrid Väring sitter i Vänersborg och skriver om denna hem-
bygd i Västerbotten är hon sålunda infl uerad av ett modernt tänkesätt 
samtidigt som hon fördömer det utanförskap som det moderna indu-
strisamhället för med sig.

 Om förhållandet mellan tillhörighet och utanförskap skriver Anna 
Williams i sin bok Tillträde till den nya tiden:

samtidigt som författaren är den som urskiljer eller skapar bilder 
av vad ”hemma” innebär, medför detta att hon eller han måste 
distansera sig för att bevara sin individualitet och se komplexi-
teten. ”Hem” förblir en utopi och författaren pendlar mellan 
tillhörighet och hemlöshet. Livet fi nns i själva sökandet och 
utforskandet.195 

Efter det litterära genombrottet

I Värings artiklar från 1928 och några år framåt, alltså åren närmast 
efter Frosten och Vintermyren, fi nner man denna längtan efter tillhö-
righet och kritiken av det moderna livets konsekvenser, som ju Astrid 
Väring själv var en del av. Här följer några utdrag ur dessa artiklar.

År 1928 skrev Astrid Väring en artikel, som aldrig blev publicerad. 
Manuskriptet har rubriken ”Bonderomantik”. Det är skrivet i polemik 
mot Sten Selander, som i sin recension av Vintermyren i Bonniers Vecko-
tidning 1928:1, (romanen kom ut i december 1927), angrep Väring 
för hennes misstro mot industrialismen och det moderna samhället. I 
artikeln försvarar hon häftigt sin ståndpunkt att skriva om hembygden 
i gångna tider. Manuskriptet är viktigt ur den synpunkten att Astrid 
Väring här formulerar något som kan ses som hennes litterära pro-
gram.

Hon skriver där, att hon valt folklivsskildringen som romanform, 
eftersom hon anser det nödvändigt att ibland söka sig tillbaka till 
gångna tiders bondesamhälle och den livssyn, som präglade ”fädernas 
begränsade och karga men storslagna värld”. Sedan radar hon upp 
vad denna värld stod för: Det gamla, det beprövade, hållfasthet och 
styrka, det trygga och rotfasta, något orubbligt och fast, som gav en 
inre seger. De som stod för dessa värden var just bönderna, eftersom 
de var de mest rotfasta vid hemjorden och de mest traditionsbundna. 
Sedan kommer hon in på miljöns betydelse. En folklivsskildrare be-
rättar inte om en svensk bonde i allmänhet utan återvänder till sin 
egen hembygd:



108

Liksom överallt ute i landet hembygdsmuseer växa upp, söker 
man här i ord resa ett minnesmärke över fädernas liv. I detta 
återvändande till hembygdens begränsade område, ser jag en helt 
naturlig och sund reaktion mot all den förfl ackande och ytliga 
internationalisering och amerikanism, som gör sig alltmera bred 
i städerna.196

Man märker här samma tankegångar, som sedan skulle dyka upp i 
en annan artikel om hembygden. Jag kommer till den längre fram.

 Jag har tidigare nämnt, att hembygdsrörelsen hade sitt ursprung 
i den stora samhällsomvandlingen som ägde rum i Sverige i slutet av 
1800-talet och i början av 1900-talet. På 1920-talet efter första världs-
kriget fi ck rörelsen ett nytt uppsving. Då organiserades ett stort antal 
lokala föreningar, samtidigt som länssammanslutningar bildades. Som 
exempel kan nämnas, att Västerbottens läns hembygdsförening starta-
de år 1919, och att den året därpå började ge ut årsboken Västerbotten. 
Men på 1920-talet hade hembygdsrörelserna inte längre något behov 
att protestera mot och förneka industrialismen, utan deras inriktning 
var nu att söka bevara hembygdens skatter.197 Att Olof Högbergs ro-
man Den stora vreden kom ut i ny upplaga år 1921, samtidigt som han 
fi ck De nios pris kan möjligen ses i det sammanhanget.

I sin artikel skriver Väring, att hennes romaner är folklivsskild-
ringar. Vad har det för betydelse i sammanhanget? Folklivsskildringar 
hade skrivits i Sverige sedan Almqvists dagar. I boken Nordisk folklivs-
skildring ger författaren Erik Lindström en förklaring till behovet av 
genren vid vissa tidpunkter. Författaren menar, att litteraturarten varit 
särskilt gångbar i tider ”då luften varit fylld av nya idéer och kravet 
på aktualitet varit särskilt påträngande”. Den provinsiella avskildhe-
ten blir då ett stycke ursprunglighet som man vill rädda undan en 
”brådskan de utjämning”.198

Detsamma skulle man kunna säga om den organiserade hem-
bygdsrörelsen efter första världskriget. Där fanns också samma tanke. 
Författarna Jules Ingelow och Ivar Nilsson skriver i sin biografi  över 
Svenska folkförfattare, att folklivsskildrare och bygdediktare har ”tagit 
till sin uppgift att skildra sin bygd och dess folk, dess karaktärsdrag, 
kynne och historia”. Genom sitt skriftställeri har de främjat hem-
bygdsvård och allmogekultur. Deras ”produktion har sålunda gått 
hand i hand med den alltmer markvinnande hembygdsrörelsen,” me-
nar författarna.199 Så länge hembygdsrörelsen var en faktor att räkna 
med, kunde man därför vänta sig ett stort folkligt intresse för dessa 
skildringar. Detta skiljer folklivsskildringar på 1920-talet från dem på 
1800-talet.200 
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Väring kunde sålunda med sina böcker anknyta till detta stora in-
tresse. Med sitt skrivande ville hon bevara kunskapen om seder och 
bruk, arbete och skrock från en liten norrlandsby på 1800-talet. Men 
hon nöjde sig inte med det. Hon använde genren för att indirekt for-
mulera sina värderingar om samtiden, vilket tydligast kommer fram i 
Vintermyren. Under en tid ”då luften var fylld av idéer”, som Väring 
delvis stod främmande inför, valde hon att skriva om en annan tid, 
som hon kände starkare samhörighet med, och om en avgränsad 
norrländsk bygd, inom vilken traditionen ännu var levande. I denna 
begränsade värld fann hon den livssyn som hon ville plädera för, näm-
ligen de självägande böndernas livssyn.

Men i och med att hon så ihärdigt för den västerbottniska allmo-
gens talan kommer andra grupper i samhället att ställas i kontrast till 
den självägande bonden i norr. Det gäller förstås i första hand svensk-
ar från södra Sverige. Men motsättningen norr – söder är bara ett av 
ledmotiven. En annan motsättning är svenskar – utlänningar. I likhet 
med Otto Dalkvist och Martin Koch ansåg också Astrid Väring, att 
den värsta skurken måste vara av utländsk härkomst. Följaktligen har 
Grubben – ondskans representant i romanerna – fi nnblod i sina ådror. 
Vad som kan synas mest anmärkningsvärt är, att lapparna, som bor i 
Västerbottens län, utsätts för en viss nedvärdering. De anses nämligen 
vara primitiva, trollkunniga och oroliga varelser. 

Den moderna hemlösheten i tillvaron kommer till uttryck i en an-
nan artikel, som återfi nns i tidskriften Norrland i ord och bild. I den 
artikeln tar Väring upp frågan, vad rotlösheten beror på och svarar, 
att den viktigaste orsaken är att sambanden mellan hem och hembygd 
har avbrutits. ”Ingenstädes blir den moderna rotlösheten så märkbar 
som i storstäderna”, anser hon och fortsätter, att i storstäderna förlo-
rar snart traditionerna sin makt och i dess ställe ”gör sig den moderna 
amerikaniseringen och banaliseringen” bred med sin hårda, kalla 
och egocentriska levnadsvisdom. Mot det sättet att leva ställer hon 
upp känslan för hembygden, ty hon menar att: ”Den som mist sin 
hembygdskänsla, den blir en främling på egen jord”. Men det hopp-
fulla är att: ”[d]en, som återfi nner sin hembygd, återfi nner sig själv.” 
Sedan kommer hon in på hembygdsrörelsen och dess betydelse för 
”vår svenskhetssträvan” och menar att hembygdsrörelsen innebär ett 
återvändande ”till en försvunnen livsåskådning”. Hembygdsrörelsens 
uppgift är inte bara att samla museiföremål utan också att samla ”de 
gamlas tankar och föreställningar”. Det myckna nyhetsfl ödet, alla de 
granna löften, varmed världen skulle frälsas före världskriget visade 
sig ohållbara i nödens stund. ”Då vända vi tillbaka till det gamla och 
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beprövade, det, som en gång visade sig ha hållfasthet och styrka i ännu 
svårare prövningar.”201

I denna första del av artikeln kommer Värings livsåskådning tyd-
ligt fram, hennes misstro mot den moderna tidens internationalism 
och hemlösheten i storstäderna. Mot detta ställer hon svenskheten, 
oberoendet och förankringen i en hembygd med en folklig tradition. 
Nästa avsnitt inleds med en fras, som ofta återkommer i hennes ut-
talanden: ”även en reaktion kan vara modern, om den speglar det 
som djupast rör sig i tiden.” Här försvarar hon sig mot vissa kritikers 
uppfattning – sådana som Landquist och Selander – att hon skulle 
vara reaktionär. Hon vill i stället förena samhörigheten med den egna 
hembygdens historia med ett modernt tänkesätt. Sedan kommer hon 
in på Västerbotten och västerbottningens sätt att vara och tänka: 
”Hans [sic!] hembygdskänsla är lika stark som andras, fast den är mera 
tystlåten och inbunden som hela hans väsen är”. Västerbottningens 
starka känsla för sin hembygd ”ger liv och anda åt återuppbyggan-
det av fädernas livsverk”, skriver Väring. ”Vilket är då det kulturella 
fädernearv vi ha att vårda här i Västerbotten?” frågar sig författaren 
och fortsätter: ”Länge ville man förmena oss rätten att ha en historia 
[…]. Man ville påstå, att hela Norrland var ett nytt land, koloniserat av 
det övriga Sverige.” Här kommer det på nytt; samma upplevelse som 
Olof Högberg, Ludvig Nordström och andra norrlänningar gett ut-
tryck åt: Norrland betraktas av sörlänningen som ett terra nova. Om 
så varit fallet hade man inte kunnat återknyta till någon hembygdens 
historia. Föreställningen bygger alltså på en fördom, enligt Väring. 
Hennes försvar för dessa tålmodiga och trofasta västerbottningar är 
inte bara ett sentimentalt och reaktionärt påhitt utan är också ett led i 
en identitetssträvan, som hon ser det. ”Västerbotten har upptäckt sig 
själv, det har upptäckt sin framtid”, skriver hon stolt.202 Författaren vill 
på detta sätt skapa kontinuitet i tillvaron, knyta den gångna tiden med 
nuet och framtiden.

Ett bevarat odaterat manuskript till ett Rousseau-inspirerat före-
drag med rubriken ”Kultur och natur” hör sannolikt till denna tid, 
slutet av 1920-talet. Men detta föredrag skiljer sig från tidigare ar-
tiklar, ty Väring redovisar här en något annorlunda och pessimistisk 
framtidstro. Först kritiserar hon i vanlig ordning ”maskinkulturen i 
vårt århundrade”, som hon anser vara hård och hänsynslös, och som 
gjort människor ”vilsegångna och hemlösa”. En förkonstlingens kul-
tur, kallar hon den. Som en reaktion mot denna onatur har pendeln 
slagit över för långt åt andra hållet, menar Väring, och en ”primitivis-
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mens kultur” har skapats, som inte bär spår av någon mänsklig odling. 
Dit hör bl.a. jazzen. Ju mer förkonstling desto större behov av primi-
tiva nöjen. ”Men en och annan söker dock trevande leta sig tillbaka till 
den mänsklighetens stora kungsväg, där man såg mot sin bestämmelse 
och hade en mening och ett mål för sitt liv.” Väring hoppas att den 
vägen ska leda till en mera människovärdig kultur och ”till en sundare 
och renare naturlighet”. Väring avslutar dock sitt föredrag med en 
sorts pessimistisk klarsynthet:

[I]ngen ny levnadsvisdom, kan troligen frälsa oss från den eviga 
konfl ikten mellan kultur och natur i vårt mänskliga dubbelväsen. 
Den konfl ikten kommer att bestå, så länge mänskligt framåtskri-
dande och mänskliga drifter ännu bekämpa varann. 203

Den ambivalens som i Frosten och Vintermyren ligger i förhållandet 
mellan gammalt och nytt, mellan periferi och centrum kommer här 
plötsligt till uttryck, vilket visar att Astrid Väring var medveten om 
människans kluvenhet, trots att hon i de fl esta sammanhang ihärdigt 
försvarade sin konservativa ståndpunkt. 

I januari 1932 svarar Astrid Väring på en enkät, som står att läsa i 
Vestsvenska Dagbladet. I den svarsartikeln kan man misstänka att Astrid 
Väring har de Fem unga i tankarna, dvs. de unga manliga författare 
som vid denna tid försvarade primitivismen men också ”maskinkultu-
ren”. De var Artur Lundkvist, Erik Asklund, Josef Kjellgren, Harry 
Martinson och Gustav Sandgren. Tidningen hade skickat ut en enkät 
till ett antal kulturellt intresserade personer, eftersom man ville veta 
vad dessa personer ansåg om den moderna svenska litteraturen. Varför 
tidningen ställde den frågan framgår av inledningen till artikeln: 

Vi befi nner oss efter världskriget i fl era avseenden i en brytnings-
tid, då gammalt bryts mot nytt som väl sällan tillförne. Detta 
märker man på så gott som alla kulturområden och inte minst 
inom litteraturen. Det senaste decenniets litterära produktion 
har en helt annan prägel än de närmast föregående. Man behöver 
inte tränga långt på djupet av litteraturen för att märka detta. De 
problem som röra sig i tiden, inte minst de psykologiska, och 
efterkrigstidens om man så får säga följdsjukdomar ha avsatt spår 
i litteraturen mer än under någon annan epok. Värdeomdömena 
om litteraturen måste bliva olika allt efter vederbörandes inställ-
ning till den moderna tiden i sin helhet.204
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Tidningen hade uppmärksammat den förändring som var på gång 
inom den svenska litteraturen, samtidigt som man var medveten om 
att åsikterna bröt sig om den moderna litteraturen. Astrid Väring an-
ser att man först måste skilja på modern litteratur och svensk litteratur. 
Modern är sådan litteratur, som ger uttryck åt moderna tänkesätt och 
konfl ikter oavsett den yttre ram, inom vilket händelseförloppet utspe-
las, menar hon. Sålunda kunde Sigrid Undsets romaner betraktas som 
moderna trots sitt historiska innehåll, ”medan det inte alls är säkert, 
att man är så särdeles ’modern’, fast man plockar in maskinkult, bilvrål 
och proletär miljö i sina böcker”. Om svensk litteratur ställer Väring 
följande retoriska fråga: Är det ”[d]en litteratur, som bygger på natio-
nell grund eller den som i blind iver att inte verka efterbliven strävar 
efter en banal internationalisering…?”

Efter denna deklaration tar Väring tillfället i akt att kritisera sina 
svenska kolleger. Hon menar, att de har ”delat upp sig i en mängd 
smågrupper för ömsesidig beundran och i en mördande kritik av 
oliktänkande. Man tänker kollektivt och man skriver kollektivt i små 
grupper på fem eller fl era. Det är inte många, som ännu ha mod att 
vara individer rätt och slätt”. Efter denna attack är det dags för Väring 
att försvara sig mot påståendena om romanens förfall. Det var lika-
dant på 1890-talet, menar hon, den svenska litteraturens guldålder. 
Då klagade man också över att litteraturen stod på förfallets brant. 
Väring avslutar sitt något sarkastiska enkätsvar med orden: ”En förfat-
tare bör ha rätt att vara den han [sic!] är, en sökare och iakttagare, som 
på sina egna krokiga vägar söker sig fram till det han själv tror vara 
livets mening, även om han ibland går fel.”205

Väring avslöjar här offentligt sin litterära uppfattning i början av 
1930-talet. Hon tyckte tydligen inte om den litteratur som var på-
verkad av den utifrån kommande moderna litteraturen. Det gällde 
antagligen de Fem ungas verk. Hon nämner ju längre fram i artikeln 
just grupper på fem. Dessutom var hon avogt inställd till proletärför-
fattarnas alster. Vad hon menar med moderna tänkesätt är inte lätt 
att förstå. Uppenbarligen har ett modernt tänkesätt ingenting med 
de tekniska framstegen och deras betydelse för människorna att göra. 
Möjligen föreställer hon sig att modernt tänkande handlar om konti-
nuitet, samhörighet, gemenskap och att vara trogen sina ideal. Tydligt 
är att hon uppskattar svensk litteratur byggd på nationell grund, gärna 
historisk. 1890-talets litteratur ser hon som guldåldern i svensk lit-
terär tradition. Dessutom betonar hon vikten av att varje författare 
måste få vara självständig i sitt sökande efter livets mening för att 
kunna förmedla den till läsarna.
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Biografisk bakgrund

Föreningsliv och politik

Astrid Väring ville gärna tro, att förfädernas moral var bättre än 
hennes egen tids moral. Men även hon vacklade. Ambivalensen hos 
hjälten Mats Jonsson i Frosten och Vintermyren är möjligen ett tecken 
på en ambivalens även hos romanernas författare. Tyvärr fi nns inga 
brev till Tyra Glas bevarade från dessa år, 1927-1930. Däremot har 
jag hittat några brev till kollegan Gertrud Lilja från den här tiden, 
brev som är osedvanligt öppenhjärtiga för att komma från Astrid Vä-
ring. Gertrud Lilja (1887-1984) var på 1920-talet teckningslärarinna 
i Ronneby. Hon debuterade som författare 1924 och hade redan gett 
ut några novellsamlingar, när Astrid Väring första gången skrev till 
henne. Kollegan i Vänersborg skriver, att hon saknar någon likasinnad 
att meddela sig med. Kanske kan Gertrud Lilja bli den personen. Hon 
sitter ju också som författare ensam i avkroken. Och förhoppningsvis 
missbrukar hon inte kollegans förtroenden. Astrid Väring är irriterad 
på recensenterna till Frosten och Vintermyren, som tror att hon stulit 
idéer från en rad kända författare som t.ex. Knut Hamsun, Per Hall-
ström, Johan Ludvig Runeberg och Bjørnstjerne Bjørnson. ”Jag trod-
de det var mitt eget.”206 Till Sveriges Författareförening förhåller hon 
sig skeptisk. ”Småaktiga gräl och gnat om bagateller” tycks vara det 
som man där sysslar med. Många av författarna i föreningen ger hon 
en sarkastisk beskrivning. Om John Landquist heter det: ”Han ser ut 
som en liten elak lapp – minus det primitiva.” Och om Ernst Didring 
ger hon följande omdöme: ”han förefaller mig vara en av de torraste 
och tråkigaste andens tjänstemän jag skådat.”207 Astrid Värings misstro 
mot Marika Stiernstedt märker man också i breven. ”Marika har det 
felet att hon tror sig höjd över kvinnokönets naturliga hjärnsvaghet 
[sic!]”. Men vissa författare beundrade Astrid Väring. Efter en middag 
på Norstedts förlag skriver hon: ”Men Sigrid Undset var i alla fall den 
man mindes – hon teg mest, men hon hade ögon, som hade sett ner i 
den avgrund, som heter människa.” Och om Per Hallström har hon 
följande kommentar: ”Hallström måste man ju beundra oerhört, men 
nog är det som om han sällskapat litet för länge med Thanatos – han 
dyrkar en stenbild av det förgångna på dödens ö.” 208 Astrid Väring har 
emellertid inga höga tankar om ”människodjuret i gemen”. Det fi nns 
stunder, då hon tvivlar på allt och alla. Om sina egna senaste noveller 
säger hon: ”Tro nu inte för all del, att det är jag, det innersta i mig, 
som skriver den smörjan. Kanske en och annan, men de andra skriver 
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handen men inte själen.” Hon måste hålla på med tillfällighetsdik-
tande, eftersom hon behöver pengar.209

Det mest anmärkningsvärda i dessa brev är emellertid de uttryck 
för splittring och misströstan, som lyser igenom, när hennes moral 
vacklar:

ena dagen är detta en gudsförgäten håla , andra dagen fi nner jag 
mig tämligen bra. Bäst mår man i småstäder, om man så litet 
som möjligt blandar sig i stans affärer. Tyvärr har jag inte tänkt 
så långt genast utan låtit mig dras med i en hel del. Konsekven-
ser: splittrad tid, nerver (förut obefi ntliga) beroende till höger 
och vänster och följder, som man aldrig beräknat. Värst av allt 
slarv med arbetet! Så mycket skräp som detta år har jag aldrig 
skrivit i hela min tid. Men under ytan har det arbetat och grott, 
jag har kämpat med tusen problem – jag kan gott säga att detta 
år – utan egentliga yttre orsaker – varit ett av de svåraste i mitt 
liv, en kamp med Bøjgen på liv och död! Det är som om något 
råkat på glid inom mig, åsikter, moral, allt! Kanske kommer jag 
genom det, kanske får jag något ut av det till slut. F.n. är jag mest 
upplagd för ett Mefi stofeliskt skratt åt hela den ynkliga röran! 
[…] vet Ni vad, jag börjar svärma för nutiden. Med eller mot sin 
vilja hör man dit, man är barn av oron, hetsen och villsamheten 
i de jagande synkopernas tid. Det fi nns så mycket obrukat stoff 
till dramatiska konfl ikter i den som i ingen annan. Hur man kan 
längta till gångna tiders ro och helhet, når man inte dit i alla fall. 
Man slipper inte lidanden och frestelser i den egna tiden.210

Astrid Väring befann sig tydligen i ett svårt dilemma. Hur mycket 
hon än klamrade sig fast vid gångna tiders värderingar, insåg hon att 
nuet krävde ett annat förhållningssätt. Hon hade därför skrivit en 
roman med handlingen förlagd till sin egen tid, nämligen Marja. 
Berättelse från fjället (1928). Brevet till Gertrud Lilja är unikt i sitt 
slag. Jag har inte funnit i något annat brev, att författaren så öppet 
visat sin kluvenhet mellan förr och nu. Däremot kommer hennes 
ambivalens fram i föredraget ”Kultur och natur”. I dessa avslöjanden 
ligger ju en moralisk kluvenhet, men kanske också en önskan att i sitt 
skrivande frigöra sig från tanken på gångna tiders levnadssätt, vilket 
inte lyckades. Men brevet till Gertrud Lilja är intressant också ur en 
annan synvinkel. Hon skriver, att hon dragits med i en rad affärer. 
Vad var det då som hade hänt? Jo, Astrid Väring hade gett sig in i det 
politiska livet i Vänersborg och uppträdde ibland offentligt i egenskap 
av högerpolitiker. 
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Men innan jag går in på Astrid Värings politiska verksamhet, vill 
jag först nämna några ord om det politiska läget i Sverige i slutet av 
20-talet. Vid 1925 års riksdag beslöt en socialdemokratisk regering 
tillsammans med frisinnade och liberaler om en omfattande nedrust-
ning av försvaret. Per Albin Hansson var vid det tillfället försvarsmi-
nister. Hjalmar Branting hade dött i februari samma år och efterträtts 
på statsministerposten av Rickard Sandler. Efter Brantings död radi-
kaliserades det socialdemokratiska partiet. Våren 1928, då den frisin-
nade Carl Ekman var statsminister, väckte socialdemokraten Ernst 
Wigforss uppmärksamhet genom en motion med krav om skärpt 
arvsbeskattning. Bland annat av den anledningen förlorade socialde-
mokraterna stort vid valet på hösten samma år. Högern, ackompanje-
rad av Sveriges nationella ungdomsförbund, gick till häftigt angrepp 
mot socialdemokraterna. De klandrades för 1925 års nedrustning, 
som ansågs allvarligt försvaga Sveriges möjlighet att värja sig mot 
Sovjetunionen. Att socialdemokraterna bedrev teknisk valsamverkan 
med kommunisterna ansåg högern vara synnerligen betänkligt. Hö-
gern gick kraftigt fram vid valet och kunde bilda regering med Arvid 
Lindman som statsminister.

1928 års andrakammarval brukar kallas ”kosackvalet”. Orsaken är 
den, att Sveriges nationella ungdomsförbund hade framställt affi scher, 
som föreställde framstormande kosacker. Andemeningen var den, att 
om socialdemokraterna segrade, skulle det innebära att Sverige riske-
rade att förvandlas till en socialiststat av sovjetisk typ.211

I maj 1928 var Astrid Väring med om att bilda Vänersborgs Mode-
rata Kvinnoförbund, vars ordförande hon blev.212 Vid ett möte i för-
bundet (antagligen 22.2.1929) höll hon ett hälsningsanförande, varvid 
hon bl.a. yttrade följande:

Vad SMKF [Sveriges Moderata Kvinnoförbund, min anm.] vill 
och syftar till kan i korthet sam.fatt. i följ. kärnfulla ord. […] 
Tryggandet av vårt folks frihet och nationella oberoende samt 
dess fostran på kristl. grund till ett sedligt sunt folk!

Lite längre fram i anförandet nämnde talaren det hot som hon me-
nade omgav Sverige:

I frihetens heliga namn arkebuserar man och svälter ut alla olik-
tänkande i den stora sovjetstaten där österut samtidigt som man 
gör intensiv propaganda för sina idéer i andra länder och i samma 
frihets namn vill man påtvinga oss ett nytt och banaliserande kul-
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turtvång där västerifrån. Å ena sidan ett okulturens och å andra 
sidan ett maskinkulturens tyranni.213

Hoten mot Sverige kom alltså enligt talaren både från Sovjet-
unionen i öster och från USA i väster. Men det är en viss skillnad på 
innebörden i dessa hot. I Sovjetunionen råder politiskt förtryck som 
kan sprida sig västerut. I USA är maskinkulturens spridning den stora 
faran, enligt Astrid Väring.

Av protokoll framgår att Astrid Väring var en aktiv ordförande i 
Moderata Kvinnoförbundet under ett par år. Förutom ett fl ertal sam-
manträden var hon med om att ordna samkväm för medlemmarna. Vid 
ett av dessa (26.4.1929) höll hon ett anförande med titeln ”Vårt Fäder-
nearv”. Samma föredrag hade hon hållit vid ”Förbundsmötet i Stock-
holm” några veckor tidigare.214 Vid ett annat samkväm (15.4.1930) 
läste hon upp sin novell ”Den gula hästen”,215 vars innehåll jag senare 
ska återkomma till. Men plötsligt vid årsmötet 24.3.1931 avsade hon 
sig ordförandeskapet utan motivering och lämnade styrelsen. 

Under tiden som ordförande i Moderata Kvinnoförbundet höll 
Astrid Väring också ett anförande inför en liberal församling med 
titeln ”Fredsvilja”. I sitt tal försvarade hon de moderata kvinnoför-
bunden, som utsatts för kritik från liberalt håll för bristande fredsvilja. 
Mot alla liberala tankar om avrustning argumenterade hon för ett 
starkt försvar:

Och då vill jag fråga – vilka är mest fredsvänliga, de som i vackra 
ord och fraser sia om en bestående fred, medan de rasera våra 
nuvarande fredsmöjligheter, eller de, som i handling söka trygga 
den fred vi redan äga?

Hon hävdade, att Sverige måste ha ett effektivt försvar, så länge 
som det ”halvbarbariska Ryssland” inte funnit en mognare statsform 
och ”österns oroliga horder” inte var civiliserade.216 Det framgår inte 
av manuskriptet, när Astrid Väring höll det här föredraget, men med 
tanke på dess betoning på ett starkt försvar är det troligt, att det hölls 
i efterdyningarna av en annan politisk händelse som hon var indragen 
i.

Jag har tidigare nämnt, att Astrid Väring talade på ett par möten i 
Fredrika Bremer förbundets Vänersborgskrets. Antagligen blev hon 
medlem samma år som föreningen bildades och då hon höll föredraget 
om de fyra norrländska författarna, nämligen 1925. År 1928 återfi n-
ner man henne som sekreterare i Vänersborgskretsen. Som styrelse-
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medlem var hon med om att inbjuda Elin Wägner. Denne skulle hålla 
ett offentligt föredrag om ”Fredrika Bremer och världsfredstanken”. 
Åtminstone uppfattade Astrid Väring att föredraget skulle handla om 
detta.217 Titeln på föredraget löd i stället ”Världen har förvandlats”, 
och det var denna förvandling som Elin Wägner talade om.

Elin Wägner påstod, att tack vare den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen behärskade människan naturens kraftkällor i betydligt 
större utsträckning än tidigare. Detta hade lett till större beroende 
människor emellan. Världen skulle kunna bli en enhet, om man inte 
på det politiska området vägrade att ta konsekvenserna av världens 
förvandling, ansåg hon. Sedan kom talaren in på 1925 års försvars-
beslut. Hon menade, att det var ett bevis på att Sverige ställde sig på 
”rättens ståndpunkt mot våldet”. Men varje ny försvarsberedning som 
tillsattes, var en utveckling fram mot krigssamhället, framhöll talaren. 
Uttrycket ”internationell avrustning” hade blivit ett slagord utan 
innehåll. ”Men isolerad avrustning vore […] ett led i internationell 
avrustning, om alla som vilja avrustning i alla länder arbetade därpå.” 
Konsekvensen av Elin Wägners föredrag blev, att det var den enskil-
des plikt att inrikta sig på avrustning i det land han tillhörde. Tyvärr 
hade inte kvinnorna fullt fattat sin politiska mission, ”ehuru det för 
kvinnor är naturligt att älska freden”.218

Elin Wägners föredrag, som hölls i Vänersborg den 10.4.1929 
väckte en storm av förbittring hos många Fredrika Bremer medlem-
mar tillika en del övriga vänersborgare.219 (En gammal vänersborgare 
har berättat för mig om den upprörda stämning som rådde inom vissa 
kretsar i staden efter Elin Wägners framträdande.)

Upprördheten tog sig bl.a. uttryck i tidningsskriverier, i vilka Astrid 
Väring deltog med ett par artiklar. Där skrädde hon inte orden.

Som styrelseledamot måste hon först försvara sin medverkan till att 
Elin Wägner bjudits in. Det var fråga om ”ett missförstånd angående 
sagda föredrags verkliga innebörd”, menar hon och fortsätter:

Litet var intressera vi oss för det fredsarbete, som baserade sig 
på en ömsesidig överenskommelse nationerna emellan med stor-
makterna i spetsen. Men därifrån och till ett frivilligt undermi-
nerande av det egna försvaret ur fredsagitatorisk synpunkt är ju 
steget milslångt. Fru Wägners föredrag, som motsetts med stort 
intresse, visade sig vara av rent försvarsnihilistisk karaktär till stor 
bestörtning för de medlemmar av styrelsen, som rent formellt 
iklätt sig ansvaret för hennes hitkallande.[…] Men i en förening, 
som har så vaga begrepp om partipolitisk agitation, ansåg jag 
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mig för min del som ordförande i en moderat kvinnoförening ej 
kunna kvarstå, varför jag också offentligen utträtt ur Fredrika-
Bremerförbundet.

Sedan kommer hon in på den ömtåliga situation som hon anser att 
Sverige befi nner sig i:

Just nu pågår för övrigt över hela landet ett mullvadsarbete mot 
vårt redan så starkt hotade försvar och därmed vårt framtida be-
stående som fri nation. Mest att frukta äro därvidlag icke de, som 
öppet framträda och förfäkta sina åsikter på den politiska arenan 
utan de försvarets marodörer, som med angivande av ideella syf-
temål småningom söka påverka sinnena.[…] Där sägs det rent ut 
i klara och tydliga ord, att det är vår skyldighet att uppge vårt ur-
gamla bestånd som ett självständigt folk för att vinna en ”mora-
lisk seger”. Vilken moralisk seger vi skulle vinna med att bli ryska 
bolsjeviker och tvingas med i deras blodiga och säkerligen inte 
bara blåögt idealistiska världsrevolution omtalas däremot inte. 
Ingen kan ställa sig likgiltig inför den strid om försvaret, som just 
nu pågår. Här gäller det inte längre bara dagspolitik av den eller 
den färgen – det gäller för eller emot Sverige!220

Den här händelsen visar, att Astrid Väring inte drog sig för att 
offentligt och i skarpa ordalag säga sin mening, om hon ansåg sina 
ideal kränkta. Och idealen hörde hemma inom den konservativa och 
nationella intressesfären.

Dessa erfarenheter från föreningslivet hindrade emellertid inte, att 
Astrid Väring avstod från att delta i andra föreningar i Vänersborg. I 
Humanistiska Förbundet, som startade sin verksamhet i Vänersborg 
1919, var hon bland de kvinnor som först valdes in. Året var 1925. 
Någon större insats i förbundet gjorde hon inte – hon kom aldrig 
med i styrelsen – men hennes medlemskap är ändå värt att nämna av 
två anledningar. Vid ett sammanträde läste hon en av sina noveller. En 
annan gång berättade hon om vad som hade hänt på och efter mötet i 
ett personligt och humoristiskt brev till sin syster.

Vid Humanistiska Förbundets högtidssammanträde den 20.11. 
1929, då man fi rade 10-års jubileum, – det var alltså inte vilket sam-
manträde som helst – läste Astrid Väring sin novell ”Den gula häs-
ten”.221 Detta var ett halvår efter den beramade händelsen med Elin 
Wägner. ”Den gula hästen” ingår i novellsamlingen Vådeld, som kom 
ut 1930. Handlingen utspelar sig bland svenskbyborna på den ryska 
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stäppen efter första världskriget. Tendensen är riktad mot kommu-
nismen i den unga sovjetstaten. I novellen står den blonde och tappre 
nordbon – hjälten – i skarp relief mot de demoraliserade rödgardister-
na. Hjälten dödas men vinner en moralisk seger, i det att han räddar 
sina landsmän. Här följer ett par smakprov ur novellen.

Rödgardisterna har kommit för att lägga beslag på bonden Toas 
sista häst, ”en gammal gul och spattig krake, som knappt orkade stå 
på benen”. När hästen inte följer med godvilligt, slår rödgardisternas 
ledare det hjälplösa djuret utan förbarmande:

Då steg blodet åt huvudet på den lugne, ljuse storbonden med 
det nordiska ursprunget. Han hade hittills tåligt funnit sig i att 
se sin egendom stjälas, för att det skedde under så kallade lagliga 
former, och han sökte möta ont med gott. Men han tålde inte att 
se en gammal uttjänt arbetskamrat piskas och pinas. Han bodde 
visserligen på den svarta stäppen under sovjetstjärnans oroliga 
låga, men i själen var han en nordbo och ömhet mot värnlösa djur 
var honom medfödd.
 Glömsk av övermakten och av att han var obeväpnad, kastade 
han sig över kosacken, och innan denne hann fatta hans me-
ning, hade han ryckt nagajkan ur hans hand och lät den vina 
om öronen på honom. […] Det var en grotesk syn att se den 
blonde nordiske vikingen i bara skjortan klå upp den sprattlande 
svarte ryssen, som sparkade och skrek som en gris, medan de tio 
rödgardisterna, beväpnade till tänderna, helt förbluffade stodo 
runtomkring och sågo på.222

Efter denna händelse kan byborna räkna med att rödgardisterna ska 
komma tillbaka. Och en vacker dag hörs hovslag klappra på byvägen: 
”Det var visst fl era ryttare, de redo som Jehu – kosacker! Så kommo 
de i alla fall tillbaka!”223

Jag föreställer mig, att när Astrid Väring skrev den här novellen och 
framförallt det här avsnittet, tänkte hon på den affi sch som Sveriges 
nationella ungdomsförbund hade framställt till andrakammarvalet 
året innan.

Detta var första gången författaren läste sin novell. Ett halvår se-
nare gjorde hon om samma sak i Moderata Kvinnoförbundet. Det 
fi nns belägg för att Astrid Väring läste ”Den gula hästen” även vid ett 
tredje tillfälle, något som jag återkommer till. Jag har inte funnit, att 
Astrid Väring i föreningssammanhang läste någon av sina andra no-
veller, vilket tyder på att hon själv lade stor vikt vid just den här berät-
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telsen. Innehållet i den ligger också helt i linje med andra uttalanden 
av författaren från den här tiden, vilket framgår av min framställning. 
Den ger uttryck för en omåttlig skräck för den sovjetiska kommunis-
men, samtidigt som den framhåller tapperheten hos den civiliserade 
nordbon.

Från dessa högtravande ideal framförda i det offentliga ljuset, 
kan det kännas som en lättnad att möta Astrid Väring privat. Den 
10.2.1933 skriver hon i ett brev till Tyra Glas:

I går var jag för ovanlighetens skull ute o hade litet roligt. Huma-
nistiska förbundet hade som gäst den berömde dr. Zilliacus från 
Helsingfors, en trevlig karl o nämnd som Nobelpris-kandidat 
t.o.m. Han höll föredrag på aulan o efteråt var det supé. Jag gick 
med för en gångs skull o det var riktigt trevligt. Vänersborgarna 
tycks ha förlåtit mig igen för 4711-te gången eller kanske det var 
den där novellen, som lästes i radio - -?224 Nog av, de visade sig 
från sin älskligaste sida, o när jag kl. 1 avtågade hem, eskortera-
des jag av fyra herrar med ordföranden – Malm – i täten. Nästan 
som i gamla tider – d.v.s. för 2-3 år sen! Då den gamla hederliga 
teaterföreningen blomstrade. […] Zilliacus var också trevlig, 
men tyvärr hann jag ej prata så mycket med honom, ty den gamle 
strunten dr. Cedergren lade beslag på mig som vanligt. I alla fall 
fi ck jag skicka några hälsningar till Finland o han fi ck säga: Väl-
kommen till Helsingfors. ”Vi är ju kolleger har jag hört sägas,” 
sade han bl.a.:
 Ack ja, en sådan som han kan ju inte veta vad det vill säga att 
sitta isolerad i en sådan här håla! Det känns bittert många gånger, 
skall jag säga.225

Die Nordisch-Deutsche Schriftstellertagung

Man kan kanske få den uppfattningen, att Astrid Väring som satt 
”isolerad” i Vänersborg och dessutom var en enveten försvarare av 
en äldre litteraturtradition stod tämligen ensam inom den svenska 
författarkåren. Men så var inte fallet. Astrid Väring valdes in i Sve-
riges Författareförening (SFF) år 1927 och i Pennklubben år 1931, 
vilket tyder på att hon hade förespråkare i båda dessa föreningar. Hon 
deltog också fl itigt i författarträffar och konferenser av olika slag. En 
av dessa konferenser anser jag har ett särskilt intresse. Den ägde rum 
i Lübeck sensommaren 1931. Die Nordisch-Deutsche Schriftsteller-
tagung var namnet på konferensen.226 Avsikten med den var att stärka 
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banden mellan nordiska och tyska författare. Från Sverige deltog 
Astrid Väring och Ruben G:son Berg, den senare som Pennklubbens 
representant, även om han också var SFF-medlem. Från de nordiska 
länderna sammantaget kom omkring tio författare.

Att Astrid Väring deltog i mötet förefaller en smula underligt. Hon 
var ju inte styrelseledamot i SFF. Varför fanns ingen med från styrel-
sen, kan man fråga. Författareföreningens vice ordförande Ture Ner-
mans namn skymtar visserligen i en tysk tidning, men han dök aldrig 
upp. Inte heller ordförande Marika Stiernstedt visade sig, vilket är na-
turligt. Hon avskydde Tyskland och tog senare klart avstånd från na-
zismen. Enligt en dansk tidning hade hon lämnat återbud vid det här 
tillfället. Det märkliga är dock, att Marika Stiernstedt inte med ett ord 
nämner denna internationella konferens i sin uppsats om ”Interna-
tionella förbindelser” i Minnesskrift, som Sveriges Författareförening 
gav ut 1943.227 Anade styrelsen oråd beträffande Tysklands framtid? 
Ture Nerman, som senare blev en av Sveriges ivrigaste nazistkritiker, 
insåg nog faran. Säkert gjorde ordföranden Marika Stiernstedt också 
det men det förefaller dock underligt, att hon inte kände till att två av 
SFF:s medlemmar deltog i konferensen.

I Tyskland var i själva verket det nazistiska partiet på stark fram-
marsch. I 1930 års val erövrade nazisterna 107 mandat i tyska riks-
dagen. I juli 1932 vann partiet 230 mandat och blev därmed det 
ojämförligt största partiet i riksdagen, även om det ännu inte nått 
majoritet.228 Antisemitismen hade fått stor utbredning i landet efter 
den stora ekonomiska depressionen 1929, en händelse som Hitler inte 
hade varit sen att utnyttja i sin propaganda.

Om de nordiska författarna kände till det politiska läget i Tyskland 
må vara osagt, konferensen tycks i alla fall ha blivit lyckad med tanke 
på den uppmärksamhet den fi ck i den nordtyska pressen. Framförallt 
fi ck de nordiska författarna stor publicitet. Flera av dessa författare 
var för övrigt rätt kända i Tyskland. Så även Astrid Väring, som redan 
hade fått tre romaner översatta till tyska.229 En kväll läste de nordiska 
författarna ur sina verk på det egna språket. Astrid Väring läste nu 
för tredje gången ”Den gula hästen”. Att hon läste just den novellen 
var säkert ingen tillfällighet. Hon trodde nog, att det tyska auditoriet 
skulle uppskatta den, även om hon inte var klar över att novellen kun-
de uppfattas som propaganda för ett Tyskland, där nazismen snabbt 
bredde ut sig.

Konferensen avslutade sitt arbete med att samla sig kring några 
beslut. Dessa handlade bl.a. om hur samarbetet skulle utformas i fort-
sättningen. Ett författarutbyte mellan länderna var det man i första 
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hand tänkte sig. Dessutom uttalade man sin sympati för de danska 
författarna, som hade påbörjat en kamp för att få ersättning för sina 
utlånade böcker på biblioteken. Frågan om ersättning för biblioteks-
lån blev en het potatis även i Sverige några år senare, vilket ledde till 
att ordföranden Marika Stiernstedt fi ck avgå (1936).

Brev till systern Tyra Glas

På hösten 1931 nämnde Astrid Väring tysklandsresan i ett brev till 
systern. Som ett resultat av resan hade Astrid Väring kommit i kontakt 
med en kvinnlig översättare. Denna var mycket energisk och hade 
redan lyckats publicera några av Värings noveller i ”ledande Berliner 
tidningar”.230 För övrigt berättade hon hur ”livat” hon hade haft un-
der sin vistelse i Tyskland. Inte ett ord nämnde hon om konferensen 
eller vilka andra författare hon mött.

Det här brevet inledde en period på två år av täta kontakter mellan 
de båda systrarna. Breven från Astrid Väring handlar om stimulerande 
resor till konstnärsvänner, om släktens småsinthet inför familjen Vä-
rings ekonomiska bekymmer, om glada middagar, om sjukdomar och 
tandläkarbesök som drar ut på tiden. De handlar om hemmet och 
familjen och om brevskrivarens förhållande till vänersborgarna och 
till sina beundrare (som inte var så få). Breven är både uppsluppna och 
upprörda. De är fyllda både av längtan och av bekymmer. Hon berättar 
ofta i detalj vad hon varit med om den senaste tiden. Men hon skriver 
sällan om sitt författarskap, om böcker hon har läst, om förhållandet 
till andra författare eller om händelser ute i världen. Hennes referens-
ram i breven till systern är begränsad till den näraliggande världen. 
Hon menar, att ”hålan” Vänersborg kväver henne, att man och barn 
ibland binder henne för mycket och att kampen mellan att dikta och 
att leva sliter sönder henne. Sannolikt var det så, att diktandet fi ck 
komma i andra hand och av och till blev skrivandet ett ekonomiskt 
tvång, som säkert inte var befrämjande för hennes författarskap.

I ett par av breven nämner emellertid Astrid Väring sitt förfat-
tarskap, även om det bara sker i förbigående. Den 25.5.1932 skriver 
hon, att hon har lovat Norstedts förlag att skriva en artikel om ”Norr-
ländskt skeppsbyggeri” för en lärobok och ber därför systern gå till 
släktingen Arne Unander-Scharin och be att få låna material för det 
här ändamålet samt att få låna ”Scharinboken”.231 Den boken blev 
sedan en av de källor som författaren använde, när hon på 1930-talet 
skrev sin romanserie om släkten Scherdin i fyra delar med sin egen 
släkt Scharin som förebild. 
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Ett par veckor senare ber Astrid Väring systern uträtta ett nytt 
ärende åt henne:

Jo, skulle du vilja gå till Kurre – V-K alltså – och be att få se i de 
tidningsårgångar jag skrev i en gång i världen o skriva av själv (el-
ler be dem på V-K styra om saken) alla de dikter jag skrivit där. 
Saken är den, att jag i går vid bläddrandet i mina konceptböcker 
hittade en hel del dikter, skrivna för ett par år sen o så fi ck jag 
plötsligt fl ugan på att ge ut en diktsamling. Nu vet jag ju ej, om 
det verkligen alls blir av, men i alla fall så vill jag gärna samla in 
allt jag skrivit i den vägen. Säg bara inte vad jag funderar på åt 
någon! Det kanske inte alls blir av. Dikter är ju något högst per-
sonligt o kan lätt missförstås. I alla händelser tänker jag renskriva 
dem. Jag behöver ge ut allt jag kan denna höst ovanpå denna 
dyrbara vår! Noveller, dikter, romaner – allt!232

Året därpå (1933) kom diktsamlingen ut med den talande titeln 
Utanför. 

Hemmet i Vänersborg, romaner om släkten i Västerbotten

På hösten 1933 fl yttade familjen Väring in i ett eget hus i Vänersborg. 
Vid jultid samma år berättar Astrid Väring om huset i en stort upp-
lagd artikel i en göteborgstidning. Men artikeln handlar om så mycket 
mera än bara ett hus. Sin gamla käpphäst trogen tar författaren på nytt 
upp ämnet om den moderna människans oro och rotlöshet i tillvaron 
och om människors oförmåga att anpassa sig, när de tvingas fl ytta 
långt från sin hembygd. Men tonen är ovanligt beskedlig för att vara 
Astrid Värings. Det verkar som om hon äntligen har anpassat sig och 
hittat hem. Kanske liknade huset hennes barndomshem i Umeå? I 
artikeln tänker hon sig, att ett hus kan ha en själ. Men det tycks bara 
gälla gamla hus, inte moderna funkishus. Är man lyhörd kan man 
förnimma husets själ, skriver hon och fortsätter: ”Somliga hus andas 
redan från första stund en varm trivsamhet emot en, andra förhålla sig 
mera kalla och avvisande.” Hon liknar det egna huset vid en stillastå-
ende idyll. Men idyllen är dyrköpt i vår tid; där den fi nns förtjänar den 
att bevaras, menar skribenten. Hon avslutar med att säga, att hon har 
hittat ”Ett gammalt hus att äntligen bli människa i. Men framförallt 
ett hem”.233

Var det kanske en sådan idyll och ett sådant hem Astrid Väring 
behövde för att hitta tillbaka till sin diktarådra? Här kan man anknyta 
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till kapitlet ”Vad är en norrländsk identitet?” som Anders Öhman 
skriver om i boken ”Rötter och rutter”. Öhman utgår från litteratur-
vetaren Susan Stanford Friedmans bok Mappings när han betonar att 
framkallandet av en kulturell identitet för det mesta kräver någon 
form av förfl yttning. ”Att lämna sitt hem gör att själva föreställningen 
om ’hemmet’ uppstår, dvs. att man överhuvudtaget uppfattar det att 
vara hemma skilt från det att vara någon annanstans.”234 Friedman 
menar, enligt Öhman, att berättandet är viktigt i sammanhanget och 
att den kulturella identiteten konstrueras genom de berättelser som 
individer förtäljer om sig själva. ”Och dessa berättelser innehåller 
nästan alltid en rörelse mellan rötter och färdvägar, mellan hemmet 
och bortom.”235 Som jag har visat tidigare uttrycker också Anna Wil-
liams denna dubbla rörelse i sin bok Tillträde till den nya tiden men på 
ett något annorlunda sätt.

Astrid Väring hade alltså i mitten av 1930-talet hittat tillbaka till 
något som kan kallas en kulturell identitet, vilket medförde några 
produktiva år för författaren. Då skrev hon tre romaner tätt efter 
varandra, Släkten, Ett skepp kommer lastat och Känner du väl det land, 
(1934-36). Den fjärde romanen i serien, Härmfågeln, kom ut 1939. 
Alla handlar om släkten Scharin – i romanerna lätt beslöjad under 
namnet Scherdin – och om hemstaden Umeå. Men stadens namn 
förekommer aldrig. 

Förebilderna till huvudpersonerna i romanerna är först Värings 
morfarsfar Adolf Fredrik Scharin som fi ck burskap i Umeå som 
handlande år 1824. Han blev mycket framgångsrik och tilldelades så 
småningom rådmans titel. Därefter följer sonen Nils August, Astrid 
Värings morfar, som fortsatte att utvidga faderns handelshus. Han 
byggde segelfartyg på eget skeppsvarv och bedrev handel med av-
lägsna länder. Nils August Scharin gifte sig med Augusta Carlsten 
som hade en dotter i ett tidigare gifte. Denna dotter Anna som blev 
sångerska är förebild till en av huvudpersonerna i de två sista delarna. 
Senare bygger romanen Katinka (1942) på muntliga berättelser om 
den unge Adolf Fredrik Scharin och hans blivande maka Katarina.

Men trots idyllen och hemkänslan fanns det svårigheter med för-
fattandet. I en intervju i Svenska Dagbladet kom de problemen fram 
tydligare än någonsin tidigare. Intervjuaren frågade, hur det gick att 
förena maka- och moderskap med författandet:

Mitt öde har varit att förena två i grunden oförenliga ting, […] 
diktens kontemplativa ro mot den rörlighet och oro, som alltid 
råder i ett hem, där det fi nns uppväxande barn, hur kära de än äro. 
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Nu frågar du detsamma som andra ha frågat: hur kan man skriva 
under sådana förhållanden? Mitt svar blir detsamma som förut: 
jag kan egentligen inte, men jag måste. Det är underligt det där, 
att den, som en gång givit sig författarskapet i våld, för den fi nns 
ingen återvändo. Och det kan jag säga dig, att alla mina böcker 
ha kommit till under sådana yttre svårigheter, att kanske många 
hade givit tappt för länge sedan. Det ligger egentligen inte för 
min natur att dela mig. Och konsten är ju att dela sig rättvist. Av 
egen blodig erfarenhet känner jag nu i alla detaljer den moderna, 
arbetande, gifta kvinnans svårigheter. Känner dem så väl, att jag 
mången gång har en brinnande lust att skriva en bok därom.236

Det ständiga kompromissandet, bekymren för hem och barn, oron 
för familjens ekonomi, påfrestningarna i den instängda småstaden; 
någon idyllisk tillvaro var det knappast. Säkert fanns där också en bit-
terhet över att hennes författarskap inte blev riktigt accepterat av de 
ledande kritikerna. Man frågar sig: Var Astrid Väring själv ett offer för 
den splittring och oro, som hon menade att den moderna människan 
var utsatt för? Som har framgått tidigare – i breven till Gertrud Lilja 
och i föredraget ”Kultur och natur” – kände hon sig kluven i sin livs-
syn mellan gammalt och nytt. Med tanke på vad som sedan hände i 
slutet av 1930-talet, är man benägen att tro att Astrid Väring var på 
väg men inte lyckades frigöra sig från sina traditionella värderingar.

Uppbrott

På hösten 1937 träffade Astrid Väring i Frankrike en tysk affärsman, 
som hon ganska snart blev kär i. Mannen hette Ernst Lœwe. Upp-
levelsen blev omtumlande och konsekvenserna oöverskådliga. När 
Eugen Väring fi ck reda på vad som hade hänt, blev den ur hans syn-
punkt förlupna hustrun utkastad ur hemmet, äktenskapet och staden 
Vänersborg. Vart skulle hon ta vägen? Systern Tyra Glas i Umeå blev 
den fasta punkten i tillvaron, tills hon hade ordnat en egen bostad 
i Stockholm. Där bodde hon ensam den första tiden, men så små-
ningom fl yttade båda barnen till henne. Fr.o.m. hösten 1938 började 
breven till systern åter fl öda i riklig mängd, varför man kan följa Astrid 
Värings reaktioner på sina nya upplevelser. Systern blev nu mer än 
någonsin tidigare både ett känslomässigt och ekonomiskt stöd i den 
nya turbulenta tillvaron.

