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Abstract
Askander, Mikael, 2003.  Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga roman-
konst. (Modernity and Intermediality in Erik Asklund’s Early Novels), Acta Wex-
ionensia nr 29/2003. ISSN:1404-4307, ISBN: 91-7636-381-3. Written in Swedish with a
summary in English.

Modernitet och intermedialitet is the first major study of the Swedish modernist
writer Erik Asklund (1908-1980) and his works. The thesis consists of an intro-
ductory chapter and three close readings of Asklund’s early novels Kvinnan är
stor (The Woman is Great, 1931), Lilla land (A Small Country, 1933), and Fan-
far med fem trumpeter (A Fanfare with Five Trumpets, 1934). In these novels,
Asklund depicts modernity in Sweden in the 1930’s.
     Exploring the modernity of the 1930’s in Asklund’s novels, especially the
contemporary media situation turns out to be one of the most important aspects.
Asklund wrote stories about film, music and various forms of visual culture,
(photography, for instance). These different forms of art and media play an im-
portant role for Asklund’s writings, not only thematically, but also narationally.
In my analyses, I put forward different theoretical aspects of intermediality. In
this context, the ideas of Werner Wolf have been especially useful to my exami-
nations of the intermedial aspects in Asklund’s works.
     In the novel Kvinnan är stor, Asklund tells the story about the young woman
Lydia, who moves from the countryside to the big city of Stockholm. She then
learns to decode the modern urban society, and becomes a modern woman. In
Kvinnan är stor, intermediality is expressed mainly through various connections
to film and photography.
     The modernization of Sweden in the early 20th century was much a question
of the countryside becoming modern. In Lilla land, Asklund depicts this process.
The novel is one of the first works ever focusing the forming of the Swedish wel-
fare state project. The story is told in a cinematic or filmical way.
     The third novel to be analysed in the thesis is Fanfar med fem trumpeter. This
is one of the first Swedish jazz novels. Asklund tells the story about five young
unemployed men in Stockholm who form a jazz orchestra, and make a career.
The novels characters experience everyday life as “medialized”; they compare
reality with music, film, and photography.
     These novels, as well as all Asklund’s writings from the 1930’s, are important
contributions to the “story about Sweden becoming a modern country”. This
“story” consists of the novels, short stories and poems written in the early dec-
ades of the 20th century in Sweden.

Key words
Swedish 1930’s, modernity, intermediality, modernism, medialization, Josef
Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson, Gustav Sandgren, Five young men,
jazz novel, cinematic novel, popular culture, visual culture, urban life, Stock-
holm novels





”There’s more to life than books, you know
But not much more”

(Steven Patrick Morrissey)
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1. Inledning

Författaren, staden, filmen — en ingång till ett
författarskap
De mest centrala idéer som skall föras fram i föreliggande avhandling om för-
fattaren Erik Asklund (1908-1980) kan avtäckas i ett enda ögonblick — ett
ögonblick som utgörs av en kort filmsekvens. Jag tänker på den kortfilm som
Asklund år 1931 gjorde tillsammans med Artur Lundkvist, Stig Almqvist och
Eyvind Johnson och som bär titeln Gamla stan. I filmens inledning syns Asklund
i närbild när han deklamerar dikten ”Gamla stan”, skriven av honom själv och
Lundkvist (se bild 1). Dikten har ett du-tilltal riktat mot Gamla stan i Stockholm
och ger uttryck för de unga modernisternas bejakande av moderniteten. I de för-
sta stroferna beskrivs Gamla stan som något gammalt och förlegat, ja rentav nå-
got döende: ”[d]itt innersta liv är den tålmodiga rostens, / upplösningens och för-
ruttnelsens lång- / samma skeende. / Din morgon är dimmans och dunsternas”.
Mot slutet av dikten övergår så detta svartmålande av det gamla och förgångna
till en lovsång över framtiden och det nya som är i antågande: ”[m]en också till
dig, gamla stad,/ kommer nya dagar med sjudande liv! / Också till dig kommer
nya människor och / nya hus, / du drömmer nya drömmar och hör nya melodier
spelas”.1 Under ett par sekunder av recitationen i filmen tonas bilden av
Asklunds ansikte långsamt över i bilden av Stockholm i fågelperspektiv. Den
unge, modernistiske författaren vävs för ett kort ögonblick samman med sin stad,
Stockholm, och det är därmed också en bild som kan förstås som ett emblem
över Asklunds författarskap under hela 1930-talet. Genom åren kom Asklund att
bli en mycket uppskattad Stockholmsskildrare; i en rad romaner, dikter, artiklar
och essäböcker skrev han initierat och personligt om den svenska huvudstaden,
tillika den stad där han föddes, växte upp och levde hela sitt liv.2 I Gamla stans
filmiska dubbelexponering av staden och författaren — till ljudet av den upplästa

–––––––––
1 Erik Asklund och Artur Lundkvist, ”Gamla stan”, i StT (sönd.bil.) 25.10.1931.
2 Redan 1934 menar Holger Ahlenius i en recension av Fanfar med fem trumpeter att Stockholm ”i

Asklund fått en ny, oförliknelig skildrare” och jämför Asklund med Strindberg. Se Ahlenius,
”Ekenskisar” i BLM 1934:9 (s. 58 f), citatet från s. 58. Artur Lundkvist placerar Asklund i främsta
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Bild 1. Erik Asklund framträder i bild när han i kortfilmen Gamla stan (1931) reciterar
dikten med samma namn. Dikten skrevs av Asklund och Artur Lundkvist (bild: SF).

dikten — sammanfattas de aspekter av Asklunds författarskap som jag undersö-
ker i denna avhandling: författarens skönlitterära gestaltande av den moderna
staden och dess omgivningar samt relationer mellan olika konstarter och medier.
Modernitet och intermedialitet (se nedan, s. 30-48) stämmer möte i Asklunds ti-
diga trettiotalsproduktion.

Inte bara i den ovan nämnda inledningen till filmen, utan i hela Gamla stan,
möts man som åskådare av storstadens virvlande moderna liv.3 Vad som från
början skulle ha blivit en kortare film om och från Gamla stan resulterade så
småningom i en knappt tjugo minuter lång kortfilm som till största delen är en
poetisk miljöskildring med scener från Stockholm, dag som natt.4 En stor del av
filmen ägnas det myllrande livet på gator och torg. Bilar, spårvagnar och bussar

–––––––––
ledet av Stockholmsskildrare i sin generation, se Artur Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med
öppna ögon, Stockholm 1966, s. 201.
3 Jag har i en artikel ingående redogjort för filmens innehåll, tillkomsthistoria och mottagande, se

Mikael Askander, ”Gamla stan. Reflektioner kring ett modernistiskt filmförsök” i Humanetten
2001:8, på http://www.hum.vxu.se/publ/humanetten/nummer8 (14.7.2003).

4 Detta enligt Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon , s. 87 f. Läser man ett av de
tidiga utkast som Eyvind Johnson skrev som grund för filmen tycks detta ligga tämligen nära den
film som sedan blev slutresultatet. Se Eyvind Johnson, ”En film om Gamla stan. Förslag I. (stum-
film)” i Pequod 2002:31-32, s. 9-11.
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rusar förbi; människomassor väller fram på väg till jobbet, för att handla eller ut-
rätta andra ärenden. Allt ackompanjeras av musik (komponerad av Eric
Bengtson) som följsamt ger uttryck för det som för ögonblicket syns i bild. När
till exempel bilder från rusningstrafik visas hörs hetsigt dånande musik, medan
romantiskt smäktande toner hörs under scenen med en kvinna som inför kvällens
förlustelser står och sminkar sig framför sin spegel.

Från början var det tänkt att en kärlekshistoria skulle utgöra handlingen i
Gamla stan. Kvar av denna är i slutversionen blott antydningar; en man hoppar
en morgon iland från ett fartyg. Han söker sig in i stan och strosar runt på gator
och i gränder. De miljöskildringar som härmed följer kan förstås som mannens
intryck i staden. Samma morgon som mannen går iland fångar kameran på en
annan plats i staden en kvinna, som av allt att döma tycks ha spenderat en natt
ute i nöjeslivets Stockholm. Hon sitter ner på en lastbrygga och röker en cigarett
innan hon långsamt promenerar hem för att gå och lägga sig. Framåt kvällen sti-
ger hon så upp igen, gör sig i ordning framför spegeln och ger sig på nytt ut i
staden. Utanför en krog eller ett dansställe möter kvinnan mannen som tidigare i
filmen setts flanera omkring. Hur det hela avlöper får man som åskådare inte
veta, då filmen slutar strax efter detta möte.

Artur Lundkvist förklarar i den självbiografiska intervjuboken Självporträtt av
en drömmare med öppna ögon (1966) att ”[f]ilmintresset gick så långt hos mig
själv och några andra författare att ett försök att direkt arbeta med film kom
till”.5 Enligt Lundkvist gick han själv, Asklund, Eyvind Johnson och filmkriti-
kern Stig Almqvist upp till Svensk Filmindustris kontor och bad om att få göra
en film. Man tilldelades omgående kamerautrustning och kameraman (Elner
Åkesson). Johnson var den som författade manus, medan Asklund och Lundkvist
främst agerade rekognoseringspatrull på jakt efter lämpliga miljöer för inspel-
ningen. Regissör, eller med den tidens språkbruk, ”personinstruktör” var
Almqvist.

Filmhistorikern Leif Furhammar uppfattar filmen Gamla stan som ett uttryck
för ”den unga författargenerationens intresse för filmen som uttrycksmedel och
språkrör”. Furhammar menar också att detta var ett intresse som — olyckligtvis
— ingen i filmbranschen tog tillvara.6 Det filmintresse hos de unga författarna
som både Lundkvist och Furhammar pekar på ska ses som ett uttryck för ett be-
jakande av moderniteten och det konstnärligt modernistiska experimenterandet.
Detta intresse för film kom också att prägla mycket av den samtida skönlitterära
verksamhet som Asklund och hans verk var en del av.

Gamla stan fick ett blandat mottagande, och responsen i tidningar och tid-
skrifter kan sammanfattas med att filmen ansågs vara ett intressant misslyckande.
Representativ i detta sammanhang är kollegan och vännen Gustav Sandgrens

–––––––––
5 Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, s. 87. I en artikel av Asklund i Fönstret

beskrivs också på ett både utförligt och lyriskt sätt en filminspelning. Artikeln tycks i hög grad utgå
från Asklunds erfarenheter i samband med kortfilmsarbetet under sommaren samma år. Se
Asklund, ”Sommarfilm: Stockholm i hetta och regn, om morgon och afton — allt i bilder” i Fönst-
ret 1931:25, s. 9 f.

6 Leif Furhammar, ”Den svenska trettiotalsfilmen” i Svensk filmografi 3. 1930-1939, ansv. utg. Lars
Åhlander, Stockholm 1979, s. 9-21. Citatet är från s. 20.
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anmälan i tidningen Fönstret. Sandgren menar att filmen ställvis framstår som ett
verk av amatörer, men att den ändå har sina poänger och är ett spännande försök
som borde uppmuntras från filmbolagens håll.7 Vidare uppfattades Gamla stan
av många som något ytterst modernt; Lundkvists och Asklunds dikt presentera-
des i Stockholmstidningen som en prolog ”till den modernistiska filmen ’Gamla
stan’, som ett par unga svenska skalder skapade i somras i stil med de avantgar-
destudier vi sett prov på från Frankrike och Tyskland”.8 Gamla stan visades som
förfilm till Carl Dreyers En kvinnas martyrium (1928) på biografen Sture, den
biograf som mer än någon annan hade ambitionen att erbjuda konstnärligt avan-
cerade verk med visningar av filmer som inte utgjordes av samtidens förväntade
publikdragande kassasuccéer.9 Filmen kan alltså i flera avseenden uppfattas som
en för det tidiga 1930-talet visuell och urban exponent för modernitet, även om
en kritiker påpekade det något paradoxala i att göra en modern film om det mo-
derna livet med just titeln Gamla stan.10 Enligt min mening handlar förvisso fil-
men om Gamla stan, men varken filmen eller den inledande dikten bejakar det
gamla, det förgångna, på bekostnad av det nya eller den moderna urbana tillva-
ron i samtiden — det förhåller sig precis tvärtom med både text och bild i Gamla
stan.

Nästan femtio år efter tillkomsten av Gamla stan avled Asklund efter en tids
sjukdom, 1980. Hans aska spreds över Riddarfjärdens vatten.11 Stockholmaren
och Stockholmsdiktaren som i den ovan nämnda dubbelexponeringen smälte
samman med staden blev således även i verkligheten ett med de urbana miljöer
han lovsjungit och skildrat i hela sitt författarskap.

Syfte, material och avgränsningar
Att Asklund idag är en tämligen bortglömd författare skulle säkert de flesta hålla
med om, men en sådan uppfattning kan ändå nyanseras. I Domedagar. Svensk
litteraturkritik efter 1880 (1987) diskuterar Per Rydén vad en bortglömd författa-
re egentligen är. Rydén menar bland annat att ”[e]tt mått på att vara ihågkommen
är att vara upptagen i ett lexikon för inhemsk litteratur”.12 En annan aspekt att ta

–––––––––
7 Gustav Sandgren, ” ’Gamla stan’ ” i Fönstret 1932:20, s. 9.
8 Osignerad redaktionstext som presenterar Lundkvists och Asklunds dikt ”Gamla stan” i StT

(sönd.bil.) 25.10.1931.
9 Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, s. 88, samt Lundkvist, ”Konstnärlig

film” i Fönstret 1931:10, s. 8. Dreyers film hette i original La Passion de Jeanne d’Arc (1928), se
Lundkvist, ”Dreyers Jeanne d’Arc-film” i Fönstret, 1932:20, s. 9, och Rune Waldekranz, Filmens
historia. De första hundra åren från zoopraxiscope till video. Del II: Guldålder, Stockholm 1986,
s. 412.

10 Remo Ciacelli, ”Ung generation filmar” i Fönstret 1932:1, s. 11.
11 Uppgift i brev från Asklunds dotter, Mette Hiort af Ornäs, till avhandlingsförfattaren, den

10.1.1999. Nämnas bör också att Asklund levde tillsammans med Lis Asklund (född Lagercrantz) i
ett fyrtio år långt äktenskap som tog slut 1980, strax innan Erik Asklund gick bort. Se Lis Asklund,
Uppbrott (1986), Stockholm 1991, s. 7.

12 Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, Lund 1987, s. 281.
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hänsyn till är huruvida, och i vilken utsträckning, en bok recenserades i sin sam-
tid. Enligt dessa två kriterier kan man inte säga att Asklund är en bortglömd för-
fattare. Han nämns — om än många gånger bara som hastigast — i nästan alla
svenska litteraturhistoriska översikter från 1940-talet och framåt. Han recensera-
des också flitigt, inte bara under 1930-talet, utan även senare under åtminstone
de tre därpå följande decennierna. Även om Asklund inte är bortglömd enligt Per
Rydéns definitioner, måste man konstatera att det här rör sig om en författare
som på senare tid inte blivit uppmärksammad i någon större utsträckning.
Asklunds position i den svenska litteraturhistorieskrivningen och i den litteratur-
vetenskapliga forskningen kan betecknas som starkt marginaliserad. Det finns
inte några avhandlingar, monografier eller biografier som huvudsakligen handlar
om Asklund, och endast en handfull kortare texter med Asklund och hans verk i
fokus finns att uppbringa.13

Föreliggande avhandling är således den första i sitt slag, och ambitionen har
därför naturligt nog varit att ta fasta på något som är centralt och karaktäristiskt
för Asklunds verk. Vad jag i linje med sådana tankegångar syftar till med min
undersökning är att klargöra hur Asklund litterärt gestaltar sin samtid, en samtid
som i hög grad består i en för Sveriges del allt mer påtaglig modernitet och i
framväxten av det svenska folkhemmet. Ju mer man läser sig in i Asklunds för-
fattarskap, desto tydligare blir också de relationer mellan litterär text och andra
konstarter och medieformer som upprättas i hans verk. Mina kartläggningar av
modernitet hos Asklund blir därför också i hög grad en fråga om ett intermedialt
perspektiv; vilka uttryck för modernitet och intermedialitet finner man i
Asklunds texter?14 Det är denna komplexa fråga som ytterst söker sitt svar i den-
na avhandling.

–––––––––
13 Asklund har alltså hittills behandlats ytterst sparsamt i svensk litteraturvetenskaplig forskning, men

några titlar på studier i vilka hans namn figurerar kan vara värda att nämna. Görel Lind har ställt
samman en förteckning över romankaraktärer i Asklunds skönlitterära verk; hennes framställning är
en saklig uppställning av namnen på de karaktärer som finns i Asklunds romaner. Till namnen har
också fogats korta beskrivningar av egenskaper, släktförhållanden, etc. Se Görel Lind: Förteckning
över ett urval gestalter i Erik Asklunds skönlitterära verk, Borås 1976. Vidare finner man Karin
Palmkvists avhandling om Stig Dagerman, Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman
som handlar om Stig Dagermans journalistiska prosa. Palmkvist har lagt tyngdpunkten i sin studie
på åren 1946-1948 och studerar i detta sammanhang Dagermans Tysk höst (1947). Jämförelser görs
med andra Tysklandsskildringar, en typ av reportageböcker som var vanligt förekommande under
den här tiden. Palmkvist granskar också Asklunds bok, Människor under jorden. Europa runt i bil
(1947), och konstaterar bland annat att Asklund är mer sakligt presenterande, och har mer karaktä-
ren av reseskildring än Dagermans bok. Se Palmkvist, Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig
Dagerman, Stockholm 1989, s. 164 f och s. 169. I Mats Rehns Jack London i Sverige berörs
Asklund med avseende på hur läsningen av Jack Londons verk har utövat ett visst inflytande. Se
Mats Rehn, Jack London i Sverige. Studier i marknadsföring och litterärt inflytande, Uppsala 1974,
s. 111, 115, 222, 257, 260 f, 263 f, 267 och 322. Jag kommer i avsnittet ”Erik Asklunds väg in i
litteraturen och position i 1930-talet” att redogöra för tidigare forskning som för min framställning
är mer relevant än de här anförda exemplen.