Redan i mars 1939 stod det klart för Astrid Väring, att Ernst Lœwe 
hade sagt upp bekantskapen med henne för gott. Det blev en svår 
chock. I ett brev till systern skrev hon:
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Men detta har tagit på mig så hemskt – det svåraste slaget i mitt 
liv. Värre än när Eugen körde iväg mig, ty jag trodde så blint på 
Ernst. Men jag måste försöka komma över det, annars går jag 
under.237

Det dröjde antagligen fl era år, innan Astrid Väring kom över sin 
besvikelse och saknad efter den tyske affärsmannen, men ”under” gick 
hon inte. Tvärtom tycktes motgångarna stärka hennes företagsamhet 
och energi.

Sommaren 1939 skrev Astrid Väring sista delen i krönikan om 
släkten Scherdin, nämligen Härmfågeln. Romanen är präglad av för-
fattarens hastiga uppbrott från Vänersborg och hennes nya tillvaro i 
Stockholm. Den förändringen i hennes liv hade förvisso inte varit lätt 
att genomföra. I romanen handlar det också om uppbrott både i rum 
och tid. Den unga operasångerskan Anna har frigjort sig från sin släkt 
och dess höga moral, även om hon får betala ett högt pris. Samtidigt 
går den gamla tiden med sin rättskänsla, andliga solidaritet och sina 
stora kvalitetskrav i graven och en ny tid står för dörren, en tid som 
inte frågar efter tradition och kultur, bara modernitet.

Några månader senare bröt andra världskriget ut.
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Kapitel 3

Prisromanen Katinka – 
ett smart geschäft?

Utgångsläge 

I den icke publicerade tävlingsromanen ”Både – och” uttalar sig hu-
vudpersonen Tora påföljande sätt:

En prisroman gick vanligen fi nt i bokhandeln på grund av rekla-
men och allmänheten förblandade som vanligt succén med det 
litterära värdet. För det mesta var det bara ett smart geschäft, 
som ingenting hade att göra med allvarligt litterärt skapande.238 

Två år efter att Väring låtit sin huvudperson förkunna denna 
meta fi ktiva kommentar deltog hon för andra gången i en litterär 
pristävling och vann första pris med romanen Katinka. Den blev 1942 
års bästsäljare med 20.000 exemplar. Som jämförelse kan nämnas att 
året före hade Vilhelm Mobergs Rid i natt! vunnit bästsäljarligan med 
45.000 exemplar.239 Prissumman för Katinka var 25.000 kr. Till turer-
na kring den första pristävlingen, för vilken ”Både – och” var tänkt 
återkommer jag till.

Arrangörerna för den andra litterära pristävlingen som Astrid 
 Väring deltog i var utgivaren Wahlström & Widstrand (W&W), 
Svensk Filmindustri (SF) och Hemmets Journal. Romanen skulle så-
lunda anpassa sig till tre olika medier med tre olika förhållningssätt 
till sin publik. Den fråga som därmed inställer sig är följaktligen: Är 
Katinka enbart resultatet av ”ett smart geschäft”?

Syftet med kapitlet är att undersöka vilka omständigheter som drev 
Astrid Väring att skriva tävlingsromanen Katinka. I romanen ”Både 
– och” med dess metafi ktiva inslag hade hon ju låtit sin huvudperson 
uttala sig mycket negativt om den typen av romaner. Att det låg eko-
nomiska orsaker bakom är lätt att inse Men fanns där också politiska 
motiv? Astrid Väring vann första pris. Hon lyckades alltså utforma 
sin roman så att den föll arrangörerna på läppen. Jag menar att den 
negativa lärdom hon dragit av sin tidigare förläggare Folke Lars 
Höker berg och den prisroman som han föreslagit henne att skriva två 



128

år tidigare hade betydelse för hennes framgång med Katinka och för 
hennes kontakt med den nye förläggaren på Wahlström & Widstrand, 
Holger Schildt. Tack vare den korrespondens som fi nns bevarad mel-
lan Folke Lars Hökerberg och Astrid Väring åren 1940-1942 får man 
klart för sig att det kontroversiella förhållande som rådde mellan de 
båda parterna knappast kunde vara befrämjande för Astrid Värings 
författarskap och gjorde henne angelägen att hitta en ny förläggare 
med en mindre taktlös inställning till sina författare. Ett andra syfte 
med kapitlet är därför att undersöka hur hon klarade balansgången 
mellan de tre arrangörerna och hur hon lyckades anpassa romanen 
efter marknadens önskemål.

Utgångsläget är följande:
Som jag nämnde i föregående kapitel hade Astrid Väring en omväl-

vande kärleksupplevelse i slutet av 30-talet vilket ledde till separation 
från maken Eugen Väring och ett hastigt uppbrott från Vänersborg, 
där familjen bott i nästan 20 år. I början av 1940-talet bodde Astrid 
Väring i Stockholm tillsammans med sina två barn. Då hade redan 
hennes älskade, tysken Ernst Lœwe, övergett henne. Författaren be-
fann sig i en utsatt ekonomisk och känslomässig position. Också hen-
nes politiskt konservativa hemvist bidrog till ett trängt läge, i synner-
het i förhållande till författareföreningens radikala styrelse. Hennes 
nära vänskap med den tyskvänliga Magda Bergqvist von Mirbach, som 
drog in henne i nazistiska kretsar i början av kriget, försvårade ytter-
ligare hennes kontakter med författareföreningen. Jag vill undersöka 
vilken betydelse denna utsatta situation hade för hennes författande.

Katinka skrevs i början av andra världskriget, då den svenska re-
geringen uppmanade till neutralitet, nationell samling och beredskap 
mot en hotfull omvärld. Man hade bl.a. inskränkt tryckfriheten, för 
att inte smädliga och förgripliga yttranden om främmande makt skulle 
kunna spridas. Detta ledde till att inte mindre än 280 skrifter beslag-
togs under perioden 1940-1942.240 Censurhotet hindrade författare 
att låta trycka vad de skrivit eller att välja förtäckta framställnings-
former, såsom allegoriska, mytologiska och historiska omskrivningar 
för att gestalta ett politiskt budskap.241 Hur påverkade den politiska 
stämningen Astrid Värings romanskrivande? Finns det något politiskt 
budskap i Katinka? Tillhör romanen den under kriget så vanliga be-
redskapslitteraturen? 

All tolkning har en komparativ aspekt. När jag läste Katinka första 
gången föreföll det mig som om jag hade läst den förut. Jag kände 
igen motiv i romanen men också stilen och i viss mån berättartekniken 
från andra romaner av författaren. Däremot har de dialektala inslagen 
nästan försvunnit. I min undersökning av Katinka använder jag några 
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andra verk av Astrid Väring som jämförelser, eftersom jag anser att 
de kastar nytt ljus över den aktuella texten. Men där fi nns också en 
roman av en annan författare som jag funnit betydelsefull, nämligen 
Rid i natt! av Vilhelm Moberg. Den kom ut 1941 och blev genast en 
mycket uppmärksammad bok i det isolerade Sverige. Astrid Värings 
anknytning till Rid i natt! och till andra verk som kom ut vid den här 
tiden kan ytterligare belysa hennes sätt att förhålla sig till den politiska 
verkligheten och därmed också förtydliga romanen Katinka.

Eftersom Katinka ingick i en pristävling fi ck den många recensio-
ner. Vad hade då recensenterna för uppfattning om litterära pristäv-
lingars betydelse för det konstnärliga skapandet? Vad ansåg de om 
Katinka? Det visar sig att här bryts en elitistisk kritikeruppfattning om 
litterärt skapande mot en mera publiktillvänd föreställning. Jag avslu-
tar kapitlet med att spegla avståndet mellan dessa båda ståndpunkter 
och ge argumenten för vars och ens hållning.

Det fi nns dock ytterligare en faktor som gör Katinka spännande 
att undersöka. Man kan nämligen följa tillblivelsen av romanen i för-
fattarens brev till systern Tyra Glas.242 Samtidigt som författaren är 
upptagen av helt andra göromål i den konkreta verkligheten anförtror 
hon systern de svårigheter som är förknippade med att komma igång 
med skrivandet och ge sig i kast med själva skrivprocessen. Breven 
till systern speglar ögonblicket som jag nämnt tidigare och visar hur 
Astrid Väring för tillfället känner sig, vilka tankar hon har och vilka 
problem hon brottas med. 

Biografisk bakgrund

Astrid Värings första år i Stockholm

På sommaren 1939 befann sig Astrid Väring i Stockholm, ensam och 
övergiven av två män. De båda männen var den tyske affärsmannen 
Ernst Lœwe, som Väring träffat ett par år tidigare i Frankrike och 
blivit förälskad i men som nu övergivit henne för en annan kvinna, och 
hennes man Eugen Väring, som kastat ut henne ur hemmet i Väners-
borg på grund av hennes otrohet. Denna sommar skrev författaren 
den sista och fjärde delen, Härmfågeln, i serien om den Scherdinska 
släkten.243 Den kom ut på hösten samma år. 

Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut. Då hade redan 
de båda ungdomarna Väring, Terje och Ulla, fl yttat till sin mamma i 
Stockholm.
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Romanen Härmfågeln blev ingen framgång. Enligt bokhandlarna 
hade den skrämt bort författarens trogna läsekrets på grund av sin 
tunga och dystra stämning. Detta påstod bokförläggare Hökerberg i 
ett brev till Väring.244 Vad värre var hade författaren blivit skyldig det 
utgivande förlaget, Norstedts, 600 kr till följd av bokens dåliga försälj-
ningssiffror. Det är nog inte helt fel att anta, att den misströstan som 
kommer till uttryck i romanen hänger samman med den förtvivlan 
Astrid Väring kände, när Ernst Lœwe lämnade henne. Konsekven-
serna av kärlekshistorien kom i själva verket att prägla författarens liv 
under de första krigsåren. Hon gick t.o.m. så långt, att hon bad sin 
syster Tyra Glas att skriva till den tyske affärsmannen och be honom 
betänka vilken stor skada han hade ställt till med. Försöka få honom 
att förstå att Astrid Väring förlorat allt för hans skull och riskerat hela 
sin existens.245 Om systern verkligen skrev ett sådant förödmjukelsens 
brev till Ernst Lœwe är inte känt, men faktum kvarstår att Astrid Vä-
ring i början av andra världskriget inte bara befann sig i en ekonomisk 
utan också i en känslomässig kris.

Astrid Väring var författare och ville inte ägna sig åt något annat 
än författarskap. Det var på sina romaner, noveller och artiklar hon 
skulle försörja sig och sina barn. Hennes liv som författare var sålunda 
beroende av vad och hur mycket hon lyckades skriva. Hon fi ck vis-
serligen ett mindre underhåll från exmaken för de båda ungdomarna, 
men detta skedde inte utan en ständig strid med den betalningsovil-
lige Eugen Väring. Systern Tyra Glas i Umeå blev räddningen, när 
pengarna var slut och ekonomin körd i botten. Systern ställde upp och 
räddade situationen gång efter annan.

Tack vare vänner hade Astrid Väring kommit över en tvårumslä-
genhet i Traneberg i Stockholm. Där bodde hon först ensam något 
år men sedan tillsammans med sina två barn. I två rum och kök skulle 
sålunda tre personer bo och där skulle författaren också skriva sina 
böcker. Vilka svårigheter det vållade är lätt att inse. Dock ska sägas att 
Väring under någon period 1940-41 fi ck möjlighet att vistas i förfat-
tarnas gästhem i Sigtuna och under några vårmånader 1942 fi ck hon 
hyra en kontorslokal i Stockholm. På dessa ställen kunde hon mera 
ostört ägna sig åt sitt författarskap.

Sonen Terjes studier på Stockholms Högskola försenades betydligt 
på grund av ständiga inkallelseorder. Dottern Ulla började på Brom-
ma läroverk hösten 1939. Hon råkade de första åren ut för talrika 
sjukdomar och var långa perioder borta från skolan. Astrid Väring 
skrev i brev till Tyra Glas: ”Det blir kanske knalt med mitt författar-
skap de här åren, men sen får jag det väl lugnare. Jag kan ej övergiva 
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barnen, de behöver mig så väl.”246 Tydligt är att Astrid Väring och 
hennes barn kom varandra närmare än någonsin tidigare under dessa 
år inte bara i bokstavlig utan också i bildlig bemärkelse. Det pris hon 
fi ck betala var att författandet kom i kläm. Visserligen fortsatte hon 
att skriva noveller och en och annan artikel för veckotidningar, men 
det var romanskrivandet hon ville ägna sig åt för det gav pengar och 
renommé. Hur skulle hon få tid till det?

Brevväxlingen mellan Hökerberg och Väring

Redan i september 1939 hade Astrid Väring tagit kontakt med bok-
förläggare Folke Lars Hökerberg. Korrespondensen mellan Höker-
berg och Väring kan man som tidigare nämnts följa i de brev som 
fi nns bevarade och i Värings kommentarer till systern. Man kan här 
sålunda få en bra bild av det som Johan Svedjedal kallar ”författandets 
vardagsvillkor” med vad det innebär av omarbetning av manuskript, 
förläggares oönskade ingrepp i texten, reklamkampanj, honorar, för-
säljning och till sist förlagsbyte.247 

Hökerberg föreslog Astrid Väring att delta i en nordisk litterär 
pristävling som förlaget hade utlyst. Det skulle vara ”en bok om yr-
keskvinnor”, skrev Astrid Väring i brev till systern och prissumman 
uppgick till 10.000 kr.248 Tävlingsbestämmelserna har jag inte lyckats 
få tag i. Men i ett brev från Hökerberg till Väring den 25.1.1940 fram-
går att det var fråga om en yrkesroman,249 vilket stämmer med upp-
gifterna till systern.250 För en författare med stora penningbekymmer 
var det lockande att delta i tävlingen och Astrid Väring satte igång att 
skriva. Kontakten med Hökerberg var inte enbart en dans på rosor för 
författaren men ledde ändå till att hon bytte förlag från Norstedts till 
Hökerberg. Hon fi ck samtidigt i uppdrag av Hökerberg att bearbeta 
en roman och översätta tre andra från engelska, vilket hon behövde 
för sin försörjning men tog tid från eget författande. De romaner hon 
översatte var följande: Ernest Raymond, Miraklet i Bredon, (1940) och 
Floden, (1941) samt Harold Dearden, Vår osäkra värld, (1941). Den 
bearbetade romanen var skriven av den 1940 bortgångne Elisabeth 
Högström-Löfberg och fi ck titeln Att få älska, (1942). För romanbe-
arbetningen fi ck Väring 750 kr. vilket enligt Hökerberg kunde anses 
vara en rimlig ersättning, ”enär honoraret ju överstiger ett översätt-
ningsarbetes, fastän arbetet torde vara både mindre tidsödande och 
krävande”.251 Elisabeth Högström-Löfbergs roman hade gått som 
följetong i Idun under titeln ”Ingegärd Kragh möter kärleken”.252 Av 
fl era brev från Astrid Väring till Hökerberg framgår hur Väring trots 
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stor tveksamhet tog sig an bearbetningsuppdraget, vilka brister hon 
ansåg att romanen hade och på vilket sätt hon sedan bearbetade den. 
Där står också att Väring ville ha 1.000 kr i honorar för uppdraget 
men att hennes namn absolut inte fi ck skymta i den bearbetade ver-
sionen.253

Men hur gick det med författandet av prisromanen? Det gick inte 
alls bra. Väring skrev visserligen ett manuskript till en roman men var 
själv inte nöjd med det. Efter omarbetning lämnade hon dock in ma-
nuskriptet till förlaget. Kort tid därefter fi ck hon tillbaka det ”jämte 
ett oförskämt brev”254 från Hökerberg. Brevet har följande lydelse:

Det är något slappt över hela manuskriptet ”Både – och”. Förfat-
tarinnan har inte intresserat sig för en enda typ i boken, inte för 
ett enda uppslag. Det fi nns ingen inlevelse, ingen kraft, ingen 
geist – det är likgiltigt, slappt och tråkigt alltsammans.
 Den charmlösa, tama novellskribenten-husmodern duger var-
ken som husmor, författarinna eller huvudfi gur i en bok, så blekt 
och trött som hon skildrats.
 Hennes man bara antydes, men verkar ju som om något kunde 
göras av honom.
 Barnen ha inte fått ens en antydan till personteckning.
 T.o.m. det goda uppslaget med Sparres staty har fuskats bort 
av pur lättja.
 Manuskriptet bör rivas sönder. Det duger inte ens som grund-
val till något, så i på tok fel sinnesstämning och tankeslapphet har 
det kommit till.
 Kan inte Fru Väring göra det av ekonomiska skäl, så erbjud 
Norstedt & Söner att få manuskriptet mot förskottet.
 Intensiv inlevelse, berättarglädje, fi nslipning, mening och syfte 
krävs, om Ert författarskap skall kunna återvinna sina vänner. 255

Brevet tål att granskas lite närmare. Hökerberg skriver, att ma-
nuskriptet är så dåligt att det borde rivas sönder. Men i nästa stycke 
föreslår han författaren att skicka det till Norstedt & Söner i utbyte 
mot ”förskottet”, dvs de 600 kr som Väring var skyldig Norstedts. Ett 
ganska fräckt förslag kan man tycka. Dessutom påminner han förfat-
taren att skriva på ett sådant sätt, att hon får tillbaka sin läsekrets. 
Detta upprepar Hökerberg i fl era brev till författaren, vilket måste ha 
upplevts som frustrerande. Men den oförskämda tonen till trots får 
man här klart för sig, att Astrid Väring hade haft svårt att engagera 
sig för tävlingsskrivandet. 256 Den 8.10.1940 skriver hon till systern, 
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att Hökerberg är en knöl och att han har ”uppehållit mig med sina 
tävlingar o elände, så nu är det väl för sent att få ut en bok i höst”. 
Men författaren erkänner att boken har sina fel och ”åtminstone f.n. 
är det kanske bäst att inte ge ut den. Jag skulle väl få hela V-g [Väners-
borg] på mig. Så allting har väl en mening.” 257 Författaren rev dock 
inte sönder manuskriptet utan omarbetade boken ännu en gång och 
lämnade in den till Hökerbergs förlag. Den 8.3.1941 skriver hon till 
Tyra Glas, att hon tagit tillbaka manuskriptet: ”Jag vill ej ge ut en dålig 
bok […]. Att jag ej kan skriva så bra under nuvarande förhållanden kan 
vara sant.”258

Manuskriptet till romanen ”Både – och” fi nns bevarat i Astrid Vä-
rings arkiv.259 Det är en roman med självbiografi ska inslag anser jag 
och därför av en viss betydelse för förståelsen av författarens situation 
vid tidpunkten för textens tillblivelse. 

Man kan fråga sig varför Astrid Väring tog tillbaka det omarbetade 
manuskriptet. Var det enbart därför att det inte höll måttet eller fruk-
tade hon också vänersborgsbornas reaktion? Dessa skulle mycket väl 
kunna läsa ”Både – och” som en nyckelroman.

Huvudpersonen i ”Både – och” är en medelålders, kvinnlig förfat-
tare vid namn Tora. Hon är gift med läraren och teologen Edvin. Till-
sammans har de två barn, en pojke och en fl icka. De bor i en småstad, 
Västerköping, där ”småsinne, avund och grym illvilja mot nästan” 
lurar under den söta idyllen. Romanen handlar om Toras kamp för att 
bli respekterad som yrkeskvinna och författare. Men staden fördömer 
henne och gör maken till martyr, då Tora inte sköter hushållsarbe-
tet som hon borde. Någon jämlikhet mellan könen existerar inte i 
Västerköping och Tora opponerar sig. Innerst inne var hon ”alltjämt 
samma obstinata revolutionär som alltid, som ofta tyckte stick i stäv 
mot vad ’folk tyckte’ och ’folk tänkte’ och till och med ibland vågade 
säga det alldeles högt”. (s. 25) Farhågan: ”Jag skulle väl få hela V-g 
[Vänersborg] på mig” som författaren skrev till systern tycks alltså 
vara befogad.

Huvudpersonen i romanen talar öppet om det motstånd som den 
gifta kvinnliga författaren måste bekämpa, innan hon får tid och möj-
lighet att ägna sig åt sitt skrivande. Väring låter också sin huvudperson 
formulera sin roll som författare. Tora berättar om de konstnärliga 
eftergifter hon måste göra i sitt skrivande för att snabbt få pengar till 
familjens alla skulder. Hon talar resignerat men också sarkastiskt om 
de veckotidningsnoveller hon skriver på rutin i stället för att samla 
sig till ett större arbete. Men hon uttrycker också sina tankar om den 
tomhet hon känner inombords, att hon inte längre tror på något, att 
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hon förlorat den sälta som ”genombävat henne som en helig rysning 
av smärta och fröjd” i början av sin författarkarriär. (s.143f)

Manuskriptet ”Både – och” utger sig visserligen för att vara fi ktion 
men skulle kunna läsas som en metafi ktiv kommentar till Värings för-
hållande till sitt författande. Jag citerar några avsnitt:

Hon tänkte på det materiella, visste ju, hon visste alltför väl, var-
för hennes sista bok var dålig: hon hade skrivit den bara för att 
tjäna pengar. Också den hade varit en fl ykt undan hennes eget liv 
och hennes egna problem. Hon hade sålt sin själ i småbitar för en 
grynvälling och till slut hade själen försvunnit och bara vällingen 
fanns kvar.
 Bredvid henne låg ett exemplar av ”Husfriden” – där stod hen-
nes sista novell, den som hon betalt doktorräkningen med. Den 
hade fått en bra plats i tidningen och var illustrerad av en skicklig 
tecknare, som precis visste att träffa publiksmaken. Eller vad tid-
ningen trodde vara publikens smak. Hennes novell gick också i 
stil med tidningens program, hon hade förstått att anslå just den 
rätta tonen. Man fi ck ju rutin med åren. Och visste vad folk ville 
ha. Och gav dem det, med alla ingredienserna blandade till en 
behaglig cocktail. Lagom mycket huslighet och lagom mycken 
frid, men med det lilla röda stänk av romantik och farlighet, 
utan vilken den sötaste idyll blir fadd. Ingenting, som oroade 
eller upprörde för mycket, ingenting, som ställde alltför farliga 
frågor. Utan bara något, som gav en stunds behaglig förströelse 
vid aftonlampan. (s. 94)

Håglöst gick hon vidare genom parken och köpte en tidning i 
kiosken. När hon ögnade igenom rubrikerna på första sidan såg 
hon att det stod ”Litterär pristävling” över en artikel och läste 
hastigt igenom den. Det var fråga om en roman med ett visst 
föreslaget ämne, läste hon, och priset var ganska kraftigt tilltaget. 
Egentligen gillade hon inte pristävlingar, åtminstone litterära, de 
voro bara ett medel att på konstlad väg framtvinga nya talanger, 
som sedan smiddes fast vid den litterära Grottekvarnen, antingen 
de kände en inre drift att skriva eller inte. En bra bok kunde man 
inte skriva på befallning, tänkte hon, den måste tillkomma på 
grund av ett inre behov av att ge uttryck åt något, som författaren 
länge burit inom sig. Därför blev också resultatet av pristävlingar 
så ofta missvisande. En prisroman gick vanligen fi nt i bokhandeln 
på grund av reklamen och allmänheten förblandade som vanligt 
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succén med det litterära värdet. För det mesta var det bara ett 
smart geschäft, som ingenting hade att göra med allvarligt lit-
terärt skapande. (s. 110)

Det kanske inte var så underligt, att Folke Lars Hökerberg skarpt 
ogillade manuskriptet som så öppet kritiserade hans egna ambitioner. 
Astrid Väring å andra sidan tycks ha varit medveten om att hennes 
ekonomiska situation styrde hennes skrivande alltför mycket på be-
kostnad av den konstnärliga kvalitén och att hon förlorat något av den 
skaparglädje som präglat hennes första år som författare. 

Det mest intressanta i det här sammanhanget är sålunda huvud-
personens uppfattning om litterära pristävlingar. Om de synpunk-
terna också var författarens vid den här tiden, vilket jag anser då jag 
betraktar dem som metafi ktiva kommentarer, tyder de på en mycket 
pessimistisk syn på romanpristävlingarnas litterära värde. Ändå gav sig 
Astrid Väring i kast med ännu en tävlingsroman något mer än ett år 
efter att den här texten är skriven.

Enligt författarens egen utsago skulle orsakerna till misslyckandet 
med romanen ha varit att den inte var tillräckligt bra,260 men jag me-
nar att det ämne hon valt att skriva om, nämligen en modern yrkes-
kvinna, kom henne för nära inpå livet. Astrid Väring behövde distans 
till sitt ämne och till sig själv och den distansen fann hon i 1800-talets 
Västerbotten. Där fanns stoff att ösa ur; där fanns samhörigheten utan 
att distansen riskerade att gå förlorad. Även i nutidsromanen I som här 
inträden…(1944) kommer vi att se att författaren har problem med 
distansen till sitt ämne.

I brevet till systern den 8.3.1941 står en mening, som vållar en del 
bryderier eftersom den inte kommenteras. Där står: ”Nu har jag fått 
en översättning o så får jag ju ut en bok i höst – alltid blir det väl litet 
förtjänst.”261 Vad är det för en bok och när skrevs den? Astrid Väring 
hade den gångna vintern klagat i brev över att hon inte hunnit skriva 
någon egen roman, även om hon fått in litet pengar på att översätta 
andras.262 En förklaring skulle kunna vara att boken i fråga kom till 
under sommaren 1940. I ett brev från den 11.6.1940 står nämligen: 
”Jag måste skriva en bok i sommar, det är det enda sättet att tjäna litet 
pengar. Måste passa på när barnen är borta.”263 Den 26.8.1940 skriver 
författaren till systern, att hon skickat boken per post till Wahlström 
& Widstrand: ”Tänkte ändra slutet men så iddes jag inte. Får se, om 
jag gör det sedan”.264 Det troliga är, att det är samma roman som dy-
ker upp i brevet i mars 1941, att författaren ändrar slutet och skickar 
den till Hökerbergs förlag.265
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Den bok som sedan ges ut på Hökerbergs förlag i september 1941 
har titeln Längtan heter vår arvedel. Titeln är hämtad från en känd dikt 
av Erik Axel Karlfeldt.266 Det är en kärleksroman, byggd på historiskt 
dokumentärt material från Västerbotten. Trots att Väring misslyckats 
med tävlingsromanen ”Både – och” är Folke Lars Hökerberg nu för-
tjust och säger, att han vill ha fl er böcker av författaren i ”hennes nya 
genre”.267 Men förläggaren är ändå inte helt nöjd utan fortsätter att 
komma med pekpinnar:

Den här boken borde få god press, det förtjänar den genom sin 
goda människoteckning, men naturligtvis är också den ställvis i 
gråaste och tyngsta laget för att locka många läsare.
 Som jag sagt Er förr borde Ni försöka skriva en rapp och klar-
synt skildring av modernt borgerligt folk – vi storknar ju snart 
här i landet i arbetarskildringar, som tendensiöst framställa sina 
arma fi gurer som tyngda till jorden av elände och leda vid livet. 
Tänk på en småstadsroman sådan som Magnus Lundströms 
 ”Biskopinnan” men helt förlagd till våra dagar.268

Av Värings och Hökerbergs fortsatta korrespondens hösten 1941 
framgår, att författaren är missnöjd med det låga honoraret men me-
nar att hon får stå sitt kast, eftersom hon skrivit på ett ofördelaktigt 
kontrakt. Förläggaren replikerar: ”Vad författare slänger ur sig skall 
man ju inte bry sig om…” och därefter räknar han upp alla de summor 
författaren dittills fått från förlaget.269 Dagen därpå skickar Hökerberg 
ett nytt brev till Astrid Väring, i vilket han ännu en gång argumenterar 
för det låga honoraret: 

Och jag betonar att en författarinna med den försäljning Edra 
senaste böcker uppnått måste ha blygsamma honorar, om en för-
läggare skall påtaga sig det arbetsamma och dyrbara arbetet att 
bygga upp igen den läsekrets författarens diktning förlorat och 
förtjänar att återvinna. Det är inte förlaget utan försäljningen 
som betalar författarhonoraren.270

Våren 1942 begär Astrid Väring att få ut den resterande delen av 
honoraret som hon anser sig ha rätt till.271 Då får hon på nytt ett oför-
skämt svar av den gode Hökerberg: ”För att vara skrivet av en ordfö-
rande i en kvinnlig författareförening förråder Edert brev av den 28/5 
en anmärkningsvärd brist på insikt i de allmänna regler som påverka 
förbindelserna mellan författare och förlag.”272 Vilken kvinnlig förfat-
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tareförening Hökerberg här åsyftar kommer att framgå nedan. I ett 
tillägg till brevet skriver Hökerberg:

Det är även från min sida önskligt att Fru Väring ber advokaten 
Ulf von Konow sköta Fru Värings ekonomiska uppgörelser med 
förlaget. – Fru Väring har en konstnärsnatur med föga fallenhet 
för ekonomi och juridik, men von Konow är väl insatt i allt som 
hör till förlagsbranschen.273

Hökerberg har trumf på hand. Så länge som Astrid Väring inte är 
tillräckligt känd som författare kan hon inte begära något högt hono-
rar. Förläggaren anser sig dessutom ha rätt att föreslå författaren hur 
och vad hon bör skriva. Att Hökerberg kunde uppträda så stöddigt 
gentemot Astrid Väring berodde på att det inte fanns något kontrakt 
mellan förläggare och författare vid denna tid. Ett ”normalkontrakt”, 
dvs. regler som styrde förhållandet mellan förläggare och författare, 
kom till först 1947. Däremot hade förläggarna strax före kriget hun-
nit organisera en nordisk förläggarsammanslutning och utarbetat all-
männa regler, som de ansåg skulle gälla i förhållande till författarna. 
Alltså ett ensidigt avtal, vilket naturligtvis innebar att förläggarna blev 
den starkare parten.274 

Astrid Väring kunde inte annat än acceptera villkoren, men efter en 
roman på Hökerberg lämnade hon förlaget. Längtan heter vår arvedel 
blev emellertid en framgång för författaren. En andra upplaga kunde 
ges ut redan samma höst 1941. Under år 1941 såldes 2.464 exemplar 
av romanen.275 Fram till och med maj 1942 hade Astrid Väring fått 
2.650 kr för densamma.276

En kontroversiell bekantskap

Breven till systern Tyra Glas är aldrig så talrika som under åren 1941 
och 1942. Det är under den perioden som nästa roman Katinka blir 
till, men det är också under den perioden som Astrid Väring hamnar 
i politiskt blåsväder. Bristen på pengar och omsorgen om de båda 
ungdomarna är de stående inslagen i breven. Men de innehåller också 
mycket annat. De ger en god bild av författarens vardag under de 
första krigsåren. Märkligt nog nämns inte kriget särskilt ofta. Det är 
mest i samband med sonens inkallelser och de otillräckliga ransone-
ringskorten men också i samband med att den älskade Ernst Lœwe 
kommer på tal. Saknaden efter den älskade är stor och glömma kan 
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hon inte.277 Det är krigets fel att de inte kan träffas. Ibland förefaller 
det som om kriget får relevans endast i förhållande till den tyske af-
färsmannen. Han och Astrid Väring befi nner sig på var sin sida om 
den svåröverstigliga gränsen.

I breven får man också en god bild av författarens umgängesliv i 
storstaden. Astrid Väring var en utåtriktad person och hade redan 
innan hon bosatte sig i Stockholm vänner och bekanta där. I storsta-
den fi ck hon också helt andra möjligheter än i Vänersborg att delta 
i ett rikt kulturliv. I Stockholm kunde hon mera permanent delta i 
Pennklubbens, Författareföreningens (SFF:s) och Konstnärsringens 
möten, i vilka föreningar hon sedan gammalt var medlem. Astrid 
Väring var av den uppfattningen att hon måste delta i så många kul-
turella sammanhang som möjligt för att bli känd och få sina böcker 
sålda. Nödvändigheten att återvinna sin läsekrets efter motgången 
med Härmfågeln var ju också något som Hökerberg ständigt påminde 
henne om. Hösten 1941 fi ck hon chansen att bygga upp en image om-
kring sin författarperson, åtminstone trodde hon själv att så var fallet, 
men den fi ck inte den glans som hon hade hoppats på. Den 3.9.1941 
skriver Astrid Väring till sin syster:

I morgon skall jag in och träffa grevinnan Magda Bergqvist von 
Mirbach, om du minns, vad det är för en fi gur. Hon är eller har 
varit gift med en österrikisk greve o är troligen förmögen. Hon 
välvde stora planer, sa hon o dem skall hon delge mig på hotell 
Esplanade i morgon. Undras vad det är? Br[änn] brevet! – Inte 
ska dom få mig över varken på den ena eller andra sidan, jag har 
mitt hem, mina barn o mitt arbete att sköta! Folk bara tänker på 
politik, dom är som galna!278

Brevet är dunkelt och ger upphov till många frågor. Denna Magda 
Bergqvist von Mirbach var tydligen en politiskt kontroversiell person, 
vilket Astrid Väring måste ha känt till, annars hade hon inte uppma-
nat systern att bränna brevet. 279 Vilka är ”dom”? Väring använder 
uttrycket ”de” eller ”dom” i många brev. Ibland är det enbart fråga 
om ett neutralt ”man”, men andra gånger syftar det på personer som 
författaren inte gillar. Brevet antyder också en politisk polarisering 
i de kretsar Väring rörde sig. I senare brev är författaren tydligare 
på den punkten. Än så länge vågar hon inte tala i klartext. Ämnet är 
alltför laddat. 

Författaren Magda Bergqvist von Mirbach hade Astrid Väring träf-
fat i början av 30-talet, då båda var bosatta i Västsverige. Även den 



139

gången hade Magda Bergqvist ”stora planer” som hon ville förverk-
liga tillsammans med sin kollega, men det hela rann ut i sanden.280 
Denna gång befann sig Astrid Väring i sådana omständigheter, att det 
var lättare att övertala henne, ja hon blev helt fångad av väninnans 
fantastiska planer och skrev om dem i entusiastiska ordalag till systern. 
Därvid glömde hon bort att vara försiktig i sina uttalanden om det 
politiska inslaget i planerna.

Vad var det då för vilda idéer Magda Bergqvist ville förverkliga? 
Hon ville starta en rad kvinnoföreningar, i vilka Astrid Väring och 
hon själv skulle sitta i styrelsen. Några av dessa kom till stånd men 
blev av kort varaktighet, nämligen Den nordiska författarinnefören-
ingen, Den svenska författarinneföreningen och Svenska kvinnors 
klubb. Den sista med Nanna Lundh-Eriksson som ordförande, en 
person som senare dyker upp i ett SFF-sammanhang. I övrigt bestod 
den klubben av ”ameralinnor, grevinnor och generalskor. Det är tysk-
vänliga o nationella själar mest, men klubben är opolitisk”.281 I Den 
nordiska författarinneföreningens styrelse var det meningen att de 
båda väninnorna skulle sitta tillsammans med Thit Jensen från Dan-
mark, Barbro Ring från Norge och någon ”känd fi nsk författare”.282 

Förutom dessa kvinnoföreningar hade Magda Bergqvist planer på 
att starta en tidning och ett bokförlag tillsammans med väninnan. 
Med hjälp av tyska legationen i Stockholm försökte hon ordna en 
föredragsturné i Nordtyskland åt Astrid Väring, varvid denne skulle 
kunna träffa Ernst Lœwe. Hon ville störta Marika Stiernstedt från 
ordförandeskapet i Sveriges Författareförening (SFF) och sätta in 
Astrid Väring i stället. Dessa planer realiserades aldrig. 

I januari 1942 arrangerade Magda Bergqvist två fi nlandsdagar på 
det stora varuhuset NK i Stockholm med uppläsning och uppträdande 
av skådespelare och med Prins Lennart som konferencié, varvid man 
samlade in 6.000 kr till fi nlandshjälpen. Fler fi nlandsdagar hade hon 
i åtanke att förverkliga bl.a. på varuhuset PUB, och då skulle Astrid 
Väring vara med. Lägg märke till att denna hjälp till Finland ägde rum 
under fortsättningskriget, då Finland var lierat med Nazityskland mot 
Sovjetunionen. Under vinterkriget 1939-40 hade Sveriges författare-
förening ordnat en uppläsningsafton för att stödja fi nska författare. 
Men under fortsättningskriget sa ordförande Marika Stiernstedt nej 
till ett liknande arrangemang trots Överståthållarämbetets påtryck-
ning.283

Det var troligen också Magda Bergqvist som ordnade så att  Astrid 
Väring blev inbjuden till Svensk-Tyska Föreningens stora fest på 
Grand Hotel i Stockholm i början av mars 1942. Där träffade Astrid 
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Väring bl.a. en kvinna som var ”gift med protokollsekreterare Oss-
bahr, mkt känd inom högern”. Om denna fru Ossbahr skriver Väring 
till sin syster: ”Och hon var så hemskt bekant med mig o duade mig 
o allting. Fast jag hade ingen aning om vem människan var.”284 Så 
småningom kommer hon dock underfund med var hon träffat denna 
kvinna, men Väring skriver ingenting om att hon möjligen kunde ha 
varit utsatt för ett värvningsförsök till Svensk-Tyska Föreningen.285

Under en tidrymd av sju månader, från september 1941 t.o.m. mars 
1942 pågick försöken att förverkliga alla Magda Bergqvists planer. 
Astrid Värings kommentar till dem allteftersom de dök upp förefaller 
en smula naiva. Hon ömsom värjde sig, ömsom accepterade dem med 
förtjusning. Till en början var hon avvaktande: ”Jag är lite tveksam, är 
rädd att de tro, det är något nazistiskt bakom det hela.” Men senare 
i samma brev har hon redan övervunnit sin tveksamhet: ”Ja, varför 
inte – varför ska bara den röda klicken få härja och regera? Man kom-
mer ju ingen vart, om man ej hör till dem. Jag tycker det vore ganska 
bräckigt, bara man inte får hela pressen emot sig. Men det blir ju 
fullkomligt opolitiskt.”286 

Astrid Väring var tydligen av den uppfattningen, att socialister och 
dem ideologiskt närstående hade det största infl ytandet i Sveriges 
Författareförening vid denna tid, varför hon med sin konservativa 
uppfattning inte hade någon chans att göra sin stämma hörd. Varför 
man kan misstänka att så var fallet, får man en fi ngervisning om i 
Björn Juléns bok om Sveriges författareförening. Julén skriver där, 
att under andra världskriget intog SFF:s styrelse ”en fast antifascistisk 
attityd, vilken ofta kom i konfl ikt med de begränsningar av tryckfrihe-
ten som den svenska neutralitetspolitiken då ansåg det nödvändigt att 
fastställa”. Sverige förde en eftergiftspolitik, ansåg styrelsen.287 Astrid 
Väring var av annan mening, vilket i sig inte borde ha lett till att hon 
närmade sig en rakt motsatt ideologi. Hon måste ha insett, även om 
hon inte ville ta konsekvenserna av sin insikt, att hon faktiskt var in-
dragen i något politiskt tvivelaktigt.

En av Magda Bergqvists spektakulära idéer, som dock misslyckades, 
var den kupp som hon och några andra kolleger tänkte genomföra 
vid SFF:s årsmöte 1942. Den är av intresse bl.a. därför att den råkade 
sammanfalla i tiden med en annan uppmärksammad händelse och 
väckte av den anledningen ett visst uppseende i den tyskvänliga pres-
sen, bl.a. Dagsposten.288 

 I januari 1942 hade svenska tidningar genom norska fl yktingar fått 
vetskap om den tortyr som förekom i norska fängelser utförd av den 
tyska ockupationsmakten. En rad svenska tidningar kom överens om 
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att publicera denna nyhet samtidigt, vilket också skedde. Den 11 – 13 
mars 1942 publicerade 17 svenska tidningar nyheten, varvid censuren 
ingrep och samtliga tidningar blev beslagtagna. Massbeslaget väckte 
stort rabalder, i synnerhet som redan en stor del av de 17 tidningarnas 
upplaga hade nått ut till allmänheten.289 En av tidningarna som blev 
beslagtagen var Trots allt!, i vilken Ture Nerman var chefredaktör och 
i vilken Eyvind Johnson och Gurli Hertzman-Ericsson ofta medver-
kade. Alla tre satt med i SFF:s styrelse. SFF:s årsmöte ägde rum den 
16 mars 1942.

Redan den 25.1.1942 nämner Astrid Väring i brev till systern att 
Magda Bergqvist vill ha henne som ordförande i författareföreningen, 
vilket Väring inte trodde vara möjligt, men i styrelsen ville hon gärna 
sitta.290 Hon nämner också att de båda väninnorna samt ytterligare två 
personer skulle sammanträda kommande vecka och planera inför års-
mötet. De som sammanträdde var Nanna Lundh-Eriksson, Ingeborg 
Lundström, Magda Bergqvist och Astrid Väring. De beslöt att störta 
Marika Stiernstedt från ordförandeposten vid SFF:s kommande års-
möte. Nanna Lundh-Eriksson var folkbildare och borgerlig kommu-
nalpolitiker i Stockholm, som vid 1940 års ordförandeval inom SFF 
suttit med i valkommittén och röstat fram Marika Stiernstedt till ord-
förandeposten.291 Nu hade hon tydligen ändrat åsikt. Ingeborg Lund-
ström var en fl itig motionär inom SFF. Hon arbetade t.ex. ihärdigt 
för att få bort alla översättare därifrån. Astrid Väring karaktäriserade 
henne på följande sätt: ”Hon gör alla revolutioner i Författarefören-
ingen, därför vill vi ha henne med.”292

I sin bok Floden och virvlarna (1943) redogör Jan Gehlin för den 
politiska polariseringen inom SFF i början av 1940-talet. Han är nog-
grann i sin framställning, eftersom han och SFF år 1980 blev ankla-
gade av Jan Myrdal för att ha varit ”brunskjortor” i början av kriget.293 
Gehlin tar också upp Alice Lyttkens påpekande i hennes memoardel 
Leva om sitt liv. Fyrtiotalet-barbariets tid (1980), där hon skriver att vid 
ett årsmöte i SFF femtekolonnarna nästan var i majoritet, ett yttrande 
hon dock senare mildrade. Jan Gehlins resonemang kring ordföran-
devalet 1940 och framförallt 1942 är tänkvärt:

Av både Lyttkens och Lo-Johanssons uppgifter framgår dessut-
om, att Marika hade mycket specifi ka fi ender, bland dem Magda 
Bergqvist von Mirbach, som enligt vad som framgår av protokol-
let vid ett tillfälle försökte bilda en särskild förening av kvinnliga 
författare. Det tycks som om von Mirbach även i andra samman-
hang direkt trakasserat Marika Stiernstedt. Man har dock svårt 
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att tänka sig att t.ex. Vilhelm Moberg skulle solidarisera sig med 
von Mirbach, detta desto mera som hon just var en av de med-
lemmar som hade notoriska sympatier för Hitlerväldet.
 Jag diskuterar den här frågan därför att den inte tycks slutbe-
handlad i och med ordförandevalet 1940. Visserligen blev Marika 
Stiernstedt utan debatt omvald 1941, men 1942 ifrågasattes hen-
nes fortsatta ordförandeskap genom att Nanna Lundh-Eriksson 
i stället föreslog Johan-Olov Johansson. Även Nanna Lundh och 
H N Pallin föreslogs. Sedan de vid stämman föreslagna avsagt sig 
och Ivar Harrie talat för Marika Stienstedt valdes hon dock utan 
omröstning.
 Det är ju möjligt, att alla dessa relativt löst framkastade alter-
nativ bara var uttryck för ett behov av att röra om i grytan – så-
dant har förekommit många gånger inom SFF – och inte riktade 
sig direkt mot den sittande ordföranden. Men det ter sig ändå an-
märkningsvärt, att Nanna Lundh-Eriksson, som i valkommittén 
1940 föreslagit Marika, två år senare lanserade en annan person, 
och därtill en man. Med stöd av senare erfarenhet håller jag det 
inte för uteslutet, att det bakom hennes förslag 1942 låg en aktiv 
opinion inspirerad av Magda Bergqvist von Mirbach.294 

Jan Gehlin är sålunda noga med att skilja agnarna från vetet, så att 
säga, dvs rentvå styrelsen från allt samröre med nazismen, vilket ju 
redan Julén gjort 25 år före Gehlin i sin bok om författareföreningen. 
Men var medlemmarna hade sin politiska hemvist var naturligtvis 
omöjligt för honom att veta. Astrid Väring har några intressanta rader 
om årsmötet:

I förrgår var vi på Förf. Föreningen o skulle välja ny styrelse. Vi 
hade planerat en kupp, men lyckades bara peta Gurli Hertzman-
Ericsson som sekr. Du må tro att det var stormigt! Jag föreslog 
prof. Pallin som ordf. som anses som nazist o då sa en av her-
rarna beklagande till mig: ”men fru Väring, i vilket sällskap 
har ni råkat?” Då svarade jag: ”Om jag inte misstar mig, är det 
Förf.föreningen.” 295

I ett senare brev skriver Väring: ”Vi var några stycken, som tänkte 
störta Marika, men det gick inte ty vår kandidat svek i sista stund. 
Men Gurli H-E fi ck gå som sekreterare. De borde ju inte få hålla på 
med sin politik som de gör i dessa dar! Det är farligt.”296 Dessa två 
sista meningar torde bl.a. anspela på de 17 tidningarnas kritik mot 
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Nazityskland (11.3 – 13.3.1942) och åsidosättandet av den svenska 
neutraliteten.

Det som tilldragit sig på årsmötet uppmärksammades också i pres-
sen. Den tyskvänliga Dagsposten kallar Sveriges Författareförening för 
”en kommunistisk täckorganisation”. Tidningen skriver:

Sveriges Författareförening, som numera helt dirigeras av de 
kommunistiska och klart osvenska kretsarna kring Ture Nerman 
– vilken själv tillhör styrelsen! – hade på måndagen en som vanligt 
stormig stämma, varunder märkliga förhållanden i förvaltningen 
blottades. Detta hade till följd att den hittillsvarande sekrete-
raren fru Gurli Hertzman-Ericson, en av förgrundsfi gurerna i 
Trots allt! avlägsnades från sin post och ersattes med advokaten 
Ulf von Konow. Genom en skicklig formulering av den notis, 
som av sekretariatet på natten genom TT utsändes till pressen, 
har emellertid denna symtomatiska ansats till palatsrevolution 
inom föreningen undanhållits allmänheten.

Längre ner i artikeln fi nner man följande tänkvärda passus:

Denna styrelse har under senare år dominerats av kommunistiska 
intressen, vilka haft sin glädje i att dels trakassera oliktänkande 
och dels bedriva utrikespolitisk smygpropaganda, vilket nyligen 
tog sig uttryck i en naiv framställning till regeringen att i Norge 
intervenera till förmån för förment misshandlade norska kolle-
ger.297 

Ture Nerman svarar i Trots allt! under rubriken: ”Grovt angrepp 
på Sveriges Författares styrelse. Halvtysk nazigrevinna provocerar 
– husbondens press attackerar.” Ture Nerman förklarar först att från 
SFF:s sida är det inte fråga om någon militär intervention i Norge 
som Dagsposten och Danziger Vorposten tycks tro utan en ”humanitär 
intervention för de svenska författarnas i fängelse lidande norska kol-
leger”. Han fortsätter:

Man har anledning att fästa en viss uppmärksamhet vid det här 
relaterade angreppet från den samordnade trion Mirbach & Co., 
Dagsposten och Danziger Vorposten därför, att det tydligen 
ingår som led i ett större sammanhang. Enligt vad som uppges 
håller nämligen nazisterna i vårt land just nu på att enligt order 
från sin husbonde söka sätta in för denne pålitliga element i alla 
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slags föreningsstyrelser, bolagsledningar etc., där möjligheter 
fi nns. Och i vad sammanhang detta är ett led, bör varje svensk 
medborgare kunna förstå.298

Den misslyckade kuppen vid SFF:s årsmöte 1942 utgjorde kulmen 
och även slutet på Astrid Värings och Magda Bergqvists försök att 
förverkliga sina högtfl ygande planer. I början av april lämnade kol-
legan Stockholm och Astrid Väring fi ck äntligen arbetsro: ”Det är bra 
underligt, att när man som jag har lust och anlag för en sak i världen, 
skall det vara tusen hinder i vägen att få göra det!”, skriver hon till 
Tyra Glas.299

Jag har uppehållit mig länge vid Astrid Värings förbindelser med 
kollegan Magda Bergqvist av den anledningen, att Väring ursprungli-
gen hade ett syfte med bekantskapen. Hon ville bli uppmärksammad 
som författare och få sina böcker sålda. I småstaden Vänersborg hade 
hon varit en känd person. I slutet av tjugotalet tillhörde hon t.o.m. de 
mest populära kvinnorna i Vänersborg enligt en omröstning i Elfsborgs 
Läns Annonsblad.300 Men i storstaden Stockholm förde hon en mera 
anonym tillvaro. Hon behövde hjälp att åter bli uppmärksammad för 
sitt författarskap. Magda Bergqvist kunde vara en sådan person som 
hjälpte till att göra väninnan känd tack vare sin övertalningsförmåga 
och sina kontakter med infl ytelserika kretsar i samhället. Ett fullt le-
gitimt önskemål kan tyckas, det var bara det att medlen för att nå det 
målet inte var så genomtänkta. Astrid Väring påpekar i fl ertalet brev 
till systern vilken reklam hon skulle få, om hon följde kollegans råd el-
ler lierade sig med henne, om hon upphörde med att översätta böcker 
och i stället skrev egna, som Magda Bergqvist uppmuntrade henne 
till, om hon reste ner till Tyskland på föredragsturné, om hon deltog 
mer i societetslivet, om hon satt i fl era föreningsstyrelser etc.

Om det hade varit fred i världen hade dessa råd och detta infl ytande 
från en kollega inte varit särskilt uppseendeväckande. Men nu var det 
världskrig och nazistiska Tyskland var på väg att utvidga sitt ”Lebens-
raum”. Hur en svensk författare förhöll sig till detta Nazityskland 
var naturligtvis av stor betydelse. En författare är dock en offentlig 
person. Astrid Väring ville inte ta politisk ställning under kriget. Ändå 
gjorde hon det, lockad av en äventyrlig och hemlighetsfull person så-
som Väring framställer henne i breven till systern. 

Vad gäller kuppförsöket på årsmötet i SFF 1942 fi ck den händelsen 
ett efterspel för Astrid Väring några år senare. I en insändare troligen 
1948 med rubriken ”Det ’nazistiska kuppförsöket’” tar Astrid Väring 
avstånd från allt tal om ett ”nazistiskt kuppförsök” i SFF 1942. Det 
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var bara en regimförändring som hon och några andra medlemmar 
ville få till stånd, inte en ”nazistkupp” som Författareföreningen vill 
göra gällande. Därefter skriver Väring att hon för framtiden vill slippa 
att bli nämnd i nazistiska sammanhang för hon har aldrig varit nazist. 
Väring tar i insändaren också avstånd från Magda Bergqvist, ty hon 
skriver följande: ”Jag vore därför tacksam, om grevinnan von Mirbach 
ville låta bli att dra in mitt namn i sin polemik med pressen.”301

Denna insändare misstänkliggör snarare än förklarar Astrid Vä-
rings insats på årsmötet i SFF 1942 och hennes kontakter med Magda 
Bergqvist, ty breven till systern talar ett annat språk.

 Men den stora frågan är dock till sist: Påverkade Värings upple-
velser under vintern 1941/42 hennes romanskrivande under samma 
period? Den frågan vill jag ta ställning till i min undersökning av 
romanen Katinka. 