14 Dessa begrepp går jag närmare in på nedan; i avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” behandlar jag
modernitet och intermedialitet, och i kapitel 3, ”Svensk landsbygd i filmtempo” preciserar jag min
användning av termen folkhemmet.
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Jag har inte på något sätt för avsikt att i avhandlingen omfatta hela författar-
skapet. Asklund var verksam länge och skrev och medverkade i ett stort antal
böcker och publikationer. Jag har valt att koncentrera mig på den tidigaste perio-
den i författarskapet, och min undersökning avgränsas primärt till tre romaner,
alla skrivna och publicerade under första hälften av 1930-talet: Kvinnan är stor
(1931), Lilla land (1933) och Fanfar med fem trumpeter (1934).15 Jag kommer
ändå att jämföra med och relatera mina tolkningar till andra texter av olika slag
som Asklund skrev under denna tid: artiklar, essäer, noveller, prosalyrik och ro-
maner.16 Denna första fas i Asklunds karriär sträcker sig från 1929 års debut
Bara en början till och med Solo i Kör (1938), den samling essäer, dikter och ar-
tiklar som Asklund själv har kallat ”ett slags bokslut med 30-talet”.17 Valet av
just Kvinnan är stor, Lilla land och Fanfar med fem trumpeter beror dels på att
de är mer omfattande vad gäller exempel på modernitet och intermedialitet, dels
på att de var för sig renodlar vissa aspekter och därmed på ett varierande sätt i
min framställning kan kontrasteras mot varandra. På detta sätt blir kapitlen om
respektive roman i någon mån tematiskt profilerade mot varandra.

Jag förstår vidare 1930-talet som något av en nyckel till hela det asklundska
författarskapet. Han återkommer ständigt i sina senare böcker till dessa år som
ung författare i den litterära hetluften. Därför är det av stor vikt att försöka göra
sig en rättvisande bild av Asklunds 1930-tal och 1930-talets Asklund också för
kommande forskning om övriga perioder i författarskapet. Asklund skriver under
dessa år som ung författare knappast sina bästa böcker — däremot ger han utan
tvivel intressanta bidrag till modernismen, som under första delen av 1930-talet
börjar få fäste i den svenska litteraturen.18 Han är under 1930-talet också ur ett

–––––––––
15 Föreliggande avhandling är således, en begränsad författarskapsmonografi, avgränsad till att gälla

ett litet utsnitt, en relativt kort tidsperiod i författarens långa karriär. För en diskussion om olika
former av biografier och monografier, se Inger Littbergers avhandling Ulla Isakssons romankonst
Stockholm 1996, s. 16 ff.

16 Under den period som jag har valt att studera består Asklunds litterära produktion i bokform näs-
tan uteslutande av romaner. Romanerna från denna tid är i mindre utsträckning självbiografiska än
de romaner som skrivs senare i författarskapet. De två stora romansviterna ”Manneserien” och den
så kallade ”Klaratrilogin” är starkt självbiografiska. Manneserien består av de fem romanerna
Manne, Stockholm 1949, Röd skjorta, Stockholm 1951, Mormon Boy, Stockholm 1951, Yngling i
Spegel, Stockholm 1955, och Kvarteret Venus, Stockholm 1957. De tre ”Klararomanerna” är Brö-
derna i Klara, Stockholm 1962, Livsdyrkarna, Stockholm 1963, och Drakens gränd, Stockholm
1965.

17 Asklund, ”Exposé utan program” i Avsikter. Arton författare om sina verk, Stockholm 1945 (s. 7-
16), s. 15. Den första fasen i författarskapet sträcker sig från 1929-1938, vilket i princip täcker
1930-talet som decennium; därför finner jag inga problem med att ta med debuten från 1929 när jag
talar om Asklunds 1930-talsproduktion, även om det alltså de facto rör sig om en bok som kom ut
innan decenniet började.

18 Peter Luthersson är av en något annan åsikt. Han menar att den modernism som Artur Lundkvist
med flera kom att stå för i början av 1930-talet förvisso var mer i linje med de internationella mo-
dernistiska strömningarna, både till innehåll och form, än de ansatser som gjorts under 1910-talet,
med Pär Lagerkvist i spetsen. Däremot vill Luthersson peka på hur man på svensk mark ändå var
för sent ute: först när högmodernismen på kontinenten håller på att klinga av vaknar de unga svens-
ka diktarna till liv åren runt 1930. Luthersson ser ”svensk litterär modernism som oförmögen att
vara samtida med sin samtid” och kallar Karin Boye för ”modernistwannabe” och menar att För
sent på jorden hade varit en mer passande titel på Gunnar Ekelöfs debutsamling (sent på jorden)
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litteratursociologiskt perspektiv en betydelsefull, för att inte säga central, gestalt.
Dessutom står han för ett litterärt experimenterande som vid ett närmare studium
kan säga en hel del om det modernistiska klimatet i svensk litteratur i början av
1930-talet. Asklunds författarskap inkorporerar mer än något annat nästintill allt
som är specifikt för 1930-talets svenska, moderna litteratur.

Jag opererar i stor utsträckning med förhållandet mellan texter och deras kon-
texter. Vid läsningen av Asklunds romaner från 1930-talet måste, för en ökad
förståelse av verken, ett flertal samtidsförankrade kontexter beaktas. Genom att
relatera en text till olika kontexter kan man skapa ökad förståelse för texten ifrå-
ga. ”All tolkning är i princip baserad på forskningsobjektets relation till valda
kontexter” skriver Anders Palm om kontextbegreppet och dess olika betydelser
och funktioner för tolkning och analys.19 Palm skiljer huvudsakligen på två sor-
ters kontexter: den interna och de externa.20 Jag syftar i mitt användande av
kontextbegreppet på de sistnämnda, det vill säga de som existerar/existerade
utanför den litterära texten ifråga. En mängd olika kontexter kan väljas, och
därmed också leda till en mängd olika tolkningsresultat. Torsten Pettersson un-
dersöker hur olika tolkningar av en och samma text kan vara just olika, utan att
nödvändigtvis utesluta eller motsäga varandra.21 Snarare kan olika tolkningar av
samma text komma till stånd beroende på att uttolkarna relaterar texten och sina
slutsatser om den till olika kontexter — de kontexter som anses vara de mest re-
levanta.22

Kontexter som är mer relevanta än andra beträffande de texter som står i cent-
rum för denna avhandling finner man i Asklunds samtid, i det tidiga 1930-talet.
Jag relaterar därför romanerna i hög grad till den samtid de är skrivna i, och
därmed till de kontexter som utgörs av biografiska, produktionsmässiga och
samtidsrelaterade eller sociokulturella kontexter.23 Med förankring i Asklunds

–––––––––
från 1932. Se Peter Luthersson, Svensk litterär modernism. En stridsstudie, Stockholm 2002, s.
265, 268 och 271.

19 Anders Palm, ”Kontext” i Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, red. Hans-Olof Boström,
Stockholm 2000 (s. 261-281), här s. 263. Jämför med Torsten Petterssons resonemang om kontex-
ters avgörande betydelse för tolkningsprocessens utgångspunkter: ”[a]n implication emerges only
in the light of a certain — explicit or implicit — conception of the context and depends on that con-
ception for its ’attachment’ to verbal meaning”, se Torsten Pettersson, Literary Interpretation. Cur-
rent Models and a New Departure, Åbo 1988, s. 94.

20 Palm, s. 272 f. Pluralformen i Palms formulering för de externa kontexterna är inte en slumpmässig
formulering — de är i princip oändliga till antalet, det gäller ”bara” som forskare eller uttolkare av
en text att välja ut de för betydelseproduktionen mest relevanta kontexterna.

21 Pettersson föredrar att tala om rimliga, plausibla och acceptabla, istället för korrekta eller definitivt
adekvata tolkningar av en text. Se Pettersson, Literary Interpretation, s. 83 och 105. Därmed blir
inte heller en tolkning, utifrån vissa kontexter, den enda adekvata tolkningen, den blir (förhopp-
ningsvis) rimlig. Olika tolkningsresultat kan därför komplettera varandra, och sägas vara mer eller
mindre — eller lika — rimliga som andra, annorlunda tolkningar. Såväl för mina tolkningar i denna
avhandling, som för litteraturvetenskapligt tolkande i allmänhet, uppfattar jag syftet med tolkning i
dessa termer: att kunna redovisa rimliga, acceptabla slutsatser om de texter som tolkas och analyse-
ras.

22 Pettersson, Literary Interpretation, 104 och 107.
23 Palm benämner dessa historiska kontexter, eller bakgrundskontexter. Se Palm, s. 277.
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1930-tal utgörs de övergripande perspektiven i denna avhandling av
”modernitet” och ”intermedialitet”.24

I mina närläsningar har jag använt mig av originalupplagorna av romanerna.
Detta är viktigt att påpeka, eftersom Asklund ändrade i flera av sina verk när de
kom att tryckas om. Som exempel kan nämnas samlingsvolymen Ogifta (1947),
som innehåller de båda första romanerna, Bara en början och Ogifta (1931).
Texterna är i den senare upplagan reviderade, något som gäller också för senare
utgåvor av Fanfar med fem trumpeter (till exempel andra upplagan från 1956).
Dessa versioner har försetts med förord som belyser tillkomsthistoria samt bio-
grafisk och historisk bakgrund.

Erik Asklunds väg in i litteraturen och position
i 1930-talet
Syftet med detta avsnitt är tvåfaldigt. För det första tecknas här de huvudsakliga
konturerna av Asklunds biografi. För det andra har jag i denna integrerat pre-
sentationen av tidigare forskning med relevans för min studie. Det sistnämnda
gäller såväl den forskning som ägnats Asklunds författarskap, som de studier
som behandlar det litterära 1930-talet.

En viktig kontext att ta hänsyn till vad gäller förståelsen av Asklunds verk är
biografin. Förståelsen av Asklunds skönlitterära texter begränsas avsevärt om
man inte beaktar författaren och människan bakom verken. I allt han skrev kom
Asklund att väva in uppgifter som var direkt självbiografiska eller baserade på
hans egna upplevelser av olika slag. Jag kommer fortlöpande i min framställning
att lyfta fram olika biografiska uppgifter för att just kasta ytterligare ljus över
Asklunds verk. I artikeln ”Skrivna ord, skrivna liv” (2000) menar Johan
Svedjedal att de biografiska aspekterna är invävda i litteraturvetenskapen och att
litteraturforskaren är ”förlorad utan biografiska kunskaper och biografiska argu-

–––––––––
24 Det bör tilläggas att jag, i linje med Anders Palms resonemang, även förstår intertexter som en

sorts kontext. Palm menar att intertexter är ett fenomen som ska betraktas som underordnat kon-
textualiteten. Se Palm, s. 279. Med intertexter avser jag andra skrivna texter utanför den text som
primärt analyseras och som på ett eller annat sätt kan relateras till denna. Jag föredrar, i likhet med
Mats Jansson, ett pragmatiskt och mer begränsat intertextualitetsbegrepp än vad fallet är med post-
strukturalister som Roland Barthes och Julia Kristeva. Jag relaterar Asklunds texter till andra texter
från ungefär samma tid för att visa på likheter och skillnader mellan olika verk i 1930-talets skön-
litteratur. Naturligtvis pekar jag också på äldre texter som Asklunds romaner mer eller mindre tyd-
ligt står i relation till. Se Mats Jansson, ”Intertextualities. Pragmatical Aspects and Theoretical Im-
plications” i English and Nordic Modernisms, red. Bjørn Tysdahl, m .fl. , Norwich 2002, s. 123-
140. Beträffande skönlitterära, skrivna texters relationer till andra medier och konstformer som
film, bildkonst och musik föredrar jag ”intermedialitet”, ett begrepp jag utvecklar nedan i detta ka-
pitel, under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter”. Samma hållning intar Werner Wolf, som talar
om intertextualitet och intermedialitet som två varianter av ”intersemiotic interrelations”. Se
Werner Wolf, The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History of Intermediality,
Amsterdam/Atlanta 1999, s. 46. Se även Anders Ohlsson, Läst genom kameralinsen. Studier i filmi-
serad svensk roman, Nora 1998, s. 28.
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ment. Redan den som tar upp två eller flera verk av en författare använder i tyst-
het ett biografiskt argument (de är skrivna av samma person)”.25 Jag anknyter i
och med min avhandling till ett sådant resonemang, vilket i högsta grad är gäl-
lande för Asklunds verk och hans sätt att bygga in egna upplevelser och erfaren-
heter i sina texter.

Vad beträffar materialsituationen kan man konstatera att det är relativt ont om
uppgifter gällande Asklunds liv. Jag har undersökt brevväxlingar mellan
Asklund och andra författare samt befintlig förlagskorrespondens; dessa brev-
samlingar finner man på Kungliga Biblioteket i Stockholm, i Bonniers förlagsar-
kiv och i Arbetarrörelsens arkiv. Vidare har Asklund i flera böcker skrivit om sig
själv, sin barndom och uppväxt och sin tillvaro som författare. I tre självbiogra-
fiska minnesböcker, eller essäsamlingar, redogörs såväl för uppväxtåren, som för
litterära referensramar och vägen in i litteraturens värld och ett liv som författare.
De tre böcker det rör sig om är Ensamma lyktor (1947) Brokigt sällskap (1958)
och En kille från Hornstull (1968). De två förstnämnda har delvis ett gemensamt
innehåll: vissa partier i Brokigt sällskap är omskrivningar och ändringar av tex-
terna publicerade i den tidigare boken. Stora delar av böckerna utgörs ändå av
material unikt för respektive bok. Dessutom finns i Avsikter. Arton författare om
sina verk (1945) en text av Asklund själv om den första tiden som författare,
”Exposé utan program”.

Den viktigaste texten i dessa sammanhang är Carl Olov Sommars essä ”En
kille från Hornstull” (1987).26 Sommar redogör för Asklunds liv och utveckling
som författare fram till och med romanen Modisterna (1937). Till stora delar
bygger denna essä på de texter som återfinns i Asklunds självbiografiska Stock-
holmsbok En kille från Hornstull. I sin essä — som är ett ensamt exempel i en
minst sagt tunnsådd flora av texter om Asklund — tar Sommar fasta på Asklunds
uppväxt på Söder i Stockholm och hur detta kom att sätta spår i hans litterära
verksamhet. I det följande utgår jag i stor utsträckning från Sommars text.

Den 20 juni 1908 föddes tvillingarna Karl Gustaf Emanuel och Lars Erik
Josef Asklund i Maria församling på Söder i Stockholm.27 Fadern Lars Gustaf
Larsson var ofta frånvarande (bland annat som sågverksarbetare i Norrland), och
modern fick under långa tider själv ta hand om sina två söner. Modern, Amanda
Asklund (född Zander), arbetade bland annat på restaurang. Till och från träffade
ändå Erik sin far under sommarvistelser hos denne i Norrland. Fadern var mor-
mon, vilket ledde till att Erik tidigt kom i kontakt med människor från Amerika

–––––––––
25 Johan Svedjedal, ”Skrivna ord, skrivna liv. Om den litterära biografins teori, medel och mål”, i

Artes 2000:1 (s. 93-103), citat från s. 95. Se även Littberger, s. 17.
26 Jag refererar uteslutande till den senast tryckta ”En kille från Hornstull”, som återfinns i

Strindberg, Ekelöf och andra, Stockholm 1995, s. 121-134. Texten är annars ursprungligen, i sam-
ma version, publicerad i S:t Eriks årsbok, Stockholm 1987, s. 131-144. Sistnämnda version har un-
dertiteln ”Erik Asklund som söderskildrare”.

27 Se register Söderskivan, ”Söder. Människor och miljöer 1870-1930”. Finns på Stockholms stadsar-
kiv.
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och det engelska språket.28 Tvillingbrodern dog i scharlakansfeber år 1916, när
han var åtta år.29

Asklund var en av alla de autodidakter som åren runt 1930 gav sig in i skri-
vandet och litteraturens värld. Hans studietid utgjordes av åtta år på Maria folk-
skola på Söder. Även om skoltiden i det stora hela tycks ha varit en relativt an-
strängande period för Asklund, upptäckte han litteraturen redan i unga år. Olika
pojk- och äventyrsböcker tillhörde favoritläsningen och bland annat Mark
Twain, Jack London och Charles Dickens var författarna som närmast dyrka-
des.30 Dessa läsefrukter kom att avsätta tydliga spår senare i författarskapet, i
form av de pojk- och ungdomsböcker som Asklund skrev.31

Efter åren i skolan bar det av ut i arbetslivet för den unge Söderkisen. Han ar-
betade bland annat som kontorist, lagerarbetare och medhjälpare åt ölutkörare på
Münchenbryggeriet. Dessutom hade han under en tid plats på en skrivmaskins-
firma där han var både springpojke och montör av färgband.32 Det var under des-
sa år som bud, såväl till fots som på cykel, Asklund kom att lägga grunden till
sin gedigna kännedom om staden Stockholm, inte minst den egna stadsdelen Sö-
der. Dåvarande chefredaktören för BLM, Georg Svensson, jämför springpojkens
utforskningar av stadsmiljön med flanörens, när han i en recension av Asklunds
prosadiktsamling Frukt (1932) ser en springpojke växa upp till en flanör: ”på sätt
och vis är springpojkens yrke en bättre förutsättning än ämbetsmannens för att
utbilda flanerandets konst. Springpojkens liv är på en gång det rörligaste och
sysslolösaste”.33 Den många gånger varierande barndomen och tillvaron i staden
med olika arbetsuppgifter kom att utgöra en viktig förutsättning för Stockholms-
skildraren Asklunds litterära verksamhet.

Den svenska arbetsmarknaden drabbades under 1930-talets första hälft av den
värsta arbetslösheten i landets moderna historia. Många var de som hade förlorat
sina arbeten (eller aldrig ens fått något) och som gav sig i kast med att söka lyck-
an som författare. Enligt Johan Svedjedal ökade antalet författare i takt med den
ökande arbetslösheten.34 Det var effekterna av den världsomfattande depressio-

–––––––––
28 Sommar, ”En kille från Hornstull”, s. 125.
29 Se Maria församlings dödbok 1915-1917, F I:21. (Stockholms stadsarkiv). Notera dessutom att

Asklund själv, enligt Gunnar Eidevall, har uppgivit att han hade en halvsyster i Salt Lake City. Se
Eidevall, Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson, Stock-
holm 1983, s. 88.