Romanpristävling

Vad var det Astrid Väring hade låtit sin huvudperson Tora säga om 
litterära pristävlingar i den otryckta romanen ”Både – och”? ”Egent-
ligen gillade hon inte pristävlingar, […] För det mesta var det bara ett 
smart geschäft, som ingenting hade att göra med allvarligt litterärt 
skapande.” (s.110) 

Författaren var sålunda på det klara med att litterära pristävlingar 
inte producerade några konstnärligt värdefulla verk annat än i undan-
tagsfall. Ändå gav hon sig i kast med en ny tävlingsroman något mer 
än ett år efter sitt förra misslyckande i branschen. Varför?

Jag anser, att det först och främst var av ekonomiska skäl som hon 
gjorde ett nytt försök, men att det också var ett sätt för henne att 
komma bort från Hökerbergs förlag. Hon tänkte nog också på det re-
nommé som ett första pris kunde medföra, även om hon ansåg liksom 
Tora i ”Både – och” att ”allmänheten förblandade […] succén med 
det litterära värdet”. Det fanns också nackdelar med tävlingsromaner. 
Hon insåg t.ex. att en författare som skrev en tävlingsroman alltid var 
bunden till vissa bestämda villkor och alltid var tvungen att ha roma-
nen klar vid en fastställd tidpunkt. Om denna senare orsak har Marika 
Stiernstedt en intressant synpunkt, som hon uttrycker i ett brev till 
Carl Björkman, vd på Wahlström & Widstrand. Brevet är skrivet med 
anledning av den romanpristävling (jag återkommer till den) som 
Wahlström & Widstrand tänkte utlysa:
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Naturligtvis åsyftas väl något bättre än alla de där pristävling-
arna, där juryn slutar med att i full förtvivlan belöna ganska 
dåliga manus, bara för att slippa erkänna ett fi asko – med andra 
ord, ni vill ha med den kategori författare som strävar efter kom-
position, stil, hållning, vad man kallar litteratur. Inte sant? Men 
glöm inte att denna kategori, jag skulle tro utan undantag, arbetar 
långsamt.302

”[A]rbetar långsamt” betyder, att en författare som samvetsgrant 
vill skriva en tävlingsroman behöver minst ett år på sig att ”kritiskt 
fullända den”. Marika Stiernstedt menade, att detta var en förfat-
tarsynpunkt som beaktades för litet och som delvis var skuld till att 
tävlingsmanuskripten ofta visade sekunda kvalitet.

Vad var det då för prisroman som Astrid Väring beslöt sig för att 
satsa på och hur såg tävlingsreglerna ut?

De som inbjöd till tävlingen om det stora svenska romanpriset 
på 25.000 kr var som tidigare nämnts Wahlström och Widstrand 
(W&W), Svensk Filmindustri (SF) och Hemmets Journal. Det var just 
den tävling som Marika Stiernstedt åsyftat i sitt brev till Carl Björk-
man. Avsikten var:

att få fram en litterärt värdefull underhållande roman, som kan 
tillfredsställa den bokläsande allmänhetens krav på en roman av 
litterär kvalitet och konstnärlig självständighet samtidigt som 
den är spännande och dramatisk och äger förmåga att gripa, 
glädja och röra en bred läsekrets och därigenom skänka den av-
spänning som tiden behöver,
 lämna stoff till en fi lm av värde och intresse för den svenska 
publiken.
 lämpa sig som följetong i en veckotidskrift med på en gång 
vidsträckt och fordringsfull publik.
 Anglosachsiska romaner under senare år har i fl era fall visat sig 
fylla samtliga dessa anspråk. Vi kan – utan alla jämförelser i övrigt 
– erinra om Bromfi elds ”När regnet kom” och du Mauriers ”Re-
becka”. Vi avser att få fram en svensk roman som utan att pruta av 
på de litterära kraven, kan nå samma vidsträckta och tacksamma 
publik som dessa romaner.303

Här talas ett fl ertal gånger om litterär kvalitet men också om un-
derhållning för veckotidningarnas fordringsfulla publik. Romanen ska 
också skänka den avspänning som tiden, dvs de första svåra krigsåren, 
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kräver. Ett ambitiöst program, kan tyckas, men spretar det inte för 
mycket åt olika håll?

Om tävlingen utlystes i början av september – Väring nämner den 
första gången i brev den 14.9.1941304 – hade författarna 11 månader på 
sig att skriva sin roman. Senast den 1 augusti 1942 skulle manuskriptet 
vara inlämnat. Sålunda en hygglig eftergift åt Marika Stiernstedts krav 
på lång förberedelsetid.

Om arrangörerna kan följande sägas: Wahlström &Widstrand var 
på 1940-talet ett av de största kvalitetsförlagen i Sverige med inrikt-
ning på skönlitteratur och humaniora. Vid den här tidpunkten var led-
ningen för förlaget delad mellan Carl Björkman och Holger Schildt. 
Den senare hade haft ett eget förlag i Helsingfors tidigare. När han 
kom till Wahlström & Widstrand 1938 tog han med sig en rad kända 
fi nska författare till förlaget. För övrigt drog Wahlström & Widstrand 
många författare till sig tack vare sina återkommande pristävlingar. 
Första gången förlaget utlyst en nordisk romanpristävlan var 1936, 
då Sally Salminen vann med bästsäljaren Katrina.305 Wahlström & 
Widstrands medverkan i tävlingen borde garantera en viss kvalitets-
nivå på det segrande bidraget.

Svensk Filmindustri AB (SF) bildades 1919. På 1920-talet domine-
rade SF svensk fi lmfabrikation.306 Men med ljudfi lmens genombrott i 
slutet av 20-talet skedde en rad nyetableringar inom branschen. Pro-
duktionstakten på SF under 30-talet var cirka 6 – 7 fi lmer per år, de 
fl esta underhållningsfi lmer. I början av 40-talet var SF fortfarande det 
största fi lmbolaget i landet. SF:s verkställande direktör var fram till 
okt. 1942 Olof Anderson. Han efterträddes av Carl Anders Dymling, 
som under några år också var framgångsrik chef för ljudradion.307 

Chefredaktör för Hemmets Journal var på 1940-talet Nils Hugo 
Nilsén. Tidningen tillhörde de mycket framgångsrika veckotidningar 
som lanserades på 1920- och 1930-talen. Tillsammans med Vårt Hem 
och från 1930-talet Hemmets Veckotidning dominerades den av ett rikt 
fi ktionsmaterial om kärlek, tecknade serier och fi lmstjärnor. Det var 
en glättad, lättläst tidning med spatiös layout, bildrikedom och glada 
färger. De populärvetenskapliga artiklarna spelade ingen större roll 
och försvann snart helt. Fiktionen i Hemmets Journal hade oftast en 
inriktning på anglosachsisk exotism och spänning. 308 Detta avspeg-
lades ju också i tävlingsreglerna, som hänvisade till anglosachsiska 
romaner.

I prisnämnden satt författaren och ”en av de aderton i Svenska 
Akademien” Hjalmar Gullberg (ordf.), Carl Björkman W&W, Nils 
Hugo Nilsén Hemmets Journal och fi lmregissör Gustaf Edgren, re-
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presentant för SF. Hjalmar Gullbergs medverkan var naturligtvis en 
fullträff för arrangörerna, men hur skulle han kunna göra sin stämma 
hörd i denna brokiga samling?

Prissumman 25.000 kr var enligt Svenska Dagbladet den största pris-
summa som dittills förekommit i en romanpristävling,309 något som 
borde locka ett stort antal skribenter.

Astrid Väring trodde sig om att kunna uppfylla tävlingskraven, skri-
ver hon i brev till systern.310 Väring skrev för att underhålla. Hennes 
litterära ambitioner var högt ställda, även om hon fl era gånger fått 
ägna sitt skrivande åt att snabbt få in pengar till hushållskassan. Efter-
som ingenting sades om ämnesvalet i tävlingsbestämmelserna, kunde 
hon med gott samvete återvända till sitt kära Västerbotten på 1800-
talet och åter anknyta till sin egen släkt. För övrigt hade hon redan 
ett sådant ämne liggande, vilket senare framkommer i intervjuer med 
författaren. Hon kunde skriva om det som hon hade god kännedom 
om och som fortfarande låg henne varmt om hjärtat. Det skulle inte 
bara ge stadga åt romanen; det var hennes stora tillgång.

Att prisromanen skulle kunna omvandlas till en fi lm vållade inte 
heller några bekymmer. Astrid Väring var mycket intresserad av fi lm. 
Ett par av hennes böcker hade varit på väg att fi lmas men inte nått 
ända fram. Det antyder bl.a. de ”fi lmberättelser” baserade på två av 
hennes romaner som fi nns i Astrid Värings arkiv: I rang med husets katt 
och Längtan heter vår arvedel.311 I brev till Waldemar Hammenhög 
omtalar Väring att hon underhandlar med ett bolag om fi lmatisering 
av en av sina böcker. Det står dock inte vilken men, med tanke på vilka 
fi lmmanuskript som fi nns i arkivet, är det troligen I rang med husets 
katt.312 Till Tyra Glas nämner Väring i ett brev, att en väninna till 
henne håller på att skriva fi lmsynopsis till Längtan heter vår arvedel.313 
Hennes ”visuella skrivsätt” gjorde hennes böcker lämpliga för fi lmen, 
ansåg hon själv, vilket framgår av ett annat brev till Waldemar Ham-
menhög. Där står:

Det enda jag kan framdra är att jag verkligen är varmt intresserad 
av fi lm – bra mycket mer än av radion, då jag är utpräglat visuellt 
lagd - - och sällan försummar en bra fi lm. […] Jag tror mig också 
under årens lopp ha lärt mig en hel del om hur en fi lm bör vara 
och inte vara och inser givetvis, att fi lmen är en konstart för sig, 
som inte bör sammanblandas med andra. 314

Hon påstår också i samma brev, att den svenska fi lmen är för lång-
sam och resonerande i stället för att vara ”handling och bild”. Hon 
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hade med andra ord relativt genomtänkta synpunkter på vad som 
borde karaktärisera en bra fi lm.

Romanen skulle även passa som följetong i Hemmets Journal. Enligt 
min uppfattning måste det ha inneburit ett brydsamt krav att uppfylla 
för författaren. Visserligen hade hon skrivit och skrev fortfarande 
noveller för veckopressen trots att hon låtit sin huvudperson Tora ut-
trycka sig ganska vanvördigt om veckotidningsnoveller i manuskrip-
tet till ”Både – och”, men nu gällde det att anpassa en hel roman till 
veckotidningarnas kundkrets. För dessa läsares skull måste hon tänka 
på romanens komposition, språk, innehåll och inte minst på slutet. Ett 
lyckligt slut var ett måste.315 

På femtiotalet lanserade den franske litteratursociologen Robert 
Escarpit en modell enligt vilken bokvärlden var indelad i två olika 
kretslopp för spridning av tryckt litteratur. Vart och ett av dessa hade 
sina egna författare, förlag, boklådor, läsare och estetiska värderingar. 
Dessa kretslopp var tydligt åtskilda. I det s.k. bildade kretsloppet 
fanns kvalitetsförfattarna, fackbokhandeln och kritikerna. I det s.k. 
populära kretsloppet fanns massmarknadslitteraturen som spreds via 
tidningskiosker och liknande ställen till stora läsargrupper till ett pris 
som uppgick till en tiondel av vad ”kvalitetsböckerna” kostade. Denna 
massmarknadslitteratur nonchalerades av bibliotek och litteratur-
skribenter. 316 Den här kretsloppsmodellen fångar knappast dagens 
bokmarknad men på fyrtiotalet hade den sitt berättigande. Escarpits 
modell säger en del om svårigheterna som drabbade skribenterna i 
tävlingen om det Stora svenska romanpriset 1941-1942.

När tävlingsdeltagarna skulle tjäna tre herrar, var det ju stor risk att 
deras bidrag skulle komma att hamna så att säga mellan tre stolar. Det 
visade sig senare, att detta var något som kritikerna tog fasta på vad 
gäller Astrid Värings roman. Jag återkommer till detta nedan.

Filmer med anknytning till kriget

I ett av kapitlen i Jan Olssons avhandling Svensk spelfi lm under andra 
världskriget (1979) ställer författaren upp några frågor, vilkas be-
svarande kan vara av intresse att ta del av även då man studerar en 
tävlingsroman, lämplig att fi lmas. I kapitlet får man veta, hur de fos-
terländska militärfi lmerna var utformade i början av kriget men också, 
när och varför övergången skedde till ockupationsfi lmer senare under 
kriget. Frågorna lyder: ”Påverkade krigsutbrottet den svenska fi lm-
produktionen? Är det befogat att tala om ett radikalt brott mot 30-
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talstraditionen? Blev fi lmerna allvarligare? Hur kom militärfi lmerna 
[…] att se ut?” 317

Olsson påstår att merparten av fi lmproduktionen under 30-talet 
kan beskrivas som ”underhållning i ordets pejorativa bemärkelse”. 
Nyare forskning menar dock, att det är felaktigt att ge 30-talsfi lmen, 
den s.k. melodramen, en så negativ värdering.318 Olsson menar emel-
lertid att brottet mot 30-talstraditionen inte blev särskilt radikalt vid 
krigsutbrottet, även om produktionen av svenska fi lmer ökade till följd 
av kriget och delvis på grund av avspärrningen. Det för min avhand-
ling intressanta är att kriget markerar en förändring i utformningen 
av militärfarserna. Kritiken mot försvaret försvann helt, i stället slog 
en stark fosterlandskärlek igenom, vilket betyder att beredskapsandan 
slog igenom även på fi lmens område. Intresset för militära miljöer 
ökade. Förutom de mer farsartade fi lmerna producerades även en mer 
seriös variant som t.ex. Alle man på post och Första divisionen (1941), 
i vilka offervilligheten stod i centrum. Ett av momenten i dessa mer 
seriösa militärfi lmer var det abstrakta hotet.319 Det hade en utform-
ning som var en direkt refl ex från den offi ciellt förda propagandan 
med samhällsansvar och vaksamhet. Att hotet inte hade någon na-
tionalitetsbeteckning hängde samman med Sveriges osäkra läge. Alla 
tendenser till klarspråk i fi lmerna skulle omedelbart ha lett till ingri-
panden från censuren.

Omkring 1942/43 hade militärfi lmerna i dess tidigare utformning 
spelat ut sin roll. Krigshotet minskade, när man började förstå, att 
Tyskland skulle förlora kriget. I det läget förfl yttades tyngdpunkten 
i fi lmerna från hoten till skuldfrågan, vilket skedde i ockupationsfi l-
merna.320 De senare ockupationsfi lmerna avspeglade en utbredd folk-
lig sympati för främst Norge, samtidigt som de tog tag i ett svenskt 
skuldkomplex med t.ex. transiteringarna av tyska soldater och krigs-
materiel genom Sverige. En sådan fi lm var Det brinner en eld, (1943) 
som fi ck stor framgång. 

Förskjutningen från militära fi lmer till ockupationsfi lmer markerar 
två stadier i bedömningen av krigets utveckling, menar Olsson. De 
förra var beredskapsfi lmer, medan de senare kunde ta upp teman som 
t.ex. berörde det stora folkliga intresset för Norges öde. Olsson kallar 
alltså bara de fi lmer i vilka offervilligheten står i centrum för bered-
skapsfi lmer. De historiska allegorierna av typen Rid i natt, Snapphanar 
och General von Döbeln utgjorde en övergång från det ena stadiets 
tematiska mönster till det andra stadiet, anser Olsson. Dessa fi lmer 
hade alla premiär 1942. ”Det som gör allegorierna mera samtidsak-
tuella än militärfi lmerna är att i dessa fi lmer har vapnen mot orätten 



151

tagits fram, vilket är en tonlägeshöjning gentemot militärfi lmernas 
vaksamhetsappeller och uppmaning till offervillighet i händelse [av 
krig]”, menar Olsson.321 Med Det brinner en eld tas steget in i samtiden. 
Därmed försvinner de historiska fi lmerna med något undantag när.

Det betyder, att Astrid Värings historiska krigsroman, som kom ut i 
oktober 1942, knappast kunde bli aktuell för fi lmatisering, dels därför 
att hon nämner Ryssland vid namn och dels därför att händelserna i 
tiden var på väg att lämna den typen av fi lmer bakom sig. När kriget 
vände i och med att Tyskland förlorade slaget vid Stalingrad i början 
av 1943 hade beredskapsfi lmerna spelat ut sin roll. Men detta var ju 
ingenting man visste på hösten 1941, då Tysklands angrepp på Sov-
jetunionen fortfarande var mycket framgångsrikt.

Veckotidningsdebatten på 1930- och 1940-talen

I sin avhandling En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk 
veckopress återkommer Lisbeth Larsson ett fl ertal gånger till de an-
grepp som riktats mot veckopressen under dess hundraåriga existens, 
något som knappast tycks ha påverkat dess popularitet. Särskilt under 
mellankrigstiden spred sig veckotidningarna till allt bredare lager 
och upplagorna steg. Samtidigt som denna expansion ägde rum blev 
debatten allt hetare bland folkbildare och kulturarbetare.322 Redan 
1934 uppmanade Socialdemokratiska Ungdomsförbundet till kamp 
mot den bildnings- och kulturfi entliga veckopressen. Vilhelm Mo-
bergs romaner Sänkt sedebetyg (1935) och Sömnlös (1937) handlar 
om en veckotidningsredaktör som tvingas dagtinga med sitt samvete 
för att stå ut med att läsa och redigera de undermåliga noveller som 
tidningen tjänar stora pengar på. Det slutar med att han säger upp 
sig från sitt i egna ögon ovärdiga uppdrag. År 1940 gick Stig Ahlgren 
till storms mot fräckheten och profi tlystnaden hos de kapitalstarka 
veckotidningsförlagen.323 Kulmen nåddes 1947 då angreppen och 
hätskheten blev så våldsamma, att det kommit att kallas ”det stora 
veckopresskriget”.324

Astrid Väring måste ha känt till denna massiva kritik mot vecko-
pressen och var troligen besvärad av att hon på grund av sin svaga 
ekonomi tvingades att utsätta sig för den prövningen genom sina 
veckotidningsnoveller.

Man kan sålunda säga, att på 30- och 40-talen var veckotidningarna 
särskilt utsatta för de dominerande smakdomarna i det svenska sam-
hället. Varför ville då Wahlström & Widstrand ha Hemmets Journal 
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med som arrangör i en romanpristävling? Därom kan man bara spe-
kulera, men den naturligaste orsaken torde vara, att prisromanen däri-
genom skulle få större spridning och vinsten bli större. Möjligen kan 
det ha funnits ett något ädlare motiv. Kanske var det ett försök att höja 
nivån på fi ktionslitteraturen i veckotidningen. Frans G. Bengtssons 
roman Röde Orm (Norstedt & Söners förlag, 1941) gick ju faktiskt 
som följetong i Hemmets Journal år 1942. 

Beredskapsromaner under kriget

Ordet ”beredskap” användes fl itigt i början av andra världskriget. Per 
Albin Hansson gjorde uttrycket känt i ett berömt tal dagarna före 
krigsutbrottet den 1 september 1939, då han påstod: ”Vår beredskap 
är god.” Vår militära beredskap var inte alls god. Många uppfattade 
påståendet som ett dåligt skämt, men statsministern menade antagli-
gen, att det militära försvaret bara var en del i en allmän mental be-
redskap bland medborgarna och politikerna att upprätthålla Sveriges 
oberoende.325

Enligt Anders Isaksson var Per Albin Hansson av den uppfattning-
en att hela svenska folket besjälades av en vilja till fullständig neutrali-
tet.326 Detta skulle förstås också gälla författare och journalister.

Den nationella samling och de inskränkta uttrycksmöjligheter som 
författarna därigenom tvingades till ledde till att beredskapslitteratu-
ren fi ck dåligt rykte i slutet av kriget, då spärrarna släppte och diktarna 
inte längre behövde ta ställning till den dagsaktuella situationen. De 
unga diktare som då debuterade – de s.k. fyrtitalisterna – kunde nu 
fortsätta den litterära utveckling som startats av fi nlandssvenska och 
svenska modernister redan under första världskriget och som fått nya 
impulser kring 1930. Fyrtitalisterna såg med stor skepsis på den natio-
nalistiska tidsdikten ett par år tidigare. De litteraturhistoriska verken 
visar också sin misstro mot beredskapslitteraturen i så motto, att de 
i det närmaste ignorerar den. I Gunnar Brandells Svensk litteratur 
1900-1950 får beredskapslitteraturen tjäna som kontrast till den unga 
vitala litteratur som framträdde under senare hälften av 1940-talet.327 
Erik Hjalmar Linder nämner i sin litteraturhistoria i en bisats, att be-
redskapslitteraturen ”faktiskt utgjorde en sorts litterär motståndsrö-
relse”.328 Därefter redogör han i allmänna ordalag för de antinazistiska 
inslagen hos författare och publicister under kriget. Men han sam-
manfattar: ”Beredskapen och dess krav fi ck bilda motiv för mycken 
passivitet: slagordet var ju ’borgfred’.”329
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Först på 1980-talet – efter det gångna decenniets samhällstillvända 
skönlitteratur – var det dags att i en litteraturhistoria se någorlunda 
nyktert på beredskapslitteraturen. Det sker i Den svenska litteraturen, 
red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc. I den får man först veta att 
”[b]eredskapsåren 1939-45 innebar en högkonjunktur för bokhandel 
och förlag” och att bokhandelns läsecirklar blomstrade. Om bered-
skapslitteraturen sägs att den ”var ganska traditionell i formen och 
manade till vakthållning kring det svenska arvet och det demokratiska 
Nordens frihet”. Vidare påpekas att den ”sedermera ofta förkättrats, 
fast den ideologiskt numera förefaller ganska trohjärtad och sympatisk 
[…]. Numera har dock beredskapspoesin kommit i skuggan av fyrti-
talisternas insatser”.330 

Den verkliga upprättelsen får dock beredskapslitteraturen i den 
vänsterradikala tidskriften Folket i Bild, 1980. Där tar Margareta Zet-
terström de svenska författare i försvar som under andra världskriget 
tog sitt ansvar mot fascismen. Men hon hävdar att det förekom två 
olika förhållningssätt inom beredskapslitteraturen. Dels en svensk-
hetsretorikens ståndpunkt med lovsånger om kulturen och naturen, 
om nordisk ande och hemlandsmull. Dels en kämpande hållning som 
riktade sin kritik mot defaitism och eftergiftspolitik. Det är det senare 
förhållningssättet som Zetterström tar ställning för. Svenskhetsreto-
rikens ståndpunkt har hon inte mycket till övers för.331

Bengt Landgren tar också upp frågan om opinionen och litteraturen 
under andra världskriget i sin bok Hjalmar Gullberg och beredskapslit-
teraturen. Han beskriver där först och främst den politiskt engagerade 
litteraturen och opinionsbildningen i relation till regeringspolitiken. 
Alltså den som Zetterström kallade den kämpande hållningen. Land-
gren menar precis som Zetterström att beredskapslitteraturen måste 
uppfattas som en heterogen företeelse.332 

I ett av kapitlen frågar han sig vilken funktion litteraturen fyllde i 
den politiska opinionsbildningen och under vilka villkor den hade att 
verka.333 Han menar, att censuren och den inskränkta tryckfriheten, 
som riksdagen antog 1941, i hög grad satte sin prägel på beredskaps-
årens kulturella miljö. Svensk press och bokmarknad var nämligen 
föremål för en intensiv övervakning från framförallt tysk sida, vilket 
bl.a. ledde till att i första hand tidningar och tidskrifter råkade ut för 
censurens ingripande. Jag har tidigare gett ett exempel på detta. Cen-
surhotet hindrade bevisligen författare från att trycka vad de skrivit. 
Man tvangs att välja skilda slag av förtäckt framställning, som histo-
riska berättelser eller allegorier, för att gestalta ett politiskt budskap. 
Vilhelm Mobergs Rid i natt! (1941) och Eyvind Johnsons Krilon- trilogi 
(1941-43) är exempel på detta.334 
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Regeringens tryckfrihetspolitik utsattes dock för hård kritik från 
många håll. Men företrädare för regeringen motiverade censuren med 
att den var ett led i neutralitetspolitiken och nödvändig för den natio-
nella enigheten. Uppslutningen kring den svenska enhetslinjen var ett 
primärt krav, förklarade Per Albin Hansson i ett förstamajtal 1940. 
Han vädjade där till pressens djupa ansvarskänsla i en vansklig tid och 
menade att det var en förpliktelse för envar att hålla fosterlandets in-
tresse i sikte.335 Detta ledde till, vilket Landgren gör gällande, att det 
under de första krigsåren blev en konfrontation mellan en ”neutralis-
tisk” ståndpunkt och en ”humanistisk”. Dessa ståndpunkter återfi nner 
man ju också hos Zetterström. Den förra var lojal mot regeringens 
återhållsamhetslinje, den senare var liksom Nerman och Segerstedt 
– jag vill tillägga hela SFF:s styrelse – kritisk mot den politiken. Även 
om det skrevs ett fl ertal skönlitterära texter med anslutning till ”den 
offi ciella beredskapsretoriken”, var det frapperande i hur hög grad lit-
teraturen avvek från den offi ciella linjen, hävdar Landgren.336

Val av ämne

Den första maj 1940 var Astrid Väring på plats på Gärdet i Stock-
holm och lyssnade till statsministerns tal.337 Hon var mycket nöjd 
efteråt med vad han sagt. Detta kan vara ett tecken på att hon delade 
regeringens uppfattning om nationell enighet och fosterländsk sam-
manhållning. Två år senare uttryckte hon ju också sin oro över att för-
fattare bl.a. i SFF:s styrelse trotsade censuren i sin kritik av nazismen. 
Astrid Väring var för en gångs skull i paritet med den offentliga linjen. 
Det hängde möjligen samman med att de borgerliga var i majoritet 
inom samlingsregeringen om än inte i valmanskåren. Hon kunde nu 
när hon skulle skriva Katinka i försiktiga ordalag hävda sin gamla me-
ning, att krigshotet kom från öster och inte från söder.

Att skriva en roman i fosterländsk anda vållade henne sålunda inga 
problem. Men vad man bör uppmärksamma är, att Katinka inte skrevs 
under fi nska vinterkriget 1939/40 utan under fortsättningskriget 
(1941-1944), när Finland gick samman med Tyskland i kriget mot 
Sovjetunionen. Under vinterkriget hade Runebergs Fänrik Ståls säg-
ner intagit en central roll i den svenska opinionsbildningen. Sägnerna 
fyllde en utomordentligt viktig propagandafunktion i den profi nska 
agitationen. Landgren menar att det just var under vinterkriget som 
polariseringen ägde rum. Det var då förtroendeklyftan mellan reger-
ingen och de i denna fråga politiskt engagerade författarna uppstod.338 
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Hjältarna från 1808-1809 dök upp i tidningar och tal och litteraturen 
fl ödade över av Runebergsparafraser. ”Vinterkriget upplevdes uppen-
barligen av många som en parallell till just Runebergs bild av kriget 
1808-1809”, skriver Landgren.339 Runebergsdagen den 5 februari 
1940 blev en kulturmanifestationens dag i stor skala, men den kom 
också att fungera som en solidaritetsyttring och en politisk demonstra-
tion. Den fi nske författaren blev en föreningslänk för båda folken i en 
gemensam kamp. Dagens verklighet speglades sålunda i det förfl utna 
såsom det var skildrat i ett historiskt diktverk hundra år tidigare.340

Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner I (1848) och II (1860) 
hade kommit till i en tid då olika nationalitetsrörelser gjorde sitt se-
gertåg genom Europa. Runeberg hade skrivit sägnerna som ett led 
i strävandena att skänka Finlands folk fosterländsk självaktning och 
stolthet.341 I sin skildring är det inte den historiska verkligheten han är 
ute efter, inte det egentliga krigsförloppet och framförallt inte krigs-
händelserna på den svenska sidan. Vad han syftade till var i stället att 
få fram den inre, ideella verkligheten.342 

Under vinterkriget när den profi nska yran sålunda spred sig till 
svenskarna, vaknade dessa till insikt om att freden var i fara även för 
övriga Norden – gränsen vid Torne älv var inte längre säker – . Svensk-
arna insåg att de hade förpliktelser mot sitt broderfolk och många 
enrollerade sig i den svenska frivilligkåren. När sedan den svenska re-
geringen inte bistod fi nnarna med en aktiv krigsinsats, menade många 
att regeringen utsatte landet för ett dödligt hot från öster.343 

1941/42 var det politiska läget ett helt annat. Hotet från öster tyck-
tes bortglömt. I stället var den svenska opinionen riktad mot nazismen 
och dess framfart i Norge och Danmark. Detta gällde förstås också 
opinionen i kretsen kring Ture Nerman. I sin bok Trots allt (1954) 
skriver denne:

Trots allt! ville främst bekämpa nazismen som tysk maktföreteelse 
och som femte kolonn i vårt land. Stalinismen hölls också princi-
piellt på avstånd från första början men sedan Ryssland kommit 
på rätta sidan 1941 – sannerligen inte frivilligt – blev vi ju alla 
åter mildare i känslan av att ha en livsfarlig gemensam fi ende. Att 
vi lät lura oss av Stalins anhängare är numera tydligt.344 

I svenska konservativa kretsar däremot insåg man redan 1940, att 
Sveriges utrikespolitik skulle komma att handla om valet mellan Stalin 
och Hitler. Man ansåg att Finlands räddning liksom Sveriges var att 
inta en vänskapligare attityd mot Tyskland.345 
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I detta politiska klimat förberedde och skrev Astrid Väring sin bok 
om svensk/fi nsk-ryska kriget 1808-1809 med udden riktad mot Ryss-
land. Redan i valet av ämne fanns alltså en förstucken opposition mot 
nazistkritikerna inom SFF men också en opposition mot den högljud-
da Fänrik-Ståls-propagandan två år tidigare. I Katinka fi nns nämligen 
inga porträtt av tappra och hjältemodiga fi nska soldater eller segerru-
siga fältherrar, inte heller någon oppositionell Svedjebonde som i Rid i 
natt! eller någon motståndskraftig Krilongestalt. I Katinka handlar det 
om krigets vardag, om förödmjukelsens återtåg längs Västerbottens 
kustland, om den nesliga ockupationen av den lilla namnlösa staden 
med omnejd, om civilbefolkningens umbäranden och om fältsjukans 
härjningar. I sanning ingen glamorös bild av ett krig och ingen upp-
maning till yttre motstånd. 

Tävlingstiden från september 1941 till augusti 1942

Astrid Väring berättade om romanpristävlingen för systern första 
gången i mitten av september.346 Men det dröjde länge, innan hon 
började skriva på romanen. Det var så mycket som kom emellan, inte 
minst Magda Bergqvists alla planer som skulle förverkligas. Under 
vinterhalvåret 1941/42 delgav hon ofta systern sina tankar om täv-
lingsromanen i breven. Man kan i dem steg för steg följa hur förfat-
taren utnyttjade den utmätta tiden på elva månader.

5.10.1941 har hon ämnet klart och 13.10.1941 inser hon, att hon 
måste börja skriva ”nu” på den historiska romanen, och det får inte bli 
slarvigt gjort. Hon ska försöka slå ett stort slag, eftersom uppslaget är 
så bra. 25.000 kr är inte att förakta. 27.10.1941 påpekar hon än en gång 
att ämnet är storartat och att hon håller på med källstudier. 14.11.1941 
skriver Astrid Väring att hon ska vinna tävlingen. Det är ett bra sätt 
att komma undan Höken [Hökerberg]. Hon har talat med Holger 
Schildt på Wahlström & Widstrand som är mycket intresserad. Det är 
inte att undra på, hon har ju ett så fi nt ämne, ”men dagarna går o jag 
hinner ingenting. Och en sån bok tar tid”. 9.12.1941 önskar hon sig 
arbetsro, för hon vill så gärna vara med i den nya romanpristävlingen. 
”Jag ska inte försitta också denna chans. […] Vem vet hur det är nästa 
år – vi har kanske krig då.” 16.2.1942 har hon ännu inte börjat skriva 
men: ”Så fort jag hinner ska jag börja med boken.” 23.2.1942 skriver 
Astrid Väring till systern, att dr Kappner på Tyska legationen vill, att 
hon ska göra sin föredragsturné i Tyskland efter påsk. Men själv är 
hon inte så pigg på det, för efter påsk behöver hon ägna sig åt boken. 
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Väring menar, att annars blir det ont om tid för den. 3.3.1942 har 
hon fått veta, att Magda ska resa bort i april, ”då får jag väl i värsta fall 
jobba dag o natt på boken”. 9.4.1942 meddelar hon att Magda skaffat 
henne ett rum på stan, så nu måste hon börja med romanen. 22.4.1942 
sitter Astrid Väring i sin skrivarlya och arbetar. ”Det är tröttsamt att 
skriva en bok o aldrig vet man hur den blir, förrän den är färdig. Men 
roligt är det också, bara man får sitta i fred.” 11.5.1942 skriver hon för 
fullt men tror inte hon blir färdig förrän tidigast 1 augusti. 17.5.1942 
antecknar hon: ”Jag tror boken är bra upplagd, men jag skulle behöva 
minst dubbelt så lång tid för den.”347

Varken tidigare eller senare har man kunnat följa Astrid Värings 
tidsangivelser i sitt arbete med en roman så noggrant som just i fal-
let Katinka. Möjligen är inte Katinka något unikt fall. Kanske gick till 
ungefär så här när Astrid Väring skrev sina romaner. Först en lång 
inkubationstid, då författaren tänkte och läste mycket i ämnet i fråga. 
Sedan följde nerskrivandet på ganska kort tid, ibland alltför kort tid. 
Av kommentarerna i breven till systern förstår man, vilket sedan be-
kräftades när väl Katinka kommit ut, att tiden för själva skrivprocessen 
blev alldeles för kort och att författaren var medveten om detta.

Det historiska stoffet

När det stod klart i augusti 1942 att Astrid Väring vunnit första pris 
med sin roman Katinka, utsattes hon genast för en rad intervjuer. 
Vid dessa tillfällen frågade man bl.a. varifrån hon hämtat sitt stoff 
till boken. Hon berättade då att uppslaget till kärlekshistorien hade 
hon fått redan tio år tidigare, när hon skulle skriva romanen Släkten 
(1934). Hon hade då fått veta, att hennes morfarsmor Katarina under 
1808-1809 års krig dansat med ryska offi cerare på bal och blivit kallad 
”vackra Katinka”. Astrid Väring hade allt sedan dess haft planer på 
att skriva en roman kring den händelsen.348 I Radiotjänsts program 
Månadens magasin 29.8.1942 fi ck författaren också tillfälle att berätta 
varifrån hon hämtat sitt ämne samtidigt som hon kunde göra reklam 
för sin bok, som ännu inte kommit ut men redan blivit tilldelad första 
pris. Programmet inleds med att Astrid Väring läser upp ett stycke 
ur romanen, men hon väljer inte första kapitlet med den suggestivt 
skildrade kampen mot frosten utan andra kapitlet med presentationen 
av den ”prippnosiga” Katarina Löfstedt. Hon nämner sedan varifrån 
hon fått idén till romanen, om de berättelser hon hört som barn om 
sin egen morfarsmor. Därefter berättar Astrid Väring helt kort om 
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Katinkas dvs. Katarinas äventyr i romanen, att hon får uppleva mer 
än hon anat. Författaren talar också om att hon i sitt skrivande varit 
Västerbotten trogen, född och uppvuxen som hon är i Umeå, och att 
släkten i fl era generationer bott i Västerbotten.349

Den litteratur som skrevs på 1800-talet och tidigt 1900-tal om 
krigshändelserna 1808-1809 är mycket riklig. Författaren hade ägnat 
lång tid åt att läsa det omfattande materialet och hon sa sig noggrant 
ha följt sina källor, vilket stämmer. Jag har nämligen funnit många 
belägg för att hon refererat direkt ur den historiska litteraturen. Ci-
tat ur brev och kungörelser och nerskrivna yttranden från historiska 
personer, har hon också tagit ur den litteraturen.350 Det fi nns t.o.m. 
ett belägg för att romanens ryske offi cer Semion Stepanov kan ha haft 
en förebild i verkligheten. På Bygdeå kyrkogård på dess norra sida, 
avskild från övriga gravvårdar står nämligen en gravsten med rysk text 
ingraverad. Där står översatt till svenska:

Här vilar kroppen af Generalmajoren och riddaren Semen 
Stepanofs son Gotofsof, hvilken dödades på slagfältet, som stod 
mot de svenska härarna år 1809 den till talet 7:e Augusti vid byn 
Sävar. Hans lefnad var 40 år 7 månader 7 dagar.351

Den muntliga berättartraditionen har Väring också utnyttjat, 
liksom i sina tidigare västerbottensromaner. Angelica Lindgren på 
Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har 
skickat mig en förteckning över dessa muntliga berättelser med föl-
jande förklaring:

Norra Sverige har ju vid fl era tillfällen angripits av ryska styr-
kor och många av sägnerna kan nog härröra ända från det stora 
nor diska kriget 1700-1721 då städerna efter norrlandskusten 
angreps av ryssar i fl era omgångar. När man i senare tid berättat 
om händelser från kriget har man inte skilt på de olika krigen, 
utan det har blivit så att de alla tillslut handlat om 1808-1809 års 
krig.352

Rysshatet och rysskräcken har levt kvar i den muntliga traditio-
nen ända in på 1940-talet, då Astrid Väring skrev sin bok. Romanen 
Katinka är med andra ord inskriven i en rik tradition av sägner och 
berättelser från ryssarnas härjningar längs norrlandskusten. Hur har 
då författaren utnyttjat det rikhaltiga stoffet?

1808-1809 års krig var sålunda i allra högsta grad en realitet för in-



159

vånarna i Västerbotten – och naturligtvis för fi nnarna – men knappast 
för befolkningen i övriga delar av det egentliga Sverige med undan-
tag av dem som drabbades av ryssarnas strandhugg längs ostkusten, i 
framförallt Roslagen och på Gotland. Ryssarna invaderade hela den 
västerbottniska kuststräckan, men de kom aldrig längre än till grän-
sen mot Ångermanland. Västerbottens gräns norrut var vid denna tid 
Kemi älv. Astrid Väring kunde sålunda använda historien, för att ännu 
en gång visa på brister i det centrala Sveriges ansvar och ledning av 
dess nordligaste län. Det hade hon gjort i Frosten och i Vintermyren och 
i viss mån även i den släktkrönika hon skrev på 1930-talet. Hon hade i 
alla dessa romaner velat lyfta fram den västerbottniska historien, som 
hon ansåg vara okänd eller ringaktad i övriga delar av Sverige. 

I Finland hade Runeberg skildrat kriget i idealistisk anda i Fänrik 
Ståls sägner och därigenom gett landet ett fosterländskt diktverk. 
Men i Sverige – trodde Astrid Väring – hade ingen författare kommit 
på tanken att skildra detta krig på svensk mark i skönlitterär form. 
Sverige förlorade dock en tredjedel av sitt territorium. I ett föredrag 
efter att romanen Katinka blivit prisbelönad uttalade hon sig om detta 
förbiseende:

Förra hösten började jag emellertid så smått studera källorna till 
en eventuell bok närmare och häpnade över det oerhörda stoff, 
som här låg outnyttjat. Visst har det skrivits många böcker om 
svensk-fi nska kriget även på svensk mark, men de ha alla varit 
rent historiska. Litterärt sett har ingen kommit på den idén att 
behandla det sista krig, som utspelades på svensk jord fast det 
utkämpades endast för något mer än hundra år sedan och har 
många beröringspunkter med vår egen tid. Enstaka fi gurer från 
fi nska kriget ha ju skildrats även på senare tid i böcker och på 
scenen […], men som helhet låg det som sagt outnyttjat.353

Om än inte1808-1809 års krig hade utnyttjats i sin helhet i skönlit-
teraturen hade dock författare före Astrid Väring skrivit om kriget, 
t.ex. umeåförfattaren Frida Åslund i barnboken Främlingsfolket i 
 Deger forsa, 1929.

I Fänrik Ståls sägner vänder Runeberg nederlaget till seger. Säg-
nerna kunde därför användas i propagandan 100 år senare. Men 
Astrid Väring hade ett annat syfte med sin roman. Hon ville vis-
serligen berätta om detta krig längs Västerbottens kustland såsom 
det skrivits om i de historiska verken och även såsom det skildrats 
av fl era generationer västerbottningar. Men inte heller Astrid Väring 
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skriver om kriget i dess helhet utan hon har valt ut de situationer som 
var dramatiska, tragikomiska eller på annat sätt slagkraftiga och som 
kunde tänkas intressera en fi lm- eller veckotidningspublik. Det sker 
dock ingen fördjupning i de avsnitt som berör kriget. Läsaren får inte 
komma soldater och befäl närmare in på livet. Inga våldsamma scener 
förekommer. Ibland tycker jag mig uppfatta att det är skrönor hon 
berättar, framförallt om soldaterna Blomster och Tapto. 

Tiden i romanen sträcker sig från sjuktransporten över Kvarken 
till Umeå (vars namn dock inte nämns) i augusti-september 1808 till 
general von Döbelns tal om hemförlovning av fi nska och svenska ar-
mén i oktober 1809. Men på ett ställe i romanen har Astrid Väring 
gjort sig skyldig till en kronologisk tabbe. På sidan 79 berättar hon om 
landshövding Strombergs funderingar om kriget.354 Där står bl.a. att 
hans ansvar sträckte sig ända upp till Torneå, ”där den fi nska armén 
nu låg i vinterkvarter. Efter stilleståndet i Olkijoki [19.11.1808] hade 
den måst dra sig tillbaka över fi nska gränsen…” Emellertid har hand-
lingen i övrigt i romanen inte kommit fram till denna tidpunkt. Först 
på sidan 117 får läsaren veta som en nyhet att ”[s]tillestånd är slutet 
mellan Sverige och Ryssland på villkor att hela Finland utrymmes till 
Kemi älv”.

Tillrättalagt för veckopressen och filmen 

När Astrid Väring skriver Katinka tänker hon på den publik som ska 
läsa hennes roman, antingen som bok eller som följetong i veckopres-
sen, och på den publik som sedan ska se Katinka på fi lm. Hon är därför 
noga med att komponera sin roman efter de mönster som är veder-
tagna inom populärfi ktionen. Hon är tvungen till det, om hon vill 
vinna första pris. Det mönstret, som är en efterbild av det aristoteliska 
dramats, kan beskrivas på följande sätt:

 1. Exposition: orienterar läsaren om tid och plats och introdu-
cerar karaktärerna.

 2.  Konfl ikt: det viktigaste hindret för hjältens (huvudperso-
nens) kamp för att uppnå sitt mål.

 3.  Stegring: komplikationerna i berättelsen som gör att den 
centrala konfl ikten förlängs och utvecklas.

 4.  Klimax: också kallad peripeti, den punkt där konfl ikten foku-
seras och ingen återvändo fi nns.



161

 5.  Nedåtgående: resultatet av konfl ikten visar sig i ett nedåtgå-
ende förlopp.

 6.  Denouement: berättelsens lösning, lösa ändar knyts ihop.355 

I första kapitlet i Katinka får läsaren lära känna den västerbottniske 
bondsonen Nils och hans mor Gustava. Tiden är augusti 1808. Ett 
krig pågår i Finland mot Ryssland, vilket leder till utskrivningar av 
svenska soldater. Men för Nils och mor Gustava fi nns mer näralig-
gande problem. Frosten hotar nämligen att förstöra all säd på åkrarna. 
Tack vare en gammal beprövad metod, som går ut på att dra en töm 
fram och tillbaka över kornaxen, lyckas dock mor och son rädda en 
legda undan frosten. Medan de går där på åkern och drar sin spända 
töm över kornaxen, får läsaren ta del av deras tankar. Man får bl.a. 
kännedom om deras motstridiga uppfattningar om Katarina, kardma-
karens dotter som bor i staden några mil bort. Nils älskar henne och 
vill gifta sig med henne. Modern tycker att hon är en högfärdig och 
bortskämd fl icksnärta.

I fortsättningen står Katarina i centrum för intrigen. Nils hindras 
från att söka upp henne på grund av kriget som rycker allt närmare in 
på knutarna, men i synnerhet på grund av hennes förälskelse i en rysk 
offi cer, Semion, som kallar henne vackra Katinka. Konfl ikten består i 
att Nils, liksom all annan civilbefolkning, alltmer dras in i plikten för 
fäderneslandet, medan Katarina snarare drar sig undan sina plikter i 
och med sin upptagenhet av den ryske offi ceren.

Fienden ockuperar staden med dess tusen invånare. Nils blir till-
fångatagen och slagen för att han har spionerat åt den svenska armén, 
medan Katarinas kärlek till Semion intensifi eras. Kulmen nås, när 
Katarina tvingas rengöra såren på Nils’ rygg efter att denne med nöd 
och näppe undkommit döden. Semion försvinner från staden för att 
delta i slutstriden mot svenskarna. Katarina skickas ut på landet till sin 
syster, prostinnan, och hennes familj. Där får hon ge sig i kast med 
ett hårt och slitsamt arbete för den stora familjen. Hon ställs ansikte 
mot ansikte med ryskt övervåld och rysk råhet. Vid ett tillfälle råkar 
hon ut för några vildsinta kosacker som förföljer henne. Hon lyckas 
undkomma och räddas till sist av Nils. Men dessförinnan har Semion 
stupat. Kriget slutar och Nils får sin Katarina.

Som tidigare nämnts var ett lyckligt slut på historien ett krav för 
följetongen men också det mest populära i tidens spelfi lmer.356 Det 
bekanta intrigmönstret passade väl in både i följetongen och i fi lmen. 
Men det fanns mer i romanen som var tillrättalagt för dessa båda me-
diers krav. 
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Till skillnad från Astrid Värings tidigare romaner, med undantag 
av I rang med husets katt, består Katinka av korta kapitel med me-
ningsfulla rubriker och med en viss förväntansfull stegring i slutet 
av varje avsnitt. Scenerna växlar från det ena kapitlet till det andra 
mellan krigshot och kärlekskval och har i många fall en tydlig fi lmisk 
karaktär. Det var ytterligare ett sätt att tillmötesgå veckopressen och 
fi lmen. I tidigare romaner hade författaren använt sig av långa kapitel 
oftast med bara ett ord som rubrik. Frosten består t.ex. av endast två 
kapitel eller avdelningar – ”Ofärden” och ”Vittra” –. Längtan heter 
vår arvedel har fem avdelningar, var och en försedd med ett enda ord 
som rubrik. Men med I rang med husets katt är det annorlunda. Den 
romanen liknar Katinka med sina korta kapitel försedda med utförliga 
rubriker. Astrid Väring trodde nämligen att den skulle fi lmas. Hon 
skrev ju också ett fi lmsynopsis till den.

Det fi nns många scener i romanen som mycket väl skulle kunna an-
vändas i en fi lm. Det är scener som med hjälp av några korta meningar 
ger en helhetsbild av vad som pågår. Läsaren får en bild av krigets 
ansikte, när författaren beskriver den första sårade patienten som bärs 
i land från lasarettsfartyget. (s. 39) Orgien vid kronomagasinet i sta-
den vill ge en föreställning om den upprorsstämning som råder bland 
soldaterna, som aldrig får slåss mot ryssen utan ständigt måste dra sig 
tillbaka. (s. 145ff) Begravningen av tjugo döda kroppar är en närmast 
tragikomisk scen ur krigets vardag:

Blomster drog sig tillbaka mot lidret och Tapto följde honom. 
Därinne mötte de en skrämmande syn. Det andra arbetslaget var 
nu i full färd med att lägga de tjugo döda kropparna i kistorna, 
vilket inte var lätt, då liken stelnat i de mest underliga ställningar. 
De nakna kropparna utsände en nästan fosforescerande glans i 
den skumma halvdagern.
 Det kan inte fan få bukt med de här tjurskallarna, klagade la-
gets ledare och torkade svetten ur pannan. – En del av dem får vi 
begrava utan kistor.
 Sagt och gjort. Man kom överens om att bära kistorna bort till 
graven och de fem soldaterna man inte lyckats pressa ner mellan 
fyra enkla bräder, fi ck man ta dit på bårar. Bärlinorna voro ruttna 
och stelfrusna, och rätt vad det var gingo de av så att kistan åkte i 
marken. Till slut hade man i alla fall fått alla kistorna uppställda 
vid gravkanten och bårarna bredvid dem. Nu skulle själva nedfi -
randet börja och Tapto och Blomster hasade sig ner i graven för 
att ta emot och jämka ihop kistorna, så att alla fi ngo plats. Inte 
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heller det visade sig så lätt. En lång räkel, som varit fl ygelman i 
kompaniet på sin tid och en vild krabat, begiven på slagsmål och 
dryckjom, hade frusit fast i en så besynnerlig ställning att det var 
nästan omöjligt att få ned honom.
 Seså. maka nu vackert på dej, din bråkstake, ska du sparkas med 
din roteman? röt Blomster och bände och vred på liket, tills han 
äntligen lyckats passa in det med de andra. – Nu tör du i alla fall 
få hålla dej lugn till den yttersta dagen. (s. 103f.)

I skarp kontrast mot dessa scener lyser den bal i ryska högkvarteret 
dit stadens nobless är inbjuden och även Katarina. Där råder lyx och 
överfl öd i mat och dryck. Där gnistrar briljanterna kring hals och ar-
mar på de ryska damerna. Där dansar man vilda, taktfasta danser till 
smäktande fi olmusik. Allt iscensatt med en ironisk distans, ty här roar 
sig stadens societet med de ryska makthavarna. (Kapitlet ”Katinka 
dansar” s. 195-216) Så hade också en del av Stockholms societet roat 
sig på Grand Hotel i svensk-tyska föreningens regi i början av mars 
1942.357

En scen av ett helt annat slag, som borde ha gjort sig bra i en öpp-
ningssekvens i en fi lmversion, är scenen i första kapitlet, då mor och 
son drar tömmen över de styva kornaxen. Den har ingenting med 
kriget att göra utan handlar om en mer näraliggande fi ende, nämligen 
frosten. Den västerbottniske bondens ofta återkommande gissel. Här 
träder envisheten och uthålligheten fram hos den härdade bonden i en 
mycket suggestiv scen:

Axen stodo gröngula och snart fullmogna, och ingen skada tyck-
tes ännu skedd på dem. Men mor och son visste vad de hade att 
vänta och grepo sig oförtövat an.
 De valde den legda, där axen stodo rakast och ståtligast. Först 
sträckte de tömmen hårt emellan sig, tills den spändes som en 
sträng. Sedan drogo de den försiktigt över de styva kornaxen för 
att sätta dem i rörelse och på så sätt hindra dem från att frysa. 
Fram och tillbaka, uppför och nedför kornåkern gingo de med 
tömmen alltjämt sträckt emellan sig och skaffade sig på det viset 
själva den vind, som en obönhörlig himmel nekade dem. Det 
rasslade och ven i åkern, där de gingo fram och de stela kornaxen 
böjde sig som för en hård storm. Den vita frostdagg, som började 
betäcka dem, fastnade på tömmen och bildade en tjock isskorpa 
runt omkring den. Också i kläderna fastnade den och mor Gus-
tavas kjortelfåll rasslade snart som ett pansar, när hon rörde sig. 
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Det började bli kallt om nyporna, men de gåvo sig inte tid att 
känna efter kylan. De fortsatte oförtrutet sin underliga vandring 
mellan de rasslande sädesaxen utan att byta ett ord med varann, 
var och en försänkt i sina egna tankar. (s. 15f.)
 De fortsatte hela natten att vandra fram och tillbaka över den 
frusna kornåkern med den rasslande tömmen släpande mellan 
sig. Fram och tillbaka, fram och tillbaka gick det i enformig takt 
på trötta fötter och med krökta ryggar. De liknade två vålnader 
i det alltmer tätnande mörkret. Händerna, som höllo tömmen, 
voro nu alldeles stelfrusna trots de tjocka vantarna, men fi ng-
rarna släppte inte sitt tag. De höllo krampaktigt fast i draglinan, 
räddningen, som med sin tyngd satte liv i de stelfrusna axen. 
Fram och tillbaka, fram och tillbaka gick det i mörkret, där de 
nu hittade av gammal vana. Till slut gingo de där halvsovande, 
snubblande och osäkert, med alla tankar och känslor domnande i 
en allt uppslukande trötthet, men händerna, som höllo tömmen, 
släppte inte sitt tag. (s.21f)

När Astrid Väring skulle föreställa sig Katinka som fi lm hade hon 
hjälp av vad hon själv sett på bio. En fi lm som hon sannolikt hade sett 
och som hon hämtade inspiration ifrån var Borta med vinden (USA, 
1939). Den handlar om amerikanska inbördeskriget. Huvudperson är 
den unga vackra men nyckfulla Scarlet O’Hara, som växer med svå-
righeterna under och efter kriget och kämpar för att rädda fäderne-
gården. Känslomässigt slits hon mellan två älskare, en aristokrat och 
en äventyrare. Väring har själv liknat Katarina vid en Scarlet O’Hara 
enligt en intervju i Aftonbladet,358 men i fi lmen fi nns också andra sce-
ner, som författaren troligen haft på näthinnan, när hon skrev sin bok 
för fi lmen, bl.a. scener med överdådiga aristokratiska fester och som 
kontrast till dessa, scener med sårade och döende soldater.