30 För redogörelser om Asklunds skolgång, se Asklund, ”I gamla och nya Maria” i Ensamma lyktor.
Studier och skisser, Stockholm 1947, s. 143-154. Sin läsning av verk av Jack London, R.L.
Stevenson, Mark Twain, Selma Lagerlöf och Charles Dickens nämner Asklund bland annat i
Asklund, i Ensamma lyktor, s. 9 f och 151 f. Se även Mats Rehns redogörelse för Jack Londons in-
flytande på svensk litteratur (inklusive Asklund) i Rehns Jack London i Sverige, s. 111, 115, 222,
257, 260 f, 263 f, 267 och 322.

31 Nämnas här kan Den vita ön, Stockholm 1938, och Silverligan, Stockholm 1941.
32 Asklund, En kille från Hornstull. Stockholmsbilder, Stockholm 1968, s. 24, 48-53, 177 och 180,

och Brokigt sällskap, Stockholm 1958, s. 108. Se även Ingvar Wahlén, ”Erik Asklund. Författare på
grund av arbetslöshet” i Kristina Olls och Ingvar Wahléns Svenska arbetarförfattare under 1900-
talet, Örkelljunga 1989, s. 121.

33 Georg Svensson, ”Den återfunne flanören” i BLM 1932:4 (s. 30-33), citatet från s. 32.
34 Johan Svedjedal, Prosa mellan krigen. Förstagångsutgivningen av svensk prosafiktion i original i

bokform för vuxna 1916-1940 , Uppsala 1983, s. 16 f.
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nen och börskraschen i USA 1929 som nu också hade nått Sverige. Martin
Kylhammar skriver att ”med ingången av år 1931 var världsdepressionen också
en svensk realitet”, och fortsätter: ”[f]örst 1932, då Ernst Wigforss la fram sin
första budget hade ’krismedvetandet’ fått sitt definitiva genombrott”.35 I Sverige
blev emellertid situationen inte fullt så allvarlig som i andra delar av världen, och
redan efter ett par år var det värsta av krissituationen någorlunda övervunnet.

Asklund har berättat om hur arbetslösheten gjorde honom till författare. Efter
att ha figurerat i pressen och uttalat sig en aning provokativt om litteraturens
värden kontra lönearbete, som han menade var en sorts slaveri, blev han avske-
dad från sitt kontorsjobb.36 I Fanfar med fem trumpeter tematiserar Asklund ar-
betslösheten, främst ungdomsarbetslösheten (i huvudstaden) och dess konse-
kvenser. Med denna roman, och med Ogifta, gör Asklund skäl för epitetet arbe-
tarförfattare, men detta bör, menar jag, inte betonas allt för mycket, så som
emellanåt har kommit att ske i vissa sammanställningar av arbetardiktare.37

Asklund var samtidigt och i än högre grad en modernistiskt experimenterande
författare; han ville vara både en socialistiskt anstruken samhällskritiker som en
Ivar Lo-Johansson och en förnyare av litterära former som en Gunnar Ekelöf el-
ler en Elmer Diktonius.

Asklund har också i efterhand reviderat uppfattningen att arbetslösheten
tvingade fram brödskrivande författare: ”[d]et har sagts att vi blev författare på
grund av den svåra arbetslösheten [---]. Att man var så flitig berodde på att det
var ett sätt att klara sig. Alla mina kamrater gick och stämplade” säger han i en
intervju, i vilken han också berättar om hur man för en publicerad novell kunde
få 150 kronor, vilket motsvarade en hel månadslön på ett kontorsjobb.38

Vägen in i litteraturen och till ett liv som författare påbörjades tidigt. Asklund
var skolkamrat med Josef Kjellgren. De båda litteraturintresserade pojkarna —
som också bodde i samma kvarter — gjorde enligt Asklund sin litterära debut i
tolvårsåldern, i Pojkarnas tidning som gjordes av en pojkförening vid Hornstull.
Så småningom kom de också att skriva för arbetarpressen: Stormklockan, Folkets
Dagblad-Politiken och Brand. 1926 eller 1927 värvades både Asklund och
Kjellgren som medlemmar i Clarté.39 Kjellgren var den som var mest politiskt
engagerad av de båda; Asklund hade aldrig något verkligt starkt politiskt enga-
gemang. Det betyder inte att han inte hade sina sympatier, och de fanns främst
till vänster på den politiska skalan.

–––––––––
35 Martin Kylhammar, Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal —

30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström, Stockholm 1994, s. 116 och 118.
36 Asklund, förordet i samlingsvolymen Ogifta, Stockholm 1947, s. 6. Se också Poukka Petrén, ”Det

unga gardet” i FDP (julnumret) den 17.12.1927. Asklund uttalar sig i denna artikel: ”[a]rbetar på
ett kontor, där jag mister mitt människovärde, för att på kvällar och nätter försöka röva tillbaks det i
sällskap med Nietzsche eller något annat geni”. För uppgifter om att Asklund blev avskedad, se in-
tervju med Asklund i Lotta Jonsson, m. fl., ”Fem författare, fem decennier” i Förr och nu. Tidskrift
för en folkets kultur, 1976:1 (s. 54-69), här s. 55 och Wahlén, s. 121 f.

37 Se till exempel Wahlén. Notera också att volymen Boken om Manne, Stockholm 1976, gavs ut av
Tidens förlag i en serie betitlad ”Arbetarberättare”.

38 Lotta Jonsson, m.fl., s. 54 f.
39 Lotta Jonsson, m.fl., s. 54 f.
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Snart upptäckte de båda ynglingarna att författaren Rudolf Värnlund bodde i
deras kvarter. ”Långholmsgatan var en otroligt litterär gata” enligt Asklund, som
fortsätter: ”[i] ettan bodde Josef Kjellgren, i trean bodde Rudolf Värnlund, i sju-
an bodde jag och i nian bodde [---] Irja Browallius”.40 Det var Värnlund som gav
Asklund de första, viktiga incitamenten till att börja skriva noveller. Värnlund lär
ha uppmanat den unge, blivande författaren med orden ”[g]å inte ut före klockan
två. Skriv färdigt en novell på förmiddagen och arbeta efter ett visst mönster el-
ler ett schema”.41 Främst gällde det små berättelser som publicerades i tidningar-
nas söndagsbilagor, och 1927 kunde den produktive Asklund nästan helt försörja
sig på det han fick publicerat i pressen.42 I den brevväxling mellan Asklund och
Rudolf Värnlund som finns bevarad på Kungliga biblioteket i Stockholm kan
man ana konturerna av en litterär utveckling hos Asklund. I flera av de tidigast
daterade breven bifogar Asklund dikter. Dessa är oftast av en förhållandevis
konventionell prägel: de är rimmade och syntaktiskt och språkligt konventionella
i utformningen.43 Något år senare skriver och skickar Asklund dikter i en något
annorlunda diktion. Det rör sig nu om fri vers, och syntax och grammatik börjar
anta mer modernistiskt uppbrutna uttrycksformer.44

Asklund försökte också envist få noveller publicerade i Bonniers Novellmaga-
sin.45 Dessutom skall manus till den tänkta samlingen Glödande huvun ha refuse-
rats mer än en gång.46 1928 arbetade Artur Lundkvist och Asklund med ett ro-
manexperiment om en man och en kvinna; det var tänkt att Asklund skulle skriva
kapitlen om mannen, medan Lundkvist skulle formulera kvinnans partier. Arbe-
tet rann enligt Kjell Espmark dock ut i sanden.47 Asklund och Lundkvist kom se-
nare att skriva texter tillsammans: i Asklunds första roman, Bara en början finns
ett brev av Lundkvist infört, och 1931 publicerades den gemensamt författade
dikten ”Gamla stan” i Stockholmstidningen.48

1928 inleddes så sakta det samarbete som skulle komma att resultera i grup-
pen Fem unga och deras antologi 5 unga (1929). Kjellgren och Asklund stiftade
bekantskap med Artur Lundkvist. Redan detta år gjorde man, med Lundkvist i
spetsen, en framstöt mot Bonniers förlag och försökte få en antologi med den
tänkta titeln Sex unga antagen. Den refuserades emellertid.49 Förlaget lär ha haft
starka invändningar mot ”den sjätte unge”, Olle Wedholm, som uteslöts ur anto-
logiarbetet inför nästa års försök.50 Då, 1929, övertygades förlaget om att ge ut
antologin, eller den så kallade litterära kalendern, med titeln 5 unga. Till Fem

–––––––––
40 Lotta Jonsson, m.fl., s. 54.
41 Lotta Jonsson, m.fl., s. 56.
42 Asklund, i Brokigt Sällskap, Stockholm 1958, s. 141.
43 Se till exempel brev från Asklund till Rudolf Värnlund den 29.5.1926 och den 13.11.1926.
44 Se till exempel brev från Asklund till Rudolf Värnlund, odaterat (sannolikt december 1927). För-

ändringen tycks peka in i de bidrag av Asklund som finns med i 5 unga.
45 Brev från Bonniers förlag till Asklund, 4.10.1927, 14.10.1927 och 8.12.1927 samt 17.1.1928.
46 Kjell Espmark, Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med Vit man, Stockholm

1964, s. 279. Se även brev från Bonniers till Asklund, 14.8.1928.
47 Espmark, s. 280.
48 Asklund och Artur Lundkvist, ”Gamla stan”.
49 Espmark, s. 38. Titeln är enligt Espmark ”troligen inspirerad av konstnärsgruppen Nio unga”.
50 Espmark, s. 40.
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unga hörde som bekant, förutom Asklund, Lundkvist och Kjellgren, även Gustav
Sandgren och Harry Martinson. Huruvida Fem unga var en enhetlig gruppering,
eller en lös sådan, och i efterhand konstruerad som grupp av litteraturhistorie-
skrivningen, är en fråga som inte så lätt låter sig besvaras. Fem ungas tillkomst
och sammanhållning har diskuterats ingående av Kjell Espmark och Ingvar
Holm. Den sistnämnde menar i sin avhandling Harry Martinson. Myter mål-
ningar motiv (1960), att gruppen tillkom mest av slumpartade omständigheter,
och att de fem författarna hade tämligen olikartade uppfattningar om litteratur,
modernism och modernitet.51 Enligt Espmark verkade ändå Fem unga som en
förhållandevis enhetlig instans under åren 1929-1931.52 Gruppen framträdde i
tidningar och tidskrifter och medverkade vid poesiuppläsningar och debatter i
Klara Folkets Hus och i radio.53 Espmark menar dessutom att gruppen i hög grad
fungerade som ett triumvirat i Stockholm (Asklund, Kjellgren och Lundkvist)
korresponderande med Martinson och Sandgren.54 De två sistnämnda, och i nå-
gon mån Kjellgren, hade diverse invändningar mot Lundkvists och Asklunds
gemensamma strävan efter en ny stil och nya idéer.55 På det hela taget tycks
Lundkvist och Asklund ha kommit att stå varandra nära, både som vänner och
som kollegor. Lundkvist kallar Asklund ”min närmaste kamrat” i en artikel, och
förklarar i ett brev att ”Asklund och jag hänger ju troget samman”.56 Också litte-
rärt tycks de båda ha känt en viss gemenskap. Espmark pekar på ett brev till
Asklund, i vilket Lundkvist framhåller ”vad han bör ha känt igen som sina egna
strävanden; han ser hos denne [Asklund] ’experimentlustan och sökardriften,
viljan till nyskapande i form och innehåll’”.57 Experimenterandet tar sig i
Asklunds fall främst uttryck i de tidigaste romanerna, samt i bidragen till 5 unga
och prosadiktsamlingen Frukt. I övrigt råder det väl ingen tvekan om, vilket
Espmark också påpekar, att Lundkvist var ”det unga genombrottets strateg”.
Bland de övriga i Fem unga tonar dock bilden av Asklund fram som den, näst
efter Lundkvist, kanske mest ihärdige och entusiastiske inför hela projektet.58

Tidigare samma år som 5 unga publicerades hade Asklund dessutom hunnit
debutera med romanen Bara en början.59 Asklund beskriver den upphetsning han
upplevde när debutboken hade kommit ut:

–––––––––
51 Ingvar Holm, Harry Martinson. Myter målningar motiv (1960), Stockholm 1974, s. 45-48.
52 Espmark, s. 45 f.
53 Holm, s. 45 f.
54 Espmark, s. 40 och 44.
55 Espmark, s. 41 och s. 44 f.
56 Citerat efter Holm, s. 47.
57 Espmark, s. 43.
58 Espmark, s. 41.
59 Sommar har felaktigt angivit att 5 unga utgjorde Asklunds debut, se Sommar, ”En kille från

Hornstull”, s. 126.
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Den 1 februari 1929 cyklade jag som en vansinnig från bokhandelsfönster
till bokhandelsfönster i Stockholm och såg mitt förstlingsalster, i gult
omslag och med mitt namn och titeln i små bokstäver, trängas med de
andra luntorna. Gatorna gungade, verkligheten var bara skuggor. Jag hade
debuterat! Vid tjugu års ålder var jag Sveriges yngste författare! 60

Som en av de allt mer beryktade Fem unga hade Asklund börjat göra sig ett
namn i pressen och i andra litterära sammanhang. Tidskrifterna blev fler till an-
talet, och under 1930-talet kom de att utgöra ett viktigt forum för många, inte
minst för de unga och ännu inte fullt ut etablerade författarna.61 Särskilt under
1930-talet var Asklund ett betydande namn i det offentliga, litterära samtalet. De
flesta av Asklunds böcker kom att kritiseras — i stundtals hårda ordalag — av
recensenterna.62 Enligt kritikern Alf Kåre hade Asklunds ”litterära verksamhet
varit livligt omdebatterad”.63 Kåre skriver vidare att Asklund i början av 1930-
talet hade ”kommit att framstå som ett slags enfant terrible inom den moderna
svenska litteraturen”.64 På ett mer övergripande plan består denna kritik främst i
att konservativa kritiker med en litteratursyn förankrad i traditionen, reagerade
på Asklund och hans jämngamla kollegors strävan att bryta mot litterära kon-
ventioner. De unga författarna, med Fem unga i spetsen, fick många namn: mo-
dernister, primitivister, proletärdiktare och ”estetsnobbar”. I decennieskiftet
mellan 1920-talet och 1930-talet kan en tydlig generationsuppdelning urskiljas
bland författarna: de unga modernisterna intar en kritisk position gentemot tradi-
tionen, och den tradition som ska brytas är i första hand den då ännu förhärskan-
de nittitalismens konventioner.65

Kritiken mot Asklunds böcker riktades främst mot det som uppfattades som
ett misslyckande i psykologisk trovärdighet och i personskildringarna, ett över-
drivet modernistiskt effektsökeri och grafiskt experimenterande samt Asklunds
oförmåga att berätta en intressant historia.66 Det sistnämnda tycks gå hand i hand
med många recensenters uppfattningar att Asklund inte riktigt lyckas hantera
romanformen; han borde istället ägna sig åt stämningsskapande prosalyrik. Just
de prosalyriska passagerna i romanerna är något som värderas positivt i kontrast
till de torftiga intrigerna. Ett bra exempel på en sådan inställning finner man i
Stig Ahlgrens recension av Lilla land. Ahlgren skriver att ”[i] en roman blir han
–––––––––
60 Asklund, förordet i samlingsvolymen Ogifta, s. 5.
61 Se till exempel Britt Hulténs Kulturtidskrifter på 30-talet. Nordeuropa, Ateneum, Fronten, Stock-

holm 1977, och Claes-Göran Holmberg, ”Det revolutionära trettitalet” i Upprorets tradition. Den
unglitterära tidskriften i Sverige, Stockholm/Lund 1987, s. 59-71.

62 För en genomgång av kritikens uppfattningar om den första fasen i Asklunds författarskap, se
Mikael Askander, Talangen och odågan. Om den svenska dagspressens mottagande av Erik
Asklunds sex första romaner 1929-1937, introduktionsuppsats, forskarutbildningen i litteraturveten-
skap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 1997.

63 Alf Kåre, ”Stockholm 1934” i Arb den 8.2.1935.
64 Kåre.
65 Se till exempel Rydén, s. 255 och 257.
66 Jämför också Sommars syn på Asklund som romanförfattare, ”hans intriger var inte särskilt

spännande och människorna i hans romaner förblev ganska konturlösa”, se Sommar, ”En kille från
Hornstull”, s. 126.
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[Asklund] lätt tröttande”, och att Asklund i romanform tvingas ”laga ihop en
sammansatt räcka handlingar, som inte intresserar honom”.67 Kritiken av
Asklund blir i detta sammanhang tidstypisk för mycket av kritikernas svårigheter
att förstå den nyare modernistiska litteraturen.68 Samtidigt kan den som betraktar
samtidens recensioner av Asklunds böcker inte undgå att se i vilka positiva or-
dalag han också blir omskriven. Till stor del tar den positiva kritiken sikte på
Asklunds miljöskildringar, hans känsla för att avläsa och träffsäkert beskriva och
återge stämningar, inte minst beträffande de stockholmska stadsmiljöer han
skildrar.

Ur recensionsmaterialet tonar således en bild fram, bilden av en författare som
präglades av såväl hård kritik, som berömmande lovord. Asklund uppfattades å
ena sidan som en ung talang med stora möjligheter, å andra sidan som en litterär
odåga som så att säga måste skärpa till sig. När Asklund senare reflekterar över
den första fasen i sitt författarskap, noterar han detta fenomen och menar att han
för ”[e]n tid framåt blev [...] den svenska litteraturens strykpojke”.69 Samtidigt
påpekar han att han inte lät sig nedslås; trots många negativa ord tyckte han sig
ändå kunna se hur ”det fanns en underton i skallet, som övertygade mig om att
jag trots allt var på rätt väg. Nya erfarenheter och nya kamrater stärkte mig i min
tro”.70 Asklund nämner här sina ”nya kamrater”, och hos vänner och kollegor
som Artur Lundkvist, Harry Martinson, Moa Martinson, Eyvind Johnson och
Stina Aronson, finner man berömmande och uppskattande ord rörande Asklunds
verk. Detta gäller såväl i kommentarer riktade direkt till Asklund, som i kontak-
terna mellan de andra författarna, när Asklund kommer på tal.71

Asklund skrev själv mycket i tidskrifter, både artiklar och skönlitterära alster.
Han kom dessutom att fungera som redaktör för antologin Modern lyrik (1931),
som i efterhand har kommit att räknas till en av de viktigare manifestationerna
för den lyriska modernismens genombrott i svensk litteratur. Antologin var
Asklunds idé, och ursprungligen hade han tänkt sig att bara ta med modernistiska
poeter, något som Bonniers dock inte ville gå med på. Däremot gavs det utrym-
me åt flera finlandssvenska diktare, till exempel Diktonius, Björling och
Södergran. De svenska och de finlandssvenska hade redan tidigare samarbetat i
bland annat tidskriften Quosego. För Asklunds egen del växte en vänskap med
Diktonius fram; bland annat hälsade han på hos den finlandssvenske diktaren i
dennes sommarställe på Åland. Där kom Asklund sedermera att skriva sin andra
roman, Ogifta.

Inte nog med att han 1931 var redaktör för Modern lyrik, Asklund hann dess-
utom med att ge ut två romaner samma år: Ogifta och Kvinnan är stor. I sist-
nämnda roman skildras en ung kvinnas väg in i moderniteten. Kvinnan heter

–––––––––
67 Stig Ahlgren, ”En stadsdiktare lämnar stenöknen” i SDS, 20.11.1933.
68 Rydén menar att den litterära modernismen, när den fick sitt genombrott blev något av ”en prövo-

sten” för många kritiker. Se Rydén, s. 241.
69 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 10.
70 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 12.
71 Se till exempel brev från Harry Martinson till Asklund den 19.11.1931, från Moa Martinson till

Asklund den 4.3.1931 och från Eyvind Johnson till Asklund den 19.11.1929. Se även brev från
Artur Lundkvist till Stina Aronsson, den 16.7.1929, se Espmark, s. 186.
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Lydia och hon kommer från landet till storstaden Stockholm och inrättar sig ef-
terhand i sin nya tillvaro. Det är ingen okomplicerad hyllning till kvinnan som
framträder i romanen. Snarare är det mångtydiga och motsägelsefulla uppfatt-
ningar om Kvinnan och Livet som kommer till uttryck (något som också gäller
den följande romanen, Lilla land). I Kvinnan är stor måste kvinnoskildringen
förstås i termer av vitalism och livsdyrkan. Fem unga kom av kritikerna att be-
tecknas som livsdyrkare, primitivister och vitalister. Sven Stolpe försöker att
ringa in fenomenet och talar i Livsdyrkare (1931) bland annat om Fem unga som
”[l]ivsdyrkarsekten”.72 Artur Lundkvist var den i Fem unga som intensivast och
mest programmatiskt diskuterade dessa termer.73 Lundkvist menar att beteck-
ningarna förvisso skapade en viss förvirring, men att de även blev betydelsefulla,
så tillvida att de ”drev oss vidare, skärpte oss och stärkte vår sammanhållning”.74

I likhet med Kjell Espmark använder jag termerna livsdyrkan och vitalism som
synonymer.75 Med dessa syftar jag på de uttryck för ett bejakande av livsproces-
serna som kommer till uttryck hos Asklund och andra författare under 1930-
talets tidigaste år. Fem unga bejakade och hyllade såväl det moderna livet i form
av storstadens brus och den nya tekniken, som naturen och en öppnare syn på
sexualitet.76 Espmark skriver om Lundkvists livsdyrkan att den är ett starkt
”bejakande av det ständigt strömmande livet” och att ”kulten gäller livet som
kraft och rörelse i alla dess aspekter, den växande säden och den framstörtande
kometen lika väl som den brusande storstaden och den arbetande maskinen”.77

Detta både-och, alltså både teknik/modernitet och natur/sexualitet, uppenbarar
det missvisande i termen primitivism. Att tala om primitivism låter sig inte gö-
ras, menar jag, i fallet med Asklund. Som Martin Kylhammar påpekar bör en
text uppfylla ett flertal kriterier för att den ska kunna betecknas som primitivis-
tisk; Asklunds romaner innehåller ytterst sällan tillräckligt många sådana kriteri-
er.78.

Den asklundska produktiviteten skulle hålla i sig. 1932 kom prosadiktsam-
lingen Frukt, en bok som till största delen innehåller stämningsskapande ögon-
blicksbilder ur det brusande, hektiska stadslivet. Samtidigt arbetade Asklund,
Lundkvist och andra med poesiuppläsningar och debatter i bland annat Klara
Folkets hus.79 1933 utkom så Asklund med Lilla land, en roman om modernise-

–––––––––
72 Sven Stolpe, Livsdyrkare. Studier i modern primitivism, Stockholm 1931, s. 77-100. Stolpe ser

Fem unga med Lundkvist i spetsen som ”för närvarande den enda klart urskiljbara litterära skolan i
vårt land”, en skola som enligt Stolpe uppvisar ”den mest oförfärade vitalitet”. Vidare heter det att
”[d]e yngsta svenska lyrikerna äro livsdyrkare. De föra fram ett sinnenas evangelium”. Se Stolpe,
Livsdyrkare, s. 82 f.

73 Se Espmark, bland annat s. 17 och 52 f. Espmark sätter vitalismen/livsdyrkan helt i centrum för sin
förståelse av Lundkvists tidiga lyrik, något som också titeln på hans avhandling tydligt signalerar.

74 Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, s. 91.
75 Espmark, s. 15 f. Vidare understryker Holm att vitalismen i dessa sammanhang bör skiljas åt från

den vitalism man talar om inom filosofin, se Holm, s. 129.
76 Se till exempel Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 105 och Espmark, s. 162-185.
77 Espmark, s. 16.
78 Martin Kylhammar, Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam,

Malmö 1985, s. 15.
79Asklund, ”Exposé utan program”, s. 11.
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ringen av Sverige och främst den svenska landsbygden. I berättelsen skildras det
fiktiva lilla samhället Rideby, strax söder om Stockholm, och man får som läsare
följa bybornas reaktioner på modernitetens utveckling i form av rationalisering
av jordbruket, populärkulturens utbredning och attityders förändringar. I centrum
står Fredrik Storm som har gett sig av till Amerika för att söka lyckan. Han åter-
vänder emellertid efter den stora depressionen till Sverige och Rideby för att
börja bygga upp ett nytt liv, för att — både bokstavligt och bildligt talat — odla
sin trädgård.

Det är främst som ett stadens och stadslivets ögonvittne, och inte minst som
Stockholmsskildrare, Asklund har kommit att bli ihågkommen. Lilla land är
emellertid en landsbygdsskildring som inte bara handlar om livet på landet, utan
också i stor utsträckning skrevs ute på landet. Inte minst under 1930-talet levde
Asklund stora delar av året ute på landet och i skärgården.80 Han var nu ingalun-
da ensam om det, många var de författare och diktare som flyttade ut till de idyl-
liska trakterna utanför Trosa. Asklund själv hyrde till en början ett hus på Mörkö.
Lite varstans i bygden slog sig kollegor och vänner ned: Josef Kjellgren, Rudolf
Värnlund, Gunnar Ekelöf, Harry och Moa Martinson. Asklund kom i dessa
sammanhang att bli det kanske mest centrala namnet, som kände snart sagt alla,
och som såg till att saker och ting hände. Lundkvist minns tiden och skriver att
”Asklunds torp på Mörkö var scenen för några glada sommarfester när trettio-
talshimlen var som blåast”.81 Dessa de första åren av 1930-talet har sedermera
kommit att kallas såväl ”syrentorpens tid” och ”30-talsidyll” som ”idyll under
åskmoln”. Sistnämnda formulering syftar på kontrasten mellan dels den idyllise-
rade tillvaron i den svenska naturen, dels de hot som hade tagit form (den eko-
nomiska krisen) och började ta form (nazismen i Tyskland).82 Artur Lundkvist
menar att det i Asklunds fall kanske var frågan om att kompensera sig, och ba-
lansera tillvaron som ”söderkis”, med ett liv ”som naturdyrkare på skärgårds-
torp”.83 Asklund skrev flera böcker med utgångspunkt i sitt liv ute i skärgården.
Nämnas kan bland annat Svensk idyll (1937) och Söder om Trosa (1956).

Flera av författarna som bosatte sig i syrentorpen kom också att få utstå kritik
för att de romantiserade livet på landet. En av kritikerna var Ivar Lo-Johansson. I
Författaren (1957) skriver han att ”[l]iksom jag romantiserade storstaden ro-
mantiserade nu de stadsfödda författarna landet”.84 Lo-Johanssons kritik riktades
mot att de utflyttade författarna inte visste något om livet på landet, och att de
inte belyste den fattigdom och det elände som präglade många människors liv
där. Asklund bemötte senare den här kritiken, och menar bland annat att
Lo-Johansson i sin bok har ”överdrivit betydelsen av dessa litterära torp, som
inte alls kom den samtida litteraturen att ’översvämmas av förälskade lands-

–––––––––
80 Jag redogör mer ingående för Asklunds tillvaro som torpare och hans landsbygds- och naturskild-

ringar i kapitel 3 i denna avhandling.
81 Lundkvist, ”Jag minns mitt gröna 30-tal”, i FiB, 1959:39, s. 3-7 och 70, här s. 6.
82 Se till exempel beskrivningen/baksidestexten till Asklunds roman Livsdyrkarna. Se också Tom

Hedlunds och Ulrika Palmes På diktens vägar genom Sverige, Stockholm 1998, s. 70 f.
83 Lundkvist, ”Jag minns mitt gröna 30-tal”, s. 6.
84 Ivar Lo-Johansson, Författaren. Självbiografisk berättelse (1957), Stockholm 1959, s. 174.
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bygdsskildringar’ ”.85 Asklund menar också att det inte minst var ekonomiska or-
saker som låg bakom torparlivet för många av författarna. Man flyttade ut ”av
bistert nödtvång. Det var billigare att leva där än i stan”.86

Anna Williams redogör i sin studie Tillträde till den nya tiden. Fem berättel-
ser om när Sverige blev modernt (2002) för hur romanerna från denna tid många
gånger handlar om hur bondesamhället och den svenska landsbygden kom att re-
agera på och formas av den inbrytande moderniteten.87 Att detta är något som i
hög grad gäller också för Lilla land framgår inte direkt av Williams framställ-
ning, men kommer att tydliggöras i kapitel 3 i denna avhandling. Williams påpe-
kar också att den trettiotalslitteratur som handlar om förändringen av lands-
bygdskulturen inte ”renodlar naturromantik på moderniseringens bekostnad, eller
upprättar en skarp gräns mellan natur och kultur”.88 Dessa ord stämmer väl in på
Lilla land, även om Williams aldrig tar upp just denna bok till behandling. Det
gör däremot Martin Kylhammar i sin brett historiskt upplagda Frejdiga fram-
stegsmän och visionära världsmedborgare (1994). Hos Kylhammar kan man
läsa om de omvälvande förändringar i världen och i Sverige som kom att påverka
den svenska litteraturen åren runt 1930. Kylhammar diskuterar Lilla land och be-
rör Asklunds skildring av själva moderniseringen av den svenska landsbygden,
hur tekniken och rationaliseringen gör sitt intåg i den lilla (fiktiva) byn Rideby.
Kylhammar ser till den ekonomiska, den politiska och den tekniska utvecklingen
och studerar hur dessa aspekter skildras i den samtida litteraturen. I detta sam-
manhang förstår Kylhammar Lilla land som en av de tidigaste romanerna om det
svenska folkhemmet som ideal, i kontrast till det oroliga läget ute i världen.89

Kylhammar relaterar också skildringen av Sverige till synen på landets förhål-
lande till den övriga världen i en omvälvande tid. Andra författare, som bland
andra Lundkvist och Martinson, hade kommit att agera företrädare för idéer om
nomadlivet och världsmedborgaren. I takt med att depressionens effekter når ut
över världen blir detta en hållning svårare att försvara. Lilla land kan därför, me-
nar Kylhammar, ses som ett alternativ till Martinsons Kap Farväl! (1933) och
Lundkvists Negerkust (1933). Av den värld som Sverige ställs i relation till i
Lilla land är det främst Amerika det handlar om. Lilla land blir på så sätt också
ett exempel på hur Amerika har kommit att gestaltas i svensk skönlitteratur, nå-
got som Gunnar Eidevall tar fasta på i sin undersökning Amerika i svensk 1900-
talslitteratur (1983).90

Hösten 1934 skulle Asklund komma att presentera sitt dittills mest ambitiösa
och storslagna litterära projekt, den närmare femhundra sidor långa Fanfar med
fem trumpeter, en roman som författaren förklarade var den första i en komman-

–––––––––
85 Asklund, ”Så minns jag 30-talet. Elfenbenstorpet” i DN 2.3.1960.
86 Asklund, ”Så minns jag 30-talet”.
87 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt, Stock-

holm/Stehag 2002. Se även Per Olov Qvist, Jorden är vår arvedel. Landsbygden i svensk spelfilm
1940-1959, Uppsala 1986, s. 98.

88 Anna Williams, s. 226.
89 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 167-174.
90 Eidevall behandlar bland annat Asklunds Lilla land, se Eidevall, s. 85-89. Jag får tillfälle att åter-

komma till Eidevalls studie i avhandlingens tredje kapitel, det som handlar om Lilla land.
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de serie om fem romaner om livet i staden. I Fanfar med fem trumpeter berättas
historien om några unga arbetslösa män som bildar ett jazzband. Detta gör de
dels av ekonomiska skäl, dels av kärlek till musiken. Man får följa bandet och
dess medlemmar i en framgångshistoria som kantas av glädje och svårigheter.
Bandet repeterar och får spelningar på olika dansställen i Stockholm med om-
nejd. Bandmedlemmarnas relationer till vänner, släktingar och kvinnor spelar
också stor roll för händelseförloppen i berättelsen. Romanen är en skildring av
unga människors tillvaro i tider av arbetslöshet och nöd, men det är också en
skildring av den samtida nöjesvärlden med dans, modern jazzmusik, film och
mode.

Fanfar med fem trumpeter är en text som i stor utsträckning anknyter till
andra konst- och medieformer; inte bara musik, utan också olika former av scen-
konst, film och bildkonst. Redan som ung stiftade Asklund bekantskap med en
rad andra konstarter.91 Det kan vara värt att göra några nedslag bland dessa
asklundska möten med filmen, musiken och bildkonsten, för att påvisa att intres-
se fanns och erfarenheter gjordes i sådana sammanhang. Detta är av betydelse
eftersom jag i min framställning — och inte bara i samband med Fanfar med fem
trumpeter — i hög grad kommer att uppehålla mig vid författarens och hans
texters relationer till andra konst- och medieformer.

Musiken är en konstform som är av betydelse för förståelsen av Asklunds
verk. Under 1930-talet var jazzen högaktuell och för Asklunds del märks detta
framför allt i Fanfar med fem trumpeter. Som barn hade Asklund sjungit i folk-
skolans gosskör, och han hade enligt egen utsago en ”ljus, ganska stark tenor”.
Dessutom redogör han för hur han själv var med och ”bassade” (spelade) på
bakgårdar — som sångare.92 Vidare var han en av dem som såg jazzlegenden
Louis Armstrong vid dennes första Sverigeframträdande i Stockholm i början av
1930-talet.93 Asklund kom också i kontakt med musik i form av jazzliknande,
schlagerbetonad dansmusik ute på olika nöjesställen i och strax utanför Stock-
holm. Dessutom umgicks Asklund med Nils Ferlin, en poet som även ägnade sig
åt att författa schlagersånger.94 Jag återkommer till frågeställningar rörande

–––––––––
91 Asklund har bland annat redogjort för hur musiker, målare och författare umgicks på caféer och

krogar i Klarakvarteren, se till exempel Asklund, En kille från Hornstull, s. 184 f.
92 Asklund, En kille från Hornstull, s. 87 ff.
93 Asklund, En kille från Hornstull, s. 208.
94 Se till exempel Asklund, En kille från Hornstull, s. 83 f.
95 Se Svensk filmografi 2. 1920-1929, red. Lars Åhlander, Stockholm 1982, s. 37 samt Svensk filmo-
grafi 3. 1930-1939, s. 9 och 12. Värt att uppmärksamma är också hur tidigt ute Staffan Björck är när
han redan i sin studie Romanens formvärld skriver om filmens påverkan på den moderna romanen.
Se Staffan Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik (1953), Stockholm 1983,
s. 229.
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Asklunds relation till musiken i kapitel 4 som handlar om romanen Fanfar med
fem trumpeter.

Filmmediet får sitt publika och ekonomiska genombrott i Sverige i början av
1930-talet och påverkar tidens författare, såväl berättartekniskt som motiviskt.95

Redan tidigare hade Asklund kommit att ”drabbas” av filmfeber. Som pojke —
det vill säga under 1910- och 1920-talen — fick han diverse jobb på olika bio-
grafer. Bland annat sålde han godis och agerade assistent åt biografmaskinisten.
På så sätt kom han att se mycket film i sin ungdom.96 Inte minst var det komedi-
er, matinéfilmer och äventyrsfilmer som stod på repertoaren och tillhörde
Asklunds favoriter. Ned med vapnen (1915), Charlie Chaplins Guldfeber (1925)
och en stumfilmsversion från 1926 av Herman Melvilles roman Moby Dick
(1851) är några filmer som Asklund nämner i dessa sammanhang.97 Bilderna var
naturligt nog viktigare än orden för en skolpojke som knappt hunnit lära sig läsa.
Asklund berättar om hur han kunde stå framför affischerna vid en biograf, och
att han ”knappt kunde stava sig till namnen på affischerna. Men bilderna minns
man”.98

Som vuxen författare kom Asklund vid flera tillfällen att arbeta med filmme-
diet. Han var med om att göra kortfilmen Gamla stan, skrev manus till två lång-
filmer och fick 1941 se en av sina romaner, Fanfar med fem trumpeter, filmatise-
ras under titeln Söderpojkar.99 Dessutom skrev han under tidigt 1940-tal om film
i tidningen Folket i Bild.100

När det gäller Asklunds relation till bildkonst kan man konstatera att han re-
dan i unga år kom i kontakt med måleriet. Han arbetade i de övre tonåren som
lagerbiträde på ett företag i Stockholm. I en av lokalerna i bolagets byggnad
fanns ett konstgalleri där det hängde målningar av bland andra Frans Hals,
Tintoretto, Anders Zorn och Carl Larsson.101 Asklund umgicks också med och
kände många bildkonstnärer, och han och de andra i Fem unga hade ett visst
samarbete med konstnärskollektivet Halmstadgruppen; bland annat skrev
Asklund en dikt till Stellan Mörners målning Stensöta.102 Vidare gjorde Esaias

–––––––––
96 Asklund, ”En liten bio” i En kille från Hornstull, s. 60-64.
97 Asklund, En kille från Hornstull, s. 61, 64 och 178. För regiuppgifter, se Rune Waldekranz , Fil-

mens historia. Från zoopraxiscope till video. Del I. Pionjärtiden 1880-1920, Stockholm 1985, s.
475 f (Holger-Madsen), och Waldekranz, Filmens historia. Från zoopraxiscope till video. Del II.
Guldålder, s. 62 och 71 f (Chaplin). Filmen Moby Dick kom 1930 som ljudfilm, men det är stum-
filmsversionen Asklund syftar på (En kille från Hornstull, s. 64). Den heter The Sea Beast och kom
1926, se Variety Movie Guide 2001, red. Variety-redaktionen (1997), New York 2001, s. 564.