Men Katinka fi lmades aldrig. Däremot kom romanen att gå som 
följetong i Hemmets Journal fr.o.m. nr 1 år 1943. Men när man tittar 
litet närmare på veckotidningsversionen, upptäcker man att romanen 
utsatts för en viss omild behandling.359 Trots de korta kapitlen var de 
ändå för långa för veckotidningen och man har helt enkelt avbrutit 
avsnitten, ibland mitt i ett sammanhängande händelseförlopp. I varje 
nummers resumé har man sedan försökt fånga spänningen i kärleks-
historien och i krigshändelserna. Men det största övergreppet mot 
romanen ligger i att man utan vidare strukit första kapitlet. Frosten 
och den svåra missväxten på landsbygden som ytterligare förstärker 
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bondebefolkningens utsatthet under kriget får aldrig komma till ut-
tryck. Man får inte heller ta del av den sinsemellan oförenliga bilden 
av Katarina, som Nils och hans mor förmedlar, och man får inget veta 
om uthålligheten och segheten hos den västerbottniske bonden, dessa 
karaktäristiska drag som läsaren redan mött hos bonden Lill-Jonas i 
Frosten. Följetongen börjar med Katarina Löfstedt och hennes före-
havanden, vilket bidrar till att hon tydligare än i romanen framträder 
som huvudperson.

Även i sin komposition, hemma – ute – hemma, visar Katinka upp 
ett mönster som enligt Lisbeth Larsson blivit alltmer vanlig inom de 
”triviallitterära berättelserna”. Också detta borde ha tilltalat Hemmets 
Journals läsare. När den ryske offi ceren Semion i senare delen av ro-
manen försvinner från staden, lämnar också så småningom Katarina 
den ockuperade staden och reser till sin syster prostinnan på landet. 
Där får hon arbeta hårt och kommer också i nära kontakt med kring-
irrande ryssar. Hon får se en annan sida av fi enden och av kriget. Hon 
tar till sig den kunskapen. När hon sedan återvänder till staden är hon 
en vuxen, mera erfaren kvinna. Om denna komposition hemma – ute 
– hemma skriver Lisbeth Larsson:

Såväl saga som bildningsroman beskriver, alltid metaforiskt men 
ofta även konkret, en rörelse från hemmet; från normaliteten och 
harmonin, ut i världen och kaos som slutligen för fram till en ny 
harmoni; ett nytt hem. Hjälten prövas, luttras och mognar. Han 
eller hon erövrar den kapacitet som krävs för att nå en ny har-
moni. Berättelsens utgångs- och slutsituation är dock inte iden-
tiska, de är både lika och olika. Den nya hemsituationen är alltid 
kvalitativt skild från den ursprungliga.
 Inom de triviallitterära berättelserna har denna form blivit 
alltmer dominerande360

I Katinka fyller det här mönstret en viktig moralisk funktion. I och 
med vistelsen hos systern har Katarina frigjort sig från sin ungdoms 
förvillelser. Nils’ mor Gustava hade ju i början av romanen anklagat 
henne för att vara alltför högfärdig och nyckfull för att passa hennes 
ansvarsfulle son. Men när Katarina kommer tillbaka till staden är hon 
en annan. Nu är hon värdig den präktige Nils.

Det bör påpekas att den här kompositionsmodellen använder för-
fattaren också i sina första västerbottensböcker, Frosten och Vintermy-
ren, men då i betydelsen bildningsroman.



166

Kärlekshistorien

När det gäller kompositionen rättade sig sålunda Astrid Väring efter 
veckopressens önskemål. Det gjorde hon också när hon gav romanen 
ett lyckligt slut. Men vad fi ck det för konsekvenser för romanens 
konstnärliga kvalitet? Recensenterna var inte nådiga i sin kritik på 
bl.a. den här punkten. Och visst kan man kritisera romanen för att 
den problematik som ligger i kärleken mellan en svensk borgarfl icka 
och en offi cer ur ockupationsmakten aldrig ställs på sin spets. Vis-
serligen inser Katarina, att ”[d]et var förräderi att älska en landsens 
fi ende. Men hon kunde lika litet hjälpa det som att hon andades och 
levde […]”. (s. 165) Samvetskvalen ökar ju mer kunskap hon får om 
fi endens härjningar. Ändå slutar kärlekshistorien med att Katarina 
konstaterar: ”hon kanske inte gjort så orätt, då hon älskat honom.” 
(s. 308) Kärleken mellan Katarina och Semion rinner alltså ut i san-
den. Dessutom dör Semion i exakt rätt ögonblick, skjuten av Nils’ 
bror Per med soldatnamnet Tapto. Detta tycks mig vara en tydlig ef-
tergift åt Hemmets Journal. Nu kan ju den trofaste Nils få sin Katarina 
utan strid. Man kommer onekligen att tänka på huvudpersonen Toras 
ord om veckotidningsnovellernas ”lilla röda stänk av romantik och 
farlighet” i ”Både – och”: ”Ingenting som oroade eller upprörde för 
mycket, ingen ting, som ställde alltför farliga frågor. Utan bara något 
som gav en stunds behaglig förströelse vid aftonlampan.”361 Denna 
uppfattning som jag menar också var författarens kom väl till pass 
nu när det gällde att tillmötesgå arrangörerna och en prissumma på 
25.000 kronor var inte att förakta.

Man kan i det här avseendet jämföra Katinka med de två romaner 
Astrid Väring skrev under de närmast föregående åren, nämligen 
Härmfågeln och Längtan heter vår arvedel. I båda dessa romaner står 
kärleken i centrum och en kärlek som enligt samtidens moral var för-
bjuden. I båda fallen är den kvinnliga huvudpersonen älskarinna åt en 
gift man och det är hon som får ta de moraliska konsekvenserna av sitt 
handlande. 

Operasångerskan Anna i Härmfågeln har ovetande ingått skenäkten-
skap med en redan gift man, en italiensk sångare vid namn Tonio. 
Tiden är 1880-talet, Anna befi nner sig i Milano. När Anna får veta, 
att Tonio är gift och har familj på annat håll, ställs hon inför en rad 
moraliska frågeställningar. Emellertid har hon gjort sitt val och är 
tvungen att följa sin italienske älskare. Men de förföljs hela tiden av 
utpressning från Tonios hustru. Tonio dör och Anna återvänder till 
Sverige och till den lilla staden i norr, där hennes mor lever. Hennes 
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liv är slaget i spillror. På 1880-talet var det utomordentligt svårt för 
en kvinna att slå sig fram på egen hand och göra karriär. ”hon hade 
försökt att göra sig fri, hon hade varit en föregångare till […] kvinnans 
frigörelse […]. Men hon hade varit för tidigt ute, för dåligt rustad mot 
livets och dödens grymhet, mot kärlekens svek.”362 

Hur går det då för Anna? Jo, hon omkommer i den brand som bry-
ter ut i staden vid midsommartid. Om hennes död var självförvållad 
eller inte spelar ingen roll. Detta var ett konsekvent slut för en kvinna 
som försökt att bryta sig ur tidens konvenans och moralkodex.

Sara Greta i Längtan heter vår arvedel är till skillnad från Anna en 
”oäkting”, vilket redan från början försvårar hennes livsvillkor. Tiden 
är obestämt 1800-tal. Den fattiga Sara Greta växer upp tillsammans 
med två andra barn, Gudmund som är fosterbarn och Erika som är 
dotter i den närbelägna burgna bondgården. Sara Greta och Gud-
mund blir kära i varandra, vilket Erika svartsjukt konstaterar. Det är 
nämligen bestämt på förhand att hon ska gifta sig med Gudmund, 
vilket hon också gör. Konfl ikten skjuts upp i och med att Sara Greta 
gifter sig med en annan man och får en son med honom. När hennes 
man dör, blossar kärleken upp på nytt mellan den unga änkan och 
Gudmund. Efter en tid dör plötsligt Sara Gretas lille son. Det konsta-
teras att han har blivit förgiftad. Modern får skulden och tar också på 
sig den, men hon vet att det är Gudmund som är den skyldige. Denne 
har nämligen hela tiden ansett att Sara Gretas son har varit ”blacken 
kring foten för dem och deras kärlek”.363 Vem som är den skyldige det 
vet också Erika men som nu ser sin chans att bli av med en hatad rival. 
Sara Greta döms till döden och halshuggs. Hon blir visserligen där-
igenom martyr, men detta är ändå det logiska slutet på ett kärleksför-
hållande, som på ett eller annat sätt måste sluta i en katastrof. Tidens 
fördomar mot den avvikande kräver det. 

Astrid Väring hade skrivit till systern 26.8.1940: ”Tänkte ändra 
slutet, men så iddes jag inte. Får se, om jag gör det sedan.” Astrid 
Väring skrev först ett annat slut, i vilket hon låter Gudmund bekänna 
sin skuld, varpå Sara Greta släpps fri i sista stund. Hon ändrade emel-
lertid detta sentimentala slut och romanen fi ck i stället en stramare 
och mer konsekvent avslutning. Som jag nämnt tidigare använde för-
fattaren dock det första slutet när romanen gick som följetong i Året 
runt 1947.

I både Härmfågeln och Längtan heter vår arvedel problematiseras ett 
kärleksförhållande som inte är accepterat av omvärlden. Det är den 
kvinnliga parten som drar det kortaste strået i konsekvens med den 
tids moralsyn då dessa kvinnor levde. Annorlunda förhåller det sig 
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med Katinka. Där ställs huvudpersonen aldrig till svars för sitt hand-
lingssätt. Hon kan gå vidare som om ingenting hänt. Måhända är dessa 
kärlekshistorier en omtolkning av författarens egna erfarenheter med 
den tyske affärsmannen. Men i vilket fall som helst är kärlekshistorien 
och dess upplösning i Katinka inte bara en uppgörelse med personliga 
erfarenheter.Romanen är också bunden till romanpristävlingens krav. 
Den måste därför sluta lyckligt. 

Dialogen mellan två texter

Anknytningen till tidigare texter av författaren fi nner man även i ro-
manens första kapitel.

Öppningsscenen i Katinka påminner mycket om den i Frosten. Det 
är inte så konstigt, eftersom inledningskapitlen i båda romanerna 
handlar om de skador frosten ställer till med på den västerbottniska 
landsbygden och konsekvenserna därav för befolkningen. Ändå är 
stämningen i de båda öppningsscenerna helt olika. I Katinka står Nils 
Jonsson på trappan och spejar ut över sina ägor:

Klockan var litet över sju på aftonen och solen höll på att gå ned. 
Vid horisonten i väster tände den ett blodigt jättebål, som sände 
sina fl ammor upp mot den bleka, gulgröna himlen. Men elden 
värmde inte. Den var liksom mängd med is. Augusti hade ännu 
inte gått ut, men redan så här dags var det bara ett par grader 
varmt. Och kallare blev det för var minut. Till råga på olyckan 
var det kav lugnt. Inte en fl äkt rörde sig i luften. Allt var orörlig, 
sjuklig stillhet. Det kunde bara betyda ett: frost.
 Alla de gamla tecknen stämde, men ändå vägrade Nils i det 
längsta att tro på faran. Sommaren hade varit sen och kall och 
man väntade inte att få bärga kornet förrän fram i september. 
(s. 7)

Nils vet att det blir frost, för det säger honom de gamla tecknen. 
Något längre fram i texten står: ”I år blev det kanske ingen skörd. Han 
rös till vid tanken. I fjol hade det också varit ett oår med torka och 
frost, men hur det var hade de dragit sig fram över vintern.” (s. 8)

Det vilar en hotfull stämning över den här inledningen. Svårighe-
terna hopar sig redan från början. Det är något hektiskt över de korta 
meningarna. Hur ska man klara ännu en vinter i detta Frostens rike i 
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den lilla västerbottniska byn. Det är frågan. Berättaren för läsaren ”in 
medias res”, skulle man kunna säga. Observera att texten är skriven i 
imperfekt.

I Frosten går Lill-Jonas i sin kornåker och ser på sin skörd:

Skymningen faller. Förbi är nu den vita försommarnatten, som 
stod som en klar och ändlös dag över bygden. Nu sänker sig en 
lätt slöja över gärdor och vretar, över skog och myr, vilken sluter 
sig allt närmare tillsammans – hela landskapet blir innerligare än 
förr. Ännu är dock kvällarna icke mörka, och på de nyslagna lej-
dorna växer grässtubben åter ut frisk och grön som vid midsom-
mar. Men något isigt och kyligt i själva luften, sedan solvärmen 
försvunnit, säger, att man redan är långt inne i augusti. En väl-
signad tid är det dock för grödan till att stilla växa ut och mogna 
i. Och välsignelse kan väl behövas för den, som nu i fem år haft 
svagår.364 
 […] Och dock känner han dem, skogen och myren, hela denna 
jord, där han vuxit upp och har sin rot. Här ha hans far och farfar 
gått som han i kamp på de magra åkrarna. All sin seghet och styr-
ka har han sugit som must ur den frostlänta mark, som druckit 
deras hjärteblod. Men nu går han där och tänker blott med kärlek 
på allt, vad den är och vad den gett honom och hans släkt.365 

Över denna stämningsbild, som väl att märka är skriven i presens, 
vilar ett lugn och en hoppfullhet, som saknas i den senare romanen. 
Författaren målar först med lätta impressionistiska penseldrag sitt 
älskade landskap. Det är hembygden som står i centrum och kärleken 
till den, trots frostens nyckfulla framfart. Och hembygden ligger i 
Västerbotten, ett landskap som författaren här visar upp. I den fort-
satta texten blir betoningen på just Västerbotten än mer påtaglig, som 
om det vore en okänd landsända. ”Västerbotten”, skriver författaren. 
”Långt i norr ligger du, gömt bakom dina skogars allvar.”366 Främ-
lingen ilar förbi utan att upptäcka det. Därför behöver landskapet en 
presentation. Det är sålunda hembygden i Västerbotten som står i 
centrum. Tids nog får frosten sin berättelse.

I Katinka talas inte om hembygd eller ens om landskapet Västerbot-
ten. Läsaren får endast veta att ”Hemmanet låg i Sävar by och hörde 
till de minsta”.(s. 8) Här är det frosten och vad den kan ställa till med 
som upptar författarens intresse. Frosten är inledningen på de umbä-
randen som sedan ska komma.
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Försvarsviljan i två bästsäljare RID I NATT! och KATINKA 

Att försvara den svenska självständigheten gentemot utländska 
inkräktare, det var också motivet i Vilhelm Mobergs roman Rid i 
natt! Den boken kom ut 1941, ett år före Katinka. Rid i natt! blev 
beredskapsårens största romanframgång med en originalupplaga på 
45.000 ex.367 Jag utgår ifrån att Astrid Väring hade läst den, innan 
hon skrev Katinka. Det fi nns nämligen stora likheter mellan roma-
nerna. Observera att de båda författarna varit samstämmiga tidigare 
i sin civilisationskritik och i sin uppfattning om jordens och släktens 
genomgripande betydelse för människan.(Se t.ex. Vilhelm Moberg, 
Sänkt sedebetyg, 1935, Sömnlös, 1937 och Giv oss jorden! 1939). Denna 
gång är det beredskapsårens tema om att bevara Sveriges frihet som 
återkommer i de båda böckerna. Det var ju ett tema som förekom 
i åtskilliga litterära verk vid den här tiden. T.ex. Eyvind Johnson i 
bl.a. Krilontrilogin, Pär Lagerkvists Hemmet och stjärnan, 1942, Prins 
Vilhelm i Fritt land, 1941, Hjalmar Gullberg i Fem kornbröd och två 
fi skar, 1942. Men likheterna mellan Rid i natt! och Katinka är av den 
digniteten att ett närmare studium kan te sig givande. 

Båda böckerna har hämtat motiven från historisk tid men med 
anspelning på samtiden, den ena utspelar sig i Värend år 1650. Alltså 
strax efter 30-åriga kriget, den andra är förlagd till 1808-1809 års krig 
i Västerbotten. Båda har som utgångspunkt och kärna det svenska 
folkets frihet. I båda romanerna betyder det i första hand den svenska 
bondebefolkningens självständighet.

I första kapitlet i Rid i natt! möter läsaren mor Sigga och hennes 
son Ragnar Svedje. De är bönder och ägare till Svedjegården i Brän-
debols by. Ragnar är trolovad med åldermannens dotter Botilla, den 
ålderman som sedan visar sig vara en svikare. År 1649 hade varit ett 
svältens år ty skörden hade slagit fel. Nöden fortsätter även året därpå 
då våren är kall och sen.

I Katinka är det mor Gustava och hennes son Nils Jonsson som lä-
saren får lära känna i inledningskapitlet. Också de är bönder. Byn he-
ter Sävar. Också de drabbas av svälten, när frosten slår till och förstör 
skörden. Nils drömmer om att äkta kardmakarens dotter Katarina 
inne i staden. Katarina som sedan sviker sitt land genom att bli kär i 
en rysk offi cer.

Personer och miljö är sålunda ungefär desamma i de båda roma-
nerna.

Hotet mot Brändebols by kommer från herregården Ubbetorp, där 
den utländske överstelöjtnanten Bartold Klewen härskar. Därifrån 
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skickar han ut sina fogdar till de omkringliggande byarna och tvingar 
befolkningen till underkastelse. Hotet mot Sävar by kommer från 
kriget på andra sidan Kvarken i Finland, där fi nnar och svenskar, bl.a. 
Nils’ bror, slåss mot en väldig övermakt. Plötsligt kommer kriget över 
på den svenska sidan.

Presentationen av förutsättningarna är sålunda likartade i de båda 
böckerna. Bönderna upplever ett hot som måste bemötas. Så långt är 
Astrid Väring överens med Vilhelm Moberg. Men när det kommer till 
konfl ikten och hur den utvecklar sig i romanerna ser det helt olika ut.

Bönderna i Brändebols by tvingas till att göra dagsverken på her-
regården och att betala skatt till Klewen. De lyder under protest men 
Ragnar Svedje vägrar. Han förlorar därigenom sin gård och tvingas 
leva i skogen som fredlös. Hans mor Sigga tvingas också att lämna 
hemmet. Hon beger sig till kyrkoherren i Algutsboda och vädjar till 
honom att hjälpa dem skipa rättvisa. Men det lägre prästerskapet har 
ingen talan mot drottning, adel och det högre prästerskapet. Motstån-
det är kompakt. Svedje blir till sist övermannad av de svenska myn-
digheterna och dödad. Även hans trolovade dör. Utsatt för orättvist 
skvaller tar hon sitt liv. Men det väsentliga i romanen är trotset. Redan 
i titeln ligger budskapet. Rid i natt! syftar på den budkavle som går 
genom Värends bygder dag och natt och vars budskap lyder: ”Neka 
dagsverken! Hemsök adelsgårdarna! Kvittera herrarna! Vi skall göra 
oss frie!”368 

Det är en klart upprorisk uppmaning och även om några är för-
rädare, varav en – åldermannen – gräver ner budkavlen, är det det 
folkliga upproret och vägran att lyda herremakten som är temat i ro-
manen. Budkavlen går vidare även efter Svedjes död. Moberg nämner 
aldrig fi enden vid namn men allegorin (Mobergs eget uttryck369) var 
lätt att tolka för samtidens läsare. Kritiken riktas dock inte enbart mot 
Nazityskland utan också mot de svenska makthavarna, såsom varande 
herremännens arvtagare från historisk tid.370 

I Katinka tvingas bönderna till kronotransporter för försvarets räk-
ning men vad värre är, de tvingas även att betala kronotiondet, trots 
att torkan och frosten tagit så gott som hela skörden. Bönderna klagar 
och beslutar att skicka en protestskrivelse till landshövding Strom-
berg, kungens troman i Västerbotten. Men till skillnad från Mobergs 
roman lyssnar denne myndighetsperson på folket och försöker gå dem 
till mötes. Han har dock en mycket svår mellanställning:

Han vandrade mellan ett blödande fosterland och dess blödande 
och lidande folk. Mot båda hade han skyldigheter och båda 
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krävde av honom sin rätt. Men vilkens skyldigheter gingo före 
den andras och vilkens rätt var den heligaste? Fosterlandets eller 
folkets? Han visste det inte. Hur han än handlade, skulle han få 
skulden, om det gick galet. (s. 81) 

Landshövdingens omtanke om folket leder till att bönderna och 
även stadsbefolkningen trots svåra umbäranden lyder myndigheterna, 
både de svenska och de ryska. Bara vid ett tillfälle skymtar en revolt 
från böndernas sida mot ryssen. Den inträffar när bönderna tvingas 
lasta sina slädar med allsköns livsmedel åt den ryska hären för att se-
dan köra varorna över Kvarken. I vredesmod stjälper de ut den goda 
maten på isen och rider barbacka därifrån. (s. 169) Denna händelse är 
ett undantag. I övrigt är tendensen den att folket ligger lågt, är följ-
samt, inte provocerar fi enden. Samma linje som regeringen uppma-
nade svenska folket till, men som för Vilhelm Moberg var detsamma 
som undfallenhet.

Precis som Ragnar Svedje i Rid i natt! förlorar Nils sin fädernegård. 
Den bränns ner av ryssarna under slutstriden i Sävar. Men Nils går 
inte under. När han blir tillfångatagen av ryssarna och slagen för sitt 
spioneri för den svenska hären, är det landshövding Stromberg som 
räddar honom från döden, varvid denne yttrar: ”ibland gagnar man 
bättre sitt fosterland genom att till synes foga sig och tiga än genom 
att riskera livet utan att därmed göra något påtagligt gagn.” (s. 230) 

Det fi nns även en scen då Katarina visar prov på smidighet i förhål-
lande till den ryska fi enden. Den händelsen inträffar, när hon befi nner 
sig hos sin syster på landet. I prostgården bor en rysk kommendant 
som det gäller att hålla på gott humör. Vid ett tillfälle dansar denne 
en vild dans med ett av systerns barn på armen. Mamman blir upp-
rörd och sliter åt sig barnet, varpå kommendantens ansikte hastigt 
förvandlas. ”Han blev röd av vrede och svor en ramsa på ryska.” Då 
rycker Katarina till sig barnet och fortsätter att dansa med ryssen och 
får honom så småningom på gott humör igen. Efteråt läxar systern 
upp Katarina för hennes koketteri med den ryske kommendanten. 
Katarina svarar: ”Om jag inte trått den dansen med kommendanten, 
hade han kanske i hastigt mod låtit sätta eld på huset. […] Begriper 
du inte, att han är vår herre för ögonblicket och att vi måste söka ta 
honom med lämpor. Med sturskhet och övermod kommer man ingen 
vart.” (s. 250f)

Astrid Väring tycks mena att man kommer längre med diplomati 
och smidighet än med motstånd och trots. 

Med Margareta Zetterströms defi nition på beredskapslitteratur 
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skulle Katinka tillhöra svenskhetsretorikens skara medan Rid i natt! 
intar en kämpande hållning mot defaitism och eftergiftspolitik. Men 
Vilhelm Moberg hade aldrig kunnat vinna Stora romanpriset såsom 
bestämmelserna var utformade. 

”Det halvbarbariska Ryssland”

Astrid Väring rättade sig sålunda ledigt efter den offi ciella svenska 
linjen och kritiserade de författare som likt Vilhelm Moberg försökte 
tänja på gränserna till regeringens tryckfrihetspolitik. I det här av-
seendet ser man en tydlig förändring i Värings politiska hållning. I 
slutet av 20-talet och i början av 30-talet hade Astrid Väring varit ord-
förande i en kvinnlig högerpolitisk förening i Vänersborg. Då hade 
hon med kraft betonat sitt avståndstagande gentemot socialdemokra-
tin, framförallt dess försvarspolitik. I den vevan skrev hon den förut 
omnämnda novellen ”Den gula hästen”,371 i vilken hon varnade för 
bolsjevismen i Sovjetunionen. Hon menade att när som helst kunde 
”österns oroliga horder” anfalla de nordiska länderna. Därför behöv-
des ett starkt försvar. Novellen skulle väl inte ha fått så stor uppmärk-
samhet, om inte författaren själv läste upp sin novell åtminstone vid 
tre offentliga tillfällen och betonade därigenom att hon själv lade stor 
vikt vid den. Hennes skräck för Sovjetunionen var mycket stor i bör-
jan av 30-talet, vilket också framkommer i hennes tal och artiklar från 
den tiden. I ”Den gula hästen” framställs de ryska kosackerna som den 
personifi erade ondskan, som bränner ner byar och mördar fridsamma 
nordbor (svenskbybor) på den ryska stäppen. I novellen gör också en 
av de blonda nordborna kraftigt motstånd mot övervåldet, vilket är en 
viktig poäng i sammanhanget.372

I Katinka framställs den ryska fi enden i en något annan dager. 
Första gången läsaren och Katarina möter ryssen är, när sjuka och 
tillfångatagna kosacker förs i land från den båt som lagt till vid kajen i 
den lilla stad där Katarina bor. De beskrivs på följande sätt:

Det var något väsensfrämmande i dessa grova ansikten. De 
verkade så besynnerligt likgiltiga som de inte alls gjort klart för 
sig att de voro fångar i ett främmande, fi entligt land. Hon stir-
rade in i ögon som speglade lystenhet och grymhet, men hennes 
blick mötte också andra, milda, godmodiga, barnsliga ögon, vars 
bärare man omöjligt kunde känna hat mot. Och över alla dessa 
sluskiga gestalter vilade något drömmande. Det var som voro de 
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inte med hela sitt väsen med i den dystra vandringen över land-
gången, som dröjde deras själar kvar någonstans i fjärran trakt, 
var visste hon inte. Men hon kände sig ändå rädd och betryckt 
när hon såg dem. (s. 42f.)

Det är också medömkan hon känner för dessa främlingar. Längre 
fram i romanen begåvas t.o.m. ett par historiska personer ur den 
ryska armén med sympatiska drag, nämligen general Kamenskij, som 
i romanen har samma namn, och förstås Katarinas älskade, den ryske 
offi ceren Semion. Den historiske såväl som romanens Kamenskij 
förde dock befälet över den belägrade staden och hade kommandot 
i slutstriderna i Sävar och Ratan. Först i slutet av romanen, när disci-
plinen har släppt, beskrivs kosackerna som en samling hämningslösa 
halvmänniskor, men det gäller inte det högsta befälet.

Jag menar att författarens vrede mot ryssarna är betydligt svalare i 
Katinka än i ”Den gula hästen” 12 år tidigare. Det berodde antagligen 
på att Astrid Väring under krigets första år accepterade regeringens 
neutralitetslinje. Romanen deltog dessutom i en pristävling. Ett starkt 
rysshat hade nog inte godkänts av tävlingsjuryn, som sannolikt anpas-
sade sig till den offi ciella neutralitetspolitiken. 

Hade då Magda Bergqvist någon betydelse för Astrid Värings ro-
man Katinka? Hon torde inte ha satt några direkta spår i romanen. 
Däremot hade hon med alla sina kampanjer lagt beslag på väninnan, 
så att tiden för romanskrivandet blev alltför knapp för Astrid Väring. 
Dessutom var båda författarna av den meningen att Sovjetunionen ut-
gjorde den största faran inte bara för Finland utan också för Sverige.

Recensioner

Recensenterna är överlag mycket negativa i sina omdömen om Ka-
tinka. Det är inte alls anmärkningsvärt, eftersom de bedömde roma-
nen efter en annan måttstock än den Katinka är skriven efter. Man 
skulle kunna säga att recensenterna bedömde romanen med ”det bil-
dade kretsloppet” i tankarna, medan Katinka är skriven i ”det populära 
kretsloppets” anda. Vad är det då man i första hand anmärker på? Det 
är inlevelsen, inspirationen och fördjupningen av personskildringen 
man saknar. Några kritiker beklagar detta så mycket mera som de me-
nar att ämnet är utmärkt. I Ny Tid skriver recensenten, att i händerna 
på en inspirerad diktare hade ”en roman med ämnet hämtat från det 
illa förberedda och med vanhedrande slapphet förda sista svenska kri-
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get kunnat bli en stimulans för oss som lever i en ännu mera hemskt 
beklämmande tid”. Det är beklagligt att prisjuryn ”i denna vår hemsö-
kelsens stund” ger första pris till en så svag roman som Katinka.373 

Sten Selander i Svenska Dagbladet är inne på samma tankegång. ”Ty 
detta stoff är utomordentligt givande.” Selander fortsätter: ”Kunnig-
het och omsorg räcker inte till för att återskapa en epok av lidanden 
och förnedring. Astrid Värings bok har inte den skildrade tidens 
ångest fulla puls, inte dess dager av eldsken från brinnande byar mot 
en snål, frusen vinterhimmel.”374

Ändå är det den historiska framställningen som några recensenter 
fi nner intressant, medan den romantiska kärlekshistorien drar ner 
betyget. Danska Vestjyden i Esbjerg skriver ”…og ofte kastes det over-
raskende Lys over Begivenheder, som vi gennem Runeberg hidtil har 
set paa en helt anden Maade. Uden overdrevne Midler er Krigens 
Raahed og Brutalitet anskuelig gjort.”375 Medan Vasabladets recensent 
menar, att ur fi nländsk synpunkt är ämnet föga tilltalande. Framförallt 
upprörs den fi nländske kritikern över Katinkas förälskelse i en rysk of-
fi cer. Inledningskapitlet anser han dock vara utmärkt.376

Vad några kritiker framhåller som förtjänstfullt i romanen är just 
upptakten och i någon mån kapitlet ”Katinka dansar”. Umebladet 
skriver: ”Bokens upptakt är enligt mitt tycke utmärkt. Bilderna från 
de hemsökta sävarmänniskornas kamp mot frosten ha både rymd 
och djup.”377 John Landquist i Aftonbladet menar, att romanen är ”ett 
fantasilöst plitarbete” men att kapitlet ”Katinka dansar” verkligen har 
”fart och färg”.378

Det intressanta med recensionerna är emellertid inte i första hand 
de negativa omdömena utan den upprördhet man visar mot de litte-
rära pristävlingarna som företeelse. Den största orsaken till Katinkas 
misslyckande – och alla andra prisromaners misslyckanden – ligger 
där. Pristävlingarna utgör en fara för den läsande publiken.

Hudiksvalls Nyheter skriver: ”Den enda litterära diskussion av bety-
delse, som uppstått under det nu tilländalupna året, torde väl vara den 
beträffande pristävlingarnas raison d’être. Roten och upphovet till 
denna litterära debatt har varit och är alltfort Astrid Värings roman.” 
Tidningen anser den vara slätstruken i vedertagen följetongstil och 
fortsätter: ”Skall det gå på det här viset med de litterära pristävling-
arna, då får man nog säga, att de äro av ondo.”379

Sten Selander i Svenska Dagbladet är en av dem som inleder den här 
diskussionen. Han avslutar sin recension av Katinka på följande sätt:

Men hade Katarinas och Semions öde fått det tragiska slut som 
den konstnärliga logiken fordrar och hade det skildrats med den 
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rätta, våldsamma hettan, skulle berättelsen om dem aldrig ha fått 
det stora priset. Om anmälaren minns rätt i fråga om tävlingsbe-
stämmelserna, gällde det här inte bara att skriva en bra roman, 
utan också en roman som lämpade sig dels till familjeläsning, 
dels till följetong i en veckotidning och dessutom passade att 
fi lma. Man har onekligen en smula svårt att föreställa sig en stor 
prosadiktare, som när hans opus växer fram oupphörligen frå-
gar sig: ”Går det här att fi lma? Är den här scenen inte väl stark 
som familjeläsning? Och vad ska Veckobladets läsare tycka om 
den här episoden – går den inte över deras horisont?” På så sätt 
kan möjligen en passabel roman som ”Katinka” komma till, men 
 aldrig i tiden ett diktverk.380

Recensenten i Social Demokraten undrar om det kan bli annat än en 
bastard när man ska tjäna så många herrar. ”Eftersom de stora roman-
pristävlingarna ska bli en institution vore det skäl i, […] att inte klä 
in författaren i tvångströja genom alltför hämmande och merkantilt 
kringskurna stipulationer.”381

Vestmanlands Läns Tidning kräver mera av en prisroman: ”För hur 
övertygad man än är om alla dessa ideliga tävlingars karaktär av hum-
bug, så ställer man fordringarna litet högre på en prisroman än på 
andra, och då blir intrycket av en desillusion livligare.”382

”Humbug” det är också det uttryck Thorsten Jonsson använder, 
när han i tidningen Vi smular sönder allt vad litterära pristävlingar står 
för. Under rubriken ”De litterära pristävlingarna är humbug” går han 
till storms mot denna företeelse i svensk litterär produktion: ”Men 
vilka massor av medelmåttig eller direkt undermålig litteratur har inte 
sanktionerats genom pristävlingar och trattats i den försvarslösa publi-
ken!” utropar han. Därefter skärper han tonen ytterligare:

Men om detta är ett tillräckligt försvar för utgivningen av lit-
terärt värdelös underhållningslitteratur, är det ingen ursäkt för 
den medvetna humbug som heter romanpristävlingar. Humbug, 
därför att det hittills aldrig – utom när det gäller detektivroma-
ner – har hänt, att man utlyst en pristävlan om en bok, som bara 
skulle ha förmågan att bli såld – det talas också alltid om att den 
prisbelönta produkten ska vara litterärt värdefull. Varje insiktsfull 
bokförläggare vet likväl, att sannolikheten för att det ska dyka 
upp ett manuskript med ett någorlunda rimligt litterärt värde är 
ytterst ringa (ty de riktiga författarna, som kan skriva och som 
skriver inifrån, de duger inte till hantverket). Och när det sedan 
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– som väntat – visar sig att prisnämnden endast med stor motvilja 
kan utdela priset till något halvdåligt bland alla de usla manu-
skript som kommit in, då gäller det att hålla skenet uppe, med 
välvilligt bistånd från den lättsuggererade eller inte fullt heder-
liga kritiken och från den merkantilt inriktade bokhandeln;383 

Efter denna avhyvling av de svenska romanpristävlingarna ger 
Jonsson sig i kast med att recensera fyra romaner som fått priser. 
Av dessa är Katinka den första, en roman som han avfärdar på några 
rader: ”menlös och platt bok, nästan oläsbar för den som ställer de 
ringaste litterära anspråk på sin lektyr.”384

Denna utomordentligt fräna kritik får dock inte stå helt oemotsagd. 
Författaren Sten Söderberg går i en artikel i Nya Dagligt Allehanda 
16.11.42 i svaromål. Han börjar med att sätta fi ngret på det som möjli-
gen är den egentliga orsaken till Jonssons hårda omdöme: ”Det är den 
litterära kvaliteten hr Jonsson kritiserar – genom att bl.a. uteslutande 
lägga politiska synpunkter på en av prisromanerna.” Den roman som 
åsyftas är Gummerus´ Arvet, i vilken förekommer en för Thorsten 
Jonsson främmande och auktoritär politisk åskådning. Sedan går Sö-
derberg över till att tala om den ekonomiska betydelsen för förlagen. 
”[D]et investerade kapitalet måste ränta sig. Ty förlagen är inte helt 
ideella institutioner, det vore orimligt att begära.” För författarna gäl-
ler följande villkor: ”Här i landet äro de ekonomiska möjligheterna för 
skönlitteraturens män och kvinnor mycket begränsade, stipen dierna 
äro fåtaliga och statsbidraget löjligt litet […] Genom tävlingarna ha 
författarna åtminstone skuggan av en möjlighet att någon gång få en 
rejäl summa i handen.” Han menar att därigenom kan författarna få 
”diktarfrid”. ”Och ’diktarfrid’ är något som de fl esta svenska förfat-
tare sakna: de ha tvingats till brödskrivare.” Han avslutar: ”Man måste 
se krasst också på litteratur: den är avhängig av ekonomiska villkor. 
Hjälp författarna till trygghet, så skola de hjälpa sig själva till bättre 
arbeten.”

Söderbergs slutsats är egentligen inte ett försvar för litterära pris-
tävlingar utan en begäran om bättre ekonomiskt stöd till författarna. 
Han har dock några argument – men tveksamma sådana – om den 
litterära kvalitén i pristävlingarna: ”För att de litterära synpunkterna 
beaktas ha många stora och goda svenska författare svarat: Selma 
Lagerlöf, Gustaf Hellström, Gunnar Mascoll-Silfverstolpe, Hjalmar 
Gullberg, Frans G. Bengtsson och Vilhelm Moberg för att nämna 
några jurymän i saken. Genom pristävlingarna ha också framkommit 
goda författare såsom Hammenhög och Salminen, stora böcker som 
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Gösta Berlings saga och Den stora vreden. Men det kan inte fi nnas 
pärlor i varje mussla, […]”385 

Vad handlar denna upprörda diskussion om? Jag anser att det inte 
längre är fråga om romanen Katinka utan om något mycket större. 
Kritikerna vill göra gällande att romanpristävlingarna försöker göra 
intrång på den litterära och konstnärliga arenan, när det som kom-
mer ut av dessa pristävlingar i själva verket är rena masskulturen, den 
kultur som har ett fördärvligt infl ytande på den läsande publiken. 
Åtminstone tycks det vara Thorsten Jonssons uppfattning. Jonsson 
menar, att läsarna är föremål för ansvarslösa kritiker och inkompe-
tenta bokhandelsmedhjälpare, som i sin argumentation för en dålig 
prisroman bara ser till bokannonsernas och bestsellerlistornas storlek. 
Läsarna är med andra ord offer för påtryckningar uppifrån, från det 
kommersiella vinstmaskineriet.

Thorsten Jonssons utspel om romanpristävlingar kan liknas vid den 
företeelse som Theodor W. Adorno kallar för kulturindustrin. Den 
går ut på att göra massorna till objekt för kapitalismens vinstbegär. 
De kulturella produkter som framställs är skräddarsydda för masskon-
sumtion och tjänar till att nivellera individerna till massmänniskor.386 

Tävlingsromandebatten påminner också om den inom veckotid-
ningssfären, en debatt som – vilket jag tidigare nämnt – fi ck sitt star-
kaste uttryck just på 1940-talet.

Vad svarade Astrid Väring på den här grava kritiken? I brev till Tyra 
Glas uttrycker hon sin sorg och besvikelse över de hårda orden:

Aldrig har jag blivit så utskälld för en bok under hela min förfat-
tarebana! Det måste vara en komplott, så sant som jag sitter här! 
Annars ta inte kritikerna den tonen, så mycket tror jag mig veta. 
Och jag vet nog också varpå det beror. Dels unna de mig inte fri-
het, det är rena, skära avundsjukan därför att jag fått så mycket 
pengar och inte de. Jag vet, att många framstående författare del-
tagit i tävlingen. Dels är det ämnet, som inte anses lämpligt i dessa 
tider, då ryssarna ska göras till helgon, bevars. Politisk[t] förföljd 
se, det är vad det är! Inte för att jag är nån nazist o inte tänker jag 
bli, men jag har inte heller engagerat mig åt det andra hållet o det 
är förstås ett svårt brott. Och så är det den där palatsrevolutionen 
mot Marika och det att mitt namn skymtat i tidningarna tillsam-
mans med Magdas. Allt detta gör, att man blir misstänkt.387

Det anmärkningsvärda är sålunda att Astrid Väring betraktar den 
hårda kritiken som ett uttryck för förföljelse från hennes politiska 
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motståndare. En uppfattning som det möjligen låg en viss sanning i. 
Men offentligt försvarar hon sin roman och menar att tävlingsbestäm-
melserna inte gav utrymme för den genomarbetning och fördjupning 
som hon önskat. I Upsala Nya Tidning refereras ett föredrag av förfat-
taren: 

Därefter erkände Astrid Väring svårigheterna att skriva en roman 
för olika ändamål, fi lmen, följetongen och litteraturen i egentlig 
mening. Det var att tjäna tre herrar på en gång. Händelserike-
dom bjöd redan stoffet till de två första, men den psykologiska 
fördjupningen och genomarbetningen för den tredje var svår att 
hinna med på den korta tid som stod till buds. Därtill skulle ha 
behövts tre år i stället för tre månader.388

Astrid Väring utnyttjade sålunda kritiken mot pristävlingar till 
sitt eget försvar. Hennes påstående om att hon skrev romanen på tre 
månader är visserligen sant, men hon nämner inte att hon egentli-
gen hade elva månader till sitt förfogande. Vid Bokens dag i Umeå 
framhöll hon också svårigheten att skriva så att det passade tre intres-
senter: ”Det där om fi lmen och följetongen gjorde ju förresten inte 
precis arbetet lättare. Det heter att det är omöjligt att tjäna två herrar, 
men för mig gällde det att tjäna tre. Tämligen stränga allihop, men 
med ganska olika fordringar.” Detta sagt i Västerbottens Kuriren som 
hade den anslående rubriken: ”Strålande framgång för VK:s bokens 
dag. En svensk författare har inga slott att bo i, sade Astrid Väring.” 
Längre ner i artikeln kunde man läsa de något insmickrande orden: 
”Det är inte alla dagar en berömdhet av västerbottniskt ursprung fi nns 
att bese i Umeå, och när det händer är det bäst att passa på.”389 Efter 
all den hårda kritiken kunde man ju tänka sig att tonen skulle vara en 
annan.

I Umeå utnyttjade man för övrigt Astrid Värings uppmärksam-
made roman även på annat sätt. I Västerbottens Kurirens julnummer 
1942 fi nns en stort uppslagen artikel skriven av Astrid Väring med 
rubriken: ”När Umeå var ockuperat. Den historiska bakgrunden till 
en krigsroman.”390 Umebladet ville inte vara sämre, så i den tidningens 
jultidning 1942 skriver Astrid Väring om ”Färder över Kvarken”, där 
hon påpekar att ”[f]aktiskt kände sig mången västerbottning mera 
hemmastadd på andra sidan Östersjön än i det skäligen avlägsna 
Stockholm med dess högfärdiga ’sörlänningar’.”391 

Vilket blev då resultatet av all debatt kring Katinka? Man kan säga 
att förutsägelserna slog in såsom arrangörerna hade hoppats och kriti-
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kerna befarat. Romanen blev som sagt 1942 års mest sålda roman med 
20.000 exemplar. Dessutom översattes romanen till danska, fi nska, 
holländska och franska.392

Var den litterära pristävlingen då bara ”ett smart geschäft”? Thor-
sten Jonsson skulle utan tvekan svarat ja på den frågan. Sten Söder-
bergs inlägg i debatten kan man se som ett annat möjligt svar på den 
frågan.

När Söderberg svarar Thorsten Jonsson är det inte bara bättre eko-
nomiska villkor för författarna han pläderar för. Han talar också om 
förlagens avsikt med de skrivna bidragen:

Förlagen ha nämligen inte inbjudit till att skapa mästerverk: 
förläggare äro inga pundhuvuden, de veta väl att mästerverk 
inte trollas fram på beställning. De ha annonserat sina förutsätt-
ningar, […] De anse sig ha fått vad de varit ute efter. […] Med 
mycket få undantag ha de prisbelönade författarna varit värda en 
större publik än de tidigare haft, och debutanterna ha i allmänhet 
motsvarat förtroendet.393

Förlagen hjälper författarna och författarna hjälper förlagen vilket 
är fullt legitimt, är den slutsats man kan dra av hans resonemang. 

Vad betydde då Katinka för författaren själv? Den kom att få stor 
betydelse för Astrid Väring på fl era plan, trots kritikens omilda be-
handling av romanen. Det verkar som om hon äntligen har blivit 
”känd”, inbjuden som hon blev till en rad föreningar och Bokens-
dag-tillställningar med åtföljande tidningsreportage. Priset och för-
säljningen löste de ekonomiska problemen. Någon föreläsningsturné 
i Nordtyskland blev aldrig av. Kontakten med Magda Bergqvist blev 
alltmer knapphändig och därmed upphörde också så småningom de 
föreningar de bildat tillsammans. Astrid Väring behövde inte längre 
den kontaktsfär som Magda Bergqvist bidrog med. Inte heller behöv-
de hon längre foga sig efter andras direktiv i sitt författande.
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Kapitel 4

I som här inträden..., en roman skriven 
”i helig indignation”

Inledning

I förordet till sin roman I som här inträden…(1944) förklarar Astrid 
Väring, att hon skrivit romanen ”i helig indignation” och att hon 
med utgångspunkt från ”ett fall ur verkligheten” velat kritisera ett 
system, nämligen den svenska statliga sinnessjukvården, där ”herrar 
psykiatriker besutto en […] fullkomligt diktatorisk makt”.394 Förordet 
till romanen talar med andra ord om att romanen är skriven med en 
bestämd avsikt och i ett särskilt sinnestillstånd. 

Vad fi ck den här upplysningen för betydelse, när romanen kom ut i 
andra världskrigets slutskede? Var det kanske så att detta förord styrde 
läsarens uppfattning i så hög grad, att läsningen av romanen som fi k-
tion kom i andra hand?

Jag har funnit det lämpligt att börja det här kapitlet med en genre-
diskussion, eftersom uppfattningen av ett verks genre påverkar förmå-
gan att tillägna sig och tolka verket.395 Jag är alltså inte i första hand 
ute efter att ”klassifi cera” utan jag försöker genrebestämma i syfte att 
förstå romanens mottagande i samband med den debatt den väckte i 
mitten av 1940-talet. Ett halvt sekel senare däremot kan man fi nna 
nya betydelser i romanen, eftersom vi i dag inte längre är bundna till 
tendensen. Men när författaren anger i sitt förord att hon använder 
sig av ett fall ur verkligheten och detta i ett bestämt syfte så kompli-
cerar det genredefi nitionen. Jag har valt att föra ett resonemang kring 
fl era romangenrer eller subgenrer, nämligen indignationsromanen, 
agitations- och tendensromanen, den ideologiska romanen eller ro-
man à thèse samt nyckelromanen. Dessa genrer står nära varandra och 
glider i vissa avseenden in i varandra. Alla dessa genrer – utom roman 
à thèse – användes av recensenterna som beteckning på romanen då 
den kom ut 1944.

Jag stannar emellertid inte vid den läsning man gjorde på 1940-
talet utan undersöker också vad den ”heliga indignationen” är ett 
uttryck för. Jag vill ta reda på varför författaren kände en sådan vrede 
och hur det kom sig att Astrid Väring skrev I som här inträden… I den 
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här romanen har hon nämligen lagt alla de hänsyn åt sidan som hon i 
föregående roman Katinka var så angelägen att följa. Jag söker därför 
”den heliga indignationen” i den biografi ska bakgrunden men också i 
samhällets inställning till sinnessjukdom under första hälften av 1900-
talet och ställer mig frågan: Är det bara den statliga sinnessjukvården 
hon angriper eller fi nns i romanen en mer omfattande samhällskritik? 
Därefter redogör jag för hur några andra författare, vilkas verk Astrid 
Väring bör ha känt till, beskrev sinnessjukvården vid denna tid inifrån 
den slutna miljön. Det fi nns nämligen i dem beskrivningar och scener 
som påminner om dem i Värings roman. 

Jag fortsätter sedan att tolka romanen med utgångspunkt i genre-
diskussionen och den biografi ska, historiska och litterära kontexten för 
att se om och hur tendensen infogar sig i ett konstnärligt mönster. 

Därefter kommer jag in på receptionen. Synpunkter från anhöriga 
till patienter och f.d. patienter lyfts fram i början av receptionsavsnit-
tet. Sedan följer recensionerna. Eftersom detta är en roman med en 
tydlig tendens, är jag intresserad av att få veta om recensenterna hade 
synpunkter på romanens estetiska kvalitet eller om de enbart tog fasta 
på romanens agitation. I genresammanfattningen redovisar jag hur 
1940-talets kritiker uppfattade romanen och hur jag idag har tolkat 
den. Jag menar att romanen trots vissa brister i gestaltning har över-
levt sinnessjukvårdsdebatten.

Men diskussionen gick vidare. Till receptionen hör inte bara recen-
sionerna utan även samhällsdebatten. Efter att romanen hade fi lmats 
året därpå hamnade Astrid Väring i den verkliga hetluften. Den psy-
kiatriska läkarkåren startade nämligen en kampanj mot romanen och 
fi lmen. Jag redogör för vilka uttryck den tog sig.

Astrid Väring ville med sin roman verka för en förändring inom en 
samhällssektor. Detta leder till frågan: Lyckades hon? Ledde romanen 
– och fi lmen – I som här inträden… till förändringar inom sinnessjuk-
vården? Det är naturligtvis en fråga som knappast går att besvara. 
Lars Furuland har emellertid i sin forskning om Ivar Lo-Johansson 
ställt upp några hypoteser som han anser bör infrias om litteraturen 
ska kunna skapa opinion i en social fråga. Jag använder mig av de 
hypoteserna för att till sist se vilka möjligheter Astrid Väring hade att 
påverka opinionen.

Genrediskussion

Man kan konstatera att genrediskussioner på senare tid har fått en ökan-
de betydelse inom litteraturvetenskapen. T.ex. har Eva Hættner-Aure-
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lius och Thomas Götselius samlat ett antal internationellt betydande 
genreteoretiska texter i boken Genreteori (1997). Trots detta är det få 
som har tagit upp indignations- och tendensgenren till diskussion.

Kan man då till att börja med kalla I som här inträden… för en in-
dignationsroman? Astrid Väring inbjuder ju själv till detta genom att i 
förordet tala om sin ”indignation”.

I Kvinnohistorisk uppslagsbok fi nns en defi nition på begreppet In-
digna tionslitteratur. Där står:

Nedsättande benämning på de arbeten genom vilka många 
nordiska författarinnor på 1880-talet protesterade mot omyn-
diggörandet av den gifta kvinnan, mot den dubbelmoral som 
gav endast mannen rätt till erotiska experiment och mot andra 
orättvisor.396 

Begreppet tycks med denna defi nition sålunda vara knutet till en 
viss tidpunkt och till en viss litteratur skriven av kvinnliga författare. 
Protesterna var koncentrerade till kvinnans underordnade ställning 
och de orättvisor det förde med sig. Men som jag nämnde i första 
kapitlet upplevde de norrländska författarna i början av 1900-talet att 
deras landsända var bortglömd och i sitt hävdelsebehov använde även 
de – ofta med framgång – indignationen som redskap i sina litterära 
verk.

Astrid Värings indignation i I som här inträden… riktar sig mot ett 
– som hon kallar det – ”diktatoriskt” statligt system, nämligen den 
svenska sinnessjukvården. Av förordet framgår att Astrid Värings 
vrede riktar sig mot missförhållandena på sinnessjukhusen och att 
hon genom att belysa ett enskilt fall vill uppmana till handling. I slutet 
av förordet till I som här inträden… står det:

Om jag med min bok kan bidra till att sprida ljus över detta och 
liknande fall och rikta allmänhetens uppmärksamhet på psykia-
triens alltför stora och alltför litet kontrollerade makt, har denna 
bok inte skrivits förgäves. [s. 6]

Romanen skulle också kunna betraktas som en agitations- eller 
tendensroman. I Svenskt litteraturlexikon ger Harald Elovson både en 
förklaring och en historisk bakgrund till begreppet tendenslitteratur. 
Det är en beteckning på litteratur som mer eller mindre avsiktligt och 
tydligt framställer eller ger stöd åt åsikter av skilda slag, särskilt po-
litiska, sociala, religiösa, etiska och estetiska, skriver Elovson. Under 
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1800-talets första hälft utdömdes tendenslitteraturen av en konser-
vativ kritik med motiveringen, att eftersom den tjänade ett visst syfte 
var den till förfång för det estetiska. Tendenslitteraturen kom ofta att 
i polemiskt syfte fästas vid företrädare för den realistiska och natura-
listiska diktningen i Västeuropa och i USA. I USA var den företrädd 
framförallt av Harriet Beecher-Stowe, i Sverige av C. J .L. Almqvist 
och Fredrika Bremer. Senare skulle den unge Strindberg och åttitalis-
terna sätta problem under debatt efter George Brandes uppmaning. 
Avslutningsvis skriver Elovson att termen inte sällan användes pejo-
rativt, i betydelsen konstnärligt undermålig litteratur, eftersom före-
trädare för tendenslitteraturen ”gärna tecknar i vitt och svart och låter 
de personer som frambär författarens egen syn, framstå som helt goda 
och deras motspelare som helt onda”.397

I Romanens formvärld framförde också Staffan Björck som sin upp-
fattning, att etiketten tendens på 1900-talet fått en förklenande färg. 
Men i sin framställning reserverar Björck termen tendens till ”de fall 
där författaren har ett agitatoriskt syfte med sitt verk, dvs. önskar 
driva läsarens eget tänkande och handlande i en viss riktning”.398 
Även Bertil Romberg har en likartad defi nition: Tendensen är ”förfat-
tarens försök att aktivera läsaren, att engagera honom för de tankar 
eller känslor, den livsuppfattning eller samhällssyn som ryms i verkets 
tema”.399 Staffan Björck för även ett resonemang om den estetiska 
kontra den agitatoriska litteraturen på C. J. L. Almqvists tid. I det 
sammanhanget nämner Björck, liksom Elovson, romanen Det går an 
(1838). Han skriver att redan på 1840-talet uppstod i Sverige en strid 
om tendenslitteraturen. C. J. L. Almqvists Det går an bidrog starkt till 
att utlösa den striden, menar Björck.400 Denna realistiska berättelse 
väckte en enorm uppmärksamhet när den kom ut på grund av dess 
respektlösa syn på olika samhällsföreteelser, framförallt kyrkan och 
äktenskapet och ledde till att Almqvist förlorade sin tjänst på Nya Ele-
mentarskolan i Stockholm. Johan Svedjedal skriver i kommentaren till 
en språkligt moderniserad version av 1838 års upplaga:

Det går an skulle inte ha väckt sådant uppseende om inte alla 
dessa idéer berättats så skickligt och rättframt. Alltsammans är 
ett elegant och otvunget mästarnummer. […] Det går an är lika 
mycket epokgörande i sin kärleksfulla realism som i sin politiska 
djärvhet.401 

Av det här exemplet skulle man kunna dra slutsatsen, att ju skick-
ligare författaren är som konstnär desto starkare effekt får tendensen 
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i verket. I Kleines literarisches Lexikon antyds en sådan uppfattning om 
tendensromanen. Man anser t.o.m. att varje stort diktverk med en 
bestämd idé eller åskådning kan i vidaste bemärkelse betraktas som 
tendensdikt. Vanligast är dock enligt lexikonet att uppdraget eller 
agitationen är huvudändamålet och bestämmer den konstnärliga in-
riktningen, då begreppet tendensdiktning användes:

Tendenzdichtung: Im weitesten Sinn könnte so jede Dichtung 
gennannt werden, die für bestimmte Ideen u. Anschauungen 
wirbt. Ist diese Idee weit u. tief genug u. wirbt dafür die künst-
lerische Gestaltungshöhe, so ist jede große Dichtung bis zu ge-
wissem Grade T. Gewöhnlich aber versteht man unter T. solche, 
wo das Werben deutlich Hauptzweck ist u. die künstlerische 
Gestaltung bestimmt. Man unterscheidet polit., religiöse u. welt-
anschauliche T.402

I Det går an kan man kanske säga att båda dessa företeelser sam-
manfaller. Tendensen är huvudändamålet och bestämmer den konst-
närliga inriktningen men det är tack vare författarens skicklighet som 
berättare som den tendensiösa argumenteringen får en stark effekt på 
läsaren. 

Misslyckad tendensdikt är inte dikt längre utan utomlitterär pro-
paganda menar Staffan Björck. Han låter Viktor Rydberg framföra 
varningen: ”misslyckad tendensdikt är den, där det praktiska syftet 
stäckt fantasins vingar och kvävt eller förhindrat ämnets konstnärliga 
behandling”.403 Då det gäller huvuddelen av den moderna tendens-
litteraturen anser Björck att den konstitueras ”av en målmedveten 
ensidighet i valet och genomföringen av motivet”, något som kan ge 
positiva resultat. Han ger bl.a. som exempel den socialt-nationella 
tendensen i Rid i natt! Den romanen är ”omisskännligen en frukt 
av skildringen av en enstaka frihetskämpes heroiska motstånd mot 
grymma orättvisor”. Björck menar att här ligger tendensen i berät-
telsen själv, inte i någon teoretisk-intellektuell utbyggnad och att 
ensidigheten givetvis är något fullt tillåtet. Rid i natt! är exempel på 
vilket värdefullt resultat som kan nås. Som framgår av föregående 
kapitel har jag där jämfört Rid i natt! med Astrid Värings Katinka och 
bl.a. pekat på det motståndstema som fi nns i den förra romanen men 
helt saknas i den senare.

Björck avslutar sitt avsnitt om tendenslitteratur med att konstatera 
att det är ”kritikernas uppgift att pröva från fall till fall, om den moti-
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viska tendensen verkligen varit konstnärligt fruktbar eller bara tillgo-
doser utomlitterära, agitatoriska syften.”404

I vissa fall övergår tendensen till att bli en ideologisk agitation. Om 
detta har Susan Robin Suleiman skrivit i Authoritarian Fictions. The 
Ideological Novel as Literary Genre (1983). Hon behandlar där romaner 
som har ett klart ideologiskt budskap; romaner som försöker övertyga 
sina läsare om det korrekta i att tolka världen på ett särskilt sätt. ”I 
call such novels ideological […] in the more narrow sense in which we 
might call a discourse ideological if it refers explicitly to, and identifi es 
itself with, a recognized body of doctrine or system of ideas.”405 

Suleiman tillstår att ordet ideologi är ett tvetydigt begrepp, efter-
som det kan defi nieras på så olika sätt. Hennes egen användning av 
termen är också något dunkel när hon säger: ”Despite my use of the 
term that is so closely identifi ed with Marxist theory and criticism, 
this study is not Marxist in approach or allegiance.”406

Suleiman har, menar jag, rätt i att begreppet ideologi är ett svår-
fångat uttryck och blir än mer svårhanterligt när det användes om en 
romangenre.

I artikeln ”Ideology and the Novel” försöker Carolyn Betensky 
reda ut de olika uppfattningarna om begreppet. Artikeln utgår från 
att det först verkar så enkelt att fastställa vilka typer av romaner som 
tillhör den här genren, dvs. ideologiska romaner, nämligen de roma-
ner som försvarar en form av moralisk, social, politisk eller religiös 
tro och förmedlar den tron till läsaren. Men sedan vänder Betensky 
på perspektivet och säger vad många nutida litteraturkritiker också 
framhåller, ”any novel may be considered ideological in the sense of 
refl ecting an ideology”.407

Betensky ger dock en av många möjliga defi nitioner på termen 
ideologi:

[…] a set of ideas you share with others who think as you do; this 
ideology you share may typify the group you belong to because it 
refl ects your group interests.408

Därmed har hon begränsat termen till människors grupptänkande, 
deras beteende och normer. Med den aspekten går hon vidare och 
förklarar att termen ideologi – studiet av dess orsaker och verkan 
– numera mest associeras med författare inom den marxistiska tra-
ditionen. Hon ställer sedan fi losoferna Louis Althusser och Michel 
Foucault mot varandra i den meningen att den förste förklarar ”how 
ideology not only permeats but even constitutes all aspects of society.” 
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Medan den andre förkastar termen ideologi ”for its suggestion that 
something called ’truth’ might be its opposite.”409 

Till slut ställer sig Betensky frågan om det är möjligt att tala om 
den ideologiska romanen som en genre. Hon kommer dock fram till 
slutsatsen att det fi nns en romantyp på vilken man kan använda den 
termen: ”a subcategory of novels that meet certain stylistic or thema-
tic criteria.” Betensky anser att den som i vår tid har lyckats bäst i sitt 
försök att defi niera genren är just Suleiman i sin bok Authoritarian 
Fictions.410 Man skulle därför enligt Betensky tills vidare kunna nöja sig 
med den tolkning Suleiman gör av begreppet ideologi och i förläng-
ningen ideologisk roman.

Jag vill dock göra ett tillägg angående begreppen idé och ideologi.
Eva Hœttner Aurelius har skrivit om begreppet idé ur litteraturteo-

retisk synvinkel. I en artikel preciserar hon termen idé på följande sätt: 
”Det grundläggande elementet i detta begrepp är ’allmänbegrepp’, 
det vill säga tänkandet om det generella (allmänna) med avseende på 
det som framträder för medvetandet.”411 Idéerna ingår ofta i en mer 
eller mindre systematisk helhet, i en religion, en fi losofi , en världs-
åskådning eller en ideologi. Det är fråga om ett abstrakt tänkande 
om framförallt människan, naturen och Gud, om hur dessa storheter 
är beskaffade och hur de förhåller sig till varandra. Hættner Aurelius 
menar att man brukar dra en gräns mellan idé, världsåskådning, ideo-
logi å ena sidan och kultur, mentalitet och marxistisk ideologi med 
dess distinkta föreställningsvärld å andra sidan.412 Hon anser att den 
senare konstellationen står nära sociologin, eftersom det handlar om 
tankemönster, attityder och beteenden hos grupper av människor. 
Hon skiljer sålunda på ett idéanalytiskt perspektiv och ett kulturso-
ciologiskt perspektiv: 

Detta innebär att man tenderar att föra undersökningar av exem-
pelvis det platonska, augustinska, kalvinistiska eller hegelianska 
i en enskild text eller i ett författarskap till det idéhistoriska och 
idéanalytiska perspektivet, medan en undersökning av en grupps 
åskådning, t.ex. en borgerlig eller patriarkal åskådning i mass-
marknadslitteratur, förs till ett kultursociologiskt perspektiv.413

Jag är av den uppfattningen att Susan Robin Suleiman och Carolyn 
Betensky använder begreppet ideologi i denna senare betydelse, dvs. i 
ett kultursociologiskt sammanhang.

Den romangenre Suleiman behandlar är både ideologisk och fi ktiv. 
Det problematiska är kombinationen eller snarare friktionen mellan 
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dessa båda diskurser. Med detta menar hon – precis som Björck – att 
om den ideologiska demonstrationen blir för stark kan den spränga 
romanens gränser. Suleiman använder uttrycket roman à thèse för 
dessa ideologiska romaner, vilket enligt henne är en accepterad term 
inom litterär teori, men hon tillägger: ”ill-understood and unanalyzed 
term”. Därför ställer hon sig följande fråga: ”What is generic status 
of the roman à thèse, and what signifi cant problems does it raise for 
contemporary thinking about literature?”414 

I vanligt kritiskt språkbruk har termen roman à thèse en starkt ne-
gativ bibetydelse, menar hon, något som jag tidigare nämnt angående 
indignations- och tendensromanerna. Man anser att den står alltför 
nära propagandan för att vara konstnärligt giltig. Ingen författare med 
självaktning skulle vilja få den stämpeln på sin roman. En roman à thèse 
är alltid ett verk av någon annan. Suleiman citerar bl.a. författaren 
Alain Robbe-Grillet som menar att denna genre är ”despised above 
all others”415 

Suleiman skriver att redan 1904, kort efter att termen hade blivit 
allmänt vedertagen i Frankrike, var det ett stort antal författare som 
fördömde genren, trots att några av dem skrev romaner som uppenbart 
kunde räknas till roman à thèse. I stället för att vara baserad på opar-
tiska observationer, presenterade denna genre en falsk bild av världen, 
menade man. Men Suleiman uppmärksammar att fl era författare på 
högerkanten ansåg att de själva skrev idéromaner, medan de påstod 
att många författare på vänsterkanten skrev i roman à thèse-genren. 
Samma uppfattning hade vänstersidans författare om dem till höger. 
Att skriva en idéroman betydde att inte deformera verkligheten för 
mycket, som författaren Paul Bourget uttryckte det. Enligt Bourget 
skulle det sålunda vara enbart en gradskillnad mellan idéroman och 
roman à thèse. Suleiman är inne på den linjen i sin kommentar när hon 
inom parentes skriver: ”The crucial question , of course, is how Bour-
get defi ned, and how one can defi ne ’too much’ in the phrase ’defor-
ming reality too much’.” Suleiman sammanfattar: ”the roman à thèse is 
particularly interesting because it offers an extreme, and therefore all 
the more ’visible’, version of a more general phenomenon.”416 

Det intressanta här är den negativa attityden till genren roman à 
thèse. Kritiker anser således att den står för nära propagandan för att 
den ska kunna anses konstnärligt giltig. 

Hur defi nierar då Suleiman själv genren roman à thèse? ”In order 
for a work to be perceived as a roman à thèse […] it must signal itself as 
being primarely didactic and doctrinaire in intent.”417 Det som skiljer 
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denna typ av romaner från andra romaner och genrer är vissa identi-
fi erade drag: 

One of these traits, and no doubt the most important one, is that 
romans à thèse formulate, in an insistent, consistent, and unam-
biguous manner, the thesis (or theses) they seek to illustrate. In 
a roman à thèse, the ”correct” interpretation of the story told is 
inscribed in capital letters, in such a way that there can be no 
mistaking it;418 

Suleiman betraktar roman à thèse som en undergenre till den realis-
tiska romanen, vilket gör att man kan skilja den från genrer som t.ex. 
den religiösa eller politiska allegorien eller den fi losofi ska berättelsen 
vilka, ”although they share the didactic and persuasive vocation of the 
roman à thèse, are differentiated from it by their status as nonrealist 
narratives”.419 

Suleiman sammanfattar sitt resonemang med att säga att roman à 
thèse är en genre splittrad mellan ”roman” och ”thèse”. Skillnaden mel-
lan den och den realistiska romanen beskriver hon på följande sätt: 

The realist novel proclaims above all the vocation of rendering 
the complexity and the density of everyday life; the roman à thèse, 
on the other hand, fi nds itself before the necessity of simplifying 
and schematizing its representations for the sake of its demon-
strative ends. Simplifi cation and schematization are more suited 
to allegorical or mythic genres than to realist genres. The roman 
à thèse is perhaps condemned to missing its aim, either on one 
side or on the other.420

Suleiman är sålunda tveksam till om den genre hon kallar roman 
à thèse lyckas i sin föresats att både skapa konstnärlig fi ktion och för-
medla ett ideologiskt budskap. Så kan det förvisso vara, men jag me-
nar, liksom Björck och Svedjedal, att författarens skicklighet att skapa 
en trovärdig berättelse är avgörande för om det ideologiska budskapet 
ska gå hem hos läsarna eller inte. Och detta kan man inte avgöra långt 
efteråt utan kan bara avgöras av kritiker som läste romanen då bud-
skapet var aktuellt. Både Det går an och Rid i natt! väckte uppseende 
den gången romanerna kom ut första gången tack vare författarnas 
skicklighet att väva in tendensen i fi ktionen.

Längre fram i kapitlet nämner jag tre böcker som för fram sina res-
pektive budskap om svensk sinnessjukvård och som väljer olika vägar 
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att göra detta på. Astrid Väring kände antagligen till dem. Böckerna är 
alla skrivna inifrån sinnessjukhusens värld och förefaller delvis bygga 
på egna upplevelser. De är Agnes von Krusenstjerna, Tonys sista läroår 
(1926), Gunnar Kassman, Straffl ös (1937) och H. Yerrik, pseudonym 
för Yngve Högberg, Glömda människor (1939).

Alla tre författarna beskriver missförhållanden på sinnessjukhusen. 
Yerrik kritiserar i sin debattbok grundligt men inte utan en viss fi ness 
– där fi nns vissa ansatser till gestaltning 421 – den ena företeelsen efter 
den andra. Möjligen har han i första hand haft de ansvariga inom kri-
minalvård och sinnessjukvård för ögonen när han framför sin kritik. 
Observera att boken är skriven under pseudonym. Vilka läsare Kru-
senstjerna och Kassman föreställde sig är inte gott att veta men antag-
ligen tänkte de sig att fi ktionen och det konstnärliga skapandet skulle 
hjälpa läsaren att leva sig in i patientens tillvaro. Troligen resonerade 
Astrid Väring på samma sätt när hon skulle välja mellan fakta och fi k-
tion. Som skönlitterär författare hade hon också större möjlighet att 
fånga en läsares uppmärksamhet än om hon skrivit en debattbok. Hon 
valde därför att skriva om sitt fall i fi ktionens form. I brev till Albert 
Viksten den 16.12.1944 skriver Väring: ”Att skriva detta i broschyr-
form, som en del rått mig till, tror jag inte varit så lyckligt, då hade 
folk kanske inte brytt sig om att läsa det.”422 

Med andra ord. Lyckades Astrid Väring med den konstnärliga 
gestalt ningen, skulle agitationen i boken få betydligt större genom-
slagskraft, än om hon lade fram sin sak i en kritisk skrift. Här fi nner 
jag en möjlig parallell till C. J. L. Almqvists strategi i Det går an.

I Astrid Värings roman I som här inträden… blir emellertid för-
hållandet mellan fi ktion och utomlitterär agitation än mer tvetydigt 
genom att författaren som tidigare nämnts har skrivit ett förord, i 
vilket hon uttrycker orsaken till och avsikten med sin roman. Gerard 
Genette har i sin bok Paratexts. Thresholds of Interpretation ett kapitel 
om förordets betydelse. Genette menar att dess huvudfunktion är 
– förutom att boken blir läst – ”to ensure that the text is read properly”. 
Sedan utvecklar han den synpunkten vidare och säger att den här ty-
pen av förord är knuten till tre aspekter:

the fact that it is authorial (the author being the main and, strictly 
speaking, the only person interested in having the book read pro-
perly), the fact that it is original (a later preface runs the risk of 
being too late […]), and the fact that its location is introductory 
and therefore monitory (this is why and this is how you should 
read this book).423 
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Genette menar att i begreppen ”why” och ”how” ligger ett försök 
hos författaren att övertyga läsaren om textens betydelse: 

for the point more or less […] to put a high value on the text with-
out antagonizing the reader by too immodesty, or simply too 
obviously, putting a high value on the text’s author.

Konsekvensen av ett sådant resonemang blir då:

One must place a high value on the subject even if that means 
 alleging, more or less sincerely, the inadequacy of its treat-
ment.424

Det viktigaste skulle sålunda inte vara hur författaren behandlat 
sitt ämne utan ämnet i sig. Genette tillägger dock att denna typ av 
förord möter man oftare i historiska och teoretiska arbeten än i fi k-
tionslitteraturen. Här skymtar på nytt det problematiska förhållandet 
mellan ämnets betydelse och den estetiska ram inom vilken ämnet är 
inskrivet.

I som här inträden… utger sig för att vara en roman, dvs. fi ktion. 
Det agitatoriska inslaget – tendensen – måste sålunda rymmas inom 
den ramen. Jag ställer därför samma fråga som Staffan Björck: Har 
recensenterna uppfattat den motiviska tendensen såsom konstnärligt 
fruktbar eller har de ansett att den bara tillgodosett utomlitterära syf-
ten och övergått till att bli ren agitation?

Även begreppet nyckelroman har en negativ klang. Det kanske 
mest kända exemplet på nyckelroman i svensk litteratur är August 
Strindbergs Svarta fanor (1907). I förordet talar Strindberg om att 
han skapat en sann sedeskildring av ett ruttet tidevarv och dess usla 
fanbärare.425 Här är det hämndbegäret och en vilja att demaskera om-
världen som för sin talan. Ofta är det sådana ingredienser som ingår i 
nyckelromaner. Men man bör ha klart för sig vad gäller Svarta fanor 
att den med tiden blev något annat än en nyckelroman, ”den hade ett 
värde som överlevde modellerna”, skriver Sven Delblanc i Den svenska 
litteraturen.426

Debatten om nyckelromanbegreppet har i vår tid fått förnyad ak-
tualitet, då fl era romaner med lätt identifi erade personer och miljöer 
har kommit ut. En av de mest uppmärksammade är Carina Rydbergs 
roman Den högsta kasten (1997). I en känd stockholmsk krogmiljö lå-
ter författaren sina gestalter framträda med samma namn som några 
verkliga personer. I pressen fl orerade uttryck som hämndlystnad, 
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sensation och skandal och en kritiker hävdade att kändisromanen var 
en underavdelning till nyckelromanen.427 En recensent, Eva Ström i 
Svenska Dagbladet, menade dock att Carina Rydberg skrivit en roman 
som ”helt enkelt [var] motsatsen till en nyckelroman.” Hon fortsät-
ter:

Om en nyckelromans gestalter nödtorftigt döljs under slöjan av 
ett annat namn fungerar ”Den högsta kasten” precis tvärtom. 
Under det verkliga namnet döljer sig inte en människa av kött 
och blod, utan en uråldrig arketyp.428 

Av och till har det i litteraturhistorien blossat upp en debatt om 
romaner som anses avslöja alltför mycket av den utomlitterära om-
världen och på så sätt gör att denna omvärld känner sig kränkt. Ett slå-
ende exempel är debutromanen Märit (1965) av författaren Ing-Marie 
Eriksson. Enligt Thomas von Vegesacks redogörelse för fallet Märit 
framgår, att författaren blev åtalad av några forna grannar som ansåg 
sig utpekade i boken. Ing-Marie Eriksson fälldes i både tingsrätt och 
hovrätt, därför att även försvaret behandlade romanen som en nyck-
elroman. Förebilderna till gestalterna i romanen var just de personer 
som ansåg sig utpekade, menade försvaret. Vegesack kommenterar: 
”Med den uppläggningen var processen förlorad redan på förhand. 
Ing-Marie Erikssons litterärt betydande debutbok hade av försvaret 
reducerats till en nyckelroman.”429 

Begreppet nyckelroman tycks vara mycket tänjbart. Men vad beror 
det på att en läsare uppfattar en roman som en nyckelroman? Det 
fi nns några defi nitioner. I artikeln ”Varför skriver man nyckelroma-
ner?” ger Olav Wiström en ganska preciserad defi nition av begrep-
pet. Han börjar med att tala om tidsaspekten. En nyckelroman är 
starkt tidsbunden och den är oftast satirisk. ”Båda delarna gör att 
nyckelromanen förlorar sin aktualitet nästan omgående.” I satiriska 
nyckelromaner har författaren ett bestämt mål för ögonen, fortsätter 
Wiström, nämligen ”att avskaffa den företeelse i samhället […] som i 
författarens tycke är avskyvärd”. Wiström skriver:

Överdriften, alla slags hyperboler, är ett typiskt stilmedel för 
nyckelromansförfattaren/satirikern; emfas, repetition, stark för-
tät ning, superlativiska uttryck. Vidare kan han använda sig av 
eufemismer, som vid närmare påseende inte alls är förmildrande 
utan tvärtom. Den förskönande omskrivningen vittnar i stället 
om att den attackerade personen är en dumbom.430 
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Kan man då betrakta I som här inträden som en nyckelroman? För 
signaturen Regardez i Västerbottens Folkblad den 1.11.1944 rådde 
ingen tvekan. I recensionen skriver Regardez:

Ja, det fi nns faktiskt verklighet bakom skildringen. […] Maske-
ringen är också obetydlig och för initierade är det förmodligen 
ingen svårighet att känna igen både händelser och personer. 
Boken har härigenom inte blott blivit en anklagelseskrift mot 
samhället, en indignationsroman, utan den har liksom en svans, 
som vällustigt och fördomsfritt viftar med ett plakat: Voici, des 
scandales. S’il vous plaît.431

Dessutom påstod sig tidningen ett halvår senare ha avslöjat huvud-
personen Tomas Eckerts, identitet – vilket i och för sig alla umebor 
redan påstod sig veta. I en stor rubrik på första sidan står: ”Thomas 
Eckert alias M. Öhman återfår tjänsten?”432 

Den 27.12.1944 fi ck Astrid Väring ett brev från en överläkare på 
Umedalens (sinnes)sjukhus i Umeå angående fallet Martin Öhman. 
Han skriver:

Jag har emellertid – långt innan Eder roman kom ut – haft an-
ledning studera hans handlingar och kunde därför utan tvekan 
lokalisera honom, när jag först fi ck höra talas om Eder bok. De 
agerande personerna i boken äro ju till största delen så ytterligt 
lätt eller ej alls maskerade – särskilt när det gäller miljön utom 
sjukhuset, att något tvivelsmål ej kan ifrågakomma.433

I Umeå betraktades sålunda I som här inträden som en nyckelroman. 
Men det som blev en sensation i småstaden Umeå väckte föga upp-
märksamhet i huvudstaden. Där var det andra kvaliteter eller brist på 
kvaliteter som gällde.

Av mitt genreresonemang framgår att begreppen indignations-, 
tendens- och nyckelroman samt ideologisk roman i betydelsen roman 
à thèse har mycket gemensamt. De står och väger mellan fi ktion och 
utomlitterär agitation. De betraktas av många kritiker som inte riktigt 
rumsrena. Men det är inte alltid kritikerna i samtiden som avgör om 
dessa verk har något konstnärligt värde. Det gör än mer avståndet 
i  tiden, när tesen, tendensen eller nycklarna inte längre har någon 
verkan och debatten har tystnat. I fortsättningen stöder jag mig hu-
vudsakligen på Suleimans resonemang om roman à thèse, eftersom jag 
menar att hennes undersökning kan tjäna som vägledning med tanke 
på hur I som här inträden…uppfattades första gången den kom ut.
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Biografisk bakgrund

Det laddade ordet sinnessjukdom

Prispengarna för Katinka samt avkastningen av romanen använde 
Astrid Väring till att skaffa sig och sina barn en större bostad. I mars 
1943 kunde familjen fl ytta in i eget hus i Bromma.434 Några månader 
senare fi ck Astrid Väring en hyresgäst som kom att få stor betydelse 
för hennes fortsatta liv och författarskap.435 Hyresgästen hette Martin 
Öhman och var en bardomskamrat till Astrid Väring och en god vän 
till systern Tyra Glas. De båda f.d. barndomskamraterna gifte sig på 
nyårsafton 1947,436 men dessförinnan hade Väring skrivit en roman 
som byggde på Martin Öhmans livshistoria. Denne hade under en 
period mot sin vilja varit intagen på Umedalens (sinnes)sjukhus utan-
för Umeå efter att dessförinnan ha blivit avskedad från sin statliga 
tjänst.437 Med utgångspunkt från detta ”tragiska öde” skapade Väring 
romanen I som här inträden…(1944) med bl.a. interiörer från ett 
statligt svenskt sinnessjukhus. Författarens stora intresse för ämnet 
– som så småningom ledde till ytterligare två böcker Du skall icke 
dräpa (1946) och Föranleder ingen åtgärd (1947) – härrörde sannolikt 
även från annat och närmare håll. Som jag tidigare nämnt hade Astrid 
Väring själv vuxit upp med två psykiskt sjuka systrar, vilkas existens i 
breven till Tyra Glas då och då skymtar bakom initialerna D och R 
eller ”fl ickorna”. De hette Dagmar och Ragna. Vid denna tid ansågs 
det ofta som en skam att ha sinnessjukdom i släkten,438 så det var inte 
alls konstigt att systrarna på detta sätt blev gömda i breven. Endast 
sporadiskt nämner Astrid Väring dem och när de blir omnämnda är 
det i regel ganska kortfattat. Men det fi nns undantag.

I början av 20-talet i samband med att Astrid Värings mor Rosa 
Glas dör (1921) skriver Astrid Väring till systern Tyra Glas att hon 
stöder hennes förslag att söka specialist för D.439 Några veckor senare 
återkommer Astrid Väring: ”Så’n otur med D! Men hon måste bort 
fortast möjligt!” Det fi nns ett PS till detta brev som enbart handlar om 
systern Dagmar och som visar på de svårigheter som var förknippade 
med att ha en ”nervsjuk” familjemedlem i hemmet. Detta postskrip-
tum lyder i sin helhet: 

P.S. Skriver detta särskilt, så du kan smuggla undan det. Du 
förstår, att PS:et är det viktigaste. Vet du jag skulle vara så in-
nerligen lugn och belåten, om det äntligen blev slag i den saken, 
du skrev om. Är det inte nog, att kanske Mams liv blev förkortat 
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av grämelse. Bör inte stackars Paps få litet frid på sin ålderdom? 
Och Du? Varför skall du, lilla fi nkänsliga varelse, behöva skräm-
mas ihjäl av en megära? Kanske rår hon inte för det, kanske är 
det sjukligt. Hur som helst går det inte längre med detta, något 
måste göras och borde ha gjorts för länge sedan. Du skall inte ha 
det minsta förebråelse för det du äntligen gör slag i saken. Det är 
bäst för henne själv och för alla. Hon har ingen aning om livet, 
stackare. Den dag kunde komma, då hon blev kastad ut bland 
främmande på ett helt annat sätt. Hon måste lära sig inse, att det 
inte är självklart, att hon alltid skall vara herre i huset. Hur skall 
det annars gå? Det är ju den enda utvägen. Det är nödvändigt för 
henne själv. Något sorts privat vilohem för nervsjuka. Ej där R. 
var, inget allmänt.
 Det är ju tusen sinom tusen, som får skicka bort någon av de 
sina under mycket värre förhållanden. D. kunde kanske väckas 
upp ur sin självförstockade slöhet. Du skulle naturligtvis fara med 
och se, hur hon fi ck det. 
 Gud vill inte fresta någon över förmågan. Vi kunna ej bära 
större bördor, än våra krafter räcka till för.
 Låt mig nu höra vad Olsson säger. Men tag riktigt reda på hur 
stället är, om det är lämpligt.
 Hälsa Paps, att han ej skall bry sig om de grodor, som falla från 
D:s mun.440

I början av 1930-talet är korrespondensen riklig mellan systrarna 
Astrid och Tyra. Av och till skymtar ”fl ickorna” liksom i förbigående 
i dessa brev.441 Men på våren 1932 dyker plötsligt systern Ragna upp 
i breven med hela sitt namn. Orsaken är den att Astrid Väring gläder 
sig omåttligt över att ännu en sommar kunna få vistas på Lyckorna 
i Bohuslän, som för henne var paradiset på jorden. Hon hoppas att 
systern Tyra följer med henne dit. Men så skriver systern Ragna att 
hon också vill komma till Lyckorna. Astrid Väring låter Tyra få veta 
vad hon tycker om detta:

Ragna skrev till mig o ville att jag skulle hyra åt henne på Lyck-
orna, men jag skrev tillbaka – som sanningen var – att de bästa lä-
genheterna redan voro upptagna. Jag vill ej åta mig att hyra ut åt 
andra allra helst i år, då jag ej själv kan resa ut o se på stället. […] 
Förresten tycker jag uppriktigt sagt det blir ett band på oss, om 
hon skall dit. Jag måste skriva i sommar utom vila och bada.442
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Den 25.5.1932 skriver Astrid Väring till systern Tyra, att Ragna i 
alla fall kommer till Lyckorna. Hon konstaterar: ”Nå, då får ni säll-
skapa med varann, medan jag skriver. Ty det måste jag.”443

År 1943 efter att Martin Öhman bosatt sig hos Väring får Tyra Glas 
veta: ”Var det inte bussigt av Martin att ordna det där med Dagmar.” 
Och senare samma år står i ett brev: ”Visst är jag med på att ge litet 
godsaker till Dagmar, om du vill ha besvär att ordna med det.”444

Uppgifterna om systrarna Dagmar och Ragna utgör ett visst oros-
moment i breven till Tyra Glas. Man anar att Astrid Väring först 
har ett behov att hemlighålla deras existens. Sedan känner hon både 
samvetskval och irritation över att bli påmind om dem, för att till sist 
– när Martin Öhman kommit in i Astrid Värings liv – acceptera deras 
tillvaro, även om det var för sent för Ragnas del. Hon var död vid den 
här tidpunkten. Redan i Astrid Värings eget liv fanns alltså en ladd-
ning i begreppet sinnessjukdom. 

Vad Astrid Väring visste om sinnessjukdom och vård innan hon 
träffade Martin Öhman torde sålunda ha varit det som hon kom-
mit i kontakt med genom släkten. Med tanke på hennes ambivalenta 
hållning till sina sjuka systrar, lär hon knappast ha besökt något sin-
nessjukhus. De intryck hon hade kunnat få därifrån, hade nog varit 
alltför skrämmande och skulle bara påminna henne om den sjukdom 
som fanns i släkten. Så föreställer jag mig att Astrid Värings inställ-
ning till sinnessjukdom var, innan Martin Öhman gav henne en annan 
syn på saken. Hennes starka känslor för Martin Öhman som person, 
dennes skrämmande berättelse om sina erfarenheter av sinnessjukvård 
tillsammans med hennes egen vacklande hållning var tillräckligt för 
att Astrid Väring skulle fatta pennan och ge utlopp för sina upprörda 
känslor i romanen I som här inträden…. Men det viktigaste för förfat-
taren var att få upprättelse för sin blivande make. Detta framkom-
mer inte tillräckligt tydligt i förordet. Martin Öhman hade nämligen 
blivit rättsvidrigt behandlad av sinnessjukvården och av staten, ansåg 
 Väring. Först i andra hand kom kritiken mot sinnessjukvården i 
stort.445 Som vi ska se i receptionsavsnittet tog före detta patienter 
och anhöriga till patienter fasta på detta andra syfte, något som blev 
vägledande i fortsättningen även för Astrid Väring.

Jag antar att Astrid Väring satte igång att skriva på den nya roma-
nen under vintern 1944. I ett brev till Tyra Glas den 24.2.1944 fram-
går att hon varit i Sigtuna och arbetat. Skrivandet gick snabbt framåt. 
Den 9.5.1944 nämner hon i brev till systern att hon sitter och skriver 
hela dagarna för att försöka bli färdig före sommaren. Den 21.5.1944 
får Tyra Glas veta att Astrid Väring visat boken för förläggaren Hol-
ger Schildt. Denne hade tyckt att romanen var spännande och intres-
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sant, men han hade föreslagit några ändringar, som hon skulle göra.446 
Romanen kom sedan ut i oktober 1944. 

Historisk kontext: Sinnessjukvården i Sverige under 
1900-talets första hälft447

I artikeln ”Mentalhygien och psykisk hälsovård” skriver Roger Qvar-
sell om hur stort intresset var redan på 1920-talet bland psykiatriker 
och socialarbetare att förebygga och försöka minska utbredningen av 
sinnessjukdomarna.448 Med det syftet bildades 1931 Svenska fören-
ingen för psykisk hälsovård. Tillkomsten av föreningen ska ses i sam-
band med den socialpolitiska situationen kring 1930, menar Qvarsell. 
Tanken att preventiva åtgärder skulle vara ett bärande inslag i social-
politiken stöddes framförallt av Gustav Möller och makarna Myrdal. 
Intresset för att bygga ut de öppna vårdformerna och i motsvarande 
grad minska institutionsvården var stort.449 I det stora översiktsverket 
Modern svensk sinnessjukvård (1949), vars redaktör var Gunnar Lund-
quist, betonades också att den psykiatriska vården borde ges en profy-
laktisk inriktning, skriver Qvarsell. Han skriver vidare: ”Den mental-
hygienska rörelsens infl ytande på den svenska vårdpolitiska debatten 
bör kanske ses som ett av många exempel på den förändrade bilden av 
människan i det moderna samhället.” Alva Myrdals artikel i Social års-
bok 1945, som handlar om psykisk hälsovård, är ett exempel på detta. 
Där skriver hon att det pågår en revolution i tänkesätten från morali-
serande till psykologiserande, från dömande till förstående människo-
uppfattning. Men Qvarsells slutsats är en annan. Han skriver: ”Möjli-
gen fungerade begreppen mentalhygien och profylaktiskt arbete som 
ett slags honnörsord inom den lasarettsanknutna psykiatrin med få 
eller inga praktiska konsekvenser för det dagliga arbetet eller vårdens 
organisation.”450 Ty under perioden 1900 till1950 femdubblades an-
talet vårdplatser inom sinnessjukhusen. ”I psykiatrins historia har det 
varit allt annat än ovanligt att vårdidealen och vårdideologierna levt 
ett eget liv mer eller mindre avskilda från den verklighet som funnits 
på vårdens institutioner”, konstaterar Qvarsell.451 

Böckerna Modern svensk sinnessjukvård och Social årsbok 1945 kom-
mer jag även att nämna i ett annat sammanhang längre fram i kapitlet. 
Där vill jag visa att man kan se på dessa båda verk ur en helt annan 
synvinkel.

En vårdform vars teori och praktik inte alls stämmer överens blir 
förstås utsatt för kritik. Därför är det inte så märkligt, att sinnessjuk-
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vården i Sverige stundtals var utsatt för en mycket hård kritik långt 
innan Astrid Väring skrev I som här inträden….452 Att andelen sin-
nessjuka bland befolkningen kraftigt ökade under 1900-talets första 
hälft tolkade man med att det moderna industrisamhället och urbani-
seringen hade haft ett negativt infl ytande på individen. Med stadens 
stressiga livsstil följde minskad tolerans för avvikande.453 Som vi minns 
varnade Astrid Väring redan 1928 i en artikel för främlingskapet och 
stressen i storstäderna. (Norrland i ord och bild 1928:30-31) Andra or-
saker kan ha varit, enligt Qvarsell, att sjukdomsbegreppet vidgades så 
att även mindre störningar i sinnestillståndet föranledde intagning på 
hospital och att tilltron till de nya behandlingsmetoderna fi ck läkare 
att tillråda hospitalvård.454 Något profylaktiskt synsätt vittnar detta 
inte om. 

Rättspsykiatrin utsattes för angrepp, därför att den ofta behandlade 
brottslingar som sinnessjuka. Dessa straffriförklarades och togs in på 
sinnessjukhus i stället för att få en rättslig prövning.455 

En jurist som på sin tid levererade en svidande kritik mot psykia-
trin var borgmästaren i Stockholm Carl Lindhagen, tillika domare i 
tingsrätten. I tre inlagor till Justitieombudsmannen utgivna i bokform 
med titeln Psykiatrin och rättsskipningen (1930-31) går han till storms 
mot medlemmarna i Svenska läkarsällskapets sektion för neurologi 
och psykiatri. Dessa tror sig i sin bildningshögfärd stå över rätts-
skipningen, skriver Lindhagen. Att psykiatrin alltför länge haft en 
privilegierad ställning i förhållande till lagstiftning och domstolar vill 
han ändra på.456 Han går igenom fl era rättsfall – varav ett fall särskilt 
uppmärksammas – där läkare låtit internera personer på sinnessjukhus 
och omyndigförklara dem på inrådan av anhöriga men utan att ha 
någon kännedom om personerna i fråga. ”En internering åter mot 
patientens vägran utan tillräckliga skäl innefattar ett åsidosättande av 
rättsordningen,” hävdar Lindhagen.457 När psykiatrikerkåren sedan 
håller samman in absurdum och vägrar erkänna att fel begåtts, kallar 
Lindhagen det för ”en medicinsk fackförenings massuggestion i syfte 
att till varje pris slå vakt om medlemmars prestige”.458 I sitt tredje in-
lägg nämner Lindhagen en artikel i en stockholmstidning skriven av 
professor Kinberg, i vilken denne försökt att försvara sin ställning i ett 
visst ärende (det s.k. Feronska fallet). Lindhagen menar att med den 
artikeln har Kinberg ”uppenbarligen begått harakiri som vetenskaps-
man”. Lindhagen fortsätter: ”Efter denna bekännelse av psykiatriska 
sektionens utvalde märkesman i Feronska ärendet kunna möjligen 
ljusare tider randas för rättsordningens fredande från ovetenskapligt, 
psykiatriskt ingripande.”459
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Tonen är hård, anklagande och sarkastisk. Språket är en jurists, med 
vana att argumentera och smula sönder motståndares påståenden. Här 
ser man en viss parallell till Astrid Värings sarkastiska språkbruk i sin 
beskrivning av romanens doktor Karling.

Lars Eric Jönsson har i sin avhandling Det terapeutiska rummet 
(1998) analyserat den statliga anstaltsbundna sinnessjukvården mel-
lan 1850 och 1970. Genom att bl.a. läsa patientjournaler har Jönsson 
kunnat få en tydlig bild av det dagliga livet på sinnessjukhusen. Han 
ser med andra ord sinnessjukvården inifrån.

Den övergripande frågeställningen för Jönsson har varit vad an-
stalten gjorde med den intagne, dvs. på vilket sätt den intagne obser-
verades, behandlades och omhändertogs inom institutionen. Därmed 
kommer han också in på frågan om konfrontationen mellan den in-
tagne och sinnessjukhuset. På vilket sätt kunde patienten bryta mot 
ordningen och vilka motåtgärder hade anstalten till sitt förfogande?460 
Nyckelbegrepp är här ordning och kontroll. Liksom samhället i stort 
hade sina normer och ordningsregler, gällde det för sinnessjukvården 
att i sin behandling återupprätta liknande normer.

Jönsson menar sålunda – om jag här något förenklar – att sinnes-
sjukhusens syfte med vården och omsorgen var att hos människor med 
avvikande beteende återupprätta den ordning och det synsätt som 
gällde utanför sjukhuset.461 Men visionerna i de psykiatriska program-
men stämde dåligt överens med den praktiska sjukvården, som redan 
har konstaterats. Patienterna gjorde ständigt motstånd och anstalten 
reagerade genom att återta kontrollen. Jönsson sammanfattar:

Varje dag, år ut och år in, pågår ett arbete med målsättningen att 
rekonstruera en ordning som kanske aldrig har funnits och aldrig 
kommer att fi nnas men som bör upprättas, en ordning som i sig 
snarare inbegriper en idog strävan till upprätthållande än just 
dess fullbordan.462 

Målsättningen med disciplinen, säger Jönsson med stöd av Michel 
Foucault, var sålunda att förändra människan, eftersom man trodde 
på människans formbarhet. Men sinnessjukhusen liksom en del andra 
moderna anstalter ”befolkades i hög grad av intagna som inte uppvisa-
de någon påverkan i för institutionen positiv riktning”.463 ”Sinnessjuk-
husen producerade inte de kvantiteter friskhet som förväntades.” Sin-
nessjukhuset var med andra ord en modell för det önskvärda snarare 
än en praktiskt fungerande instrument för att förändra individen.464 

En annan forskare Jenny Björkman tar också upp disciplinen och 
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den sociala kontrollen i sin avhandling om tvångsvård under samma 
period som Jönsson har behandlat. (Vård för samhällets bästa, 2001) 
Björkman undersöker lagar och förordningar under perioden för att 
fastställa statens argumentation för tvångsvård, bl.a. den för psykiskt 
sjuka. Redan från början står det klart vilken ståndpunkt Jenny Björk-
man själv intar vad gäller statens ingripande i den enskildes liv. Hon 
skriver:

Debatten kring tvångsvård belyser i sin tur det omkringliggande 
samhället och den framväxande så kallade välfärdsstaten; en epok 
i den svenska historien som diskuteras allt intensivare och fram-
står som alltmer tvetydig i sina strävanden att forma medborgar-
nas liv till det bättre.465 

Björkman undersöker sålunda legitimeringen av tvångsvård, d.v.s. 
hur staten kunde motivera vård som genomfördes utan samtycke eller 
t.o.m. mot någons uttryckliga vilja.466 

Det fi nns ett kapitel i avhandlingen som behandlar perioden 1930-
1960, dvs. den period som I som här inträden... är förknippad med. 
Under den socialdemokratiska eran på 1930-talet stärktes demokra-
tin. Folkhemmet eller välfärdsstaten etablerades och kom sedan att 
stärkas ytterligare under de följande decennierna. Men folkhemmet 
hade en baksida, menar Björkman, en baksida som är förknippad med 
eftergifter mot Tredje riket, steriliseringar och andra myndighets-
övergrepp.467 

Björkman menar, att den socialdemokratiska socialpolitiken hade 
två sidor. Samtidigt som man betonade den rättvisa fördelningen av 
statens resurser kom människouppfattningen på efterkälken.468 Ob-
servera här att Björkmans påstående om socialdemokratins människo-
uppfattning går stick i stäv med vad Alva Myrdal uttrycker i sin artikel 
i Social årsbok 1945, något som ytterligare bekräftar att det var långt 
mellan visioner och praktisk verklighet inom den socialdemokratiska 
makteliten. Björkman menar nämligen att på samma gång som man 
strävade efter att utrota fattigvårdsstämpeln, saknades pardon för dem 
som inte uppfyllde sin plikt eller gjorde rätt för sig. De skötsamma 
ställdes mot de misskötsamma. Det normala mot det onormala. Det 
var det goda samhället som skulle befrämjas. Med den utgångspunk-
ten kunde man rättfärdiga tvångsingripanden.

Vad gäller tvångsvården för Björkman ett resonemang kring läkar-
nas, framförallt några läkarpolitikers infl ytande över samhällsdebatten 
på 1920- och 1930-talen, ja, fram till andra världskrigets slut. Dessa 
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läkare satt med som experter och sakkunniga i statliga utredningar om 
tvångsvård och fi ck därigenom en direkt länk in i beslutsprocessen. 
De fi ck en roll som samhällsförbättrare. Alfred Petrén och Olof Kin-
berg var två av dessa infl ytelserika läkare som enligt Björkman ansåg 
att de med sin människokunskap var speciellt lämpade att upptäcka 
och åtgärda missförhållanden i samhället.469 Björkman påstår att dessa 
läkarpolitiker inte sällan var påverkade av samtidens rasbiologiska 
synsätt, vilket gjorde dem mer benägna att använda tvång, om inte 
annat så för att förhindra degeneration.470 

Allmänheten var dock mera skeptisk än myndigheterna till dessa 
läkares oinskränkta makt på hospital och sinnessjukhus. Rättssäkerhe-
ten kunde sättas i fråga. Vem ansåg man då skulle ha det övergripande 
ansvaret över tvångsvården, läkare eller jurister d.v.s. domare. Björk-
man skriver:

De som såg tvångsvården som vård argumenterade för att läkare 
skulle ges rätten att avgöra vilka som borde tvångsvårdas. De 
som å andra sidan snarare såg omhändertagandet som ett frihets-
berövande eller till och med ett straff påpekade att jurister och 
domstolar borde involveras för att minimera riskerna att kränka 
rättssäkerheten.471

Fram till andra världskrigets slut var det den förra uppfattningen 
som dominerade i besluten, menar Björkman.

Litterär kontext

Av Björkmans avhandling får man den uppfattningen, att de som inte 
anpassade sig till den sociala ordning som gällde i samhället betrakta-
des som misskötsamma, varför staten kunde rättfärdiga sitt ingripande 
med tvångsvård. Dessa misskötsamma skulle få vård och uppfostras 
till återanpassning i samhället, något som också Jönsson framhåller. 
Som jag tidigare nämnt förekom det dock kritik från vissa håll, bl.a. 
från juristhåll mot de tvångsåtgärder som samhället – ofta i egenskap 
av läkare – använde mot de ”missanpassade”. Hur upplevde då patien-
terna på sinnessjukhus den vård de blev utsatta för? Det fi nns romaner 
och andra böcker skrivna om detta. Jag vill här ge några exempel på 
sådana som Astrid Väring sannolikt har känt till innan hon skrev I som 
här inträden... .Det fi nns i dem beskrivningar, scener och tonfall som 
påminner om dem i hennes roman. Litterära framställningar med be-
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skrivningar av sådana miljöer måste ha varit av intresse för henne att 
ta del av.

 Som förut nämnts var en av författarna Agnes von Krusenstjerna. 
På 1920-talet skrev hon romantrilogin om fl ickan Tony, vars tredje 
del har titeln Tonys sista läroår. Den kom ut 1926. Ett avsnitt i den 
boken har rubriken ”Kejsarens hotell”. Där får läsaren en inblick i 
en sinnessjukhusmiljö. Även om Tony vistas på ett privat sjukhem för 
välbärgade personer där standarden kunde förväntas vara högre än på 
de statliga sjukhusen, är hennes första intryck av sitt sjukrum fyllt av 
obehag: 

Mitt rum är så litet, och fönsterluckorna är stängda, så att jag ej 
kan se en skymt av den blå rymden som jag älskar. I dörren, mitt-
emot min säng, är ett litet fyrkantigt hål, för att man skall kunna 
titta in på mig. Det är mycket plågsamt att veta, att någon när 
som helst kan iakttaga mig.
 Jag vrider och vänder på mig för att komma undan från det där 
titthålet. Jag kryper under täcket, men dyker åter upp igen. Ser 
någon på mig?472 

Alla möbler i rummet har fl yttats ut, vilket gör att rummet liknar 
en cell. Tony pinas av att ljuset i hennes rum brinner hela nätterna. 
Hon kan inte sova med ljuset mitt i ansiktet. Korridoren utanför med 
sina oxblodsröda väggar är mörk och dyster och den lilla salen de 
sjuka vistas i om dagarna kan inte visa upp en enda smakfull detalj. 
Det fi nns ingenting som uppmuntrar. Tony klagar också över läkarnas 
okänslighet för sina patienter. Hon blir särskilt upprörd när två läkare 
vid hennes säng pratar om henne och hennes känslor som om hon inte 
var där. Tölpaktig råhet, kallar hon det för.473 Tony ligger ibland på 
nätterna och fantiserar om hur man skulle kunna reformera och mo-
dernisera sjukhemmet. Det mesta är förfallet menar hon och nästan 
alla ting är föråldrade, till och med pinoredskapen.474 

Men Krusenstjernas roman innehåller så mycket mera än en be-
skrivning av en ogästvänlig miljö, tölpaktiga läkare och föråldrade 
redskap. Krusenstjernas skildring är upplevd inifrån en ångestfylld 
människas kamp med svängningarna i sitt psyke. Berättarjaget Tony 
kämpar inte bara med sin egen sjukdom. Hon har också ett nära för-
hållande till de andra patienternas oro och förvirrade uppträdande. 
Kristin Järvstad har i sin avhandling Att utvecklas till kvinna satt in 
Tony-böckerna i sitt sammanhang. Hon betraktar dem som ett pion-
järarbete i 1900-talets kvinnliga utvecklingsroman i Sverige.475
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Det fi nns en uppenbar skillnad mellan Krusenstjernas och Värings 
romaner. Väring hade själv inte upplevt sinnessjukhusets miljö vilket 
Krusenstjerna hade.476 Väring skrev sin roman utifrån andras berät-
telser. Ett tillvägagångssätt som hon nästan alltid använde sig av. Det 
fi nns ändå likheter vad gäller skildringen av miljö och läkarkontakt. 
Även i Krusenstjernas roman fi nns en understucken kritik. Väring 
hade dock ett något annat syfte med sin roman. Det var den statliga 
sinnessjukvården hon ville komma åt. Hon ville uppmärksamma ett 
systemfel för att åstadkomma förändringar. Men i första hand ville 
hon få upprättelse för en enskild person.

Samma syften hade också två andra författare vilkas böcker kom ut 
på 1930-talet. Jag har nämnt dem tidigare. Det var Gunnar Kassmans 
roman Straffl ös (1937) och Yngve Högbergs skrift Glömda människor 
(1939). Den senare utgiven under pseudonymen H. Yerrik.