98 Asklund, En kille från Hornstull, s. 61.
99 Filmerna är Adolf i eld och lågor (regi: Per-Axel Branner och Ragnar Frisk) och Åh, en så’n grabb

(regi: Ivar Johansson), båda från 1939. Se Svensk filmografi 3. 1930-1939, s. 408 f och 438 f, samt
Svensk filmografi 4. 1940-1949, red. Lars Åhlander, Stockholm 1980, s. 120 f.

100 Se till exempel Qvist, Jorden är vår arvedel, s. 86.
101 Asklund, Staden mellan broarna, Stockholm 1965, s. 95.
102 Kristina Hallind, Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadgruppens

måleri, Lund 1978, s. 16 f och 227.
103 Asklund, Björn Jonson, Stockholm 1957, och Reinhold Ljunggren, Stockholm 1961. Ett par ex-
empel på böcker av Asklund som innehåller illustrationer är Stockholm. The Summer City, Stock-
holm 1947 (med foton av K.W. Gullers), och En kille från Hornstull (med teckningar av Mats
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Thorén omslaget till Fanfar med fem trumpeter. Man finner också i Asklunds
författarskap såväl flera böcker om enskilda konstnärer, som böcker utformade i
samarbete med tecknare och fotografer.103

Musik, film och bildkonst förekommer som synes ofta i Asklunds verk. In-
termediala fenomen i Asklunds texter har dock endast en gång varit föremål för
litteraturvetenskaplig analys. Asklunds femte roman, Fanfar med fem trumpeter,
tas upp till behandling i den tyske litteraturvetaren Frithjof Strauss avhandling
om jazzmusiken och dess inflytande på skandinavisk skönlitteratur, Der literari-
sche Jazzdiskurs in Skandinavien (2000). Strauss ägnar knappt tio sidor åt
Asklunds roman och placerar in den i dess samtida litterära och kulturella sam-
manhang.104 Såväl formella som tematiska aspekter beaktas. Detta är enda gång-
en hittills som något av Asklunds verk har varit föremål för analys i ett icke
svenskspråkigt sammanhang. Jag kommer i viss mån att anknyta till Strauss re-
sonemang i kapitel 4, det som handlar om just Fanfar med fem trumpeter.

Vad beträffar forskningen om Fem unga, har Harry Martinsons och Artur
Lundkvists författarskap studerats utifrån vissa intermediala perspektiv. Ingvar
Holm undersöker till exempel relationen mellan Martinsons texter och bildkons-
ten i Harry Martinson. Myter målningar motiv, och Johan Stenström följer i sin
doktorsavhandling Aniara. Från versepos till opera (1994) transformationen av
Martinsons diktverk Aniara till operan med samma namn.105 I Lundkvists fall
finner man i Espmarks nämnda avhandling gott om exempel på filmens, bild-
konstens och jazzmusikens inflytande på Lundkvists lyrik.106 I mer övergripande
studier, som Bo Everlings Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Erik
Lindorm till Gunnar Harding (1993) och i Frithjof Strauss redan nämnda Der
literarische Jazzdiskurs in Skandinavien ingår också avsnitt om 1930-talet och
bland andra Lundkvists verk och deras anknytningar till jazzmusiken.107

Asklund upplevde alltså som ung författare 1930-talet, ett decennium som var
minst sagt omvälvande i många avseenden. Det började och slutade med allvar-
liga kriser. 1929 års börskrasch kom att prägla ekonomin och det politiska läget i
världen för många år framåt. Och det avslutas i andra världskrigets kaos och för-
ödelse.108 I Sverige präglades läget i början av decenniet av en framtidsoptimism,
en tilltro till att det mesta var möjligt och att landet skulle förnyas och förändras
till det bättre. Detta har många gånger i eftervärldens ögon setts som symbolise-

–––––––––
Nilsson).
104 Frithjof Strauss, Der literarische Jazzdiskurs in Skandinavien, Greifswald 2000, s. 219-228.

105 Johan Stenström, Aniara. Från versepos till opera, Malmö 1994.
106 Se Espmark, till exempel s. 205 f (film), 188-204, 209 f (måleri) samt 128 f och 158 f (jazz).
107 Bo Everling, Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar Harding,

Stockholm/Stehag 1993, s. 71-98 och Strauss, s. 186-198, 229-246.
108 En ganska vältäckande bild av 1930-talet och den litteratur som då skrevs får man genom att låta

Williams Tillträde till den nya tiden, Kylhammars Frejdiga framstegsmän samt Ragnar Matssons
Svenskt 30-tal. Krisen och litteraturen, Uppsala 1975, komplettera varandra.
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rat i den stora Stockholmsutställningen som ägde rum sommaren 1930.109 Ett av
nyckelorden som lanserades i samband med utställningen var funktionalismen.
Inom arkitekturen utgjordes den av mer praktiska och rymligare boendeformer
med det funktionella i centrum. På andra områden gällde liknande kriterier; som
exempel kan nämnas layout och grafisk formgivning av böcker — omslaget till
antologin 5 unga är fritt från bilder och onödig ornamentik. Endast titeln och
namnen på författarna (skrivna med små bokstäver och uppräknade i bokstavs-
ordning) finns med på omslaget. Tanken på folkhemmet började ta form i början
av decenniet, och blev Per Albin Hanssons och socialdemokraternas politiska vi-
sion och slagord för ett nytt, modernt Sverige som skulle realiseras på alla områ-
den. Landet kom att genomgå teknisk utveckling, rationalisering, urbanisering
och industrialisering av tidigare aldrig skådat slag, och Sverige var under detta
decennium ”i färd med att förvandlas från jordbruks- till industrination”, som
Anna Williams skriver.110

Detta ytterligt mångfacetterade 1930-tal upptog också, naturligt nog, förfat-
tarna som i sina verk på olika sätt behandlade den samtida samhällsomvandling-
en. Williams menar att det inte bara rörde sig om att i litteraturens form skildra
det som hände i verkligheten, utan också om att ”[d]et moderna Sverige [...] blir
också till genom berättelserna”.111 Hon undersöker i sin studie hur modernise-
ringen av Sverige under 1930-talet gestaltas i skönlitteraturen och koncentrerar
sig på verk av fyra författare: Ivar Lo-Johansson, Agnes von Krusenstjerna,
Vilhelm Moberg och Moa Martinson. Williams diskuterar inte Asklunds verk,
men de kan utan tvekan skrivas in i ett sådant sammanhang, något som jag i och
med föreliggande avhandling vill visa. En viktig skillnad mellan min framställ-
ning och Williams är betoningen av mediernas betydelse i moderniteten och den
litteratur i vilken den gestaltas. Jag uppehåller mig i högre grad än Williams vid
de olika mediernas och konstformernas relation till skönlitteraturen och den bild
av moderniteten som där tonar fram.

Teoretiska utgångspunkter

Modernitet
Den modernitet som Asklund levde och verkade i var det tidiga 1930-talets
svenska samhälle.112 Denna det svenska 1930-talets modernitet utgör den vikti-
–––––––––
109 Martin Kylhammar, Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell, Stockholm 1990, s. 15-

22. För en mer ingående redogörelse för Stockholmsutställningen, se Eva Rudbergs Stockholmsut-
ställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholm 1999.

110 Williams, s. 11.
111 Williams, s. 9; se även s. 18 f.
112 Moderniteten har i ett vidare perspektiv sin historia, och kan enligt Marshall Berman delas in i tre

faser: den första sträcker sig från 1500-talet och fram till slutet av 1700-talet. Under denna tid bör-
jar människor enligt Berman att ”svagt uppleva det moderna livet. De vet knappt vad som har drab-
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gaste uppsättningen kontexter för Asklunds romaner.113 Sverige var vid denna tid
ett land och en kultur i stark förändring; landet utvecklades under 1900-talet från
att ha varit ett jordbrukssamhälle till att bli en modern industristat. Urbanisering,
industrialism och teknisk utveckling på en rad områden, framväxten av det
svenska folkhemmet och emigration av inte oansenliga proportioner präglade de
första decennierna av seklet.114

Vad menas då med modernitet? Det är ett notoriskt svårdefinierat och mång-
tydigt begrepp som har kommit att stå i centrum för en ytterligt omfattande
forskning och teoriutveckling som jag inte har för avsikt att i detalj redogöra för.
Istället strävar jag här efter att på ett pragmatiskt sätt formulera en modell som är
användbar för mina läsningar av Asklunds romaner och dess gestaltningar av
moderniteten. Jag uppfattar moderniteten som något dynamiskt, något ständigt
föränderligt, ett antal tendenser, ett antal processer i linje med Torsten
Petterssons tankegångar. Pettersson menar i sin essä ”Vad är modernitet? En
kortfattad positionsbestämning” (2001), att moderniteten inte kan beskrivas ge-
nom att ”utformas som en regelrätt definition, eftersom det som skall inringas
inte är en essens, utan en komplicerad helhet av olikartade men ungefär samtidi-
ga utvecklingstendenser”.115 De processer, de tendenser, som Pettersson har i
åtanke är fyra till antalet:

1. Industrialisering (teknisk utveckling, nya medieformer, urbanisering)

2. Demokratisering (folkhemmet växer fram, kvinnans rösträtt och själv-
ständighet)

3. Sekularisering (kyrkan förlorar makt)

4. Subjektivering (modernitetens erfarenhet, tillvarons medialisering)

–––––––––
bat dem”. Den andra fasen inleds med ”1790-talets stora revolutionsvåg” och sträcker sig fram till
den tredje och sista modernitetsfasen som utgörs av 1900-talet, seklet då moderniseringsprocesser-
na expanderar ”till att omfatta praktiskt taget hela världen”, samtidigt som den förgrenar sig, frag-
mentariseras och blir än mer mångfacetterad i sina uttryck. Se Marshall Berman, Allt som är fast
förflyktigas. Modernism och modernitet (1982), Lund 1990, s. 14 f. På ett annat sätt resonerar
Sven-Eric Liedman, som koncentrerar sig på tiden från och med upplysningen och framåt, det vill
säga Bermans andra och tredje modernitetsfas. Liedman påpekar det faktum att många av moder-
nitetens historieskrivare i hög grad har kommit att ta fasta på upplysningen och dess idéer som
centrala för moderniteten. Liedman menar vidare att man bör ”räkna med en upplysningstradition
eller ett upplysningstema som löper vidare från 1600- och 1700-talen och fortsätter in i (och troli-
gen förbi) vår egen tid”. Se Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria
(1997), Stockholm 1999, s. 44.

113 Även i många av de böcker som han skrev senare under sin karriär behandlar Asklund på olika
sätt 1930-talet. Därför är denna tid en viktig kontext också för stora delar av det övriga författar-
skapet.

114 Williams, s. 9 f, 15 och 20 f.



32

Jag kommer i mina romananalyser att ta fasta på sidor av moderniteten som kan
föras in under dessa kategorier. Samtidigt förstår jag modernitet inte bara som
processer, utan också som de många konkreta föremål som är tidstypiska, de
aktuella nymodigheterna i det moderna samhället samt erfarenheten av moder-
niteten.116 Flera av dessa aspekter griper in i varandra; uppspaltningen är således
inte en beskrivning med definitiva gränser.117 Nämnas kan att mediesituationen
kan ses ur flera synvinklar: dels som ny teknik, nya medieformer, dels som på-
verkande människans medvetande och perception.

Industrialisering är ett begrepp jag, i likhet med Pettersson, fattar i vid be-
märkelse. Med industrialisering syftar jag främst på industrins och arbetslivets
rationalisering, städernas expansion och den tekniska — även den medietekniska
— utvecklingen. En av de allra mest iögonenfallande aspekterna av modernitet
står att finna i just den tekniska utvecklingen, inte minst i form av olika trans-
portmedel. Bilar, bussar, motorcyklar, tåg, spårvagnar och flygplan spelar stor
roll för det förändrade livstempo som människan kom att uppleva i samband med
moderniteten. Från 1920-tal till 1930-tal sker en markant ökning av antalet bilar
och järnvägsnätet byggs ut i storskalig omfattning.118 Flyget kom på allvar att ut-
vecklas under första världskrigets år och fick efter kriget ”revolutionerande civil-
samhälleliga konsekvenser”.119 Den världsomspännande handeln och resandet
ökade i intensitet och omfattning, och via telefonin, radion och filmen (särskilt
journalfilmen) förbättrades på ett dramatiskt sätt möjligheterna att informera sig
om vad som hände utanför den allra närmaste hemtrakten. Stora avstånd kunde
överbryggas allt snabbare, och känslan av en värld som hade börjat krympa kom
allt oftare till uttryck.120 John R. Gibbins och Bo Reimer hävdar emellertid i sin
kartläggning av det postmoderna, i The Politics of Postmodernity (1999), att glo-
balisering är ett nyckelord i förståelsen av det postmoderna, men inte av det mo-
derna.121 De talar bland annat om övergripande ”processes that make the world
more interconnected and altogether smaller”.122 Jag väljer bort själva termen

–––––––––
115 Torsten Pettersson, ”Vad är modernitet? En kortfattad positionsbestämning” i Modernitetens an-

sikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur, red. Carl Reinhold Bråkenhielm och Torsten
Pettersson, Nora 2001 (s. 28-39), citat från s. 28.

116 Se John R. Gibbins och Bo Reimer, The Politics of Postmodernity. An Introduction to Contempo-
rary Politics and Culture, London/Thousand Oaks, Kalifornien 1999, s. 10 f. Gibbins och Reimer
gör åtskillnad mellan begreppen modernisering (modernization) och modernitet (modernity), och
deras resonemang ger intryck av att modernisering är en sak, modernitet en annan. Jag väljer alltså
att istället se det förstnämnda som en del av det senare.

117 Torsten Pettersson konstaterar också att de fyra utvecklingstendenserna löper ”än parallellt, än i
sicksack”, och att de både samverkar och motverkar varandra. Sammantaget utgör de i alla fall
grunden för moderniteten och människans upplevelse av den. Se Pettersson, ”Vad är modernitet?”,
s. 38.

118 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 23.
119 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 26.
120 Pettersson talar om hur ”Europa knöts allt tätare samman till ett gigantiskt logistiskt nätverk”, se

Pettersson, ”Vad är modernitet?”, s. 30.
121 Gibbins/Reimer, s. 29 f.
122 Gibbins/Reimer, s. 30. Enligt min tolkning menar Gibbins och Reimer att globaliseringen inte

springer ur, eller är särskilt framträdande i, moderniteten, även om liknande tendenser fanns också
då.
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globalisering, då jag finner den alltför starkt förknippad med företeelser och re-
sonemang som hör hemma i slutet av 1900-talet. Jag ser ändå — till skillnad från
Gibbins och Reimer — företeelsen som central också för moderniteten, något
som även andra forskare gör. Martin Kylhammar pekar till exempel på hur en
känsla av minskade avstånd i världen präglade den västerländska människans er-
farenheter och upplevelser av världen under 1930-talet. Kylhammar framhåller
bland annat hur resandet underlättades med hjälp av olika moderna transportme-
del, och de allt mer avancerade kommunikationsmedlen. Hamnen och järnvägs-
stationens väntsal blev för de unga modernisterna favoritplatser; hamnen sågs
som ”en symbol för en begynnande världsintegration” och järnvägsstationen
framstod ”som en sluss, genom vilken man skickade människor från hem till
värld, från trygghet till äventyr”.123 De unga författarna såg dessa möjligheter
som vägen till en ny människa, en modern människa: världsmedborgaren. Erik
Asklund och de andra i Fem unga var ingalunda ensamma om denna vision; re-
seskildringen som genre blomstrade under 1930-talet.124

Industrialiseringen ägde rum både på landsbygden och i städerna. Jordbruket
kom att rationaliseras, bland annat med hjälp av modern teknik som traktorer och
andra jordbruksmaskiner. Hos Asklund gestaltas sådana företeelser tydligast i
Lilla land. Allra främst är det ändå det urbana livet, den moderna storstaden som
fenomen som utgör det mest påtagliga av modernitetens uttryck. Under början av
1900-talet växte städerna, det byggdes fler och fler bostadshus, affärshus, broar
och gator. Utbredningen skedde både till yta och på höjden. Dessutom ökade be-
folkningsmängden i städerna på ett lavinartat sätt. Den omfattande urbanisering-
en blev en påtaglig realitet som också avspeglar sig mer eller mindre tydligt i pe-
riodens skönlitteratur. Staden är rörelse och mångfald, och här finner man en
mängd företeelser som både var för sig och sammantaget som stadskultur kan
sägas utgöra delar av moderniteten, eftersom de är delar av en urban kultur. Sta-
den präglas också i allra högsta grad av en påtaglig och mångfacetterad visualitet
i form av skyltar, skyltfönster, reklam, trafiksignaler, husfasader, människomas-
sor, trafik, med mera. Det är därför inte heller särskilt konstigt att den moderna
storstaden och filmmediets uppkomst ofta förknippas med varandra, något jag
återkommer till nedan.125 Vidare kännetecknas den moderna stadskulturen av en
tilltagande kommersialisering.