Dessa båda böcker handlar om personer som begått någon form 
av brott, förklarats för straffria och sedan placerats på sinnessjukhus. 
”Ingen brottsling kan vara fullt normal, och därför bör man sinnes-
sjukförklara så många som möjligt”, låter Kassman en sjuksyster kon-
statera i sin roman.477 Sådan var i verkligheten den uppfattning som 
rådde inom rättspsykiatrin. Den härrörde från den tidigare omtalade 
rättspsykiatrikern Olof Kinberg.478

Kassmans roman bygger sannolikt på egna upplevelser, återberät-
tade i första person av den rättslöse patienten Kassman som slutligen 
blir placerad på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Denne patient anklagar 
berörda myndigheter och myndighetspersoner för deras noncha-
lans, löftesbrott, förhalning, lögner och totala brist på intresse för 
individen. I boken fi nns också en beskrivning från straffrianstalten i 
Jönköping, där patienten vistas en tid före den slutgiltiga placeringen. 
Läsaren får veta vad som möter huvudpersonen första dagen på an-
stalten. Han beskriver stanken från toalettrummet, där patienter står i 
kö för att tömma sina nattkärl. Han berättar om att måltiden alltid är 
ett problem då sillen är oätbar och potatisen ska skalas med en bucklig 
blecksked. Efter måltiden föses männen ihop i de trånga arbetsloka-
lerna, där möbleringen består av skamfi lade träbänkar kring väggarna 
plus ett par vingliga bord och stolar mitt på golvet i ett av rummen. 
Men det värsta av allt är det mänskliga eländet: 

Det andra rummet var packat, och det blev svårt att fi nna en 
sittplats. Jag klämde mig slutligen ner mellan en gubbe, som såg 
tämligen hygglig ut, och en yngre man, som hade rufsigt hår och 
som stirrade stelt ut i luften. Ingen av dem sade ett ord. Vid ett 
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av borden satt en patient med bara ett öga och mycket otrevliga 
anletsdrag. Han ritade meningslösa krumelurer på ett toalettpap-
per och var så intresserad av denna sysselsättning att han så små-
ningom kom att hänga med hela överkroppen över bordsskivan, 
medan tungspetsen fl ög från den ena mungipan till den andra.
 I alla hörn hade människotrasor sjunkit ihop. De sutto el-
ler lågo på golvet. Ett par patienter trätte över några smutsiga 
kortlappar. En medelålders man rotade i en spottkopp. Här och 
där pratade någon för sig själv. Det hela var en bild av mänskligt 
elände, sådant jag aldrig ens drömt om, mycket mindre trott jag 
skulle få se med vakna ögon. Och över allt detta, genomträng-
ande allt, lukten och dammet från rummet utanför.479

På S:t Sigfrid i Växjö lättar efterhand kontrollen för huvudperso-
nen. Han lyckas skaffa sig vissa förmåner som inte alla patienter får. 
Men löftet att låta honom bli utskriven från sinnessjukhuset förhalas 
gång efter annan.

Emellertid fi nns det en scen i boken från S:t Sigfrids sjukhus som 
är av ett annat slag än de bittra och anklagande; en scen som andas 
frid och stilla glädje. Jag tycker mig känna igen den. På vilket sätt 
återkommer jag till. Huvudpersonen berättar:

Jag låg på stenhällen naken. Inte en tråd på kroppen. Vassen 
växte tät på tre sidor och bakom mig hade jag ett stort stenblock. 
Absolut ensamhet, men lyfte jag det minsta på huvudet kunde jag 
se ut över den smala viken och vägen bortom. Ljusa klänningar 
drogo förbi och då och då en man på cykel. Men där jag låg med 
huvudet tätt till marken var jag en värld för mig. Änder och sot-
höns plaskade här och var inne i det gröna, ett grässtrå kittlade 
mig under fotsulan. Två trollsländor hade slagit sig ned på mitt 
ben. De voro mitt inne i parningsakten, djupblå sagoinsekter som 
glittrade i solen.
 Det stank litet från vattensamlingen nedanför. Det var gröns-
lemmigt mellan vasstråna. Intet strömdrag, ingen vind. Det stack 
i näsan men det gjorde ingenting, det hörde till. Min rygg vilade 
mot hällen, urberget, jag kunde känna en mosstuss mellan skul-
derbladen. Smådjur krälade över min kropp och grässtrået hade 
letat sig in mellan tårna, det stack upp en tofs på översidan av 
foten. Jag var naken och varm och tyckte mig som en del av det 
omkring mig.
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 Jag hade frigång. Jag fi ck röra mig fritt inom sjukhusområdet, 
fi ck gå vart jag ville, vartsomhelst innanför grindarna. En och en 
halv timme vanliga dagar, mellan tolv och sex på lördagen och 
hela dagen till sex på kvällen om söndagarna. Jag kunde knappast 
tro att det var sant. Det var den kvinnliga läkaren som ordnat 
det. Överläkaren var borta på semester och hon hade trätt i hans 
ställe. Första dagen hade hon ordnat det, första dagen i sin be-
fattning.
 I dag var det söndag. Omedelbart efter frukosten hade jag givit 
mig ut. Jag hade undvikit de andra patienterna och sökt upp den 
här platsen. Jag visste inte om man hade tillåtelse att klä av sig, 
men stenhällen låg skyddad för allas blickar och solen gassade 
varmt. Jag var en fri människa, hela dagen, jag måste bara passa 
måltiderna.480 

Kassman lyckas skapa en viss spänning med sin roman. Det fi nns 
en utvecklingslinje i den. Till en början är huvudpersonens motstånd 
mot myndigheterna kompakt och fyllt av vrede. Han utgår ifrån att 
de vill bryta ner honom. Så långt är berättelsen ensidigt anklagande. 
Men huvudpersonen bryts inte ner. Han ser hur andra patienter har 
resignerat. Det får inte drabba honom. Han tar nya tag och pekar på 
de positiva sidor som också fi nns i tillvaron, bl.a. de lyckliga stunderna 
som frigångare ute i naturen. Med dessa inslag blir det bättre balans i 
romanen och den får större trovärdighet. Det blir inte bara fråga om 
en gnällig partsinlaga.

Den andra boken Glömda människor (1939) är ingen roman trots 
vissa ansatser till gestaltning utan mera en debattbok med självbio-
grafi ska inslag. Jag behandlar den ändå i avsnittet ”Litterär kontext”, 
eftersom jag menar att man i viss mån kan se boken som en uppfölj-
ning av tendensen i Kassmans roman. Förhållandena gäller samma 
sinnessjukhus som i Kassmans fall, nämligen S:t Sigfrids sjukhus i 
Växjö. I förordet hänvisar också Yerrik till Kassmans roman och på-
står att ”Den väckte en storm till liv”,481 när den kom ut två år tidigare. 
Den romanen ledde till – enligt Yerrik – att Kungl. Medicinalstyrel sen 
utsåg en kommission med uppdrag att undersöka förhållandena på  
S:t Sigfrids sjukhus. Men inga klagomål framfördes till kommissionen. 
Den hade inte talat med en enda patient. Yerrik konstaterar: ”Man er-
känner icke missförhållanden som man själv har skapat.”482 

Yerrik går steg för steg och kapitel efter kapitel igenom de brister, 
försummelser och den vanskötsel som förekommer vid just S:t Sigfrids 
sjukhus i Växjö. Några speciella uttryck och företeelser kan noteras.
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Yerrik använder uttrycket koncentrationsläger när han ska beskriva 
den moderna sinnessjukvården, eftersom den snarare bryter ner än 
stärker karaktären. (Uttrycket koncentrationsläger kommer jag till-
baka till längre fram i kapitlet.) Han talar om enformigheten och 
meningslösheten med den s.k. vården. Han kritiserar blandningen av 
sinnessjuka patienter med grova brottslingar och nykomlingar. Vidare 
nämner han censuren av patienternas brev. Han talar om skötarnas 
totala ointresse för patienterna och beskriver dem som fångvaktare, 
vilkas främsta uppgift är att hålla ordning på avdelningen. Han näm-
ner att den patient som vågar klaga, genast blir anmäld och skickad till 
”stormen”. Men störst kritik riktar Yerrik mot den läkare som utsetts 
till överinspektör för sinnessjukvården i riket, ty denne är den verklige 
diktatorn. ”Men i verkligheten härskar han ensam och utan ansvar för 
någon över alla de människor som blivit straffriförklarade och alltså 
ställda under hans domsrätt.”483 

Yerrik avslutar sin bok Glömda människor med att skarpt nagelfara 
det svenska rättspsykiatriska systemet. Som stöd använder han Carl 
Lindhagens kritiska frågor i ämnet som denne framfört i riksdagen 
året före, 1938. Lindhagen hade alltså fortsatt sin kamp mot rätts-
osäkerheten inom vården. Yerrik skriver:

Det nuvarande rättspsykiatriska systemet i Sverige har lyckats 
tillvälla sig en makt som endast kan betecknas med ett ord – 
 autokrati. Ingen kan angripa det, ingen vågar göra det. Systemet 
härskar enväldigt över de människor som kommit innanför dess 
lagar – det har liv och död för denna människa i sin hand.484 

Yerrik är väl medveten om vad han utsätter sig för när han, som för-
söksutskriven från sinnessjukhus, vågar gå till angrepp mot den mäk-
tiga sinnessjukvårdsapparaten. Därför har han gått taktiskt tillväga i 
sin framställning förutom att han skriver under pseudonym. Samtidigt 
som han har kritiserat en företeelse, säger han sig förstå, varför det 
kan vara på ett visst sätt. Samtidigt som han har avslöjat brister, kom-
mer han med förslag på förbättringar. Angreppen mot systemet följs 
ofta av självkritik. Han har trots allt ett brott att sona. Detta sätt att 
kritisera skulle snart visa sig vara ett lyckat grepp. Om man hade vän-
tat sig beska kommentarer från läkarhåll, misstar man sig. 

I Astrid Värings arkiv fi nns en pärm fylld med tidningsurklipp med 
recensioner och kommentarer till Glömda människor.485 Pärmen hade 
Väring med största sannolikhet fått av Yerrik efter att hennes egen 
roman kommit ut. Av det material som fi nns i den är det endast en 
överläkare – Sigurd Jarl i Växjö – som anser Glömda människor vara 



207

en skandalbok och författaren en obskyr person (Stockholms Tidningen 
14.3.1939: ”Glömda människor – Ett replikskifte [med Else Kleen]”). 
I övrigt fi nner man helt andra tongångar i recensioner och artiklar. 
Den som anger tonen tycks vara journalisten Else Kleen, gift med so-
cialministern Gustav Möller och en person som länge hade kritiserat 
fångvården i Sverige. Hon anser att ”[b]oken om de glömda män-
niskorna har blivit en stark bok”. Hon menar också att ”[f]örfattaren 
gått till sitt värv med samvetsgrannhet och ambitiös hederlighet”. Else 
Kleen framhåller att hon vet vad hon talar om, för hon har själv sett 
hur de straffria behandlas (Stockholms Tidningen 10.3.1939).

Efter denna recension följer idel lovord i pressen av läkare, advoka-
ter och en fångvårdsdirektör. En av läkarna, Dagmar Palmgren, för-
klarar t.o.m. att ”[d]et som frapperar i Yerriks bok är dess frihet från 
hätskhet, dess balans” (Social Demokraten 11.3.1939).

Kulmen nås när den mäktige professor Olof Kinberg tar till orda i 
Social Demokraten den 27.3.1939 i ”Dagens Krönika”. Där tar han upp 
frågan om de straffrias behandling. Han menar att det ämnet kommer 
upp till diskussion med jämna mellanrum i pressen. Men denna gång 
har det blivit mer fakta än dikt och förvrängningar. Därför har me-
ningsutbytet blivit lugnare och objektivare. Han förklarar att läkarna 
länge ansett att reformer behövs, varefter han ger en lång rad förslag 
på förbättringar. 

Av de anförda texterna framgår att i den snabbt framväxande väl-
färdsstaten Sverige var det samhället som gick före individen. De som 
inte hängde med i utvecklingen av den moderna staten och som inte 
klarade den uppdrivna takten i industrisamhället kunde bli föremål 
för tvångsomhändertagande och bli placerad på någon institution. 
Kritiken mot statens auktoritära människouppfattning och mot dess 
tvångsåtgärder var stundom mycket hård. Kritiken kom från jurister 
och samhällskritiska journalister men också från författare och riktade 
sig framförallt mot det makthavande partiet, socialdemokratin.

Det är i detta sammanhang man ska se Astrid Värings roman I som 
här inträden…. Hennes kritik i förordet mot sinnessjukvården kom i 
rättan tid och var del av en större kritik mot ett samhälle i vilket in-
dividen kom i kläm. Det var därför inte så konstigt att hennes roman 
och sedan fi lmen fi ck stor uppmärksamhet. 

En romananalys

Som tidigare nämnts skrev Astrid Väring ett förord till sin roman. 
Det fi nns två uttryck i det här förordet som jag anser vara av särskilt 
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intresse med tanke på de associationer de gav upphov till vid mot-
tagandet. Det första gäller ordet koncentrationsläger. Meningen där 
ordet står, lyder:

I själva verket tycks en del av våra statliga sinnessjukhus vara de 
enda i vårt fria och demokratiska land tillåtna koncentrations-
läger, dit man kan deportera personer, vilka av en eller annan 
anledning råkat göra sig misshagliga för någon. [s. 5]

I som här inträden… skrevs under vintern och våren 1944. Då fanns 
kunskapen i Västvärlden om tyskarnas behandling av koncentrations-
lägerfångarna. Men man tycks inte ha förstått vidden av nazisternas 
grymheter.486 Det är osäkert vad Astrid Väring visste om detta. Min 
uppfattning är den att hon antingen hämtat ordet från Yerriks bok 
Glömda människor eller från tidningsdebatten i anslutning till Kass-
mans roman Straffl ös. 487 Uttrycket koncentrationsläger användes i 
båda fallen om den obestämda behandlingstiden för de straffl ösa. 
Även i Björkmans avhandling förekommer ordet koncentrationsläger. 
Hon skriver att en intern på den dåvarande statliga alkoholistanstal-
ten Venngarn år1946 liknade alkoholistanstalterna vid koncentrations-
läger.488 Före de båda världskrigen hade begreppet koncentrations-
läger betydelsen av ”interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska 
fångar”.489 Även i den betydelsen är dock anklagelsen starkt nedsät-
tande, i synnerhet om man också beaktar titeln på romanen. I som här 
inträden… antyder ett helvete utan nåd, där de värsta syndarna vistas. 
Titeln är förstås hämtad från Dantes inskription på helvetet ”Inferno” 
i Den gudomliga komedien. 

Året därpå 1945 tog andra världskriget slut. Då boken fi lmades 
samma år erinrade man sig ordet koncentrationsläger från förordet 
till romanen och ordet fi ck en annan laddning och innebörd än det 
haft ett år tidigare. Då får också titeln på romanen och fi lmen ännu 
en association förutom Dantes inferno, nämligen till helvetet i kon-
centrationslägret Bergen-Belsen, som intogs av britterna i april 1945. 
Det var ett av de första läger som intogs av de allierade vilket bidrog 
till dess speciella rykte.490 (Jag återkommer till detta senare i samband 
med fi lmen.) Utan Astrid Värings förskyllan fi ck sålunda hennes 
angrepp på sinnessjukvården som ”koncentrationsläger” en avsevärt 
mycket större tyngd än som var tanken från början.

Det andra uttrycket av särskilt intresse i förordet är anknytningen 
till Dreyfusaffären i Frankrike. Meningen där detta står lyder: ”Det 
fall jag i min bok skildrar närmar sig rena justitiemordet, man kan 
kalla det en Dreyfusaffär i smått.” [s. 6]
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Dreyfusaffären i Frankrike var på sin tid en skandal. Den delade 
landet i två läger, en antisemitisk och konservativ falang samt en mera 
radikal fraktion. En hög judisk offi cer anklagades på lösa grunder för 
högförräderi och skickades till Djävulsön i Sydamerika. Trots att det 
snart uppdagades att han var oskyldig, blev han ändå dömd en andra 
gång innan han slutligen fi ck upprättelse. Författaren Émile Zola 
skrev 1898 när denna händelse var som mest aktuell en mycket upp-
märksammad artikel i tidningen L’Aurore, i vilken han anklagade re-
geringen för det justitiemord som begåtts mot Dreyfus. Artikeln hade 
rubriken ”J’Accuse…! Lettre au President de la Republique.”491

Astrid Väring kände sig antagligen som en svensk Zola, när hon 
angrep den svenska sinnessjukvården. Flera recensenter uppmärk-
sammade också detta. Olle Holmberg nämner i början av sin recen-
sion i Dagens Nyheter 14.12.1944 Zolas berömda skrift men avslutar 
recensionen med att säga, att Zola talade om vem han syftade på. Så 
”orädd, hänsynslös och för saken intresserad” är inte Astrid Väring.492 
I Göteborgs Handels & Sjöfartstidning 3.11.1944 har signaturen G. re-
censerat I som här inträden…. Rubriken till recensionen lyder: ”Ett 
J’accuse”,493 en rubrik som i modifi erad form visade sig gångbar i 
många tidningar.494

Även om Astrid Värings jämförelse med Dreyfusaffären kan tyckas 
väl djärv, är ändå förloppet i stort sett detsamma i båda fallen. Huvud-
personen i I som här inträden… blir internerad på falska grunder och 
när sedan detta uppdagas, blir han så att säga dömd en andra gång av 
samhället, när han inte återfår sin statstjänst. Till skillnad från Drey-
fus får han aldrig någon upprättelse.

Av förordet framgår att författaren i första hand vänder sig till en 
allmänhet som inte vet vad som händer på de statliga svenska sinnes-
sjukhusen. Men hennes aggressiva ton tyder på att hon även tänker 
sig att de ansvariga inom sinnessjukvården ska läsa hennes roman. 
När kritiken mot svensk sinnessjukvård och egentligen mot hela 
myndighetssverige är massiv redan i titeln och förordet till romanen 
kan man emellertid fråga sig om läsare är beredda att uppfatta boken 
som fi ktion.

Men olika läsares eventuella tvekan kommer genast på skam, ef-
tersom författaren skapar ett stycke dramatik i öppningsscenen. Man 
skulle kunna kalla första kapitlet för en prolog:

Den sjuke vrider sig oroligt i sängen och kastar sig av och an. 
Som väl är, är den stadigt fastskruvad, där den står mitt på golvet. 
Och det behövs, ty det är en kraftig karl, som ligger och kämpar 
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med feberhallucinationerna. Oktoberljuset faller skoningslöst in 
genom ett fönster utan gardiner på hans blossande ansikte och 
hjälplösa kropp. Det korpsvarta håret lockar sig av svetten och 
faller i orediga skruvar långt ner i pannan… (s. 9)

Vem är denne sjuke? Varför är sängen fastskruvad i golvet? Varför 
har fönstret inga gardiner? Vad betyder det korpsvarta håret? Berät-
taren ger oss några ledtrådar men mest är det antydningar. Den tyd-
ligaste informationen kommer från två personer inne i berättelsen, 
en sjuksköterska och en underläkare, som genom sin omsorg om den 
sjuke Tomas Eckert räddar honom till livet. Dessa båda personer tycks 
även de vara i viss mån olyckliga och instängda människor. De känner 
därför sympati med den sjuke. Som läsare invaggas man i den tron att 
på sinnessjukhus fi nns personal med empati som är beredd att hjälpa 
en människa i kris. Den läsare som föreställt sig ”en misslyckad ten-
densdikt” efter att ha läst förordet stöts inte bort, då här inte förekom-
mer någon agitation.

När författaren börjar sin roman med att stryka den tänkte mot-
ståndaren medhårs uppnår hon två syften. Genom att skapa en trovär-
dig fi ktion i öppningsscenen lyckas hon fånga den skeptiske läsarens 
uppmärksamhet. Dessutom väcker hon dennes nyfi kenhet på att läsa 
vidare.

I Det går an använder Almqvist en liknande metod för att invagga lä-
saren i trygghet. Han låter en moster till huvudpersonen Sara Videbeck 
skymta i öppningsscenen. Mostern skulle egentligen följa med den båt 
som Sara Videbeck befann sig på. Hon skulle vara ett förkläde för den 
unga kvinnan, så att inget opassande skedde. Men hon missade båten.

När berättaren i I som här inträden … väl har läsaren i sitt grepp är 
det dags att lägga fram hela orsakskedjan fram till det ögonblick, då 
Tomas Eckert försöker ta sitt liv genom att svälja åtta veronal.

I som här inträden… är indelad i tre avsnitt. Som framgått här ovan 
handlar första delen om orsakerna till att Tomas Eckert hamnar på 
sinnessjukhus. Del två, dit kronologiskt även första kapitlet hör, ut-
spelar sig på ett statligt sinnessjukhus, medan tredje delen tar upp 
konsekvenserna för en person som en gång förklarats för sinnessjuk.

Jag tänker här i detalj gå in på hur författaren bygger upp den auk-
toritära kritiken mot myndigheter och enskilda personer samtidigt 
som hon på fi ktionsplanet berättar om hur dessa myndigheter och 
individer agerar gentemot hjälten. 

I sin bok Authoritarian Fictions har Suleiman som målsättning att 
lägga en teoretisk grund för roman à thèse. Därvid utgår hon ifrån att 
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den är en didaktiskt berättande genre, dvs. en genre som försöker 
övertyga sina läsare om giltigheten i en doktrin. Suleiman använder 
ordet demonstrera såsom utmärkande för roman à thèse: ”if I want 
to demonstrate (or teach, or prove) something to someone, I want 
to convince or persuade him or her of the validity of my proposi-
tion.”495 

Enligt Suleiman är den allvetande berättaren angelägen om att 
övertyga och övertala läsaren om doktrinens sanning och mening:

First we may again invoke the role of the omniscient narrator: to 
the extent that the narrator fi gures as the source of the story he 
is telling, he functions not only as ”author” but also as authority. 
Since it is his voice that informs us of the characters’ actions and 
of the circumstances in which they occur, and since we must 
consider – by virtue of the pact which, in the realist novel, links 
the teller of the story to his audience – that what the narrator re-
counts is ”true”, there occurs a blurring of boundaries that makes 
us accept as ”true” not only what the narrator tells us about the 
events and circumstances of the fi ctional world, but also what he 
tells us in the way of judgment and interpretation. The narrator 
thus becomes not only the source of the story, but the authori-
tative interpreter of its meaning as well – and this meaning is, in 
realist fi ction, invariably linked to our non-fi ctional world. To 
refuse the narrator’s judgments […] is equivalent to breaking a 
contract.496 

Läsaren måste alltså spela spelet, dvs. låtsas acceptera att romanen 
ger en trovärdig framställning av verkligheten. Men om läsaren inte 
gör det, då faller hela berättelsen samman som ett korthus. Den be-
traktas som osannolik och manipulativ.

Hur olika läsargrupper uppfattade Astrid Värings roman kommer 
jag att redovisa i receptionsavsnittet. 

Tiden före

I I som här inträden… vill berättaren få läsaren att inse det moraliskt 
förkastliga i vissa myndigheters och vissa människors beteende, efter-
som det får förödande konsekvenser för den enskilde individen, som 
har rättvisa och hederlighet som ledstjärnor. 

I den första tredjedelen av romanen bygger därför berättaren upp 
en bild av huvudpersonen såsom offer för onda krafter. Det sker steg-
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vis med många scener ur livet som alla bekräftar hjältens utsatthet. 
Tomas Eckert är från början en frihetstörstande och sportig yngling 
som brinner av längtan att resa ut i världen men som hamnar efter 
pappans ordination som byråkrat på ett ämbetsverk. Redan där stäcks 
hans drömmar. Hans häftiga temperament och starka passioner får i 
stället ta sig uttryck i nöjen, friluftsliv och erotik. Men sitt arbete på 
länsstyrelsen i den lilla norrländska staden sköter han exemplariskt 
och avancerar snabbt till ordinarie tjänsteman, vilket väcker ont blod 
bland arbetskamraterna. Men Tomas Eckert märker ingenting. Även 
när han träffar sin älskade Nea ringer en rad varningsklockor, men 
Tomas tar dem inte på allvar.

Denna ständiga oskuldsfullhet eller godtrogenhet är uppenbar för 
läsaren men hjälten anar ingenting förrän det är för sent. Han t.o.m. 
hjälper till själv att skynda på sin egen undergång, utan att han är med-
veten om det. Detta brukar kallas den tragiska ironin. Sofokles Kung 
Oidipus är det klassiska exemplet: ”Den ironiska effekten förstärks 
ofta därigenom att åskådaren – stundom också någon person i stycket 
– är medveten om situationer eller förutsättningar som är fördolda 
för huvudpersonen; denne kommer att ovetande arbeta på sin egen 
undergång.”497 Läsaren är med andra ord mer informerad än hjälten 
själv. Vad får det för konsekvenser för berättelsen? Jo, det kan betyda 
att läsaren tar parti för hjälten, känner medlidande med honom, vilket 
ju är avsikten. Genom att denne hela tiden står i fokus, bli detta än 
mer uppenbart. Eftersom berättaren dessutom låter personerna runt 
omkring Tomas Eckert bara framträda i den mån de har betydelse för 
berättelsens mål, att driva huvudpersonen mot kaos, får hon dem att 
framstå som avskyvärda människor. Det är alltså en monologisk värld 
som författaren framställer. ”Den ende som vet, förstår och ser är först 
som sist författaren”, skriver Michail Bachtin om den monologiska 
framställningen i boken Dostojevskijs poetik.498 Inom denna begränsade 
värld kan inte en främmande idé bli gestaltad utan bara författarens 
egen ideologi, menar han.499 Suleiman utgår också från Bachtin när 
hon skriver att i roman à thèse råder en monologisk värld: ”a thought 
is either confi rmed or negated”. Citatet har Suleiman hämtat från 
Michail Bachtin.500

I den första delen av romanen lägger man märke till att författaren 
använder samma mönster i uppbyggnaden av intrigen som hon ut-
nyttjade i Katinka, och som är vanlig i populärfi ktionen.501 I den här 
senare romanen är mönstret t.o.m. ännu tydligare och mer avskalat. 
Det gäller ju att få fram budskapet.
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Som en exposition kan vi sålunda betrakta orienteringen om Tomas 
Eckerts uppväxt och den första konfl ikten med fadern som vill be-
stämma över hans levnadsbana. Tomas som längtar efter ett fritt och 
obundet liv till sjöss blir bryskt väckt ur sina drömmar av fadern, som 
ställer ett stabilt statligt yrke i utsikt framför otryggheten på havet. 
Berättaren som har facit i hand kommenterar:

Det var första gången Tomas Eckert ville rymma från det liv 
andra stakat ut för honom, men det skulle inte bli den sista. Han 
brukade ofta fundera över, hur hans liv månne skulle gestaltat sig, 
om han haft mod att gå sin egen väg den gången, att själv bryta 
sig en bana. Säkert skulle det fria sjömanslivet ha passat honom 
mycket bättre än det instängda livet på ett ämbetsverk. (s. 21)

Tomas deltar en sommar i tonåren i fl ottningen, varvid han kom-
mer i delo med en äldre fl ottare, Rödbäckarn kallad. I en våldsam tve-
kamp besegrar Tomas den provocerande fl ottaren, varvid berättaren 
summerar:

Den heta ilska, som slagit ner i honom i dag som en ljungeld 
hade intet med förnuft eller medveten vilja att skaffa. Det var inte 
han själv, som kastat sig över den stora, grova karlen, för vilken 
han hyste en hemlig skräck, parad med motvilja. Utan det var 
en utom stående makt, starkare än han själv, som handlöst stör-
tat dem båda i djupet, där de mycket väl kunde ha omkommit. 
(s. 29)

Kapitlet slutar med att Tomas även drabbas av ”passionens ljung-
eld”, vilken riktas mot fl ottarlagets kocka: ”Tomas anade inte den 
gången, att det var kvinnorna, som skulle bli hans olycka”, konstaterar 
berättaren olycksbådande. (s. 32) Här förebådas en stegring av kon-
fl ikten. 

I början av romanen får läsaren sålunda klart för sig, att huvud-
personen besitter karaktärsdrag, som kan visa sig vara till skada för 
honom. Det kan förefalla som om hjälten har del i den skuld som så 
småningom leder till interneringen på sinnessjukhus.502 Detta kompli-
cerar berättelsen något, ty vad ska läsaren tro. Men snart ska det visa 
sig, att orsaken till att berättaren omtalar dessa egenskaper hos hjälten 
hänger samman med åsikten, att häftigt humör och starka passioner 
mycket väl skulle kunna vara en tillgång i många sammanhang men 
de passar defi nitivt inte in på just den arbetsplats där hjälten mot sin 
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vilja hamnar eller i det äktenskap han i förblindat tillstånd ingår. Men 
den misstänksamme läsaren undrar ändå. Passar hjälten över huvud 
taget in i ett samhälle som har ordning och disciplin som norm? Är 
han inte snarare en passionerad romantiker som jagar bäst i den vilda 
naturen, som en Oliver Mellors i Lady Chatterley’s Lower eller en pri-
mitivismens förespråkare mot civilisationens sterilisering? Men några 
sidor längre fram försöker berättaren tona ner de avvikande karaktärs-
dragen hos sin hjälte: ”Inga dolda avgrunder i hans karaktär varslade 
om ett tragiskt liv eller predisponerade honom för det öde, som män-
niskor mest av allt tycktes fasa för.” (s. 37) En kommentar vars mening 
är att lugna men som i stället får läsaren att tänka att här fi nns något 
som inte stämmer.

Så långt föreligger ingen kritik mot vare sig myndigheter eller pri-
vatpersoner. Första gången berättaren angriper den avundsjuka som 
kan förekomma på en myndighet är när Tomas Eckert blir ordinarie 
tjänsteman på länsstyrelsen: 

Det väckte inte så litet avundsjuka – och så var det första fröet 
till missämja och intriger sått. Ingenstans frodas nämligen detta 
ogräs så som i ett statens verk, där den ene söker klänga sig upp 
på den andres rygg och ingen ostraffat tillåts att växa någon över 
huvudet. Svensk vardag, som är storsint, gästfri och fl ott mot 
gästande främlingar, är ogin, snäv och missunnsam mot sina egna 
och endast starka andar uthärda i längden det hårda klimatet.
 Men Tomas märkte inte avundsjukan eller låtsades inte märka 
den. Han kände äntligen fast mark under fötterna och tyckte, att 
hans far haft rätt: statens kaka var i alla fall tryggare och bättre 
än de fria och äventyrliga yrkenas osäkra brödbit. Han skulle bli 
en trogen tjänare åt staten i hela sitt liv och till tack skulle den ge 
honom trygghet och bärgning, skydda honom mot godtycke och 
övervåld och på ålderns dar ge honom en anständig pension, som 
han och hans familj kunde leva på. (s. 37f)

Författaren använder sig här av två olika berättarnivåer. Den tra-
giska ironin ligger i att Tomas Eckert inte inser, vilket godtycke och 
övervåld han faktiskt kan bli utsatt för. Berättaren informerar läsaren 
på en nivå, men huvudpersonen står utanför all information på en an-
nan nivå.

Ännu tydligare blir denna indirekta kritik när Nea, den blivande 
hustrun, kommer in i bilden. Hennes roll är av avgörande betydelse 
för vad som händer med huvudpersonen. Kommentarerna till läsaren 
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innehåller då alltid en negativ bedömning, visserligen diskret men all-
tid märkbar, medan Tomas ser med helt andra ögon på Nea:

Hon är som en isblomma, tänkte Tomas. Och han önskade, att 
han fi ck vara den man, som värmde henne till liv. Just denna sval-
ka, denna friska kyla var det, som lockade honom hos Nea – han 
hade haft nog av alltför heta kvinnor, tänkte han. Han beundrade 
vad han kallade hennes oskuld och trodde att den bottnade i en 
sinnets renhet, som stod över vanliga människors. Han visste inte 
då, att det fi nns en oskuld, som har sin rot i frigiditet och okäns-
lighet. (s. 43)

Tomas kommer visserligen underfund med att Nea varken är 
oskuld eller särskilt oskuldsfull, varvid en uppgörelse är nära förestå-
ende, men den uppgörelsen kommer aldrig till stånd. Den leder dock 
till att Tomas känner en viss osäkerhet inför sin älskade Nea. Hon 
hade ett drag vid munnen, ”som han inte blev klok på”. (s. 44)

Detta oroande tecken återkommer fl era gånger i berättelsen. Även 
Tomas Eckerts far lägger märke till den där egenheten. När Tomas 
efter parets första gemensamma besök i föräldrahemmet frågar fa-
dern vad denne tyckte om Nea, svarar fadern: ”…hon ser ut som en 
isbit. Jag tycker inte om det där draget vid munnen, vad det nu kan 
betyda…” (s. 46f)

Tomas reaktion på detta uttalande är något överraskande: ”Tomas 
baxnade över att höra sin far uttala hans egna hemligaste tvivel. Men 
inom honom brände alltjämt Neas första svala kyssar, jublet över att 
hon äntligen var hans.” (s. 47)

Först får Tomas bekräftelse på sina egna onda aningar om Nea och 
i nästa ögonblick har hans sinnesstämning svängt om till hundra pro-
cent och han jublar över att Nea tillhör honom. Detta lappkast låter 
inte särskilt övertygande men är möjligen nödvändigt för intrigens 
skull, (fast man undrar hur svala kyssar kan bränna). Berättaren kan 
ju inte redan här på sidan 47 låta Tomas komma underfund med vem 
Nea egentligen är och att hon inte alls är rätt person för honom. Hu-
vudpersonen måste ännu en tid hållas på sträckbänken. Författaren har 
här uppenbarligen vissa svårigheter att få ett trovärdigt sammanhang 
i sin berättelse. Som jag nämnde tidigare är det Martin Öhman som 
står modell för Tomas Eckert. Eftersom det är han, hennes blivande 
man, som är hennes objekt i berättelsen har hon här inte riktigt kunna 
skilja på verklighet och fi ktion i sin kamp för dennes upprättelse. Att 
i det läget teckna en någorlunda sannfärdig bild av Nea tycks ha varit 
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en omöjlighet. Nea blir därför motsatsen till allt det Tomas represen-
terar. Hon bli en sinnebild för det kalla och förstelnade samhället.

 Det slappa draget vid munnen får en möjlig förklaring för Tomas 
den dag Nea fyller 40 år. Alltså först när paret varit gifta i nästan tio 
år:

Tomas såg på henne där hon satt i solen, som obarmhärtigt avslö-
jade alla små skavanker. Det där draget vid munnen, vad det nu 
kunde betyda, något otillfredsställt, sökande, jagat, njugghetens, 
slapphetens, de små vardagslögnernas drag, det fanns där allt-
jämt, skärpt av åren och samlevnadens nötning. Men Neas ögon 
voro alltjämt klara, profi len ren och hyn jämn och slät, hon var 
alltjämt en mycket vacker kvinna.
 Jag tycker du är dig alldeles lik, sa han och menade det också 
delvis. Fyrtio år är ingen ålder för en kvinna i våra dagar. (s. 68)

Ett annat kännetecken som gäller Nea har sålunda med hennes svala 
natur att göra. Hon tillhör ”den kalla typen”, som fadern säger. Orden 
is, isbit, isjungfru förekommer åtskilliga gånger vid karaktäristiken av 
Nea men också andra uttryck användes med likartad betydelse.

Första gången Tomas träffar Nea är på sjukhuset. Tomas ligger 
på operationsbordet för en blindtarmsoperation. Nea assisterar som 
narkossköterska. Läsaren får bl.a. veta om henne, att hon har isigt 
klara, blå ögon, att hennes röst är en aning kall, att hon är blond och 
rosig, sval och oberörd. Det sjuksköterskerum som Nea bor i är ”till 
ytterlighet snyggt och prydligt som hon själv men kanske en aning 
opersonligt”. (s. 48) När Tomas efter att de lärt känna varandra frågar 
om hon älskar honom, svarar hon: ”Det vet du väl… hennes röst var 
lika oberörd som om hon sagt: Det är vackert väder idag.” (s. 50)

Längre fram i tiden efter några års äktenskap besitter Nea fortfa-
rande sval kylighet och spröd oåtkomlighet. ”I deras samliv ålade sig 
Tomas numera den största återhållsamhet. Nea ville ha det så – och 
förresten skulle de ju undvika barn.” (s. 59)

Berättaren överhopar läsaren med uppgifter om Nea som alla går 
i en bestämd riktning. Detta för att försvara Tomas, ty läsaren måste 
förstå, att med en sådan hustru ligger det nära till hands att den eldige 
Tomas förr eller senare begår ett felsteg, trots att han är den mest 
hederlige och trofaste av män.

Om överfl öd – ”redundancy” – i beskrivningen av en karaktär eller 
på andra nivåer i en roman skriver Suleiman: ”…we may suppose that 
the rhetoric of the roman à thèse consists in multiplying redundancies 
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on every level, in order to reduce the ’openings’ that might make a 
plural reading possible.”503 Suleiman konstaterar längre fram i sin 
bok: ”In effect, any text that aims at optimum communication or at 
a maximal reduction of ambiguity will tend to be heavily redundant, 
thus eliminating the interference of ’noise’.”504 

I fallet Nea får det sålunda inte fi nnas någon tvekan om hur hon 
ska uppfattas.

När läsaren väl har fått en tydlig bild av Nea som huvudpersonens 
motpart, införs i handlingen de övriga tre personerna som kommer att 
bli hjältens motståndare.

Suleiman beskriver roman à thèse som en narrativ genre vilken ibland 
realiserar ”the structure of confrontation”, i vilken hjälten utgör den 
goda kraften och de andra den onda kraften. Oftast är det fråga om en 
fysisk kamp mellan två motståndargrupper, men konfrontationen kan 
också ta formen av en rättslig strid. Suleiman ger som exempel Zolas 
bok Vérité, ”which is a fi ctional ’retelling’ of the Dreyfus Affair”.505 
Hjälten kämpar inte för någon ära; han kämpar för sanning, rättvisa, 
frihet eller sitt fädernesland. Alltså en moralisk seger. Liksom Zola 
har även Astrid Väring ett moraliskt syfte med sin roman, nämligen 
rättvisa. Som vi sett i förordet till romanen använder Astrid Väring 
själv Dreyfusaffären som exempel när hon vill betona den moraliska 
kamp som hon låter sin egen hjälte vara inbegripen i. 

Moraliska begrepp såsom plikt, ärlighet, hederlighet och rättvisa 
är viktiga i Värings romaner. I I som här inträden… har moralen fått 
en särskild betydelse, eftersom staten har svikit sin plikt mot en 
medborgare, enligt författaren. Men djupare sett fi nns i romanen ett 
dilemma. Huvudpersonen själv slits mellan sina moraliska plikter och 
sina passioner, sin längtan att slita sig loss från byråkratiska konven-
tioner. Denna moraliska konfl ikt fi nns i fl era av Värings romaner och 
noveller. Tydligast kommer den till uttryck i romanen Känner du väl 
det land (1936). I den bryter den temperamentsfulla operasångerskan 
Anna med sin familjs och sin släkts etiska grundvalar. I slutändan leder 
det till att Anna tar sitt liv. Konfl ikten förblir olöslig. Även i Katinka 
drabbas huvudpersonen av en moralisk konfl ikt mellan sitt ansvar för 
fosterlandet och sin kärlek till en dess fi ende. Men i I som här inträ-
den… är författaren noga med att inte låta sådana djupare konfl ikter 
skymma hennes tes även om de fi nns där. 

Neas roll förändras något när berättaren presenterat de tre andra 
personerna, som alla har anknytning till huvudpersonens arbetsplats 
länsstyrelsen. Nea reduceras till en bricka i spelet mellan hjälten och 
dessa tre gestalter. Men det är Nea som för in dem i privatlivet, vil-
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ket Tomas inte är odelat positiv till. Berättaren introducerar dem i 
handlingen på något olika sätt. Först får läsaren veta att assessor Palm 
– huvudpersonens närmaste chef – är känd för sitt svåra humör och 
för att trakassera och förfölja underlydande. Men Tomas står än så 
länge i gunst hos honom. Assessorns fru Märta får läsaren upplys-
ningar om genom Tomas. Hon är söt, tycker han, betydligt yngre än 
sin man – och yngre än Nea, kan man tillägga. Hon har varit asses-
sorns maskinskriverska och gift sig med honom för pengar. Den tredje 
personen, doktor Mattson, är företagsläkare på länsstyrelsen. Han in-
troduceras i berättelsen när Nea får ett gallstensanfall. Han ger henne 
en morfi ninsprutning. Tomas tackar honom hjärtligt för hjälpen utan 
att ana, att morfi net återuppväcker Neas gamla begär efter drogen. Dr 
Mattson är en utpräglad lebeman, umgås fl itigt med stadens familjer, 
är rikt gift och har råd att ge fl otta middagar. Långt innan Tomas blev 
bekant med Nea kände han henne. Nea och dr Mattson har en hem-
lighet tillsammans, något som läsaren anar men inte huvudpersonen. 
I och med att dessa tre personer på knappt tre sidor är införda i hand-
lingen, går händelseförloppet snabbt framåt. Tiden komprimeras.

Den bild läsaren får av de tre gestalterna vid första kontakten med 
dem, förstärks alltmer längre fram i handlingen. Läsaren får t.ex. veta 
att fru Märta visar sig vara en fl irt av första ordningen, ”frän, fräck 
och en aning vulgär men samtidigt lockande och eggande”. (s. 76) 
Det fi nns ingenting som motsäger den bilden. Ingen annan synpunkt 
kommer till tals. Men Märta representerar egentligen samma obän-
diga naturkraft som huvudpersonen. Inte så konstigt att han lockas i 
fördärvet.

Klimax eller peripetin enligt populärfi ktionens mönster inträffar 
när Tomas och Märta lämnas ensamma i en sommarstuga, som de 
båda familjerna hyrt tillsammans. Assessorn måste in till stan till sitt 
arbete, Nea måste träffa dr Mattson. Ingen av dem har förstått vad 
som en längre tid har pågått mellan Tomas och Märta, eller har lagt 
märke till de förförelsescener som Märta spelat upp inför Tomas. Det 
är denna kvinna som tar initiativet och som till sist förför Tomas i de-
ras ensamhet ute på en öde ö, långt från stadens krav.

Men på morgonen efteråt uppenbaras deras skilda världar. Falskhet 
och förljugenhet på den kvinnliga sidan; ärlighet och rättrådighet på 
den manliga sidan. Det är den bilden författaren vill att läsaren ska få 
av Tomas Eckert. Inte bilden av en person som vacklar i sin moraliska 
hållning. När Märta förstår att Tomas inte vill fortsätta att vara hen-
nes älskare, avslöjar hon i sin förbittring, att Nea är morfi nist och att 
dr Mattson, som varit Neas älskare, förser henne med morfi n. Hon 
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låter också Tomas förstå att han kommer att få ångra sitt uppträdande 
mot henne, hon som är assessorns fru.

Därmed faller hjältens värld samman. Sin fru kan han inte längre lita 
på. Han drabbas av sömnsvårigheter, som följs av häftiga utbrott både 
hemma och på arbetet, ty nu har assessorn utsett honom till sin måltav-
la. Det slutar med att Nea lämnar honom och att dr Mattson förklarar 
honom lida av epilepsi, varefter han mister sin tjänst på länsstyrelsen. I 
det läget tar hjälten åtta veronal och hamnar på sinnessjukhus.

Här erinrar man sig Carl Lindhagens uppfattning om att läkare 
låter internera personer på sinnessjukhus och omyndigförklara dem 
på inrådan av anhöriga men utan tillräckliga skäl.

Det snabbare tempot i senare delen av första avsnittet och den dra-
matiska skärpningen, som tar sig uttryck i att hjälten alltmer trängs 
in i ett hörn av sina antagonister och slutligen hamnar på sinnessjuk-
hus, leder till att författaren kan övertyga sina läsare om att Tomas är 
utsatt för ”rena justitiemordet”. Samtidigt ger händelseförloppet en 
insikt om att detta kan hända vem som helst, när som helst. ”… the 
particular confl ict is […] a battle which […] could fl ore up elsewhere 
in different circumstances…”506 Suleiman menar att i roman à thèse är 
den tendens inskriven som förenar fi ktionsvärlden med läsarens egen 
värld. Hon skriver:

The roman à thèse thus combines two traits belonging to different 
genres: verisimilitude, or an intersection between the matter of 
the fi ction and the historical-cultural reality of the reader, cha-
racteristic of realist fi ction; and didacticism or an intersection 
between the interpretation of the fi ction and the real world of the 
reader, characteristic of allegory and of ”exemplary” narratives in 
general.507 

Albert Vikstens recension av I som här inträden… bär syn för sägen. 
Recensionen som var införd i ett fl ertal tidningar bl.a. Arbetarbladet 
har rubriken: ”Är du klok?” Viksten skriver: 

Vi människor har skapat oss ett generellt begrepp, om vem som 
är klok och vem som är tokig. En klok människa får helst inte ha 
några passioner. Den skall lägga bort alla ansatser till tempera-
ment och framförallt undvika originalitet. Den skall ställa sig in i 
svarven och bli lik alla andra. Den som i alla avseenden skiljer sig 
från den stora massan, är sig själv och gör vad som faller honom 
in i stunden, den är mer eller mindre tokig.508
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Viksten menar sålunda, att människor bör ta varning av Värings ro-
man, för i samhället fi nns inte utrymme för originalitet. Där kan vem 
som helst bli förklarad tokig och därefter intagen på sinnessjukhus. 
Men han uppmanar också till att man bör vidta åtgärder mot miss-
förhållanden inom sinnessjukvården, ty i senare delen av recensionen 
står: ”Värings bok är medryckande och präglad […av] en sann rättfär-
dighetslidelse. Den borde väcka uppseende och därmed ge anledning 
till en grundlig undersökning av förhållandena.”509 Viksten har alltså 
tolkat denna realistiska roman med anknytning till den verklighet han 
själv lever i. Men det märkliga med denna recension är att Viksten, 
som själv var författare, ser bortom den näraliggande kritiken mot sin-
nessjukvården. Han uppfattar även romanens angrepp på ett samhälle 
som inte tillåter originalitet och temperament. Det var inte att undra 
på att Astrid Väring skrev ett långt tackbrev till honom och sedan 
citerade stora delar av hans recension i ett föredrag.510

På sinnessjukhuset

Andra delen i Värings roman I som här inträden… är förlagd till ett 
statligt sinnessjukhus. I romanen låter Väring hjältens upplevelser 
efter tiden på sinnessjukhuset ingå i denna andra del som kapitel 
12-16. I min tolkning har jag emellertid skilt avsnitten åt, eftersom 
hjältens sjukhusperiod väckte den största uppmärksamheten i pressen 
men också i fi lmen I som här inträden… från 1945. Det är också i det 
här avsnittet – naturligt nog – som man märker att Astrid Väring tagit 
starkast intryck av debatten i ämnet i böcker och tidningsartiklar.

Jag nämnde tidigare att Suleiman i sin bok Authoritarian Fictions 
identifi erar vissa drag i roman à thèse som skiljer den från andra ro-
mangenrer. Det som utmärker roman à thèse enligt Suleiman är att i 
den formuleras teser som illustreras ”in an insistent, consistent, and 
unambiguous manner”. Hon nämner också att den korrekta tolkning-
en av en text är inskriven i berättelsen på ett sådant sätt att det inte 
kan bli fråga om något misstag. Överfl öd – ”redundancy” – användes 
på fl era nivåer i texten för att förstärka tolkningen i en viss riktning. 
Jag har också nämnt att Suleiman i sin bok tar upp de roman à thèse-
romaner vilkas struktur är konfrontation och där denna konfrontation 
kan ta sig uttryck i en rättslig strid mellan gott och ont. Hjälten som 
representerar det goda för en moralisk kamp för sanning och rättvisa. 
Låt oss se om dessa utmärkande drag för roman à thèse har giltighet i 
fortsättningen av I som här inträden….



221

De teser Astrid Väring formulerar i andra delen av sin roman är 
följande: 

Den individ som hamnar på sinnessjukhus är rättslös. ”I denna 
värld hade alla rätt utom den rättslöse, patienten själv.” (s. 190) 

Staten tar ifrån individen hennes människovärde, vare sig sjuk-
domsdiagnosen är riktig eller inte. ”I [samhällets] ögon hade han 
sjunkit i värde både som människa och som medborgare, därför att 
han i ett års tid suttit instängd på en av dess egna institutioner för 
psykisk rekreation och vård.” (s. 253)

Denna statliga institutions chefsläkare har oinskränkt makt att göra 
vad han vill med patienterna:

Nog var det hemskt, att en enda människa på detta sätt enväldigt 
skulle bestämma över så många människors öde i en stat, som 
kallade sig demokratisk och förklarade sig hata allt, som smakade 
diktatur? På ett sinnessjukhus härskade tydligen diktaturen i sin 
renaste och mest oförfalskade form. Det var samhällets enda 
tillåtna koncentrationsläger. Vad överläkaren bestämde var lag 
och rätt innanför dessa oöverstigliga murar. Men också utanför 
sträckte sig hans makt, då det var han, som ensam avgjorde vem 
av patienterna som var värdig att återvända till yttervärlden eller 
ej. (s. 173)

I Jenny Björkmans avhandling får man fl era förklaringar till varför 
staten använde tvångsåtgärder i så stor utsträckning under 1900- talets 
första hälft. Det var det goda samhället man ville befrämja. Allt som 
kunde skada detta goda samhälle, allt som var farligt och sjukt, ja 
onormalt blev föremål för tvångsåtgärder, legitimerade dessa.511 

Den springande punkten här är ordet onormalt. Vem avgjorde vad 
som var onormalt? Björkman skriver:

Det var ofta [de lokala] nämnderna som tog initiativ till tvångs-
vård. Incitament kunde komma från grannar, som faktiskt spe-
lade en viktig roll inom socialvården. Under 1940-talet förekom 
direkta uppmaningar att anmäla misskötsamma grannar till myn-
digheterna, i syfte att bygga det goda samhället.”512 

I boken Psykiatrin, tvånget och lagen av författarna Lars Grönwall 
och Leif Holgersson fi nns en mer övergripande och utförligare kom-
mentar till synen på det onormala: 
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Internationellt sett har vi i Sverige haft ett påfallande högt antal 
tvångsvårdade personer. Frågan om tvångsvårdens omfattning 
bör ställas i relation till förhållandena ute i samhället och vår 
toleranströskel gentemot avvikande beteende. Våra svenska 
traditioner har ett snävt normalitetsbegrepp med en stram 
vakthållning mot det avvikande och bråkiga. Vår svenska myn-
dighetstradition med dess starkt patriarkaliska inslag har färgat 
vår inställning till det annorlunda, främmande och okända. Tra-
ditionen av förmynderi, som inte minst fi nns i tidigare sinnes-
sjukvård och socialvård, var i praktiken ofta ett kontrollsystem. 
Handlingar som utåt verkar ha till syfte att hjälpa en människa 
som är sjuk kan i verkligheten stå för en önskan att få bort den 
som väcker oro. Det som ser ut som en humanitär åtgärd kan i 
praktiken vara dess motsats.513 

Konsekvenserna av denna strävan efter det ”goda samhället” kunde 
sålunda ibland få förödande resultat. Astrid Värings roman kan läsas 
som en illustration av detta. Kritiken i den andra delen av I som här 
inträden… är sålunda riktad direkt mot staten och den statliga sin-
nessjukvården, vilket upprepas ett fl ertal gånger. Det är dessa som är 
huvudpersonens motståndare i fortsättningen. Staten ska här uppfat-
tas som den välfärdsstat som med sina tvångsårgärder hämmar den 
frihetsälskande människan.

Temat i den här delen på sinnessjukhuset är feldiagnosen. Läsaren 
till detta monologiska verk är redan införstådd med att Tomas Eck-
ert inte är sinnessjuk. Han lider varken av manodepressivitet eller av 
epilepsi. Frågan blir då, hur överläkaren doktor Karling ska hantera 
feldiagnosen.

Samtidigt som doktor Karling grunnar på det problemet, får läsa-
ren följa huvudpersonen i hans dagliga liv på sinnessjukhuset.