Beträffande de konkreta ting och företeelser som omnämns/omskrivs i en text,
eller syns i bild i en film, kan man med filmvetaren Per Olov Qvists formulering
tala om ”det modernas ikoner”. Qvist syftar därmed på modernitet så som den
exponeras i svensk trettiotalsfilm.126 Qvist ger dock i förbifarten bara två exem-
pel på dessa modernitetens ikoner: flygplan och jazzmusik. Jag tolkar ändå ut-
trycket och Qvists övriga resonemang som att de uttryck för modernitet som jag i

–––––––––
123 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 34 och 36.
124 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 44 f och 53 f.
125 Se till exempel Cinema and The Invention of Modern Life, red. Leo Charney och Vanessa R.

Schwartz, Berkeley, Kalifornien/London 1995, Charneys och Schwartzs inledningskapitel, s. 3 och
7.

126 Per Olov Qvist, Folkhemmets bilder. Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-
talsfilmen, Lund 1995, s. 196.
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första hand undersöker i Asklunds texter också kan betecknas som
”modernitetens ikoner”. Exempel på sådana är grammofoner, bilar, funkishus,
moderna kläder och frisyrer, musikstilar, biografer och radioapparater. Termen
ikoner är måhända mer passande i fallet med film, eftersom det de facto rör sig
om visualitet i form av rörliga bilder. Jag menar ändå att termen utan problem
kan brukas också om skönlitterära texter, med avseende på ord och formulering-
ar som refererar till sådana ting och händelser som ingår i moderniteten.

Förändringar i olika sociala och politiska sammanhang ägde rum i det moder-
na svenska 1930-talet. Pettersson använder begreppet demokratisering för dessa
tendenser, som tydligast sammanfattas i uttrycket ”folkhemmet”. Detta begrepp
redogör jag för mer ingående i samband med min läsning av Lilla land, som i
flera avseenden kan ses som en bok om det svenska folkhemmet i ett tidigt ske-
de. Demokratiseringen tar sig också uttryck i sådant som rör relationen mellan
könen. Jag kommer främst i kapitel 2, som handlar om romanen Kvinnan är stor,
att undersöka vilka uttryck Asklunds kvinnoskildring tar sig. Om moderniteten
har haft en protagonist har denne varit en man och inte en kvinna.127 Kvinnan har
ständigt kommit att placeras i marginalen av de skönlitterära modernitetsskild-
ringarna. Det är mannen som hittar hem i moderniteten och bejakar den, medan
kvinnan är den som i mötet med det moderna går under.128 Anna Williams menar
vidare att kvinnan, inte minst den sexuellt alltmer frigjorda kvinnan, i moderni-
teten framställs som ett hot. Detta beror bland annat på att hon kom att frigöra
sig, och därmed i allt högre grad kom att undgå manlig kontroll. Nya synsätt
rörande äktenskapet aktualiserades, och konstellationer som liknar dagens sam-
boförhållanden — proväktenskap och kamratäktenskap — både diskuterades och
prövades under 1930-talet. Det faktum att den förvärvsarbetande kvinnan efter
den stora depressionen blev alltmer vanligt förekommande på den svenska ar-
betsmarknaden var, som Williams påpekar, en bidragande orsak till att denna
hotbild kunde växa sig stark i många manliga författares kvinnoskildringar.129

Williams konstaterar bland annat att ett sådant kvinnoporträtt återfinns i gestalt-
ningen av Marta, den kvinnliga huvudpersonen i Ivar Lo-Johanssons roman
Kungsgatan (1935).

Termen sekularisering är relativt oproblematisk. Vad som åsyftas är den ut-
veckling under de senaste seklerna som består i att kyrkan alltmer förlorar sin
makt i samhället. Jag diskuterar sekulariseringen och kyrkans roll relativt spar-
samt i mina romananalyser. Det är egentligen bara i kapitel 3 som jag mer ingå-
ende pekar på hur kyrkan i Lilla land påverkas av moderniseringen och urbanise-
ringen och vilka olika konsekvenser detta får för människorna i romanens Ride-
by. Samtidigt bör man notera att sekulariseringen är indirekt närvarande i många
av Asklunds texter. Det utsvävade nöjesliv som skildras i Fanfar med fem trum-
peter kan läsas som att nya ideal och värderingar (eller brist på sådana) har eta-
blerats i samhället.

–––––––––
127 För en ingående diskussion om kvinnans position i modernitetens olika diskurser, se Nina Björks

Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön, Stockholm 1999.
128 Williams, s. 50.
129 Williams, s. 53 f.
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Till den process som Pettersson benämner subjektivering för jag de erfaren-
heter och upplevelser som på olika sätt kan förknippas med moderniteten. De
uppsättningar av modernitetens många olika ikoner som jag i det föregående har
pekat på existerar ingalunda i ett tomrum. De uppfattas, upplevs, förstås och vär-
deras på olika sätt av det mänskliga medvetandet. Här kan man tala om en mo-
dernitetens erfarenhet. Jag menar — i anslutning till Marshall Berman — att er-
farenheten/upplevelsen av moderniteten inte är extern i relation till moderniteten,
utan ingår i och utgör en viktig del av den.130 Sven-Eric Liedman talar om en
hård och en mjuk upplysning, och därmed också om en hård och en mjuk sida av
modernitetens utveckling. Med det hårda syftar Liedman främst på teknologi,
naturvetenskap, ekonomi och modern administration, medan han i den mjuka si-
dan innefattar ”politiska, rättsliga, etiska, religiösa och estetiska förhållanden”.131

Liedman noterar att hans uppspaltning påminner om — men inte fullt ut sam-
manfaller med — Marx resonemang om bas och överbyggnad och menar att den
hårda/basala utvecklingen är kvantitativt bestämbar, medan den mjuka, ”den va-
riabla” är ”olikformig, och dess resultat är öppna för olika tolkningar”.132 Det jag
talar om som modernitetens erfarenhet uppfattar jag som den mjuka sidan av
moderniteten.

Ofta framhävs drag som ”klyvnad”, ”motsägelsefullhet”, ”ambivalens” och
”flyktighet” som det mest kännetecknande för moderniteten och erfarenheten av
den.133 I många avseenden anknyter jag till en sådan syn på moderniteten som en
erfarenhet som består i en känsla av vacklan, av ambivalens och motstridiga upp-
fattningar och värden. Marshall Berman knyter an till Nietzsche och Marx och
menar att ”[d]et moderna människosläktet befann sig i ett värderingsmässigt
tomrum men samtidigt inför ett märkligt överflöd av möjligheter”.134 Både tom-
rum och överflöd, både meningslöshet och möjligheter; så erbjuder moderniteten
både något i grunden positivt och något negativt. Förståelsen av moderniteten,
erfarenheten av den, har kommit att bli antingen bejakande eller avståndstagande
— eller både och, vilket i sin tur alltså resulterar i en motsägelsefull, eller åtmin-
stone till synes motsägelsefull, erfarenhet av moderniteten. I 1930-talets Sverige
tog sig denna vacklan olika uttryck. Det fanns såväl belackare som bejakare av
det moderna, och det fanns de som var kluvna, ja till och med djupt kluvna, inför
den moderna värld som hade börjat ta form. Asklund var på det hela taget starkt
positivt inställd till den modernitet han levde i, men stundtals tonar också en
längtan efter något annat, något svunnet och förlorat fram i hans texter. Han är
både syrentorparen ute i skärgårdsnaturen och Söderkisen som i sina böcker ge-

–––––––––
130 Berman, s. 13-16.
131 Liedman, s. 29 och 40.
132 Liedman, s. 38-40.
133 Se Williams, Tillträde till den nya tiden, Bo Isenbergs Överflöd och ofullbordan. Essä om det mo-

derna, Lund 2001, och Bermans Allt som är fast förflyktigas. Dessa drag av instabilitet i moderni-
teten återkommer jag till genom hela avhandlingen, men framför allt i kapitlet ”Svensk landsbygd i
filmtempo”.

134 Berman, s. 19. Även Isenberg bygger till stor del sin avhandling Överflöd och ofullbordan på idéer
om moderniteten som något ytterst motsägelsefullt och paradoxalt, vilket syns redan i titeln till hans
studie.
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staltar Stockholms urbana miljöer. Det motsägelsefulla hos Asklund och de
andra i Fem unga — och många andra unga författare i slutet av 1920-talet och
början av 1930-talet — finner man också i det faktum att de lovsjöng moderni-
teten samtidigt som de i stora stycken förespråkade en vitalistisk idévärld i sina
verk.

Erfarenheten av den moderna tillvaron kan således förstås som attityder, för-
hållningssätt inför det som upplevdes. Man kan dessutom välja att tala om in-
tryck i en mer direkt bemärkelse, genom att fråga sig hur moderniteten kom att
påverka människans sinnen och själva perceptionen av verkligheten. Filmhistori-
kerna Leo Charney och Vanessa R. Schwartz menar till exempel i sin inledning
till antologin Cinema and The Invention of Modern Life (1995) att upplevelsen
av det urbana var (och är) så kaotisk och diffus att den ”could be grasped only
through its representations”.135 Den verklighet som är moderniteten medieras,
den framställs och gestaltas på olika sätt, för att överhuvudtaget kunna göras för-
ståelig. I förlängningen handlar det här också om hur den skönlitterära texten i
gestaltandet av en verklighet beror av den moderna människans specifikt moder-
na, eller modernt präglade, perception. Den litterära modernismens förhållande
till sinnena och sinnesintrycken och hur dessa har påverkats och förändrats av
olika moderna tekniska uppfinningar (filmen, grammofonskivan, röntgenstrålen,
med mera) undersöker Sara Danius i sin avhandling The Senses of Modernism
(1998). Danius menar till och med att hela den modernistiska estetiken kom att
konstitueras av de moderna tekniska landvinningar som radikalt förändrade
människans sinnesintryck och sätt att uppfatta verkligheten på. Som exempel kan
nämnas hur synen på människokroppen förändrades i samband med att röntgen-
apparaten uppfanns.136

Efterhand som det moderna samhället växte fram kom också de konstnärliga
uttrycksmedlen att förändras. Ur moderniteten utvecklades den estetiska moder-
nismen — i bildkonst, musik och litteratur. Peter Luthersson skriver i sin studie
Svensk litterär modernism (2002) att ”[m]odernismen uppstod under modernite-
ten. Den litterära modernismen är en reaktion bland många på den förändrade
livsvärld som moderniteten bjuder”.137 I detta sammanhang vill jag dessutom an-
knyta till Sven-Eric Liedmans nyansering av de båda begreppen. Liedman skri-
ver i sitt idéhistoriska verk om moderniteten, I skuggan av framtiden (1997), att
moderniteten ”skiljer sig från ’modernism’, som har en snävare innebörd och
främst åsyftar konstarternas utveckling från kanske romantiken, kanske Charles
Baudelaire och framåt. Moderniteten innefattar däremot förändringens alla
aspekter”.138 Jag uppfattar inte modernismen som skild från, utan som en del av,

–––––––––
135 Charney/Schwartz, s. 7.
136 Sara Danius, The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics,

Uppsala 1998, s. 1-3. Notera också hur Karen Jacobs i en nyligen utkommen studie granskar hur
några modernistiska författare har hanterat och påverkats av det som går under beteckningen
”Visual Culture” — det vill säga film, fotografi och andra moderna tekniska nydaningar inom visu-
aliteten. Se Karen Jacobs, The Eye’s Mind. Literary Modernism and Visual Culture, Ithaca, New
York/London 2001.

137 Luthersson, s. 96.
138 Liedman, s. 7.
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moderniteten. Sara Danius skriver i The Senses of Modernism att hon förstår mo-
dernismen som ”already embedded, in various ways, in processes of moderniza-
tion”.139 En på ett eller annat sätt modernistisk litterär text ger explicit och/eller
implicit uttryck för en modernitetens erfarenhet. Denna syn på relationen mellan
modernitet och modernism finner man också hos John R. Gibbins och Bo
Reimer, som uppfattar modernismen eller modernismerna som rörelser och män-
niskor som försöker förstå moderniteten.140

Modernism är ett nyckelord i den litteraturhistorieskrivning som behandlar det
svenska 1930-talet. Det är också en term som har använts på många olika sätt,
bland annat som beteckning på en epok och på ett stort antal olikartade företeel-
ser inom de olika konstarterna. Jag kommer inte att närmare problematisera be-
greppet modernism, utan förstår det på ett allmänt plan — i linje med Danius po-
sitioneringar — som ett paraplybegrepp för ett antal olika tendenser och rörelser
inom de olika konstarterna under perioden 1880-1930. Högmodernismen förläg-
ger Danius till 1920-talet.141 Man kan knappast tala om högmodernism i svensk
litteratur under detta decennium. Snarare bör man tala om en den svenska mo-
dernismens gryning åren kring 1930; inte minst är antologin 5 unga från 1929
viktig i detta sammanhang.142 Bland allt det som utgör modernism kommer jag
främst att uppehålla mig vid tematiseringen av modernitet och det modernitets-
problematiserande, språkligt och stilistiskt experimentell prosa samt tendenser
till överskridande av olika gränser, så som genre- och mediegränser. Jag vill
dessutom understryka att jag inte uppfattar Asklunds (eller någon annan författa-
res) texter som enbart direkta avspeglingar av en verklighet, utan istället som ut-
tryck för och medskapare av en modernitetens erfarenhet.

En sida av moderniteten som står i centrum för mina undersökningar av
Asklunds verk är alla de medieteknologier — film, fotografi, pressens utbred-
ning, radiomediet, grammofonskivan, telefonen — och de konsekvenser och er-
farenheter som upplevelsen och användandet av dessa medför.143 John R.
Gibbins och Bo Reimer påpekar att det är relativt ont om undersökningar av re-
lationen mellan modernitet och media; att det ena hör ihop med det andra tas ofta
för givet utan att närmare studeras.144 John B. Thompsons The Media and Mo-
dernity (1995) är ett av få exempel. Studier som handlar om en specifik medie-
form — inte minst film — och dess relation till modernitet är emellertid inte
ovanliga. Flera forskare hävdar till och med att filmen är det som allra mest ut-
märker moderniteten.145 Filmmediet är den representationsform, det konstnärliga
–––––––––
139 Danius, s. 6. Se även Luthersson, s. 96.
140 Gibbins/Reimer, s. 11 och 15.
141 Danius betonar naturligt nog att alla konstverk som produceras under denna tid inte är modernis-

tiska per definition; och modernismen börjar tidigare på 1800-talet, med Baudelaire och avstannar
inte abrupt 1930. Se Danius, s. 5 och s. 215, n8. Se även Luthersson, s. 65 f.

142 Luthersson menar att den litterära modernismen i Sverige karaktäriseras av försening i förhållande
till utvecklingen på kontinenten. Se Luthersson, till exempel s. 7 och 9.

143 Se till exempel Charney/Schwartz, Cinema and the Invention of Modern Life, Lynne Kirbys Par-
allel Tracks. The Railroad and the Silent Cinema, Exeter 1997, och John Orrs Cinema and Moder-
nity, Cambridge 1993.

144 Gibbins/Reimer, s. 38.
145 Se till exempel Charney/Schwartz, s. 1 ff och 10.
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och mediala uttryck som mer än andra är modernitetens. I Sverige bör dessutom
radions genombrott beaktas i dessa mediala sammanhang. 1925 hade Radiotjänst
börjat sända och blev snabbt en kanal för information och underhållning att räk-
na med i hela landet. Främst var det nyheter och musik som togs in från radio-
stationer världen över.146

Medierna kom alltså att ta allt större utrymme i människors vardag, och såväl
perception som attityder förändrades med de nya medieteknologiska uppfinning-
arna. Dessa fenomen väljer jag att beteckna som ”tillvarons medialisering”. I
detta begrepp inkluderar jag inte bara nya tekniska, massmediala fenomen, utan
också konstnärliga uttrycksformer som måleri, musik och olika former av scen-
konst. Medialisering är en term jag väljer att använda, i linje med andra likartade
uttryck som ”mediazation”, ”mediatization” eller ”medialisering av verklighe-
ten”.147 I en artikel i antologin Medialiseringen av Sverige (1997), skriver Göran
Sommardal först att man kan tala om att ”samhället liksom alla andra ting per
definition är ’medelbart’, i så måtto att vi inte har tillgång till tinget i sig, utan att
det kunskapsföremål som vi kallar ’samhälle’ alltid är ’medialiserat’”. För att det
därför överhuvudtaget ska vara meningsfullt att tala om medialisering av sam-
hället eller tillvaron, krävs några preciseringar, och Sommardal menar att
”medialiseringen av samhället” därför inte innebär

att göra det närmast tautologiska påståendet att själva samhället alltid
framträder medialiserat, utom då möjligen i den ännu mer triviala bemär-
kelsen att antalet TV- och videoapparater, antalet datorer och faxar och
mobiltelefoner och internet-abonnemang per capita befinner sig i tillväxt,
utan vad vi menar är att vår samhällsuppfattning, vår verklighetsuppfatt-
ning och därmed säkert också i allt högre grad vår självförståelse påver-
kas och skapas av medierna, och då inte bara av vad som står att läsa och

–––––––––
146 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 26.
147 Gibbins/Reimer, s. 38. Ulla-Britta Lagerroth nämner en rad olika former av ”mediatization”, som

”musicalization”, ”cinematization” och ”pictorialization”, se Ulla-Britta Lagerroth, ”Reading Musi-
calized Texts as Self-Reflexive Texts. Some Aspects of Interart Discourse” i Word and Music
Studies. Defining the Field, red. Walter Bernhart, m. fl., Amsterdam/Atlanta 1999, s. 205 f. Lager-
roth syftar på den skrivna texten, alltså medialisering i olika former av en skriven text, till exempel
den ”musikaliserade texten”. Jag syftar dels på denna typ av medialisering av själva romantexten,
dels på olika former av den medialisering av tillvaron/verkligheten som återfinns på det tematiska
planet. Det sistnämnda kommer till uttryck i romankaraktärernas upplevelser av medier och konst-
närliga uttryck, inte minst som jämförelser mellan tillvaron och olika konst- och medieformer.
Göran Sonesson talar om en ”medialisering av verkligheten”, en bestämning som ligger nära den
”estetisering” som Mike Featherstone talar om i sin essä ”Vardagslivets estetisering”. Se Göran
Sonesson, ”Livsvärldens mediering. Kommunikation i en kultursemiotisk ram” i Medietexter och
medietolkningar. En antologi, red. Claes-Göran Holmberg och Jan Svensson, Nora 1995 (s. 33-78),
här s. 39, och Mike Featherstone Kultur, kropp och konsumtion. Kultursociologiska texter i urval
och översättning av Fredrik Miegel och Thomas Johansson, Stockholm/Stehag 1994, avsnittet
”Vardagslivets estetisering”, s. 43-66.
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som hörs och syns i medierna, utan i allt högre grad också av själva for-
merna för den massmediala framställningen [...].148

Radioapparater, grammofonspelare, fotografier, biografer och tidningar var någ-
ra av de aktuella medieformerna i början av 1930-talet i Sverige. Den stora och
ökande förekomsten av dessa massmediala uttryck gör att man kan tala om en
tillvaro som allt mer medialiseras. Dessutom vill jag ta fasta på det Sommardal
säger om att vår verklighetsuppfattning påverkas av medierna. Romankaraktä-
rerna i Kvinnan är stor, Lilla land och Fanfar med fem trumpeter jämför sina in-
tryck av tillvaron med olika konst- och medieformer. En upplevelse av något kan
till exempel relateras till film (tillvaron filmiseras), eller till annan bildkonst
(ikonisk projicering).149 Romankaraktärernas perception och uppfattning av
verkligheten är på så sätt skildrad som påverkad av olika medier; modernitetens
erfarenhet tar sig uttryck i form av tillvarons medialisering.150

I 1930-talets svenska modernitet levde och verkade alltså Asklund. Han över-
sköljdes dagligen av intryck från sin samtida — inte minst urbana — modernitet,
och hans erfarenhet av denna tillvaro som modern människa satte naturligt nog
också spår i hans litterära verksamhet. I romanerna från det tidiga 1930-talet fin-
ner man mängder av uttryck för och gestaltningar av det moderna livet. De
aspekter av moderniteten som utgörs av olika (moderna) medie- och konstfor-
mer, och som en författare i sin skönlitterära text anknyter till är kontexter av
intermedial karaktär. Intermedialitet av olika slag är något mycket påtagligt och

–––––––––
148 Göran Sommardal, ”Konturer av ett genresortiment. Massmedialiseringen av medvetandet och

kommersialiseringen av massmedierna” i Medialiseringen av Sverige, red. Anders Björnsson och
Peter Luthersson, Stockholm 1997 (s. 77-92), citatet från s. 77.

149 Hans Lunds beteckning ”ikonisk projicering” syftar på hur en berättare eller en romankaraktär
uppfattar det som betraktas — och som på ett eller annat sätt är ett begränsat, inramat synfält —
som vore detta en bild av något slag. Se Hans Lund, Texten som tavla. Studier i litterär bildtrans-
formation, Lund 1982, s. 53 och 64. Anders Ohlsson redogör för ”filmiseringen” av tillvaron som
en modern variant av tillvarons medialisering, och myntar utifrån Lunds ikoniska projicering ut-
trycket ”filmisk projicering”. Se Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 40 ff. När ikoniska projice-
ringar och tillvarons filmisering gestaltas i litterär form, rör det sig om exempel på intermedialitet; i
den litterära texten upprättas då anknytningar till andra konst- och medieformer. Jag återkommer
till detta nedan, i avsnittet ”Intermedialitet”.

150 Man kan också jämföra med Featherstones resonemang om ”vardagslivets estetisering”.
Featherstone diskuterar förvisso i första hand fenomenet så som det framträder i det postmoderna,
men han historiserar sin framställning och menar att stora delar av vardagslivets estetisering även
återfinns inom moderniteten och modernismen. Vardagslivet kan enligt Featherstone estetiseras på
olika sätt, bland annat genom att gränserna mellan verklighet och konst upplöses, och/eller genom
att människan försöker omvandla livet till konst. Vad gäller det förstnämnda finner man en sådan
strävan i alla de romaner som jag undersöker. Associationsskapande relationer upprättas mellan
romankaraktärernas direkta intryck av deras verklighet å ena sidan och konsten och medierna å den
andra. Den andra av Featherstones aspekter, omvandlandet av livet till konst, tycks mig ligga
mycket nära den första; strävan efter att omvandla sin tillvaro till konst är närmast en variant av
gränsupplösningen mellan verklighet och konst. Vidare talar Featherstone om ”det snabba flödet av
tecken och bilder, som genomsyrar stommen i det samtida samhällets vardagsliv”, det vill säga den
ökade frekvensen av mediala uttryck och medieformer som jag pekade på tidigare (ovan, s. 38). Se
Featherstone, s. 44 ff.



40

frekvent förekommande i de asklundska romaner som är föremål för mina analy-
ser i denna avhandling.

Intermedialitet
En litterär text som på olika sätt anknyter till ett eller flera medier eller konst-
former är uttryck för intermedialitet. Det finns i Asklunds hela författarskap ota-
liga exempel på intermedialitet. Detta gäller också i allra högsta grad för 1930-
talsproduktionen och de år och verk som ägnas uppmärksamhet i denna avhand-
ling. Som en illustrativ utgångspunkt i dessa sammanhang tar jag prosadikten
”Biograf” (1932). Den ingår i samlingen Frukt och lyder i sin helhet:

                    B   I   O   G   R   A   F

journal:

Nu knattrar det till i högtalarna och en osyn-
lig orkesters toner stiger över våra huvuden.
Det är en stund av förväntan, oro och eggelse.
Snart skall våra ögon fånga bilderna från oli-
ka platser i världen, där människor arbetar,
slåss och sätter rekord. (Om vi blott kunde ge
en hälsning till de människomassor, som
myllrar fram över gatorna i främmande stä-
der, och uppfyller luften med sina rop och
skratt), om vi blott kunde ropa, skrika: här är
vi! kom till oss! se oss! som också arbetar!
slåss! och sätter rekord! Men vi kan inte. Det
blir ljust. Och snart börjar ett drama — 151

Här rör det sig om en litterär text, en dikt, som på ett tydligt sätt anknyter till ett
annat medium (film). I dikten skildras ett biobesök under de minuter som en
journalfilm visas innan huvudfilmen. Dikten avslutas med att långfilmen strax
ska börja: ”[o]ch snart börjar ett drama —”. Ett tilltal riktas — ur en biobesöka-
res synvinkel — till de människor ”från olika platser i världen” som syns avbil-
dade i journalfilmens bildsekvenser. Tilltalet, ”kom till oss! se oss!” är en önskan
om att dessa ord skulle kunna framföras: ”[o]m vi blott kunde ge en hälsning”.
Mot slutet konstaterar diktens jag: ”[m]en det kan vi inte”. I dikten tematiseras
således ett kommunikationsproblem, det faktum att ”vi” kan se människorna på
bioduken, men de kan inte se ”oss”. Film uppfattad på detta sätt är en form av
envägskommunikation. De rörliga bilderna på bioduken ger inblick i andra män-

–––––––––
151 Asklund, Frukt. Lyrisk prosa, Stockholm 1932, s. 102. Dikten finns också med (i en något annor-

lunda utformning) i Modern lyrik, red. Erik Asklund, Stockholm 1931, s. 18 f.
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niskors liv, från andra platser i världen, men det är en medieform (liksom många
andra) som är begränsad, den tillåter inte någon dialog. Detta är vad dikten tycks
tematisera, men samtidigt slutar den på ett tämligen sorglöst sätt i förväntan inför
biobesökets huvudattraktion, den spelfilm som följer efter visningen av journal-
filmen, och som snart ska börja — det vill säga efter diktens slut.

”Biograf” är ett exempel på intermedialitet; de ovan citerade raderna anknyter
som synes till andra konst- och medieformer, som musik och film. Filmmediet
signaleras explicit flera gånger, bland annat i titeln och i diktens första ord,
”journal”. Musik spelas upp i högtalarna: ”en osynlig orkesters toner stiger över
våra huvun”. Intermedialiteten i denna dikt är i flera avseenden representativ
också för många av de intermediala förbindelser som undersöks i föreliggande
avhandling.

Numera används beteckningen ”Studier i intermedialitet” om det som tidigare
kallades ”Interartiella studier” eller ”Interart Studies”. En klargörande och aktu-
ell introduktion till området och dess historik finner man i Ulla-Britta Lagerroths
artikel ”Intermedialitet. Ett forskningsområde på frammarsch och en utmaning
för litteraturvetenskapen”.152 Lagerroth beskriver intermedialitetsforskningens
huvuduppgift som ”utforskandet av historisk och nutida gränsöverskridande tra-
fik mellan konstarter och medier”.153

Intermediala fenomen — till exempel bildgestaltande texter, teater och texter
skrivna för att ackompanjeras av musik — återfinns genom hela kulturhistorien,
men de har kommit att öka i antal ju längre fram i tiden man söker sig, och 1900-
talet innebar en veritabel explosion av gränsöverskridande konstnärliga projekt
inom och mellan de flesta konst- och medieformerna. Däremot har själva studiet
av de intermediala fenomenen inte lika många år på nacken. Vanligen brukar
1700-talet ses som det århundrade då ett mer övergripande systematiskt tänkande
kring konstarterna började utvecklas. Det skedde inte minst genom att det områ-
de inom filosofin som kom att kallas estetiken etablerades. Tendenserna vidare-
utvecklades och blev sedan en grund för romantikens storslagna idéer om den
totala konstnärliga syntesen, allkonstverket (”Gesamtkunstwerk”). I början av
1900-talet kom viktiga bidrag till den fortsatta utvecklingen av studiet av likhe-
ter, skillnader och samspel mellan konstarterna. 1915 publiceras Heinrich
Wölfflins konsthistoriska stiljämförelser mellan olika epoker, och 1917 myntade
Oscar Walzel uttrycket ”Wechselseitige Erhellung der Künste”. Senare, under
1950-talet kom University of Indiana i Bloomington i USA att bli något av ett
centrum för intermediala studier. Med forskare som Claus Clüver och Ulrich
Weisstein i spetsen formades vad som betecknades Comparative Arts. Vad gäller
Sverige har under de senaste decennierna intermedialitetsforskningen fått särskilt

–––––––––
152 Ulla-Britta Lagerroth, ”Intermedialitet. Ett forskningsområde på frammarsch och en utmaning för

litteraturvetenskapen” i TfL 2001:1, s. 26-35. Vad gäller de nedslag jag här gör i intermedialitetens
och intermedialitetsforskningens historia utgår jag dessutom från Claus Clüvers ”Interartiella studi-
er. En inledning” (s. 17-47), Franz Schmitt-von-Mühlenfels ”Litteratur och andra konstarter” (s. 49-
74) och Ulrich Weissteins ”Litteratur och bildkonst. Historik, systematik och metoder” (s. 75-103),
alla tre texterna i I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, red. Ulla-Britta
Lagerroth, m. fl., Stockholm/Stehag 1993.

153 Lagerroth, ”Intermedialitet”, s. 26.
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fäste på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, något som
syns i form av kursutbud, konferenser och en mängd publikationer på området.
Ett av senare års mest betydelsefulla försök till en övergripande teoretisk modell
för intermedialitetsstudier finner man i den österrikiske intermedialitetsforskaren
Werner Wolfs The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History
of Intermediality (1999), som jag strax ska återkomma till.

Intermedialitet är alltså inte per definition en företeelse specifik för moderni-
teten, men vad gäller modernismen brukar denna beskrivas som på många sätt
gränsöverskridande, något som också gäller för dess relation till de olika
konstarterna och medieformerna.154 Ulla-Britta Lagerroth påpekar i en artikel om
intermedial självreflexivitet i modernistisk litteratur, att modernisternas gräns-
överskridande ambitioner inte minst tar sig uttryck i en strävan att förena olika
konst- och medieformer. Lagerroth skriver att deras (modernisternas) vilja att
”transcend all boundaries between the arts and media leads to a cultural cross-
fertilization on an unprecedented scale”.155

Man bör också vara uppmärksam på det faktum att studiet av intermedialitet
inte är en litteraturvetenskaplig specialitet, även om det är inom litteraturveten-
skapen som många av de teoretiska diskussionerna har förts och där begreppsap-
parat och teoretiska insikter har utvecklats.156 Inom intermedialitetsforskningen
kan alla typer av relationer mellan alla tänkbara konst- och medieformer stude-
ras. Frågeställningar som är vanligen förekommande i undersökningar av inter-
mediala fenomen är till exempel: hur har filmmediet påverkat romanen och det
skönlitterära berättandet? Vad händer med betydelser och tolkningar när en bild-
artefakt, till exempel ett fotografi, omskrivs och gestaltas verbalt, i en skriven
text? Hur samverkar musik, rörliga bilder och text i en musikvideo eller i en
film? Att intermedialitetsforskningen spänner över många och emellanåt mycket
olika områden och problemfält blir tydligt i de många antologier som de senaste
åren har sett dagens ljus.157 I föreliggande undersökning av Erik Asklunds verk
rör det sig nästan uteslutande om intermedialitet med den skönlitterära texten i

–––––––––
154 Ulla-Britta Lagerroth, ”Poeten som musiker och målare. Interartiell självreflexion i några texter av

Johannes Edfeldt” i Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film, red. Birthe
Sjöberg, Lund 1995 (s. 15-26), här s. 20 f och 23. I Brittiska fiktioner menar emellertid Erik
Hedling att modernismen istället var ett gränsuppehållande fenomen, något som jag ställer mig
tveksam till, även om Hedling främst fokuserar brittiska, akademiska förhållanden på 1970- och
1980-talen. Se Erik Hedling, Brittiska fiktioner. Intermediala studier i film, TV, dramatik, prosa
och poesi, Stockholm/Stehag 2001, s. 272. I min syn på intermedialitet och modernism, så som den
tar sig uttryck i föreliggande avhandling, ansluter jag mig till Lagerroths synsätt.

155Lagerroth, ”Reading Musicalized Texts as Self-Reflexive Texts”, s. 211. Se också Lagerroths
”Modernism och interartiell självreflexion. Skiss till ett forskningsfält” i I diktens spegel. Nitton es-
säer tillägnade Bernt Olsson, red. Lars Elleström, m. fl., Lund 1994 (s. 247-268), här s. 250.

156 Se till exempel Lagerroth, ”Intermedialitet”, s. 26.
157 I dessa finns artiklar och essäer med vitt skilda inriktningar samlade. Titlar som kan nämnas är

bland andra I musernas sällskap. Konstarter och deras relationer. En vänbok till Ulla-Britta
Lagerroth 19.10.1992 , red. Bernt Olsson, m. fl., Höganäs 1992, redan nämnda I musernas tjänst,
Interart Poetics. Essays on the interrelations of the Arts and Media, red. Ulla-Britta Lagerroth, m.
fl., Amsterdam/Atlanta 1997, och Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären For-
schungsgebiets, red. Jörg Helbig, Berlin 1998. Dessutom har nyligen den första läroboken på
svenska publicerats: Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, Lund 2002.
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centrum; Ulla-Britta Lagerroth talar om ”litteraturcentrerad intermedialitet”, en
beteckning som också passar väl in på min framställning.158

Den som närmar sig de olika konstarterna med sikte på deras likheter, skillna-
der och olika sorters samspel finner snart ett omfattande och komplext fält av
konstnärliga fenomen och relationer. Tittar man till exempel på en film blir man
snart varse att den kan bestå av musik, rörliga bilder, text i form av dialog och
textade skyltar av olika slag. Öppnar man en serietidning möts man av berättelser
som utgörs av ett intrikat sammanvävt komplex av texter och bilder. Den som
bevistar en dansföreställning får stifta bekantskap med dans, musik, text och
andra visuella uttrycksformer som ljussättning och dekor. För att närmare kunna
studera intermediala fenomen krävs att man på något sätt strukturerar sina syften,
sina iakttagelser och sina metodiska instrument. I det följande vill jag klargöra
hur jag hanterar intermedialitetsstudiets begreppsapparat. Jag väljer att göra det
med hjälp av Werner Wolfs i mina ögon ytterligt klargörande modell. Här kom-
mer jag att redogöra för det övergripande intermedialitetsperspektivet, och jag
söker stöd i Wolfs resonemang för alla de former av intermedialitet som jag up-
pehåller mig vid i Asklunds texter. Löpande i min framställning kommer jag se-
dan att aktualisera mer specifika diskussioner inom respektive område. När det
gäller diskussioner om film och litteratur utgår jag främst från Anders Ohlsson
och hans studie Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman
(1998). Vad gäller bildkonst kommer jag till största delen att anknyta till Hans
Lunds undersökningar, dels hans avhandling, Texten som tavla. Studier i litterär
bildtransformation (1982), dels andra texter som han har publicerat i olika sam-
manhang. Beträffande den intermediala relationen mellan musik och litteratur,
följer jag i stora drag Wolfs framställning i hans ovan nämnda studie. Jag vill
också understryka att jag inte strävar efter att använda begreppsapparater och
terminologi som jag här redogör för i syfte att sätta etiketter på Asklunds roma-
ner som ”filmiserade” eller ”musikaliserade”.159 Istället använder jag Wolfs re-
sonemang som redskap för att på ett fruktbart sätt kunna ta mig fram i mina läs-
ningar och analyser av de intermediala aspekterna i Asklunds romaner.