När Tomas Eckert vaknar upp på sjukhuset, vaknar han också upp 
till den insikt och klarsyn som slagit honom strax innan han gjorde 
sitt självmordsförsök. Han hade då genomskådat de intriger han varit 
utsatt för. Nu på sinnessjukhuset fortsätter han att se omvärlden utan 
skygglappar. Läsaren möter sålunda en helt annan huvudperson än i 
större delen av första avsnittet. Tomas Eckert är en frisk patient på ett 
sinnessjukhus och en god iakttagare av svensk, statlig sinnessjukvård, 
trots att sjukhuset gör allt för att få honom att tiga med vad han ser: 

Att gå som klok bland alla dessa obotligt sinnessjuka, det var 
sannerligen ett straff, som kunde täppa till munnen på vem som 



223

helst. Det var på det sättet man uppehöll ”disciplinen” på sjukhu-
set och tystade alla klagomål. (s. 208)

Här kan man erinra sig vad Lars Erik Jönsson skriver i sin avhand-
ling om sinnessjukvårdens ständiga strävan efter ordning och disciplin 
bland patienterna.

Men Tomas Eckert låter sig inte nedslås. Han är helt och hållet in-
ställd på att ta upp striden för frihet och människovärde så fort tillfälle 
erbjuder sig. Och dessa gynnsamma situationer uppenbarar sig också 
längre fram i berättelsen. Men låt oss börja från början.

 Berättaren börjar sin historia på samma sätt som Agnes von Kru-
senstjerna i avsnittet ”Kejsarens hotell” i Tonys sista läroår. När Tomas 
Eckert vaknar upp ur sin lunginfl ammation som följde på självmords-
försöket är det det celliknande, kala rummet han först ser. Hans säng 
står mitt på golvet. En lampa hänger rakt ovanför huvudet. Den brin-
ner hela nätterna. Rummet har en dörr med en lucka på mitten. Ödet 
”stod där och ruvade bakom dörren, mörkt och hemlighetsfullt, och 
stirrade på honom genom den konstiga gluggen. Han kallsvettades av 
fasa…” (s. 144) 

Samma cellkänsla hade Tony erfarit första dygnet på ”Kejsarens 
hotell”.

För Tomas Eckert representerar dörren ”porten till ett fängelse  
[…], ett koncentrationsläger för den som förbrutit sig mot livets 
heliga lagar”. (s. 146) Här kan man ana anknytningen till titeln på 
romanen, ty porten kan också jämföras med ingången till Dantes 
”Inferno”, över vilken står inskriptionen: ”I som här inträden, låten 
hoppet fara!”514

Den magra och ensidiga kosten är nästa företeelse som patienten 
kommer i kontakt med. Det är samma sorts mat beskriven på ungefär 
samma sätt som i Kassmans Straffl ös. Man lägger särskilt märke till 
huvudpersonens besvär med att skala den kokta potatisen med sked. 
Väring går också ett steg vidare och låter sin hjälte uppleva förned-
ringen i detta. ”Det var Staten som bestod honom denna enkla kost 
som tack för nära femton års trogen tjänst. Han måste äta den salta 
strömmingen med tillbörlig vördnad och respekt.” (s. 157)

Tomas Eckert har varken förbrutit sig mot livets heliga lagar eller 
mot Staten. Ändå blir han straffad. Ironin är här av helt annat slag än i 
första delen, i vilken framställningen påverkades av en ”tragisk ironi”. 
I det här avsnittet är ironin en dialektisk metod som går ut på att av-
slöja falska föreställningar.515 Astrid Väring tvekar inte en sekund om 
att det är falska gudar hon avslöjar.



224

Steg för steg får Tomas lära känna det stora sinnessjukhuset. Nästa 
åtgärd gäller mötet med de andra patienterna i dagrummet. Som ny-
komling har Tomas Eckert blivit placerad på den tyngsta avdelningen, 
den s.k. stormen. Mötet kan jämföras med det Kassmans huvudperson 
upplevde vid sin första konfrontation med övriga patienter:

Aldrig skulle Tomas glömma den syn, som mötte honom, då 
han tveksamt steg över tröskeln till sitt rum ut i dagrummet. Ett 
långsmalt, kalt och naket rum, som liknade en sjukhuskorridor, 
dubbelt naket och kalt i den isgrå morgondagern genom de höga, 
immiga fönstren, för vilka hängde tunga, färglösa hemslöjdsgar-
diner. Inga möbler utom två långa träbänkar samt två bekväma 
fåtöljer för de två vaktarna. Inte ett bord, inte en tavla, inte en 
blomma, inte minsta färgklick, som lyste upp detta tröstlöst 
dystra rum för nervsjuka människor. Kanske måste det vara så, 
kanske kunde man inte ha några lösa föremål i rummet av fruktan 
för att patienterna skulle dunka dem i huvudet på varann, men 
ändå –
 I detta kalla, dystra rum trängdes ett femtiotal patienter, klädda 
i de randiga sjukhuskläderna, som kom dem att likna straffångar. 
Några sutto på de hårda träbänkarna, men det fl esta stodo och 
hängde efter stenväggen eller travade oroligt av och an i rummet. 
När Tomas kom ut, skockade de sig alla nyfi ket omkring honom, 
skrattande och skrikande. Tomas skämdes inte för att erkänna, att 
han var dödligt rädd, där han stod och höll sig fast i dörrhandta-
get. Aldrig hade han sett sådana fysionomier ute i levande livet, 
krampaktigt förvridna eller imbecillt idiotiska, hotfullt dystra el-
ler fånigt grinande. Det var inte människor han hade framför sig, 
utan djur, en skock apor, som härmade människornas läten utan 
att fatta deras innebörd. Instinktivt ville han rädda sig tillbaka till 
sin lugna ensamhet, men dörren bakom honom hade redan gått i 
lås. Det var inte tillåtet att vistas i sovrummet under dagen; från 
halv sju på morgonen till sex på aftonen måste han vistas i denna 
miljö. Han var obönhörligt utlämnad åt apskocken. (s.175f)

Genom att använda en rad negationer i beskrivningen av dagrum-
met får författaren fram vad som saknas men som med en enkel åt-
gärd hade kunnat ge rummet lite färg. Det ger en bild av en brist på 
intresse och vilja men också en föreställning av uppfattningen att man 
gett upp hoppet om patienterna. I denna dystra miljö vistas de patien-
ter som är tyngst belastade, vare sig de är sinnessjuka, sinnesslöa eller 
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kriminella. I denna miljö placerar man nykomlingar som Tomas Eck-
ert. Genom chockverkan får författaren fram det orimliga i att placera 
nykomlingar utan vidare på stormen. Yerrik nämner detta förfarande 
i sin bok Glömda människor, men när Astrid Väring gestaltar samma 
fenomen för att beröra läsaren låter hon upplevelsen fi ltreras genom 
den chockade Tomas Eckerts friska ögon.

 Men här infi nner sig en misstanke hos mig som läsare. I sin nit att 
hålla sin hjälte om ryggen och i sin strävan att framhålla den orättvisa 
som har tillfogats honom glömmer berättaren bort de andra patien-
terna. Dessa framställs som en skock apor. Var det bara huvudperso-
nens människovärde som Astrid Väring intresserade sig för, inte de 
andra patienternas? Det kan tyckas så i detta överraskningens ögon-
blick för Tomas Eckert. Men så småningom nyanseras bilden av med-
patienterna. Och som vi ska se i receptionen tycks ingen av de berörda 
– före detta patienter och anhöriga till patienter – ha uppfattat denna 
diskrepans mellan hjälte och bipersoner. För dem gällde den generella 
kritiken mot sinnessjukvården.

Berättaren fortsätter att beskriva den beklämmande miljön, som 
Tomas Eckert liknar vid dödsriket. Radion står på hela dagarna och 
vrålar ut sin underhållning. En patient har en långt framskriden 
tuberkulos men sitter ändå och äter tillsammans med de andra. Pro-
menadgården är kringgärdad av ett högt taggtrådsnät. Där rastas de 
manliga patienterna som kreatur. En av vakterna är sadist. Han plågar 
patienterna för nöjet att få plåga. Vakterna har den direkta omvård-
naden av patienterna och ska rapportera om deras uppförande till 
läkarna. Den patient som skvallrar för läkarna om vakternas brutalitet 
åker genast ner till stormen. ”Liksom i alla diktaturer besutto också 
underdiktatorerna en fruktansvärd makt.” (s. 177) 

Trots alla dessa mycket skarpa anklagelser avslutas kapitlet med 
att den kritiska tonen dämpas. ”Även här i inferno har livet sina små 
ljusglimtar”, (s. 185) låter berättaren doktor Linton säga till Tomas 
Eckert. Doktor Linton försöker också få Tomas Eckert att se det 
mänskliga hos de andra patienterna, få honom att intressera sig för 
någon eller några av dem. Det måste fi nnas några ”små ljusglimtar” i 
mörkret även för läsarnas skull. De som för in de försonande dragen i 
sjukhustillvaron är underläkaren doktor Linton och syster Karin. Båda 
dessa personer mötte läsaren redan i första kapitlet, där de genom sin 
omsorg om självmordskandidaten Tomas Eckert bidrog till att läsaren 
förhoppningsvis fortsatte att läsa romanen. Enligt min tolkning är 
deras funktion att nyansera berättelsen så att inte tendensen går över 
styr. När doktor Linton och syster Karin inte längre behövs, försvin-
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ner de ur berättelsen. Då har Tomas Eckerts rehabilitering gått så 
långt att han uppnått privilegiet att bli frigångare. Det dyker också så 
småningom upp andra ljuspunkter i tillvaron för huvudpersonen. Han 
får tillfälle att lära sig väva. ”Han visste själv, att det var dessa lugna 
timmar vid vävstolen som räddade hans förstånd.” (s. 189) När våren 
kommer har han också rätt att röra sig fritt inom sjukhusområdet. 
Soliga dagar går han ut i parken för att sola sig:

Där nere vid bäcken hade han funnit på ett gömställe, dit ingen 
hittade, en slät häll alldeles nere vid vattnet, väl dold bakom ett 
tätt buskage. Där drog han av sig de förhatliga sjukhuskläderna 
och lade sig spritt naken på den solheta hällen. Timme efter 
timme låg han så och lät solen steka sin nakna kropp. Snart var 
han lika brunbränd över hela kroppen som förut på överkroppen, 
han liknade en indian, där han låg med sin bruna, blanka kropp 
och sitt svarta hår, som slöt tätt intill huvudet. Med slutna ögon 
låg han där och lyssnade och ibland hände det, att han somnade 
in en stund. Eller också låg han på magen och roade sig att stu-
dera myrorna, som kravlade och stretade i sin evigt rastlösa fl it, 
lika beskäftiga och rolösa som människorna. Också han hade en 
gång varit så där beskäftig och ivrig, nu tog han dagen som den 
kom. (s. 237)

Liksom huvudpersonen i Kassmans Straffl ös har Tomas Eckert fun-
nit sitt otium i den trånga värld som är hans. Men medan Kassman 
iakttar den näraliggande naturen och människorna på vägen från sin 
utsiktspunkt, så har Väring valt en annan synvinkel. Hennes blick är 
riktad på personen Tomas Eckert och hans brunbrända kropp. Här är 
det sålunda för ovanlighetens skull en kvinnlig författare som fokuse-
rar på ett manligt objekt. Hon låter honom också likna myrorna vid 
beskäftiga och rolösa människor. Där i naturen tycks en sådan värld 
som är fylld av oro och brådska vara långt borta. Vi befi nner oss i stäl-
let i en värld som anknyter till 30-tals primitivismen.

Statens högste representant inom sinnessjukhuset är som nämnts 
chefsläkaren doktor Karling. Denna person ägnas stor uppmärksam-
het, eftersom det är han som har avgörandet i sin hand vad gäller 
feldiagnosen. I Yerriks Glömda människor får överinspektören spela 
rollen som diktator över patienterna. I Astrid Värings roman är det 
överläkaren som är diktatorn. Den mäktige doktor Karling gör en 
elegant entré i berättelsen. Det är som om han uppträder på en scen i 
egenskap av Gud Fader själv. I beskrivningen av denne mäktige man 
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framträder författarens satiriska begåvning. Först förlöjligar hon ho-
nom som den gud han tror sig vara. Sedan utmålar hon det hot som 
denne diktator representerar. För att till sist framhålla den ynklighet 
som psykiatrikerkåren uppvisar. Carl Lindhagen hade inte kunnat 
göra det bättre:

Han var en storväxt, ståtlig man med ett fylligt och jovialiskt 
lebemansansikte, där inga sömnlösa nätter ristat sina märken. 
Man såg att det var ansiktet hos en man, som visste, att han fyllde 
sin plats i samhället och fyllde den väl. Intet tvivel på att han var 
berättigad att oinskränkt döma över så många människors väl och 
ve tycktes någonsin ha grumlat hans själ. Tvärtom: om någonsin 
en gud suttit trygg i sin självtillräcklighet och allsmäktighet på en 
osynlig tron, så var det doktor Karling. Men han var en jovialisk 
och välvillig gud och när han låste in sina patienter och berövade 
dem friheten, var det bara för deras eget bästa. Ansåg han själv. 
(s. 151)

Denne diktator som bestämmer över lag och rätt visar upp en 
ynklig rädsla, när psykiatrikerkåren utsätts för kritik utifrån. ”Psyki-
atrikerna voro samhällets strykpojkar ansåg doktor Karling. Hur de 
än handlade, voro de utsatta för kritik.” (s. 174) I fallet Eckert är han 
orolig. Det fi ck inte vara något fel på intyget. ”En läkare kunde inte 
begå ett sådant misstag. De måste hålla ihop utåt, hur skulle det eljest 
gå med läkarkårens auktoritet?” (s.174)

Den trygge och självtillräcklige doktor Karling drabbas sålunda av 
stark oro när fallet Eckert kommer på tal. Författaren låter också dok-
tor Karling uttala de för hela romanen avgörande orden:

En statstjänsteman som blev avskedad med förtidspension på 
grund av en feldiagnos, det var inte småsaker det. Det skulle riva 
upp en storm av ovilja och förtrytelse, om det kom till allmänhe-
tens kännedom genom pressen eller på annat sätt. Bäst att tysta 
ner saken, så länge det gick, om ett par år skulle han själv avgå, då 
slapp han ansvaret. (s.217)

Lägg märke till att det är den av författaren anklagade som själv får 
uttala anklagelserna mot den egna kåren. Författaren låter på detta 
sätt hela psykiatrikerkåren framstå i en avslöjande dager. I sin feghet, 
sin prestigehunger och för sitt anseendes skull offrar läkarna gärna en 
och annan patient till livslångt lidande, menar författaren. Och för att 
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inte läsaren ska vara i tvivelsmål om att det förhåller sig så, låter hon 
doktor Karling längre fram i berättelsen återkomma till samma tanke-
gångar och samma samvetskval , så fort Tomas Eckert dyker upp.

När därför denne efter fl era månader får ett nytt personligt samtal 
med doktor Karling ger detta nytt bränsle åt läkarens oro och sam-
vetsbetänkligheter. Efter besöket inser överläkaren att ”Den karlen 
är inte mera tokig än jag och har aldrig varit det…” (s. 220) varefter 
han fortsätter att grubbla över läkarkårens anseende. Funderingarna 
utmynnar i frågan, hur han ska kunna hjälpa ”den där Eckert med 
undvikande av skandal och tidningsskriveri.” (s. 221)

Tredje gången överläkaren blir påmind om Tomas Eckert har dra-
matiken tillspetsats. Ty nu är det en person utanför sinnessjukhuset 
som för saken på tal, nämligen ordförande i direktionen redaktör 
Dahlberg som sedan gammalt är god vän med Eckert. Doktor Kar-
ling fruktar att Dahlberg ska göra stort nummer av fallet i sin tidning: 
”Om det var något doktor Karling fruktade så var det publicitet, att 
skylta i tidningarna var det värsta han visste… (s. 246)

I efterhand framstår detta som en ”metakommentar”, för just så 
blev det. Vi ser här hur författaren genom upprepningar och med 
ironi utnyttjar doktor Karling till att uttala just den farhåga som hela 
romanen går ut på, nämligen att offentliggöra de misstag och oegent-
ligheter som försiggår bakom de slutna sinnessjukhusens väggar. Det 
är det som Astrid Väring gör med sin roman. Hon offentliggör skan-
dalerna. Doktor Karling försvinner därmed ur berättelsen och fokus 
koncentreras i stället på redaktör Dahlberg, som är socialdemokratisk 
riksdagsman på uppåtgående. Denne får formulera de förlösande 
orden i slutet av kapitel 11 i romanens andra del: ”Man är nere för 
tillfället och begår en eller annan dumhet … vips är det färdigt och 
man förklaras obotligt tokig och spärras in för livet på någon av deras 
anstalter.” Dahlberg fortsätter:

En ganska tråkig historia för dem och för medicinalstyrelsen, om 
det kommer ut i pressen, det kan jag försäkra dig, käre bror. Det 
kan till och med bli en interpellation i riksdagen om saken, om 
det vill sig riktigt illa för dem. (s. 251)

Dahlbergs yttrande är egentligen en upprepning av vad doktor 
Karling redan sagt fl era gånger. Men denna gång är det snarare ett 
önskemål, inte en fruktan. Sanningens minut tycks vara nära förestå-
ende.

Vi erinrar oss vad Astrid Väring skriver i sitt förord:
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Om jag med min bok kan bidra till att sprida ljus över detta och 
liknande fall och rikta allmänhetens uppmärksamhet på psykia-
triens alltför stora och alltför litet kontrollerade makt, har denna 
bok inte skrivits förgäves. [s. 6]

Budskapet kan i varje fall ingen ta miste på. Eller som Suleiman 
formulerar det: ”In a roman à thèse the ’correct’ interpretation of the 
story told is inscribed in capital letters, in such a way that there can 
be no mistaking it.”516 Men för att inte tynga ner berättelsen alltför 
mycket med kritik mot överläkare och psykiatri har författaren också 
låtit denna andra del handla om huvudpersonens visserligen kritiska 
iakttagelser och upplevelser under det år han vistats på sinnessjukhu-
set, men ett år som också berikat hjälten, ökat hans självkännedom 
och livserfarenhet.

Tiden efteråt

När Tomas Eckert lämnar sjukhuset börjar hans kamp mot de statliga 
myndigheter som förhoppningsvis ska återge honom hans medbor-
gerliga rättigheter och hans människovärde. Han vet att det kommer 
att ta tid, men han är beredd att strida för sin sak:

En dag skulle samhället bli tvunget att betala sin skuld till honom 
med ränta på ränta, tänkte han. Ty den stat, som fordrade omut-
lig heder och rättrådighet av sina tjänare kunde inte ha mindre 
fordringar på sig själv. Annars förlorade begreppet stat all mening 
och betydelse. Den ruttnade inifrån och den inre upplösningen 
ledde till kaos och anarki. (s. 254)

Detta är utgångspunkten när det som jag urskiljer som tredje och 
sista delen börjar, dvs. romanens fem sista kapitel. Hederlighet och 
rättrådighet är de moralbegrepp som ska gälla för alla, även staten. 
Det är vad författaren här vill förmedla.

En makthavare, redaktör Dahlberg, har hjälpt Eckert ut i friheten 
och till ett tillfälligt arbete. Ska denne socialdemokratiske riksdags-
man även hjälpa honom att få full upprättelse? Det visar sig även här 
att makt korrumperar, vilket huvudpersonen ännu en gång får erfara.

I de avlutande kapitlen är det inte längre sinnessjukvården och dess 
företrädare som är föremål för författarens kritik utan statliga myn-
digheter och andra myndighetspersoner. Märkligt nog uppmärksam-
mades inte detta i någon större utsträckning i debatten om romanen. 
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Inte heller i fi lmen togs någon notis om vad som hände huvudperso-
nen efter sjukhusvistelsen. Den slutar med att hjälten lämnar sinnes-
sjukhuset som en fri människa. Filmen har alltså ett optimistiskt slut.

Ändå är det i det här tredje avsnittet som den viktiga och nödvän-
diga frågan ställs: Vad händer med en person som varit intagen på 
sinnessjukhus?

Huvudpersonen drabbas först och främst av allmänhetens fördo-
mar. När Eckert frågar sin vän redaktör Dahlberg, varför det fi nns en 
sådan misstro mot före detta sinnessjukhuspatienter, får han till svar:

Jag tror, att det beror på okunnighet, svarade redaktör Dahl-
berg. Det råder för mycket hemlighetsmakeri kring psykiatrin, 
för mycket svartkonster. Man kan säga, att där råder en allmän 
mörkläggning. Folk vet för litet både om sinnessjukdomarna och 
sinnessjukvården – det är ett mörkt och skrämmande kapitel i 
livets bok, som man helst inte vill läsa. (s. 272)

Det är fördomarna som gör att ingen arbetsgivare vill anställa Eck-
ert efter att han har blivit uppsagd från sitt första tillfälliga arbete. 

Detta tillfälliga arbete som Dahlberg ordnat åt Eckert är ett revi-
sionsarbete. Han ska granska räkenskaperna i ett kommunalt verk, vars 
chef är en betrodd makthavare och ”en gammal pålitlig partimedlem”, 
dvs. socialdemokrat. (s. 262) Eckert kommer snart underfund med att 
hans chef har förskingrat en stor summa av verkets pengar, men Eck-
ert blir nertystad och får sluta sitt arbete innan detta upptäcks. När 
huvudpersonen berättar om den kommunale chefens förskingring för 
Dahlberg, vill denne inte ta sig an den smutsiga byken, ty han ”stod 
i begrepp att tillträda en av samhällets viktigaste förtroendeposter”, 
den som landshövding, och ville inte gärna ”stöta sig med pamparna i 
samma samhälle”. (s. 285)

Överallt dit huvudpersonen vänder sig stöter han på patrull. När 
ingen arbetsgivare vill anställa honom, har han inte längre råd att 
träffa vänner och delta i något umgängesliv. Han blir alltmer en en-
störing. De enda lyckliga stunderna han numera har kvar är ensam-
heten ute i naturen. Men även där anar han nu en förbittrad kamp 
som till och med är grymmare än människornas. Hans sista hopp är 
en ansökan till Kungl. Maj:t om att häva hans förtidspensionering och 
ge honom tillbaka hans statliga tjänst, ty han är ju nu friskförklarad. 
När svaret äntligen kommer är det ett underhandsbesked från depar-
tementet, som uppmanar honom att återkalla sin ansökan. Därmed är 
allt hopp ute och Tomas Eckert tar sitt liv. Cirkeln är sluten, ty första 
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kapitlet – eller prologen -börjar med ett självmordsförsök och sista 
kapitlet slutar med dess fullbordan.

Ur berättarteknisk synpunkt påminner del ett – med undantag av 
första kapitlet – och de avslutande fem kapitlen om varandra. I båda 
fi nns ett optimistiskt utgångsläge. Hjälten är full av energi, arbetsgläd-
je och livslust. Men motgångarna kommer snabbare i den avslutande 
delen, för hjälten är från början en märkt man. När peripetin inträffar 
och ingen återvändo fi nns, kommer därför upplösningen omedelbart.

Det samhälle som den enskilde individen Tomas Eckert går under 
i, är ett korrumperat samhälle, styrt av, får man förmoda, socialdemo-
krater. Sådan är författarens uppfattning. I det här sammanhanget är 
det intressant att se vad Jenny Björkman skriver i sin avhandling om 
välfärdsstatens, dvs. folkhemmets makthavare och lagstiftare: 

I takt med att rent rasbiologiska tankemönster rensades ut be-
tonades än mer än tidigare vikten av att sköta sig för samhällets 
skull. Skötsamhet blev inte bara ett ideal utan en plikt och där-
med kunde misskötsamheten, var helst den uppvisade sitt fula 
tryne, leda till tvångsomhändertaganden för allas gemensammas 
bästa.517 

Om det verkligen förhöll sig så som Jenny Björkman skriver, får 
kritiken i den avslutande delen av Astrid Värings roman en betydligt 
starkare effekt än man kan ana från början. Ty här är det den före detta 
sinnessjukhuspatienten – samhällets paria – men nu friskskriven, sköt-
sam och omutlig, det är han som upptäcker fegheten, falskheten och 
prestigehungern hos makthavarna. Dessa ser inte skötsamheten som 
sin plikt. Behandlingen av den hederlige och rättrådige huvudperso-
nen blir därmed än mer cynisk. 

Jag har tidigare nämnt att moralbegreppet är viktigt i Astrid Värings 
romaner och att konfl ikten mellan moral och laglydighet å ena sidan 
och starka passioner å den andra kan bli ett dilemma för hennes hjältar 
och hjältinnor. Men i den här delen av I som här inträden… använder 
hon moralbegreppet i första hand mot sina motståndare. Dessa som 
ska representera det skötsamma samhället är själva inte skötsamma.

Om man betraktar romanen i dess helhet ser vi hur verkningsfullt 
författaren använt sin hjälte. Till en början är hjälten okunnig om vad 
som försiggår runt omkring honom, medan läsaren är väl informe-
rad. I nästa del iakttar huvudpersonen med allt större säkerhet och 
intresse de brister som fi nns inom sinnessjukvården, men han är inte 
medveten om överläkarens funderingar kring feldiagnosen, vilket lä-
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saren är. I sista delen både upptäcker och avslöjar hjälten makthavar-
nas  oegentligheter. Även om hjälten själv dör, har romanen därmed 
fullföljt sitt syfte. Suleiman skriver om konfrontationsromaner, att 
det inte är hjältens personliga utveckling som är huvudsaken utan 
utgången av den konfl ikt han är indragen i:

What is interesting, however, is that despite the apparent uncer-
tainty, the outcome can never be the defi nitive triumph of the 
enemy. If the hero is defeated, he can nevertheless claim a spiri-
tual or moral victory, since he is right. His defeat can mean only a 
delayed triumph […]
 A story of confrontation in which the hero is defeated is thus 
necessarily open-ended, allowing for future battles that will re-
verse the initial defeat. Even if the hero dies, he will be relayed 
by others fi ghting for the same cause… 518

På den punkten blev Astrid Väring sannspådd, för kampen fortsatte 
då en fi lm byggd på romanen, spelades in ett år senare. Åtminstone 
två romaner med samma tema som I som här inträden… kom ut 1945; 
båda under pseudonym. Dessa var Viveka Hall, Fordringsägare på livet 
och Karsten Wimmermark, Döda själars hus.519 Debatten i pressen blev 
också mycket livlig och bidrog till att oroa makthavare och kommande 
lagstiftare. 

Men man kan också läsa romanen med utgångspunkt från förfat-
tarens civilisationskritik. Den frihets- och naturälskande hjälten, som 
egentligen är en företrädare för 30-tals primitivismen, försöker med 
sitt starka temperament passa in i ett byråkratiskt och förstelnat sam-
hälle. Konfl ikten inom honom mellan kravet på att vara en laglydig 
och ambitiös medborgare som alla andra och längtan till en mer ur-
sprunglig och naturlig tillvaro leder till att han gör ett misstag, då han 
låter passionen ta överhanden. Det samhälle som han vill komma bort 
från tar kontrollen över honom och placerar honom på ett sinnessjuk-
hus. När han väl befriats från sinnessjukvården får han klart för sig, att 
den stat som skulle företräda de skötsamma medborgarna själv saknar 
moral. Då återstår bara självmordet. 

Reception: Recensioner och debatt

Romanen I som här inträden… väckte som sagt ett mycket stort upp-
seende när den kom ut i oktober 1944. I stort sett kan man säga att 
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kritikerna delade upp sig i två läger; de som bedömde romanen ur 
estetisk synvinkel och de som såg boken enbart som ett angrepp på 
sinnessjukvården. Man skulle också kunna tala om en tredje grupp, 
nämligen de som betraktade boken som en nyckelroman.520

Förutom recensenterna yttrade sig också den berörda allmänhe-
ten, mest i form av brev till Astrid Väring521 och till tidningarna. En 
sammanfattning av alla de brev som skickats till Aftonbladet publice-
rade tidningen den 27.3.1945.522 Även insändare förekom. En sådan 
insändare menade, att romanen gett nytt livsmod till säkert tusentals 
betryckta sinnen.523 Brevskrivarna berättade om egna eller anhörigas 
erfarenheter. De fl esta tackade Astrid Väring för hennes engagemang 
och menade att hennes kritik var i allra högsta grad befogad.

Det som slår en när man läser alla dessa recensioner, brev och gi-
vetvis de uttalanden som läkarna gjorde är, att nästan samtliga har ut-
gått ifrån och tagit starkt intryck av förordet till romanen. När Gerard 
Genette i sin bok Paratexts nämner förordets betydelse i fråga om hur 
en bok ska läsas, stämmer detta sålunda i fallet I som här inträden… till 
nästan hundra procent. Även de kritiker som koncentrerat sig på en 
estetisk bedömning, har haft förordet som utgångspunkt. Övriga kri-
tiker har läst boken som en fallbeskrivning ur verkligheten. Några går 
t.o.m. så långt att de uppmanar Astrid Väring att lägga papperen på 
bordet och avslöja alla fakta i målet.524 Ty först då skulle läkarna, dvs. 
motparten kunna gå i svaromål. Som jag ser det var därför förordet till 
nackdel för romanen som fi ktion, då den kom ut första gången. Däre-
mot är det troligt att romanen inte hade blivit lika uppmärksammad 
utan förordet. Idag har det däremot betydelse endast som historiskt 
dokument. Förordet talar om för oss hur romanen en gång i tiden var 
tänkt att uppfattas.

Den i mitt tycke mest intressanta artikeln bland dem som såg boken 
enbart som en anklagelseskrift är den av James Rössel i Aftontidningen. 
Artikeln har rubriken: ”I stället för en recension av A. Värings ro-
man.” Rössel ifrågasätter romanformens lämplighet ”när man med 
utgångspunkt i ett bestämt fall av felbehandling, ska ställa sinnessjuk-
vården under debatt”. Rössel är så förmäten att han anser sig kunna 
förklara hur en bok som vill angripa sinnessjukvården borde kunna 
skrivas, ty han medger samtidigt att Astrid Väring har ett bra stoff till 
sitt förfogande:

En roman, alltså en människoskildring, får ingen tyngd som an-
klagelseakt, om den inte säger hela sanningen. Anklagar den bara 
utan att förklara, så bevisar den ingenting. Då är det långt bättre 
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med en saklig redogörelse, som lägger akterna på bordet […] och 
utan alla utsmyckningar av diktade kärlekssagor och intriger. 
Carl Lindhagen gjorde detta med sina två skrifter om ”Psykia-
trien och rättskipningen” för 15 år sen. Det är en renligare och 
säkrare metod.525

Ska man skriva en roman om sinnessjukdom och -vård ska man 
skriva som Agnes von Krusenstjerna, tycks Rössel mena. Ty en roman 
av detta slag förutsätter ”en djup förtrogenhet med neurotiska och pa-
tologiska människors sätt att minnas och förklara sitt förfl utna”. Och 
den förtrogenheten hade Agnes von Krusenstjerna när hon skrev  Tonys 
sista läroår. När Tony ser tillbaka på sitt inferno på sinnessjukhuset, ”är 
det med ångest som efter en mardröm, men inte med anklagelser för 
psykisk misshandel” påstår Rössel.526

Rössels uppfattning att en författare inte kan skriva en anklagelse-
roman om sinnessjukvård med utgångspunkt från ”ett fall ur verklig-
heten” delas av fl era recensenter, förutom Olle Holmberg också t.ex. 
av Rut Hamrin-Thorell i Idun och av recensenten i Nya Samhället.527 
Men det är bara Rössel som talar om hur en sådan bok bör skrivas och 
hur en roman i ämnet bör utformas. Dessa recensenter anser sålunda 
att I som här inträden… är misslyckad som roman. Den är en ren agi-
tationsskrift.

Av dessa kritiska omdömen kan man få den uppfattningen, att det 
i Sverige på 1940-talet inte var möjligt att skriva en tendens- eller 
indignationsroman med siktet inställt på en statlig eller kommunal 
myndighet. Men Ivar Lo-Johansson kunde ju angripa statarsystemet 
i fi ktionens form t.ex. i God natt jord (1933) och i Statarna 1-2 (1936-
37). Varför kunde då inte en kvinnlig författare kritisera den statliga 
sinnessjukvården i Sverige i romanens form? Några godtagbara för-
klaringar skulle kunna vara att förordet styrde kritikerna för mycket, 
att tendens- och indignationsromanen var en ovanlig företeelse eller 
att man ansåg att boken helt enkelt inte höll måttet som roman. Detta 
senare framhåller t.ex. Jöran Mjöberg i BLM och Else Kleen i Stock-
holms Tidningen.528 

Det fi nns emellertid några recensenter som bedömer Astrid 
 Värings roman huvudsakligen ur estetisk synpunkt som en tendens- 
eller indignationsroman och utan att ge sig in på sjukdomshistoriens 
faktiska bakgrund. En av dem är signaturen G. E. i Norrköpings Tid-
ningar. Rubriken lyder: ”J’accuse…” Recensenten skriver: ”Astrid 
Värings nya bok är en tendensroman. Den är en brandfackla, kastad i 
ett brännbart stoff, en anklagelse, slungad mot en mäktig kår och mot 
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ett system, ja mot hela samhället.” Signaturen G. E. antar, att ”då an-
greppet nu göres med en betydande litterär utrustnings skarpslipade 
vapen, torde mothugg ej utebli”.529 Det är sålunda på grund av roma-
nens konstnärliga kvalitet – särskilt sinnessjukhusavsnittet, enligt G. 
E. – som gör att läkare och andra kritiker inte kan värja sig och därför 
blir upprörda. G. E. påpekar att han (hon?) enbart bedömer romanen 
ur estetisk synvinkel. ”I vad mån hennes indignation är berättigad 
skall här alldeles lämnas ur räkningen.” G. E. slutar sin recension på 
följande sätt:

Om den vassa pilen icke träffar det avsedda målet, så har den ett 
annat ärende: att ge en stöt åt vår likgiltighet och lyckliga okun-
nighet, att riva upp något i vårt medvetande och förmå oss att 
ägna en tanke åt de av världen glömda, de mest beklagansvärda 
bland samhällets olycksbarn.530

Här framkommer en aspekt som romanen också ledde fram till 
och som jag tidigare iakttagit i Albert Vikstens recension, nämligen 
anknytningen till läsarens egen verklighet. Enligt Suleiman: ”…an 
 intersection between the interpretation of the fi ction and the real world 
of the reader…”531

I som här inträden… bedöms som tendens- eller indignationsroman 
ur estetisk synpunkt och i huvudsakligen positiva ordalag även i bl.a. 
Örebro Kuriren 18.11.1944, Skånska Aftonbladet 15.11.1944, Eskilstuna 
Kuriren 14.11.1944 och Aftonbladet 24.10.1944. I Svenska Dagbladet 
anser recensenten att Astrid Värings indignationsroman är ”odisputa-
belt suggestiv”. Det är ”en skönlitterär nyhet som helt visst kommer 
att väcka diskussion och låta tala om sig.”532 Anna-Lenah Elgström i 
Morgon Tidningen/Social Demokraten slutligen diskuterar i sin recen-
sion just den fråga som många anmälare varit inne på, nämligen om 
man kan göra en roman av en sjukdomshistoria som samtidigt är en 
anklagelseakt, eller om man hellre bör framlägga sitt angrepp i en 
broschyr. Elgström, som själv var författare, sammanfattar:

Tvärtom är det nog så att man i den skönlitterära formen når en 
kraftigare appell, då man ju i den kan arbeta med andra faktorer 
än de rent empiriska och förnuftsmässiga. Man kan vädja till lä-
sarens fantasi och medkänsla i en helt annan grad.533

Elgström menar att ”Astrid Väring lyckats i det svåra och delikata 
värvet att göra en enstaka företeelse till en vidgad exposé av ett förhål-
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lande, som förtjänar mera uppmärksamhet”. Anna-Lenah Elgström är 
mest tagen av romanens allra sista avsnitt som hon anser ”griper läsa-
ren för hjärtat med något av ett margrepp”.534 Anna-Lenah Elgström 
menar också att det fordrades mod att skriva en tendensroman och att 
Astrid Väring offrat alla hänsyn som andra författare var frestade att 
ta för att hålla sig kvar i ”elfenbenstornet”.535 Med andra ord: Det var 
både svårt och otacksamt att skriva en sådan roman. 

Den tredje gruppen recensioner har jag funnit i några norrländska 
tidningar. I dem är upprördheten av ett något annat slag än den i stor-
stadspressen. Dessa recensenter tror sig veta bakgrunden till romanen 
och betraktar den som en nyckelroman. Omdömena blir därefter. Sig-
naturen E. O. i Sundsvalls Tidning utesluter inte att ”boken är ett smart 
utnyttjande av ett på allmänhetens sensationslystnad ockrande upp-
slag”. Recensenten frågar sig om ”författarinnan tänkt på de oförvitliga 
personer, som hon tager heder och ära av, och de psykiska lidanden, 
som kunna tillfogas dem”. Skulle boken ha ”några litterära aspiratio-
ner” överlåter recensenten ”deras bedömande åt andra”. E. O. vill med 
sin kritik bara vederlägga de påståenden som framförs i boken.536

Lennart Lernevall på Hudiksvalls Nyheter säger utan vidare att det 
är Umedalens sjukhus som åsyftas i romanen och att han som gammal 
umebo inte har svårt att identifi era bokens personer.537 Signaturen 
Bebe i Västerbottens Kuriren förefaller också blockerad av sina kunska-
per om Umedalens sjukhus även om det inte uttryckligen nämns i den 
mycket negativa recensionen. Bebe menar att Astrid Värings ”förfat-
tarskap råkat in i ett slags klimakterium”.538

Den mest sansade recensenten av dem som tror sig sitta inne med 
facit är signaturen Regardez i Västerbottens Folkblad. Jag har tidigare 
nämnt den här recensionen i samband med genrediskussionen. Regar-
dez har kostat på sig en utförlig bedömning av romanen och har även 
en del positivt att säga om den. Om sinnessjukhusavsnittet i romanen 
skriver recensenten sålunda:

Här laddar händelsen upp sig och får verklig spets, och här ges 
scener som ingen kan likgiltigt förbigå. Astrid Värings bok blir 
här vad den avsett att vara, en indignationsroman med ett sant 
och uppriktigt budskap till läsarna. Tomas Eckerts fruktansvärda 
tid på sjukhuset är briljant skildrad. Det är romanens absolut 
starkaste del.539

Av min presentation av ett antal recensioner framgår vilken blocke-
ring många kritiker tycks ha drabbats av när det gällde att bedöma en 
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roman som var skriven i indignation och med en tydlig tendens. Kan 
det ha berott på att man blev tagen på sängen av den konstnärligt sug-
gestiva kraften i framförallt sinnessjukhusscenerna? Det var ju dem 
man mest kritiserade som omdömeslösa och ovederhäftiga, medan 
andra kritiker just i de scenerna framhöll författarens skicklighet att 
skapa en förtätad stämning. 

Genresammanfattning

Astrid Värings roman I som här inträden… är en tendensroman om 
man utgår ifrån den defi nition som Bertil Romberg lägger in i ordet. 
Tendensen omfattar för Romberg ”författarens försök att aktivera lä-
saren, att engagera honom för de tankar och känslor, den livsuppfatt-
ning och samhällssyn som ryms i verkets tema”. Översatt till Värings 
roman skulle det innebära en strävan att engagera läsaren för en för-
ändring av sinnessjukvården och en protest mot samhällets övergrepp 
mot den enskilde. Har då den ”motiviska tendensen” varit konstnär-
ligt fruktbar, något som Staffan Björck efterlyste?

Jag menar att den har det. Detta gäller framförallt de skarpa sce-
nerna från sinnessjukhuset. Många recensenter betonade ju också 
dessa avsnitt. Men jag menar att förordet ledde många kritiker in på 
ett utomlitterärt agitationsspår. Förordet gav fel signaler till romanen 
som fi ktion. 

Emellertid anser jag att I som här inträden… passar bäst in på den 
genredefi nition som R. S. Suleiman ger i sin bok Authoritarian Fic-
tions. I hennes utförliga genomgång av roman à thèse-genren har jag 
funnit tankegångar som på ett fruktbart sätt går att överföra på I som 
här inträden… . I sin sammanfattning beskriver hon roman à thèse som 
en genre, vilken står och väger mellan roman och thèse. Det var just det 
som avspeglades i kritiken då romanen kom ut första gången, när vissa 
kritiker ansåg att I som här inträden… var en smädeskrift, medan andra 
menade att det var en delvis gripande roman med en tydlig tendens. 
Idag har tendensen ingen aktualitet, idag kan jag som läsare uppskatta 
den ironi och den satir som fi nns i romanen som konstnärliga uttrycks-
medel. Jag kan värdesätta den skicklighet med vilken författaren låter 
sin hjälte successivt öka sin medvetenhet. Jag har också möjlighet att 
uppfatta det moraliska dilemma och den civilisationskritik som fi nns i 
romanen, eftersom tendensen inte längre överskuggar min läsning av 
romanen. Dock måste påpekas att det fi nns ett par ställen i romanen 
där balansgången mellan fi ktion och agitation är nära att gå överstyr, 
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eftersom författaren inte riktigt kan hålla distansen till sin huvudper-
son. Till sist kan tilläggas att jag också uppskattar författarens mod 
och engagemang för en stor samhällsfråga i mitten av 1940-talet. 

Receptionen fortsätter: 
Astrid Väring i den socialpolitiska hetluften

Därmed lämnar jag tidningarnas recensenter som åtminstone hade 
som utgångspunkt att bedöma romanen som fi ktion och går över till 
den reaktion som romanen väckte bland läkare och annan sjukvårds-
personal. Dessa ansåg att förordet till romanen var avgörande, efter-
som där fanns fakta. Men kanske var det i stället så att den konstnär-
liga gestaltningen med dess förmåga att vädja till läsarens fantasi och 
inlevelseförmåga överrumplade läkarna och fi ck dem att frukta att alla 
andra läsare och bland dem blivande patienter också skulle överrump-
las av fi ktionens kraft, varför de var tvungna att gå till motvärn.

Ett viktigt bidrag till Astrid Värings kritik mot sinnessjukvården 
blev den fi lm som spelades in sommaren 1945 och som byggde på 
 Värings roman. Kungsfi lm producerade fi lmen och Arne Mattsson var 
regissör.540 Filmen föranledde en massiv motkampanj från psy kiatriskt 
håll. Det tillvägagångssätt som den psykiatriska kåren använde sig av 
påminner nästan om den behandling som Almqvist utsattes för efter 
att ha skrivit Det går an.

Liksom då det gällde romanen bortsåg nämligen läkarna från fi l-
mens konstnärliga kvalitet i sin bedömning. För dem var det fråga om 
”ett fall ur verkligheten” och en falsk beskrivning av denna verklighet, 
varför de ansåg att fi lmen måste förbjudas.541 Debatten kom därefter 
att handla om censur eller inte censur, vilket betydde att fi lmen fi ck en 
omfattande gratisreklam, innan den äntligen visades i något beskuret 
skick. Man klippte bl.a. bort ett par erotiska scener och några scener 
med väktares övervåld mot patienter.

Varför blev då aktionen från den psykiatriska läkarkåren så aggres-
siv? När man misslyckades med att få fi lmen stoppad, försökte man 
nämligen att med en stor upplysningskampanj bemöta Astrid Värings 
angrepp. Denna kampanj var möjligen initierad av överläkaren E. 
Goldkuhl, ordförande i svensk Psykiatrisk förening. I ett brev till 
överläkaren Gösta Eriksson vid Umedalens sjukhus den 20.10.1945 
– innan Statens Biografbyrå ännu hade tagit ställning till censure-
ringen – uppmanar Goldkuhl Eriksson att på sin ort bemöta ”fru 
Väring et consortes smutskastning” mot sinnessjukvården ”med en 
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objektiv upplysningsverksamhet”. Det är troligt att Goldkuhl skicka-
de likartade brev till andra överläkare vid sinnessjukhus, eftersom han 
betonar att ”alla ute på linjen måste vara på sin vakt”. Filmen I som här 
inträden… som Goldkuhl sett i ocensurerat skick avfärdade han såsom 
varande ”rå, sensationsbetonad och genomgående lögnaktig”.542

Fruktade läkarna månne att svenska folket skulle uppfatta de 
svenska sinnessjukhusen som tyska koncentrationsläger? Fasansfulla 
bilder från dessa läger hade just börjat spridas i världspressen.543 Helt 
befängd är inte den tanken, för en av de första recensionerna av fi l-
men – Robin Hoods i Stockholms Tidningen – har som rubrik ”Svenskt 
Belsen i problemfi lm”.544 Som jag tidigare nämnt använde ju Astrid 
Väring begreppet koncentrationsläger om statliga sinnessjukhus både 
i förordet och i själva romanen 1944.

I en intervju i Göteborgs Morgonpost uttalar sig en sjuksköterska vid 
Lillhagens sjukhus upprört: ”Sjukvårdarna framställs som rena sadis-
ter och våra svenska sinnessjukhus som fruktansvärda koncentrations-
läger.”545 

Tydligast kommer dock denna anspelning på tyska koncentrations-
läger fram i ett föredrag hållet i Umeå på Yrkeskvinnors klubb av 
läkaren Sigrid Rosander. Enligt tidningsreferatet yttrade sig Sigrid 
Rosander på följande sätt:

Sjukvårdarna ha i boken skildrats i stil med skildringar av vaktare 
i koncentrationslägren i Tyskland. En direkt jämförelse ha ju 
också gjorts i och med Värings konstaterande, att sinnessjukhu-
sen äro Sveriges enda tillåtna koncentrationsläger. Slutsatsen är 
den att sjukvårdarna alltså skulle ha utvalts efter samma principer 
som Belsenbödlarna.546

Rosander hade tydligen inte klart för sig att romanen var skriven 
innan kriget var slut och innan koncentrationslägren hade öppnats av 
segrarmakterna.

Läkarna menade som sagt att I som här inträden… var en förtäckt 
skildring av en förvanskad verklighet. För att vara helt säkra på att 
det förhöll sig så lyckades de via Medicinalstyrelsen ta reda på att det 
var Martin Öhman som var förebilden till Tomas Eckert. I ett brev 
till  Astrid Väring i början av november 1945 påstod de att hans sjuk-
journal visade att ”den av Eder lämnade skildringen av fallet och dess 
behandling är grovt felaktig och missvisande”. Men eftersom de inte 
kunde publicera utredningen, dvs. sjukjournalen på grund av sekretess-
lagen begärde de av Astrid Väring ”att utverka tillstånd hos vederbö-
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rande patient till utredningens offentliggörande”, något som Astrid 
Väring naturligtvis sa blankt nej till.547 Men det stannade inte vid 
detta. Överläkaren vid Sidsjöns sjukhus Einar Osterman, tillika riks-
dagsman för folkpartiet, inlämnade en motion till andra kammaren 
efter att Astrid Väring sagt nej till sjukjournalens offentliggörande. 
Den viktigaste orsaken till motionen var följande:

Särskilt en mycket uppmärksammad roman framträder med an-
språk på att utgöra en verklighetsskildring och föregiver sig alltså 
återge ett fall ur verkliga livet. Med anledning av denna bok, som 
även gav stoff till en fi lm, uppstod en livlig pressdebatt.548

Motionären ansåg att denna och liknande publikationer ”med deras 
föregivna verklighetsskildringar” hade rubbat förtroendet för sinnes-
sjukvården hos allmänheten. Därför anhöll Osterman om ett visst 
offentliggörande av sjukjournaler i sådana fall då sekretessen ensidigt 
hade brutits ”genom en vilseledande framställning av sådana person-
liga förhållanden”.549

Osterman hade ingen framgång med sin motion, men att han över 
huvud taget skrev en sådan motion är anmärkningsvärt.

Men förutom de fördömanden som läkare och annan sjukvårds-
personal riktade mot Astrid Värings beskrivning av sinnessjukvården, 
tog man också tillfället i akt att vara självkritisk och peka på brister 
inom vården samt komma med en rad konstruktiva förslag på förbätt-
ringar. Sinnessjukhus som visades upp för journalister med åtföljande 
reportage var t.ex. Långbro i Aftonbladet 30.1.1945, Sidsjön i Expressen 
13.3.1945, S:ta Maria i Helsingborgs-Posten 30.11.1945, Beckomberga 
i Aftonbladet 6.11.1945 och Ulleråker i Aftontidningen 11-12.5.1947. I 
fl era tidningar blev fi lmen recenserad både av en tidningsreporter och 
av en läkare.550 Artiklar skrevs i tidningarna.551 Läkare intervjuades i 
samband med att de hade sett fi lmen.552 

Social årsbok 1945 ägnar som jag tidigare har nämnt hela sitt num-
mer åt psykisk hälsovård. I sin recension av årsboken skriver Kaj 
Björk: ”Den opinionsyttring, som uppsatserna i Social årsbok innebär, 
kan inte rimligtvis antagas vara framdriven av Astrid Väring. Tvärtom 
får hon där fl era hårda slängar i förbifarten”. Björk menar, att när man 
som Astrid Väring okritiskt slungar fram varenda skräckhistoria som 
f.d. patienter drar fram och därigenom saboterar vården för de sjuka, 
då får man skylla sig själv om man inte blir trodd. ”Så mycket tyngre 
förefaller då den kritik väga, som Centralförbundet för socialt arbete 
nu gett spridning åt”, påstår Björk.553 Läkaren Thorsten Sjövall – en 
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av författarna i årsboken – nämner Astrid Värings namn på två stäl-
len i sin artikel ”Läkarvetenskapen och den psykiatriska hälsovården”. 
Han menar att kritiken vad gäller patienters eventuella miljöskador 
inte bör riktas mot sinnessjukhusen utan mot anslagsbeviljande in-
stanser. Men kritiken bör vara vederhäftig och inte grumlig som 
 Astrid Värings.554

Fanns det en koppling mellan årsbokens tema och den kritik som 
just då i pressen och annorstädes riktades mot sinnessjukvården vid 
denna tid, inte minst från Astrid Väring? Det är naturligtvis omöjligt 
att säga. Men det förefaller sannolikt inte minst med tanke på Kaj 
Björks sätt att uttrycka sig i sin recension.

 Boken Modern svensk sinnessjukvård. Den psykiska sjukvården i 
Sverige förr och nu kom ut 1949. Den är redigerad av docenten Gunnar 
Lundquist, överläkare vid Långbro sjukhus. Jag nämnde tidigare att 
Roger Qvarsell framhöll verkets profylaktiska synsätt i sin artikel från 
1997. Medicinalrådet Peder Björck påpekar i sitt förord, att verket vill 
ge ett tvärsnitt av hur det ser ut inom sinnessjukvården. Men det fi nns 
också ett annat syfte: ”Det vill bidra till att få bort misstankar och 
missförstånd, det vill ge läsaren grundlig upplysning om de mål man 
vill nå, vilka resurser man har att tillgå och hur man arbetar […].”555

Gunnar Lundquist som har skrivit den första uppsatsen i boken 
”Från hospital till modernt sjukhus” menar att kroppssjukvården med 
rätta åtnjuter allmänhetens förtroende. Men hur är det med sinnes-
sjukvården? Med en tydlig adress till Astrid Väring inleder Lundquist 
sin uppsats, vars huvudsakliga syfte går ut på att lugna allmänheten:

Det stora fl ertalet människor ser fortfarande med skräckblandad 
misstro på sinnessjukhusen, och de stackars sjuka, som måste 
tas in där betraktas ej sällan som förlorade. ”I som här inträden 
–  låten hoppet fara.” Kritiken mot sinnessjukvården tas också upp 
med vissa mellanrum, och hätska utfall förekommer alltemellanåt 
mot denna vårdform.556 

Verket är fyllt av information, bl.a. om lobotomi, och upplysningar 
om samtliga statliga sinnessjukhus i Sverige. Här förekommer i någon 
mån självkritik, man kan ana en viss kritik mot myndigheter som inte 
ger tillräckliga anslag, problem med överbeläggning påtalas, men de 
fl esta artiklarna och fotografi erna tycks snarare avse att visa hur bra det 
mesta är. En sådan positiv upplysning ger överläkaren Gösta  Eriksson 
när han ska beskriva sjukavdelningarna på Umedalens sjukhus, det 
sinnessjukhus som ansågs ligga bakom Astrid Värings beskrivning i  
I som här inträden…: 
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Såväl sjuksalar och sjukrum som de stora daglokalerna är ge-
nomgående hållna i ljusa, varma sunfl exfärger och ger genom sin 
gedigna och i övrigt vackra och smakfulla inredning ett synner-
ligen varmt och trivsamt intryck. För ytterligare höjande av de 
sjukas trevnad har sjukhuset en radioanläggning med högtalare 
i alla sjukavdelningars dagrum men även hörlurar vid sängarna 
på upptagningspaviljongens lugnaste avdelningar. Genom radion 
kan utsändning ske från samlingssalen, […] 557

Jämför denna högtalartrevnad med vad som står i romanen: ”Dagar-
na i ända stod den kraftiga högtalaren på och vrålade ut sin underhåll-
ning och sina nyheter över dessa nervsjuka människor, som framförallt 
behövde lugn och ro.” (s. 178)

Det förefaller inte alltför osannolikt att också detta verk har sitt 
upphov i och är en försvarsskrift mot all den kritik som framförts av 
allmänheten och i romanen. Lundquists tydliga adress till Väring i 
en inledande uppsats pekar i den riktningen och vad ska man tro när 
överläkaren Sven Hedenberg på Lillhagens sjukhus i Göteborg i den 
sista artikelns avslutande rader skriver, att doktor Sigurd Hansson, 
”denne vidsynte och lärde man”, har sett till att ingenting skrivs i hans 
tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, om olaglig internering, 
förrän man undersökt påståendets riktighet med vederbörande läkare. 
Sedan dess har det praktiskt taget varit slut i Göteborg med ”dessa rö-
varhistorier om olaglig internering”. Hedenberg slutar: ”Naturligtvis 
fi nns det fanatiker, bakdantare och hatiskt inställda romanskribenter. 
Deras alster syns dock ha en mager jordmån i Göteborg.”558

Denna partiska ”upplysningskampanj” från psykiatriskt håll om 
sinnessjukvården i Sverige måste Astrid Väring ändå ha tagit till sig 
med en viss tillfredsställelse. Ty hon skriver ju i sin roman att det råder 
för mycket hemlighetsmakeri kring psykiatrin. ”Folk vet för litet både 
om sinnessjukdomarna och sinnessjukvården […]” (s. 272)

Astrid Värings insats inom sinnessjukvården559 

Fick då Astrid Värings agitation mot sinnessjukvården någon bety-
delse på sikt? Man måste ha klart för sig att vid den här tiden – 40-tal 
och 50-tal – var sinnessjukvården ofta föremål för debatt i pressen. 
Astrid Väring var ingalunda den enda lekmannen som ville få till 
stånd en bättre insyn i och förändringar av sinnessjukvården. Men i 
så motto var möjligen Astrid Väring unik som att den debatt hon var 
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involverad i varade så länge. Hennes roman kom ut 1944 och enligt en 
artikel som fi nns bevarad i Astrid Värings arkiv försvarade hon så sent 
som omkring 1960 sin insats för de psykiskt sjuka mot en ”oförstående 
omvärld”.560

Lars Furuland har med utgångspunkt från sin forskning om Ivar 
Lo-Johanssons statarskildringar ställt upp några hypoteser som bör 
infrias om litteraturen vill skapa opinion i sociala frågor. Dessa är:

 1.  Författaren måste ha förmåga att formulera sig på ett nytt, 
drastiskt och uppseendeväckande sätt så att debatten hålls 
vid liv. Den målande bilden och den hänsynslösa generalise-
ringen är här diktarens vapen

 2.  Författaren bör vara etablerad och välkänd redan när en 
kampanj börjar för att vinna allmännare gehör.

 3.  Författaren måste helhjärtat och ofta mycket långvarigt […] 
engagera sig i en fråga. Författaren bör också ha förmåga 
att knyta de rätta kontakterna och hålla fast dem, kort sagt 
fungera som sin egen marknadsförare.

 4.  Valet av medier för budskapet är av största betydelse och 
måste avgöras med hänsyn till målgruppen.

 5. Mediasituationen förändras successivt: [Här nämner Furu-
land press, radio och idag TV som bör utnyttjas.]

 6.  Ett arbete innanför eller i samspel med en organisation, en 
folkrörelse, innebär vissa fördelar för uppnående av reella 
resultat. […]

 7.  Författaren måste dock agera självständigt, och läsarna bör 
få klart för sig att författaren formulerar sina synpunkter 
som obunden och fristående intellektuell. [Här nämner 
Furuland det starka inslaget av kritik hos Ivar Lo-Johansson 
bl.a. i dennes skoningslösa skildringar av statarnas feghet 
inför arbetsgivaren.]561

I vad mån stämmer dessa punkter in på Astrid Värings agerande? 
Av recensionerna att döma uppfyllde författaren den första punkten 
med råge. Bara förordet till hennes roman var tillräckligt uppseende-
väckande för att sätta en hel yrkeskår i rörelse. ”Den målande bilden” 
och ”den hänsynslösa generaliseringen” var inslag i romanen som 
kritikerna särskilt tog fasta på.

Som underhållningsförfattare var Astrid Väring välkänd av den 
svenska allmänheten. I som här inträden… var hennes sextonde bok och 
två år tidigare hade hon erhållit Stora svenska romanpriset för Katinka.
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Med romanen I som här inträden… började författarens engage-
mang för sinnessjukvården. När den kommit ut och oppositionen 
började ta fart, bemötte hon kritiken i tidningar och i föredrag. I mit-
ten av november 1945 efter att läkarna misslyckats att totalförbjuda 
fi lmen I som här inträden…och den därefter släppts lös på Stockholms 
biografer, ordnade hon tillsammans med några likasinnade ett offent-
ligt möte i Stockholm, varvid man bildade föreningen ”Psykiskt sjukas 
väl”.562 Föreningens omfattande program innehåller förslag på för-
bättringar för de psykiskt sjuka. Bland de förslag som gäller patientens 
rättsliga ställning förekommer en punkt angående något som väckte 
förnyat intresse i slutet på 1990-talet, nämligen steriliseringsfrågan. 
Där står: ”Sterilisering bör endast få ske vid särskilt vägande skäl med 
hänsyn till den nedbrytande inverkan, åtgärden måste tänkas få på 
patientens psyke.”563 

 Föreningen fi ck dock en kort livslängd. Efter 1947 fi nns inte 
längre några tecken på dess existens. Någon annan organisation eller 
folkrörelse hade Astrid Väring inte kontakt med, vilket naturligtvis 
försvagade hennes kampanj. Man kan säga att tiden inte var mogen för 
en riksomfattande patientorganisation. Först på 1960-talet bildades 
en klientorganisation inom den psykiska vården som var rikstäck-
ande, nämligen RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
(1967).564

År 1946 gav Astrid Väring ut romanen Du skall icke dräpa, som 
belyser tillvaron för en straffriförklarad intern. Även i den romanen 
är tendensen tydlig. Den är riktad mot behandlingen av de straffria, 
som placeras på sinnessjukhus och inte får någon bestämd strafftid 
utmätt.565

Följande år sammanställde författaren alla brev hon hade fått och 
alla samtal hon hade haft med f.d. patienter, anhöriga till patienter och 
även sjukvårdspersonal och gav ut en bok med titeln ”Föranleder ingen 
åtgärd”. I slutet av boken lägger författaren ånyo fram en rad förslag 
på förändringar inom sinnessjukvården, förslag som hade diskuterats i 
pressen under några år på 1940-talet. Här fi nner man på nytt punkten 
om steriliseringar något utförligare formulerad:

Sterilisering bör endast få ske av särskilt vägande skäl med hänsyn 
till den nedbrytande verkan detta förfarande måste tänkas få på 
patientens psyke. Den skall vara frivillig inte endast i teorien utan 
också i praktiken och obefogat kvarhållande på grund av vägran 
att låta sterilisera sig borde inte få förekomma.566 
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Redan på 1940-talet opponerade sig alltså Astrid Väring mot en 
företeelse som i slutet av 1990-talet på nytt togs upp i massmedia som 
exempel på brister i det tidigare svenska folkhemmet.

Endast på den sjunde punkten av Furulands hypoteser är det tydligt 
att Astrid Väring inte riktigt höll måttet. Visserligen stod hon ensam 
för vad hon hade skrivit och fi ck ensam bära ansvaret för den kritik 
som riktades mot henne, men till skillnad från Ivar Lo-Johansson i 
statarfrågan tog hon helt och fullt ställning för den ena parten, patien-
terna. Hon formulerade sålunda inte ”sina synpunkter som obunden 
och fristående intellektuell”. Tio år senare medgav Astrid Väring att 
hennes partitagande för patienterna hade inneburit en viss begräns-
ning och lett till åtskilliga överdrifter.567 

På kort sikt kan man säga att Astrid Värings kritik av sinnessjuk-
vården hjälpte till att skaka om det psykiatriska etablissemanget. Men 
några större förändringar inom sinnessjukvården ledde kritiken inte 
till. I och med att farmakologin fi ck insteg i vården i början av 50-
talet blev emellertid behandlingsmetoderna annorlunda.568 Att Astrid 
 Väring länge betraktades som en kontroversiell person inom området 
tyder emellertid en händelse på som inträffade 1957. I oktober det 
året skulle fi lmen I som här inträden visas på TV. Men i sista stund 
ändrade man i programtablån och visade i stället en tysk fi lm, med ti-
teln Mördarna fi nns mitt ibland oss.569 Orsaken enligt radiochefen Olof 
Rydbeck var att fi lmen I som här inträden… var att betrakta som ett 
debattinlägg och borde därför följas av ett program där man kunde 
låta andra synpunkter komma till tals. Något sådant program var inte 
möjligt att infoga i schemat.570 Svaret är föga övertygande. Behärskade 
inte TV vid denna tidiga tidpunkt i sin historia mediets möjligheter 
till debatt? Eller var ämnet fortfarande så infl ammerat att en ten-
densfi lm om sinnessjukvården inte var möjlig att visa? När Expressen 
frågade överläkaren docent S. Izikowitz vid Beckomberga sjukhus i 
Stockholm om han var en av dem som påverkat TV-ledningen att inte 
visa fi lmen, svarade denne att han inte var inblandad. Men:

Jag är personligen tacksam mot TV-ledningen för att fi lmen 
stoppades, säger han. Jag är övertygad om att denna tacksam-
het delas av många läkare, patienter och anhöriga till patienter. 
Filmen är inget annat än en infam lögnpropaganda. Det är inte 
verkligheten den framställer, det är en skräckbild av verkligheten. 
Förra gången den visades offentligt fi ck den svåra konsekvenser 
för den praktiska sinnessjukvården. Folk skrämdes bort från vård-
möjligheterna.
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 För 12 år sen stred jag för att fi lmen skulle totalförbjudas, sä-
ger docent Izikowitz. Jag har fortfarande samma uppfattning.571

Filmen I som här inträden har ännu i denna dag (år 2003) inte visats 
på TV.

Epilog: Sinnessjuklagstiftningen

En kommitté tillsattes år 1954 för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor 
inom sinnessjukvården. År 1957 fi ck kommittén i uppdrag att göra en 
fullständig översyn av sinnessjuklagstiftningen. År 1964 överlämnade 
kommittén till riksdagen ett förslag till ny mentalsjukvårdslag. Detta 
resulterade efter bearbetning i 1966 års lag om beredande av sluten 
psykiatrisk vård. Lagen trädde i kraft 1 januari 1967.572 

En viktig punkt för kommittén hade varit att sammanställa klart 
formulerade rättssäkerhetsgarantier: 

Ingen skulle bli intagen om det inte förelåg klara indikationer, 
ingen skulle bli kvarhållen längre än nödvändigt och tvångsåt-
gärder i behandlingen skulle bara användas när det var absolut 
nödvändigt.573 

Dessa rättssäkerhetskrav hade Astrid Väring stridit för 1944, då 
hon gav ut romanen I som här inträden….

Avslutning

Astrid Värings författarskap tas inte upp i någon litteraturhistorisk 
handbok. Hon är idag i det närmaste bortglömd som författare. Men 
på 1920-. 30- och 40-talen var hon en folkkär författare. Romanen 
Katinka blev t.ex. år 1942 års bästsäljare. År 1956 kom hennes sista ro-
man Trollkona ut. I den romanen återvänder författaren till 1800-talet 
och till hembygden Västerbotten. 

Man kan fråga sig varför Astrid Värings böcker så snabbt försvann 
från bokhandelsdiskarna. I Helmer Grundströms brev till Astrid 
 Väring från den 6 december 1959 ges ett par förklaringar. Han skri-
ver i brevet som fi nns återgivet i inledningen att Astrid Väring enligt 
honom var den första stora prosaisten från Västerbotten med sina 
romaner Frosten och Vintermyren. Men ”då Sara Lidman debuterade 
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skrevs det om henne precis som hon var den första. Allt vad som skri-
vits före henne tycktes vara glömt”. Grundström menar att orsaken 
var den att de fl esta recensenter var 40- eller 50-talister, vilka ansåg 
att skönlitteraturen började på 1940-talet. Grundström nämner också 
i sitt brev romanen och fi lmen I som här inträden…, som ju hörde till 
1940-talet. Men Grundström menar att även om Astrid Väring då 
förde en heroisk kamp för bättre sinnessjukvård kom hennes tidigare 
författarskap i skymundan.

Astrid Väring svarade på Helmer Grundströms brev. Tre dagar 
senare den 9 december 1959 skriver hon ett känsloladdat brev i vilket 
speglar sig hennes bitterhet och sorg särskilt över att vara bortglömd 
i hembygden. Brevet inleds på följande sätt:

Kära Helmer!
Tack för ditt vackra och vänliga brev! Vet du, jag blev så rörd 
över vad du skrev, att jag faktiskt grät en skvätt. Man är just inte 
bortskämd med något stöd eller erkännande från hembygden, jag 
känner mig glömd och förbisedd. Min sista bok [Trollkona, 1956] 
blev ej ens recenserad i Umeå förrän en bekant, en lektor, skrev i 
VK [Västerbottens Kuriren] om den. De skyltade ej ens med den i 
bokhandeln. Nog har de förstått att ta kål på den hembygdskär-
lek jag haft en gång. Vad Norrländsk Tidskrift beträffar, så hade 
de en lång artikel om Norrlandsförfattare. Varken du eller jag 
– åtminstone jag – var nämnda. Jag blev så arg, så jag rev sönder 
avierna de skickade o gick ur föreningen. Det kan du hälsa Albert 
Viksten.
 Vad Sara Lidman beträffar så har hon ju lärt en hel del av mig, 
men tro inte att hon låtit höra av sig på något sätt. Nej, man 
skulle vara född i Skåne eller Värmland, där blir man ”diktar-
kung” på bra lite.574

Astrid Väring hade oturen att komma i skuggan av Sara Lidmans 
västerbottensskildringar och av 1940- och 50-tals-modernismen. Och 
hennes kamp för en bättre sinnessjukvård som hon förde i I som här 
inträden…gav henne inte några pluspoäng i litteraturhistorien. Men 
idag när vi inte längre är låsta av 1940-talets modernism och inte hel-
ler av de sociala frågor som var aktuella då, kan Astrid Värings förfat-
tarskap och den tid hon levde i vara värda att undersöka på nytt.
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Summary

From the West-Bothnian Frozen Swamp to Socio-Political Hot Air. Astrid 
Väring – Conservative Author on the Swedish Welfare State.

The author Astrid Väring has not previously been the subject of a 
larger scientifi c work. Today she is all but forgotten, but in the 1920s, 
-30s and -40s she was a popular author. In Astrid Väring’s authorship 
the eternal question of the way man is to keep in contact with her 
roots, is made a theme, for at the same time that society expands, 
the connection to the past becomes harder to capture. Astrid Väring 
mainly wrote historical novels with motives from the landscape of 
Västerbotten in northern Sweden, where she herself had grown up. 
She later moved south.

The thesis takes as a starting point the dichotomy origin – moder-
nity but also, since Västerbotten is situated in northern Sweden, the 
dichotomies north – south, periphery – centre. 

Astrid Väring builds her authorship on a Norrland literary tradition 
that developed in connection with the industrialization. Norrland’s 
richness of natural resources became very important when Sweden 
was industrialized during the later part of the 19th century. In Norr-
land a kind of literature appeared that glorifi ed nature, the province 
and its history, often in contrast to the exploitation of land and forest 
that the forestation industry brought. There appeared an antagonism 
between periphery and centre, in which the Norrland authors asserted 
their previously disregarded province in relation to southern Sweden. 
But in this dichotomy lies an ambivalence, for at the same time that 
they wanted to assert their own culture and their forgotten past, they 
were infl uenced by Southern culture and modernity and dependent 
on a Southern public. 

The thesis stresses the similarity with post-colonialism and the split 
position the post-colonial society takes between native and Western. 
Post-colonialism points at an inescapable dilemma. Like the Norrland 
authors – that in their asserting of their periphery are infl uenced by 
the centre – it is necessary for the authors of the post-colonial society, 
when they want to assert their anti-colonialism, to use methods and 
refer to values that the colonial powers have made available. 

With the Norrland tradition as a backdrop Astrid Väring appeared 
as an author in the 1920s. She constructs a piece of Västerbotten way 
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before the nowadays acknowledged authors confronted the oral and 
written tales from the same landscape. She is by that a precursor to 
Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lundgren and to a certain extent 
P. O. Enquist.

Four of Astrid Väring’s novels are analyzed in the thesis. These are 
Frosten (1926), continued in Vintermyren (1927) in chapter 2. Katinka 
(1942) is analyzed in chapter 3 and I som här inträden… (1944) in 
chapter 4. These novels display the width of the authorship. In the 
bildungsroman Frosten continued in Vintermyren the confl ict between 
old and new is in focus. The prize competition novel Katinka is to a 
certain extent written in a genre of popular literature to fi t as a maga-
zine serial. The tendency novel I som här inträden… attacks the mental 
health care in Sweden of the 1940s but it also levels criticism against 
the power structures in the Swedish Welfare State.

Access to a wealth of archive material that hasn’t previously been 
used in literary scholastic research has made it natural to combine a 
biographic method with a literature sociological reading in the thesis. 
When analyzing the novels, external conditions – such as economic, 
social and political ones – having had importance to the author at the 
time of writing have therefore been taken into account. In the bio-
graphic presentation are emphasized specifi cally the early journalistic 
activities of  Astrid  Väring that gave her training for the future writing. 
The author’s right wing political engagement in the 1930s is given 
 illumination as are her efforts of criticism of society in the mid-1940s. 
Also included in the thesis, in connection to the analysis of each novel, 
is a section describing the reception of the novel when it fi rst appeared. 
Since the authorship of Astrid Väring is conspicuously absent in the 
literary manuals it has been of interest to see how the reviewers per-
ceived the novels when they fi rst appeared and to compare these views 
with how the novels can be read today. As for I som här inträden… the 
section of reception has been enlarged to include more readers than 
the reviewers since it is a novel of such marked tendency.

With Frosten and Vintermyren the author creates a picture of Väs-
terbotten far from the center of modernity and depicts a peasant po-
pulation in a small Västerbotten village in the 1860s and 1870s. In the 
novels, folkloric culture and its myths are given wide space. But what 
is new about the novels is their fresh and down-to-earth portrayal 
of nature, something which sets the author apart from many of the 
earlier Norrland writers with their romantic and stereotyped depic-
tions. When Astrid Väring, from her southern horizon, tells about the 
Västerbotten outpost it is tradition and belonging that she celebrates 
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in contrast to industrialism. But at the same time Frosten and Vinter-
myren form a bildungsroman which is a genre of modernity. The pro-
tagonist of the novels is an orphaned farmer’s son. The reader follows 
his growing up as the foster-son of the richest farmer in the village, 
over outsideship and student years in the alien city to his return to the 
village as its leader. There he and the other farmers together create a 
modern farm with the sights set on the future.

In the reviews of Frosten it is clear that the predominant preconcep-
tion in the papers in mid- and southern Sweden was the suspicion that 
Frosten was yet another sentimental Norrland-romantic production. A 
suspicion that was soon refuted as it became clear that Frosten had its 
own luminosity. The newspaper critics up north, on the other hand, 
were ravingly enthusiastic and acclaimed this genuine account of pea-
sant-life in exaggerated wording. Vintermyren however, was judged in 
a somewhat different way. In this case the novel dealt with how to 
handle the transformation of the Swedish society, in a time of people 
breaking up and moving in to the cities. The assessment of Vintermy-
ren was therefore partly a question of how the reviewers related to this 
process. Hence the more radical reviewers of that time only saw the 
returning of the protagonist to the farmer village as reactionary and 
disliked the novel whereas the conservative critics hailed the deeply 
rooted traditionalism of the story.

The novel Katinka competed for fi rst prize in a literary prize com-
petition. In the directives of the arrangers it was clear that the novel 
was to be suited as a serial for a magazine but also to give material to a 
popular fi lm. Furthermore the novel was to have literary quality. This 
balancing act between three different desires Astrid Väring solved 
in a way such that she in her story returned to a Västerbotten with 
which she was very familiar. She sets the story in the war of 1808-1809 
 between Sweden and Russia and by doing so she gets a connection to 
the ongoing world war. To this she adds a romantic love story.

Katinka was written at the beginning of World War II. That was 
a time when freedom of press was limited in order to make it harder 
to spread offending statements of foreign powers. This lead many 
authors to use allegorical or historical periphrasis to form a politi-
cal message. Other authors chose to pursuit the offi cial line in their 
works, i.e. to assert Sweden’s neutrality and independence. This kind 
of literature is collectively known as literature of beredskap (Swedish 
translating roughly to military preparedness). It was subjected to harsh 
criticism after the war for being obliging and also for its rethoric of 
Swedishism. But as stated, there were authors who in roundabout 
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ways, criticized defeatism and the policy of appeasement in their 
works. To this group belongs Vilhem Moberg whose novel Rid i Natt! 
(Ride This Night) appeared in 1941. In the thesis a comparative study 
is made between Rid i Natt and Katinka to clarify the novels’ relation 
to the offi cial neutrality. Both are set in historical time and deal with 
a free people whose freedom is threatened from an outside enemy. 
Motive and composition have great similarities in the novels, but the 
confl icts between the resident people and the enemy develop com-
pletely differently. In Rid i Natt people are urged to rebel against the 
enemy, in Katinka a more cautious wait-and-see attitude is encoura-
ged.  Katinka thus shows proof of acceptance of the policy carried out 
by the coalition government during the war. The biographical investi-
gation shows that the author, at the time, was involved in associations 
with roots in nationalism and sympathies for Germany.

In connection with the novel Katinka the view of popular literature 
during the 1940s is dealt with. For a novel that was to run as a serial 
in a magazine one could count on a tough treatment. Despite the 
fact that Astrid Väring won fi rst prize with Katinka and that it was 
the best- seller of 1942, the overall criticism was very negative. Some 
reviewers feared that prize competitions would have an adverse effect 
on public taste, for what came out of these competitions, that tried to 
encroach on the literary market, was in fact pure mass culture. Some 
research ers say that the pejorative view of popular literature that pre-
vailed during the 1940s no longer exists. Today neither the canon nor 
popular literature appear as very uniform or well defi ned categories.

When I som här inträden... appeared in 1944 the foreign pressure 
had eased which made it possible to write without regard to German 
interests. Astrid Väring then returned to her criticism of phenomena 
of modern society. In her novel she directs a harsh attack against the 
governmental mental health care at Swedish mental hospitals. The 
mental health care had been the subject of criticism in books and in 
the daily press long before Astrid Väring’s novel. With I som här inträ-
den… the debate picked up again. There weren’t many reviewers that 
judged the novel by its artistic values, most reviewers like doctors and 
part of the public in question took a stand for or against the tendency 
of the novel. In the analysis of the novel it is clearly shown how the 
author, in a step by step fashion, builds her criticism by letting her 
protagonist successively become aware of the violation of which he 
is being submitted, at the same time at which he reveals the corrupt 
power elite of society.

In connection with the analysis of I som här inträden… the tendency 
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novel genre and other genres close to it, e.g. the indignation novel 
and the key novel are discussed. These concepts were used in the 
reviews when the novel fi rst appeared. It can be concluded that few 
researchers have treated the tendency novel in any theoretical work. 
Susan Robin Suleiman, however, has in her book The Ideological Novel 
as Literary Genre (1983) made a theoretical examination of a subgenre 
close to the realistic novel. She calls it roman à thèse. This subgenre is 
used as a basis for the analysis.

With I som här inträden… the thesis tries to clarify the role of lite-
rature in social matters. Lars Furulund has in his research examined 
what it takes for the text of an author to be successful as a moulder of 
public opinion. Astrid Väring built on an earlier criticism of the men-
tal health care. Her novel was fi lmed, she wrote agitatorial articles in 
the daily press and furthermore two more books on the subject, Du 
skall icke dräpa (1946) and Föranleder ingen åtgärd (!947). That way the 
debate was kept alive for a few years. But because of the one-sidedness 
of the agitation and the lack of backup from larger bodies, the debate 
lost its actuality and it eventually petered out. If Astrid Väring contri-
buted in some way to the change of society’s view of mental health 
care, the consequences for herself were that not only I som här inträden 
but eventually her entire authorship was forgotten.

Even tough there appears to be a big differences in the author’s 
purposes with her four novels, there is still a common theme in all 
of them. This has to do with the author’s images of her roots in Väs-
terbotten. There is a longing in the novels to nature and freedom, to 
something pristine and real – a dream of Utopia. This longing is in an 
ambivalent relation with the view of the civilized world. The novels 
swing between belonging and outsideship and search for the past.

Översatt av Johan Viberg
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E. O., ”I som här inträden… En pamfl ett”, Sundsvalls Tidning 18.11.1944
”En svensk Dreyfus”, Nya Samhället 22.11.1944
Hamrin-Thorell, Rut, ”Karikatyr”, Idun 1944:48
Viksten, Albert, ”Är du klok?”, Arbetarbladet 2.12.1944
Elgström, Anna-Lenah, ”En lidandes-historia”, Morgon Tidningen/Social Demokraten 

13.12.1944
Holmberg, Olle, ”Astrid Värings anklagelse”, Dagens Nyheter 14.12.1944
Mjöberg, Jöran, ”Fläckat patos”, Bonniers Litterära Magasin 1944:december
Rössel, James, ”I stället för en recension av A. Värings roman”, Aftontidningen 

8.1.1945
Lernevall, Lennart, ”Är våra sinnessjukhus koncentrationsläger?”, Hudiksvalls Nyheter 

3.2.1945
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Arbeten av Astrid Väring

Romaner, noveller, diktsamling
I rang med husets katt [Roman] (Stockholm, 1924)
Frosten. Skildring från 1860-talets Västerbotten (Stockholm, 1926)
Vintermyren. Berättelse (Stockholm, 1927)
Marja. Berättelse från fjället (Stockholm, 1928)
Vådeld. Noveller (Stockholm, 1930)
Manuel, I Mörkrets väldighet [Roman] (Stockholm, 1931)
Manuel, II Det vita molnet [Roman] (Stockholm, 1933)
Skeppet Viktoria. Noveller (Stockholm, 1932)
Utanför. Dikter (Stockholm, 1933)
Släkten. Roman (Släkten, I) (Stockholm, 1934)
Ett skepp kommer lastat. Roman (Släkten, II) (Stockholm, 1935)
Känner du väl det land. Roman (Släkten, III) (Stockholm, 1936)
Härmfågeln. Roman (Släkten, IV) (Stockholm, 1939)
Längtan heter vår arvedel [Roman] (Stockholm, 1941)
Katinka [Roman] Stockholm, 1942)
I som här inträden… [Roman] (Stockholm, 1944)
Du skall icke dräpa [Roman] (Stockholm, 1946)
”Föranleder ingen åtgärd” (Stockholm, 1947)
Trollkona [Roman] (Stockholm, 1956)

Appendix

Artiklar och recensioner av Rita [pseud. för Astrid Glas] i Västerbottens Kuriren 1916-1919

År 1916
”November. Schopenhauer och hunden”, 7.11.1916.
”Teater: Bröllopet på Ulvåsa”, 9.11.1916.
”Litteratur: Bengt Berg, Där kriget rasar”, 14.11.1916.
”Per Sundbergs utställning”, 18.11.1916.
”Litteratur: Svenska drottningar”, 23.11.1916.
”En titt in till de små på arbetsstugan”, 28.11.1916.
”Till allas vår Store-Bror”, 7.12.1916.
”Litteratur: Arvid Knöppel, Vildmarksbilder”, 7.12.1916.
”Litteratur: Romain Rolland, Beethoven”, 8.12.1916.
”Litteratur: Bengt Berg, En german”, 16.12.1916.
”Julböcker, snö och sjungande husliga ekonomer”, 18.12.1916.
”Ett besök på Strömsörs skolor”, 24.12.1916.
”Nyårssaga: Vad Lapp-Ante såg nyårsnatten”, 31.12.1916.

År 1917
”Utförsbackar och hemlösa kattor”, 13.1.1917.
”Teater: Skådebanans tre föreställningar”, 15.1.1917.
”Hem i Sverige, Nationalföreningens mot emigrationen kvartalsskrift”, 23.1.1917.
”Uppfostran, olika slag”, 25.1.1917.
”Litteratur: Dr Armgaard Karl Graves, En hemlig agents avslöjanden”, 26.1.1917.
”Umeå teater: Pängar”, 29.1.1917.
”Kådbaronessan Noblesse oblige”, .1.2.1917.
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”Umeå teater: Flickornas Alfred”, .8.2.1917.
”Litteratur: Emil Svensén, Svenska historien för svenska folket”, 9.2.1917.
”Litteratur: Våra medisinalväxter av Gustaf Lind och Nils de Verdier”, 10.2.1917.
”Hemslöjdsvinster”, 16.2.1917.
”Teater: Det gamla spelet om Envar”, 16.2.1917.
”Mardi gras och fettisdag”, 20.2.1917.
”Minerva: Kapten Falks föreläsning om Gustaf IV Adolf”, 24.2.1917.
”Det röda korset”, 3.3.1917.
”Minerva förr och nu”, 2.3.1917 och 5.3.1917.
”Umeå teater: Blå musen”, 4.3.1917.
”Röda korsets basar”, 5.3.1917.
”Minerva: Rektor Granérs föreläsning om folksagorna”, 6.3.1917.
”Lappslöjd”, 13.3.1917.
”Minerva: Red. Gafvelins föreläsning, ’En färd till Spetsbärgen’ ”, 13.3.1917.
”Litteratur: Alphonso de Chateaubriant, Toner i natten”, 19.3.1917.
”Teater: Vad ska’ folk säga?”, 26.3.1917.
”Minerva”, 29.3.1917.
”Litteratur: Johanna Bengtzén, Dagmar”, 3.4.1917.
”Minerva: Rektor M. Grenanders föreläsning, Äro stjärnorna bebodda?”, 13.4.1917.
”Litteratur: Svenska Turistföreningens årsskrift”, 14.4.1917.
”Litteratur: Ivan Turgenjev, Min första kärlek”, 20.4.1917.
”Issay Mitnitzkys konsert”, 21.4.1917.
”Umeå teater: ’Frökens man’ ”, 7.5.1917.
”Litteratur: Erckmann-Chartriau, Vännen Fritz”, 8.5.1917.
”Tekniska skolans utställning”, 12.5.1917.
”Umeå teater: Konung för en dag”, 16.5.1917.
”Älven går…”, 18.5.1917.
”Seminaristernas körafton”, 21.5.1917.
”Seminaristernas gymnastikuppvisning”, 26.5.1917.
”Litteratur: Otto Anthes, Jorden runt till fronten”, 5.6.1917.
”Flaggans dag i Umeå. Deltagande av tusentals människor, […] Fröken Astrid Glas’ 

tal”, (återgivet in extenso) 7.6.1917.
”Litteratur: Ernst Zahn, Storbonden”, 12.6.1917.
”Litteratur: Ester Norén, Kokning i låda. Råd och recept”, 21.6.1917.
”Havet”, 29.6.1917.
”Litteratur: James Strahan, Marskalken”, 11.7.1917.
”Kvinnan. En kemisk analys av Otto Witt”, 20.7.1917.
”Barnavårdskursen”, 24.8.1917.
”Umeå teater”, (Lyckobarnet), 3.9.1917.
”Umeå teater”, (Drachmann, Det var en gång), 10.9.1917.
”Barnens egen täppa”, 11.9.1917.
”Konsärveringskursen”, 12.9.1917.
”Minerva: D:r Söderman om Romain Rolland”, 15.9.1917.
”Litteratur: W. A:son Grebst, Bröd”, 22.9.1917.
”Umeå teater: Tjuven”, 27.9.1917.
”Umeå teater: Molusken”, 29.9.1917.
”Höst”, 2.10.1917.
”Litteratur: Två ’Hemmets handböcker’ ”, 4.10.1917.
”En dag med ’lanthushållerskorna’ i Degerfors”, 9.10.1917.
”Minerva: Kyrkoherde Sam. Stadener om ’Striden mellen kyrka och stat i Frankrike’ 

”, 11.10.1917.
”Fru Elsa Rydin-Öbergs konsärt”, 12.10.1917.



287

”Umeå teater: Högt spel”, 15.10.1917.
”Otto Witt och konsten att göra böcker av elekrolyt”, 15.10.1917.
”Minerva: Lektor Fredborg om vårt tal- och skriftspråk”, 23.10.1917.
”Umeå teater: Mönster-skyskraparen”, 31.10.1917.
”Minerva: ”Dosenten Kjellman om vårt land”, 3.11.1917.
”Litteratur: Elf Norrbo, Fläckar i solen”, 5.11.1917.
”Minerva: Gunnar-Bohmans afton”, 8.11.1917.
”Låtom oss byta! Smör bytes mot begagnad korkmatta”, 15.11.1917.
”Två reformationsböcker. Carl Dymling, Martin Luther, Rurik Holm, Olavus Petri”, 

15.11.1917.
”Umeå teater: Signora Cavallini”, 16.11.1917.
”På dockmottagning”, 17.11.1917.
”Minerva: Redaktör Rosén om sin Tärnaresa”, 21.11.1917.
”Litteratur: Ejnar Smith, Kristoffer Gullicks kärlek”, 21.11.1917.
”Umeå teater: Halvblod”, 26.11.1917.
”En titt på Hemslöjden”, 27.11.1917.
”Minerva: Skriftställaren E. H. Thörnberg om ståndssirkulationen”, 4.12.1917.
”Arbetsstugans försäljning”, 8.12.1917.
”Litteratur: Mari Mihi, De gamla herrarna”, 14.12.1917.
”Litteratur: Kvällsol. En antologi”, 18.12.1917.
”Litteratur: Wilhelm Annér, Från fronter och krigsländer”, 20.12.1917.
”Dockan”, Julnummer, 21.12.1917.

År 1918
”Umeå teater: Glatt humör”, 2.1.1918.
”Litteratur: Agnes Günther, Helgonet och Narren”, 5.1.1918.
”Minerva”, (professor S. Herner om Egypten och Palestina på Moses tid), 8.1.1918.
”Umeå teater: Teaterrecension. En piga bland pigor”, 11.1.1918.
”Minerva: Fru Vifell om hälsovård förr och nu”, 22.1.1918.
”Umeå teater: Röda Änkan” 26.1.1918.
”Minerva: D:r Barr om Nietzsche”, 29.1.1918.
”Minerva: D:r Barr om Albert Engström”, 31.1.1918.
”F.K.P.R. [Föreningen för Kvinnlig Politisk Rösträtt]”, 7.2.1918.
”Litteratur: W. M. Thackery, Fåfängans marknad”, 11.2.1918.
”Minerva: Fröken Nilla Florells landsmålsafton”, 12.2.1918.
”Fettisdag”, 13.2.1918.
”Fr. Ekmans dramatiska afton”, 18.2.1918.
”Umeå teater: Kvinnodjävulen”, 23.2.1918.
”Minerva: Kand. Bjurström om Socialism i antiken”, 26.2.1918.
”Klädsömnadskursen”, 27.2.1918.
”Minerva: Dosenten von Sydow om spöken och varsel”, 2.3.1918.
”Umeå teater: Pyramus och Tisbe”, 9.3.1918.
”Minerva: D:r K. H. Giertz om blindtarmsinfl ammationen”, 12.3.1918.
”Klädkursens utställning”, 19.3.1918.
”Minerva: Peterson-Berger afton”, 21.3.1918.
”Folkkökets invigning”, 3.4.1918.
”Minerva: Minervas Årsmöte” 4.4.1918.
”Minerva: Dosenten J. Frödin om jordens uppkomst och ålder”, 6.4.1918.
”Topelius-afton”, 8.4.1918.
”Minerva: Antikvarien Scnittger om Sverges älsta bebyggande”, 16.4.1918.
”Umeå teater: Dansösen”, 18.4.1918.
”Umeå teater: Ett dockhem”, 26.4.1918.
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”Minerva: Emil Svensén om Polens undergång och frihetskamp”, 27.4.1918.
”Umeå teater: ’360 fruar’ ”, 10.5.1918.
”Tekniska skolans utställning”, 11.5.1918.
”Umeå teater: Fata morgana”, 13.5.1918.
”Umeå teater: Tiggarstudenten”, 15.5.1918.
”Radisse-Nordbärger konsärten”, 1.6.1918.
”Litteratur: Ernst Zahn, Severin Imbodens kärlek”, 6.6.1918.
”Seminaristernas dag”, 8.6.1918.
”Litteratur: En s.k. ’roman’, K. G. Ossiannilsson, Grevarna Andersson”, 11.6.1918.
”Konsärten”, (i kyrkan), 13.6.1918.
”Våra sommarbarn från Stockholm. De små skelleftågästerna i Vännäs. En titt i vag-

nen, medan tåget väntar”, 15.6.1918.
”Umeå teater: Struense Gamla Heidelberg”, 9.9.1918.
”Dagen efter Barnens dag”, 10.9.1918.
”Om Döderhultarn och annat”, 17.9.1918.
”Umeå teater: Skådebanans och Minervas första teaterafton”, (Hjalmar Meidells Mor-

gongryning). (Recensionen ej undertecknad, men sannolikt har Rita skrivit den), 
26.9.1918.

”Umeå teater: Skådebanans och Minervas andra teaterafton”, (Strindbergs Påsk). (Re-
censionen ej undertecknad, men sannolikt har Rita skrivit den), 28.9.1918.

”Umeå teater: Struense”, 8.10.1918.
”Umeå teater: Fanvakt”, 9.10.1918.
”Minerva: Dr Gerda Lidforss av Geijerstam om närvositeten”, 16.10.1918.
”Hos dem som ha det värst. En rond med församlingssystern”, 21.10.1918.
”Umeå teater: Baldevins bröllop”, 23.10.1918.
”Minerva: Kapten Falk om ’Kungar, drottningar och diplomater’ ”, 24.10.1918.
”Umeå teater: Dorian Gray”, 29.10.1918.
”Minerva: Sven Kjellströms musikafton”, 1.11.1918.
”Umeå teater: För drottningen”, 2.11.1918.
”Minerva: Barnavårdskonsulenten Backman om Barnavårdsmannen”, 7.11.1918.
”Umeå teater: Tösen från Stormyrtorpet”, 14.11.1918.
”Kokbok i dyrtid. Kristidsrecept samlade av Célie Brunius”, 15.11.1918.
”Minerva: Löjtnant Cederström om fl ygning”, 19.11.1918.
”En celeber främling på besök i Umeå. Red. Quiqoranco från Söderhavsöarna”, 

28.11.1918.
”Minerva: Red. Gafvelin om ’Nybyggarliv i Västerbottens fjälltrakter’ ”, 10.12.1918.
”Litteratur: Bengt Berg, De rikas hunger”, 10.12.1918.
”Ljust i alla hem under jul! Skänk ett bidrag till V-K: julinsamling för fattiga hem på 

landsbygden”, 17.12.1918.
”Minerva: D:r Giertz om röntgenundersökningen”, 17.12.1918.
”Där julblommorna drivas upp”, 19.12.1918.
”Fredsjulens marknad. Vad vi kunna få och vad vi måste betala”, 23.12.1918.
”Fred!”, (Dikten är undertecknad Astrid Glas), Julnummer, 24.12.1918.
”När julpängarna komma”, 24.12.1918.

År 1919
”Minerva: Prof. Herner om ’Egypten och israelitiska profetior’ ”, 14.1.1919.
”Minerva: Adj. Lönnqvist om konsten att spå väder”, 21.1.1919.
”Umeå teater: Trollebokungen”, 22.1.1919.
”Umeå teater: Hin och smålänningen. Folklustspel”, 25.1.1919.
”Minerva: Dir. Celsing om Holland”, 28.1.1919.
”Minerva: Pastor Lagerstedt om Jenny Lind”, 4.2.1919.
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”Umeå teater: Teaterrecension. Vackra fruar”, 6.2.1919.
”Minerva: Fröken Hörndahls konsärt”, 15.2.1919.
”F.K.P.R. [Föreningen för Kvinnlig Politisk Rösträtt]”, 18.2.1919.
”Umeå teater: Kronbruden”, 20.2.1919.
”Minerva: Adj. Dahlberg om vårt svenska folk”, 25.2.1919.
”Minerva: Redaktör Carlsson om August Strindberg”, 8.3.1919.
”Minerva: Kyrkoherde Svartengren om gamla svenska ordspråk”, 13.3.1919.
”Bostadsbristen. Lektor Klaréns föreläsning vid Kvinnornas upplysningskurs”, 

19.3.1919.
”Samhällets försörjningsplikt. Fru Lilly Holms föredrag i upplysningskursen”, 

21.3.1919.
”Kvinnoröster”, 21.3.1919.
”Äktenskaps- och barnavårdslagstiftningen. Fru Elsa Gafvelins föredrag i kvinnornas 

upplysningskurs”, 22.3.1919.
”Umeå teater: Johansson och Vestman”, 24.3.1919.
”Minerva: Fröken Clara Wahlström om passionsspelen i Oberammergau”, 26.3.1919.
”Mitnitzky-konsärten”, 29.3.1919.
”Sångarförbundets jubileumskonsärt” 7.4.1919.
”Umeå teater: En okynnig hustru. Lustspel”, 11.4.1919
”Minerva: Tärminens sista föreläsning och årsmötet”, 15.4.1919.
”Umeå teater: Flirt”, 24.4.1919.
”Artisten Lindqvists utställning på Hemslöjden”, 30.4.1919.
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Personregister

Abelli, Bror 58
Adorno, Theodor W. 26, 178, 256, 269, 276
Ahlgren, Stig 151
Alariksson Norrsell, A. 193, 270, 275
Almqvist, Carl Jonas Love 67, 108, 184, 190, 210, 238, 269, 276f
Althusser, Louis 186
Ambjörnsson, Ronny 256, 282
Anderson, Olof 147
Andersson, Dan 23, 35, 96, 257, 282
Aronson, Stina 261, 276
Asklund, Erik 111
Attorps, Gösta 23, 42, 258, 276
Bachtin, Michail 212, 272, 276
Balgård, Gunnar 86, 256, 262, 276f
Barr, Knut 75, 261, 284
Beardsley, M. C. 18, 255, 277
Beecher-Stowe, Harriet 184
Bengtsson, Frans G. 152, 177
Berg, Carl-Henrik 257f, 277
Berg, Gösta 92, 262, 277
Berg, Ruben G:son 121
Berger, Margareta 259, 277
Bergqvist von Mirbach, Magda 56, 128, 138-145, 156f, 174, 178, 
180, 265, 277
Bergsten, Staffan 255, 269, 277f
Betensky, Carolyn 186f, 269, 277
Bjerre, Poul 273, 277
Björck, Peder 241, 274f
Björck, Staffan 91,184f, 188f, 191, 237, 256, 262, 269, 277
Björk, Kaj 240f, 274, 277
Björkman, Carl 145ff, 266, 281
Björkman, Jenny 199ff, 208, 221, 231, 271ff, 277
Bjørnson, Bjørnstjerne 74, 113
Blomberg, Barbro 256, 279, 282
Borglund, Harry 268, 284
Borgström, Eva 269, 277
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Borgwall, Manne 260, 284
Borin, Bertil 273, 284
Bourdieu, Pierre 19, 256, 277
Bourget, Paul 188
Brandell, Gunnar 152, 267, 277
Brandes, George 184
Bremer, Fredrika 27, 117, 184
Bromfi eld, Louis 146
Brändström, Carl 256, 277
Brändström, Kjell-Arne 34, 257, 277
Brännström, Olaus 262
Burman, Carina 18, 255, 277
Bülow-Ringström, Carin Ester 232, 273, 277
Böök, Fredrik 75ff, 261, 279, 284
Cederberg, Torsten 268, 284 
Clark Nelson, Marie 261, 277                      
Clayhills, Harriet 269, 277
Dahlstedt, Helge 42, 258, 277
Dalkvist, Otto 37, 40, 42f, 45, 97, 109, 258, 277
Danielsson, Ruth 22, 274f
Dante, Alighieri 208, 223, 273, 277
Dearden, Harold 131
Delblanc, Sven 153, 191, 267, 270, 277, 280
Delius, Birgitta 22, 277
Didring, Ernst 113, 262
Dixelius-Brettner, Hildur 68ff, 87, 260, 278
Dostojevskij, Fjodor 212, 272, 276
Dymling, Carl Anders 147
Edgren, Gustaf 147
Ehrenkrona, Anne-Marie 268, 278
Ekselius, Eva 23
Elgström, Anna-Lenah 235f, 273, 284
Elovson, Harald 183f, 269, 278
Enquist, Per Olov 16, 23, 250
Entzenberg, Claes 255
Erdmann, Nils 74, 261, 284
Ericsson, Tom 261, 278
Eriksson, Bengt Erik 271, 281
Eriksson, Gösta 238, 241, 273ff, 278
Eriksson, Ing-Marie 192
Erixon, Sigurd 262, 277
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Escarpit, Robert 20, 149, 266, 278
Fagerström, Allan 273, 278
Fjelkestam, Kristina 264, 278
Fogelklou, Emilia 50
Foucault, Michel 186, 199
Fowler, Alastair 269, 278
Franzén, Frans Mikael 27, 39, 257
Friedman, Susan Stanford 124
Furuland, Lars 19f, 182, 243, 245, 253, 256, 274, 278, 282
Furuskog, Jalmar 78, 83, 261, 276f
Fåhraeus, Rudolf 51, 259, 278
Gaunitz, Sven 262, 278
Gedin, Andreas 266, 281
Gehlin, Jan 141f, 263, 266, 278
Geijerstam, Gustaf af 41f, 48, 70, 257, 280
Genette, Gerard 190, 233, 270, 278
Glas, Karl Erik 49, 53
Glas, Matts 83
Glas, Rosa f. Scharin 50, 52, 194, 259
Glas, Tyra 6, 21, 50, 62f, 113, 120, 122, 125, 129f, 133, 137, 144, 
148, 178, 194ff, 260, 263-271, 275
Godin, Stig-Lennart 42ff, 108, 258, 262, 278
Goldkuhl, E. 238f, 275
Granlid, Hans 23, 31, 37f, 43, 45, 256ff, 278
Grundström, Helmer 15, 22, 36, 246f, 255, 257, 274f, 278
Grönwall, Lars 221, 270, 273f, 278
Gullberg, Hjalmar 147f, 153, 170, 177, 264, 279
Gummerus, E. R. 177, 268
Gårdlund, Torsten 152
Götselius, Thomas 183, 269, 278
Hadenius, Stig 263, 278
Hættner Aurelius, Eva 182f, 187, 269, 278
Hall, Viveka [pseud.] se Bülow-Ringström, Carin Ester
Hallström, Per 41, 113, 258, 278
Hammenhög, Waldemar 148, 177, 266, 276
Hamrin-Thorell, Rut 234, 273, 284
Hamsun, Knut 12, 113
Hansson, Cecilia 255
Hansson, Per Albin 115, 152, 154, 267, 279
Harnesk, Börje 261, 278
Hasselberg, Gudmar 72, 75, 257, 260f, 283
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Hazelius, Arthur 34
Hedenberg, Sven 242, 274, 378
Hedenvind-Eriksson, Gustav 37, 44, 97, 100, 258, 278
Hedvall, Yngve 263, 281
Heidenstam, Verner von 28, 35, 91, 256, 277
Hellström, Gustaf 177
Hemming-Sjöberg, Axel 272, 278
Hertzman-Ericsson, Gurli 141ff
Holgersson, Leif 221, 270, 273f, 278
Holm, Birgitta 23, 258, 278
Holmberg, Claes-Göran 268, 272, 278
Holmberg, Olle 22, 73, 75, 209, 234, 261, 272f, 283f
Horkheimer, Max 26
Häger, Bengt Åke 272, 278
Häggström, Märta 278
Högberg, Olof 23, 35, 37, 39f, 45-48, 68ff, 72, 93, 98f, 108, 110, 
258, 280 
Högberg, Yngve 190, 203, 205f, 208, 225f, 271f, 279
Högström-Löfberg, Elisabeth 131
Hökerberg, Folke Lars 6, 22, 127f, 130-133, 135-138, 145, 156, 
264f, 276
Idestam-Almquist, Bengt 273, 279
Idström, Nils W. A. 232, 273, 279
Ingelow, Jules 108, 262, 279
Isaksson, Anders 152, 267, 279
Izikowitz, S. 245f
Jansson, Henrik 23
Jarl, Sigurd 206
Jensen, Thit 139
Johansson, Alf W. 267, 279
Johnson, Eyvind 141, 153, 170
Jonsson, Kjell 256, 283
Jonsson, Stefan 19, 256, 279
Jonsson, Thorsten 22f, 26, 37, 39f, 176f, 180, 257, 268, 279, 284
Julén, Björn 140, 142, 265, 279
Järvstad, Kristin 202, 271, 279
Jönsson, Lars-Eric 199, 201, 223, 271, 279
Karlfeldt, Erik Axel 35, 136
Kassman, Gunnar 190, 203, 205, 208, 223f, 226, 271, 279
Kihlman, Herman 268, 284
Kinberg, Olof 198, 201, 203, 207
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Kjellgren, Josef 111
Kleberg, Olof 259, 279
Kleen, Else 207, 234, 273, 284
Knutsen, Nils M. 20, 32, 256f, 279
Koch, Martin 23, 37, 40, 42, 44f, 97, 109, 256f, 278
Konow, Ulf von 137, 143
Krusenstjerna, Agnes von 190, 202f, 223, 234, 271, 279
Krüger, Paul 272, 279
Källström, Staffan 262, 281
Læstadius, Ferdinand 267, 279
Lagercrantz, Olof 271, 279
Lagerkvist, Pär 170
Lagerlöf, Selma 35, 50, 177
Landgren, Bengt 153ff, 264, 267, 279
Landquist, John 35, 76f,110, 113,175, 261, 268, 283f
Larsson i By, Carl 73, 261, 268, 283f
Larsson, Evert 255, 282
Larsson, Lisbeth 20, 151, 165, 266ff, 279
Lawrence, D[avid] H[erbert] 14
Lernevall, Lennart 236, 273, 284
Lidforss af Geierstam, Gärda 270, 272, 275, 284, 288
Lidman, Sara, 16, 23, 246f, 250
Lilja, Gertrud 113f, 262f, 276
Lindberger, Örjan 258, 279
Lindblad, Göran 261, 279
Linder, Erik Hjalmar 152, 267, 279
Lindgren, Angelica 158, 268, 275
Lindgren, Torgny 16,23, 250
Lindhagen, Carl 198, 206, 219, 227, 234, 271, 279
Lindin, Ester 264
Lindquist, Sven-Olof 32, 256, 279, 282
Lindström, Erik 108, 262, 279
Linné, Carl von 27
Lo-Johansson, Ivar 141, 182, 234, 243, 245
Lundgren, Åke 16, 250, 262, 279
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