Wolf studerar i The Musicalization of Fiction hur den litterära texten på olika
sätt refererar till musik, men inledningskapitlet framstår också i hög grad som ett
explicit formulerat förslag till en mer omfattande teoribildning för intermediali-
tetsstudiet. Wolf pekar på en övergripande indelning av två olika former av in-
termedialitet: öppen (overt) och dold (covert). Han menar att den öppna interme-
diala formen kännetecknas av att två eller flera konst- eller medieformer är direkt
närvarande samtidigt med sina specifika uttrycksmedel. Som exempel kan näm-

–––––––––
158 Lagerroth, ”Intermedialitet”, s. 29.
159 Med såväl filmisering som musikalisering (musicalization) avses en skönlitterär text (eller en epi-

sod i en sådan text) som till både innehåll och form anknyter till den andra konst- eller mediefor-
men, i dessa fall film respektive musik. Se till exempel Ohlsson, som talar om tematisk (innehålls-
mässig) respektive narrativ (berättarteknisk) filmisering i Läst genom kameralinsen, s. 33. Notera
alltså att termen filmisering är något helt annat än filmatisering (av en skönlitterär förlaga). Jag
undviker termerna filmisering och musikalisering till förmån för film- respektive musikanknytning-
ar. Huruvida det rör sig om tematisering eller imitation (eller både och) kommer tydligt att framgå
av min framställning.
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nas musikvideon, i vilken musik, film och text de facto ingår. Den öppna formen
av intermedialitet, skriver Wolf, ”appear as a medial hybrid”, och uppstår genom
integration av två eller flera medieformer: ”both media are directly present with
their typical or conventional signifiers and if consequently each medium remains
distinct and is in principle ’quotable’ separately”.160

Genom Asklunds hela författarskap finns det mängder av öppet intermediala
uttryck. Jag tänker till exempel på den förvandling som berättelsen i en roman
genomgår när den blir föremål för en filmatisering. En sådan rörelse finner man i
Asklunds fall i samband med att Fanfar med fem trumpeter filmatiserades och
resulterade i filmen Söderpojkar. Vidare finner man att Asklund själv också på
olika sätt har arbetat direkt med film (den inledningsvis nämnda Gamla stan).
Man kan dessutom studera de många böcker som Asklund har skrivit, och som
har illustrerats med fotografier eller teckningar. Dessa böcker är också uttryck
för öppen intermedialitet. Här får man dock skilja på i vilken utsträckning de oli-
ka närvarande konstarterna är beroende av varandra för betydelseproduktionen i
verket ifråga. I en illustrerad bok, till exempel En kille från Hornstull, är varken
bilder eller texter på ett avgörande sätt sammanlänkade, de står sida vid sida,
men skulle definitivt klara sig utan varandra. Asklunds text skulle behålla sina
betydelser i princip intakt även om bilderna (Mats Nilssons teckningar) avlägs-
nades från boken. Detsamma gäller för en bok som prosadiktsamlingen Frukt,
som innehåller fotografier av Gunnar Lundh. Mer intimt hänger då bild och text
samman i Stockholm. The Summer City (1947), med text av Asklund och foto-
grafier av K.W. Gullers. Här refererar texten många gånger direkt till bilderna,
och bilderna är i sin tur visuella gestaltningar av de miljöer som textavsnitten be-
handlar.161

Den dolda formen av intermedialitet utgörs av ett verk i ett medium, som via
sina specifika egenskaper på ett eller annat sätt anknyter till en annan konst- eller
medieform. I en skönlitterär text som handlar om musik, som i fallet med
Asklunds Fanfar med fem trumpeter, är musik inte direkt närvarande, men texten
ifråga refererar eller anknyter till musik. Romanen är därför ett dolt intermedialt
uttryck. Wolf definierar denna den dolda intermediala formen som

the participation of (at least) two conventionally distinct media in the sig-
nification of an artefact in which, however, only one of the media appears
directly with its typical or conventional signifiers and hence may be
called the dominant medium, while another one (the non-dominant me-
dium) is indirectly present ‘within’ the first medium.162

–––––––––
160 Wolf, s. 40. Wolfs engelska termer för dold och öppen är ”covert” och ”overt”.
161 Asklund och Gullers, Stockholm. The Summer City. Värt att notera är en bild (utan sidnummer) på

vilken Asklund själv figurerar, och i texten på motstående (också opaginerade) sida omnämns han
som en anonym tidningsläsare, sittande vid Riddarfjärden och med Stadshuset i bakgrunden på
andra sidan vattnet. Detta är ett exempel på hur Asklund förekommer på bild i ett eget verk, som en
del av Stockholm, på ett sätt som mycket liknar det jag nämnde inledningsvis i fallet med filmen
Gamla stan.

162 Wolf, s. 41.
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I Asklunds romaner rör det sig till största delen om dold intermedialitet. Texterna
anknyter till musik, bildkonst och film på olika sätt. Texten, språket, är då den
dominerande diskursen, och det är enbart den som är direkt närvarande. De andra
konst- och medieformerna impliceras bara, genom att de omnämns eller hänvisas
till i texten ifråga. Biografiska uppgifter — om författarens intresse för, och/eller
samröre med andra konst- och medieformer — är externa faktorer som ”bara”
kan fylla uppgiften att stärka argumenteringen för att intermedialitet föreligger i
författarens verk.163 Jag har tidigare i detta kapitel (ovan, s. 27-29) visat att
Asklund både var intresserad av och på olika sätt arbetade med de andra konst-
och medieformer som står i fokus för mina romananalyser.

Rent metodiskt bedrivs intermedialitetsforskningen i två steg: dels ska före-
komsten av ett intermedialt fenomen konstateras, dels ska sedan dess funktion i
sammanhanget utredas. En sådan beskrivning kan framstå som väl förenklad och
kan dessutom sägas gälla om snart sagt allt. Denna tydlighet är dock nödvändig
för att visa att man är medveten om de problem som inte sällan uppstår i inter-
medialitetsstudier, då dessa tenderar att bli alltför godtyckliga och oprecist utför-
da. Wolf varnar också för riskerna med en alltför impressionistisk hållning, med
vaga och dåligt förankrade associationer som resultat.164

Först gäller det alltså att i den text man studerar söka upp markörer eller mar-
keringsord, det vill säga ord som på det ena eller andra sättet, mer eller mindre
konkret signalerar att det rör sig om en referens av något slag till den i samman-
hanget andra aktuella konst- eller medieformen. Dessa markörer kan vara mycket
tydliga, ord och meningar leder direkt till möjliga kopplingar. I den ovan nämnda
dikten ”Biograf” är titeln en sådan tydlig markör som genast leder till att en
koppling till filmmediet kan göras.165 Markörer kan emellertid också framträda
på ett mer beslöjat sätt, som i citat och allusioner. Vidare kan en konst- eller me-
dieform knytas till ett textställe antingen för dess tematisering (texten handlar
om till exempel musik eller film), eller för att det på ett strukturellt sätt imiterar,
eller strävar efter att imitera den andra konstformen.166 I en prosalyrisk text av
Asklund med titeln ”Portar. Modernistiskt filmscenario” (1931) har texten ut-
formats på ett sådant sätt att den nyttjar en montageform, en uppställning av sat-
ser och meningar som tydligt påminner om den klippteknik som ofta nyttjas i
filmberättande.167 Nämnda text får dessutom sin filmanknytande karaktär för-
stärkt i och med att den grafiska formgivningen, inramningen av spalterna, är ut-
formad som filmremsor (se bild 2). Att texten har utformats på detta sätt är ett
uttryck för dess intermediala imitation, i detta fall en imitation av filmmediet.
Dessutom är undertiteln, ”modernistiskt filmscenario”, en markör att ta fasta på i
sammanhanget. Paratexter — titlar, kapitelrubriker och baksidestexter — kallar

–––––––––
163 Jämför Wolf, s. 56.
164 Wolf, s. 36.
165 Det bör också tilläggas att en referens till ett konstverk, en film, ett musikstycke, etc., inte nöd-

vändigtvis behöver hänvisa till ett autentiskt, de facto existerande verk; det kan lika väl röra sig om
en referens till ett uppdiktat, fiktivt verk. Se Wolf, s. 60.

166 Se Wolf, s. 44 f.
167 Asklund, ”Portar. Modernistiskt filmscenario” i NDA (sönd.bil.) 31.5.1931.
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Wolf ” paratextuell tematisering”.168 Denna form av tematisering rör det sig ock-
så om i stor utsträckning i romanen Fanfar med fem trumpeter, och exempelvis
finner man följande kapitelrubriker: ”Preludier på Söder”, ”Rapsodi i rött” och
”Symfoni i vitt”. Romanens musikanknytningar kommer också i hög grad till ut-
ryck i ”intratextuell tematisering”, som kan vara antingen figural eller narrativ.
Figural tematisering talar Wolf om då romankaraktärer diskuterar, beskriver,
avlyssnar, framför eller komponerar musik. Narrativ tematisering rör de interme-
diala anknytningar som återfinns på berättarinstansens nivå.169 Fallet med just

Bild 2. Dikten ”Portar” publicerades med spaltavdelningar som liknar filmremsor

Fanfar med fem trumpeter och dess många musikanknytningar aktualiserar också
det faktum att frekvensen av intermediala inslag i ett verk som analyseras är av
betydelse för vad som kan sägas om verkets intermedialitet.170 Om det på blott
ett eller två ställen i en roman förekommer till exempel filmanknytningar, kan
man svårligen argumentera för att romanen skall betecknas som ”filmiserad”;
däremot kan man eventuellt tala om en filmiserad sekvens eller passage. Wolf
skiljer i detta sammanhang på total och partiell intermedialitet.171 I Fanfar med
fem trumpeter är frekvensen av musikanknytningar mycket hög.

När man har konstaterat att en intermedial koppling föreligger i den text man
analyserar, består nästa viktiga steg i att försöka bestämma vilken funktion denna
koppling fyller. Kan den intermediala passagen säga mig som läsare något om
verket i dess helhet? Och i så fall vad och hur? Ett exempel från Asklunds andra
roman, Ogifta, kan här få illustrera resonemanget. Vid ett tillfälle i berättelsen
–––––––––
168 Se Wolf, s. 56.
169 Wolf, s. 56.
170 Wolf, s. 38 f.
171 Wolf, s. 38.
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hamnar romanens huvudperson, jagberättaren John, för ett ögonblick ensam på
sin chefs kontor. På en av kontorets väggar hänger en målning, och John noterar
att ovanför honom ”ligger en naken kvinna — Tintorettos sömniga Diana, vars
rödvita hull glänser tungt av vällust och sömn”.172 Här är det framför allt om-
nämnandet och beskrivningen av själva målningen samt bildkonstnärens namn,
Tintoretto, som signalerar bildkonst och måleri, och som alltså är de intermediala
markörerna i texten. Sedan utspelar sig en erotiskt laddad scen på kontoret när en
kvinnlig kollega kommer in i rummet. Efter att kvinnan har lämnat John på
kontoret, dyker åter målningen upp då han ”står med ryggen mot Tintorettos
Diana och ser hur direktören lämnar sin bil”.173 Detta är ett exempel på en ekfras,
eller en ekfrastisk passage, det vill säga en verbal gestaltning av en visuell ge-
staltning.174 Här föreligger således en dold intermedial koppling, den litterära
texten anknyter till bildkonst i och med skildringen av oljemålningen som före-
ställer en naken kvinna. De två ekfrastiska styckena kan sägas rama in sekvensen
på kontoret. Tavlan fungerar då närmast som ett i ord visualiserat emblem för
textstället i fråga. Johns sexuella drifter accentueras av skildringen av målningen;
den nakna kvinnan som beskrivs med ordet vällust får illustrera Johns tankar och
känslor för stunden. När episoden är över står John symboliskt nog vänd med
ryggen mot målningen. Man skulle vidare kunna läsa denna passage som en del
av romanens helhet, och på så sätt söka den intermediala kopplingens funktion
inte bara vad gäller den nämnda sekvensen, utan för hela verket. Bilden av den
vällustiga nakna kvinnan i målningens bildfält kan då sägas utgöra en bild av den
manligt vitalistiska kvinnosyn som präglar hela Ogifta. På så sätt har alltså de två
steg jag ovan nämnde ägt rum i denna intermediala läsning: först upptäckten av
markören/markörerna och bestämningar av dessa (ekfras), sedan en tolkning av
passagen för att avgöra vilken funktion det intermediala inslaget kan tänkas fylla.

En funktion som är vanligt förekommande i samband med intermedialitet i
skönlitterära texter är det som Ulla-Britta Lagerroth benämner ”intermedial
självreflexivitet”.175 Vad som åsyftas är den andra, genom texten aktualiserade
konst- eller medieformens metaperspektiv. Genom gestaltandet av en bildkonst-
närs, en filmregissörs eller en kompositörs verksamhet kan författaren av en
skönlitterär text gestalta eller föra ett resonemang om den egna konstnärliga
verksamhetens förutsättningar. Texten blir självreflexiv, metafiktiv när och om

–––––––––
172 Asklund, Ogifta, Stockholm 1931, s. 67.
173 Asklund, Ogifta, s. 69.
174 Hans Lund, ”Den ekfrastiska texten” i I musernas tjänst, s. 208 och 217. Begreppet ekfras har idag

kommit att etableras som en term för texter som gestaltar bildartefakter, tavlor, fotografier, teck-
ningar, skulpturer, med mera. I sin avhandling Texten som tavla använder Lund istället formule-
ringen ”litterär bildtransformation”, en formulering som också ingår i undertiteln till hans avhand-
ling. Se Lund, Texten som tavla. Den bild som skildras i en ekfras kan vara antingen fiktiv eller i
sinnevärlden existerande. Se Lund, ”Den ekfrastiska texten”, s. 215. Werner Wolf påpekar att ek-
frasen är en form av dold intermedialitet. Se Wolf, s. 43.

175 Lagerroth, ”Intermedialitet”, s. 34. Lagerroth har tidigare använt uttrycket ”interartiell självre-
flexion”. Se till exempel Lagerroth, ”Modernism och interartiell självreflexion. Skiss till ett forsk-
ningsfält”. Även Werner Wolf noterar detta, och menar att det ofta är en viktig aspekt att ta hänsyn
till i studiet av relationen mellan musik och litteratur. Se Wolf, s. 48 f och 81.
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den påkallar eller aktualiserar sin egen tillkomst och sina egna förutsättningar,
eller den egna diskursens — det vill i detta sammanhang säga den skönlitterära
diskursens — förutsättningar. Vad beträffar Asklunds romaner, kommer jag
främst i kapitel 4 att beröra frågan om intermedial självreflexivitet. I Fanfar med
fem trumpeter kan gestaltningarna av musik i viss mån förstås som en metafor
för det litterära skapandet.

*

Jag har valt att låta min framställning i huvudsak styras av den kronologi som
utgörs av romanernas utgivningsår. Varje kapitel i avhandlingen framträder som
specifika, profilerade och tematiskt orienterade delar som tydligt skiljer sig från
varandra. Även om de till formen är likartade är de sett till respektive innehåll
olikartade, och kontrastiva gentemot varandra — på samma sätt som romanerna
är det. Som exempel kan nämnas att i kapitlet om romanen Kvinnan är stor be-
handlas kvinnosyn, kvinnolitteratur och teorier om gestaltandet av kvinnor —
allt ställt i relation till avhandlingens övergripande modernitets- och intermedia-
litetsperspektiv. Därpå följer ett kapitel om Lilla land som främst handlar om
moderniseringen av den svenska landsbygden och relationen mellan Sverige och
världen. I avhandlingens sista huvudkapitel och romananalys behandlas
Asklunds skildring av den stora arbetslösheten i början av 1930-talet och popu-
lärkulturen i form av jazzmusik. Avhandlingen avslutas med ett kort kapitel som
sammanfattar mina läsningar av de tre romanerna. I detta avslutande kapitel rik-
tar jag också blicken framåt mot eventuellt kommande forskning om Asklunds
författarskap.

Hänvisningar till de tre huvudverk som jag uppehåller mig vid görs löpande i
min framställning i parenteser.
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2. Den moderna kvinnan i
fokus: Kvinnan är stor

Livsdyrkan och kvinnoskildringar
1931 skulle — som redan framhävts — visa sig bli ett ytterst produktivt år för
Asklund. Förutom att färdigställa romanen Ogifta, hann han med att vara redak-
tör för antologin Modern lyrik och medverka i arbetet med kortfilmen Gamla
stan. Under hösten detta år publicerades ytterligare en bok, den roman som står i
centrum för detta kapitel: Kvinnan är stor.

Denna roman handlar om den unga kvinnan Lydia, som flyttar till Stockholm
efter att ha levt ett kringflackande liv bland olika släktingar på den svenska
landsbygden. Hennes resa från landsbygd till storstad blir också ett uttryck för
hennes utveckling från oskuldsfull flicka från landet, till en erfaren och modern
Stockholmskvinna. Fadern dog när Lydia var barn, något som föranledde mo-
derns vistelse på mentalsjukhus. Berättelsen börjar med Lydias ankomst till
Stockholm, till moster och morbror, där hon ska bo och arbeta som hembiträde.
Det tidigare hembiträdet Greta avskedas, men vänskap uppstår ändå mellan de
båda unga kvinnorna. Lydia guidas på olika sätt in i storstadslivet av Greta, och
så småningom börjar hon arbeta på det café som drivs av mostern. Där får hon
snart nya vänner bland de andra kvinnorna i personalen. Romanen igenom får
man följa i första hand det liv som Lydia och hennes moster lever. Stora delar av
de bekymmer som rådbråkar de båda kvinnorna är förknippade med kärlek och
sexualitet, men också med framtidsplaner, arbete och människans/kvinnans olika
åldrar. Så småningom dör mostern och Lydia ärver caféet och en stor summa
pengar. När berättelsen slutar är hon gravid i första månaden.

Det är Lydia som oftast ser och upplever de händelser som skildras. Ändå är
berättelsen berättad i tredje person, av en extradiegetisk berättare. Fokalisationen
skiftar ofta, emellanåt mycket abrupt, och romanens två huvudpersoner, Lydia
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och hennes moster, får vid enstaka tillfällen tänka i jagform (se till exempel s.
140).1 I romanen gestaltas flera kvinnor i olika situationer och skeden i livet: den
unga modern Vivan, Nea som gör abort, Lydia och hennes moster. Dessa flitigt
arbetande kvinnor kontrasteras mot den mer nöjeslystna Greta. Med Lydia i spet-
sen bildar de alla något av en mosaik av olika livsalternativ för en modern kvin-
na i samtiden. Kvinnogestalterna blir i hög grad exempel på olika sidor av
kvinnlighet, sexualitet och livet i stort.

Att i skönlitterär form gestalta en kvinna var inget ovanligt i början av 1930-
talet. Många var de manliga — och kvinnliga — författare som, i likhet med
Asklund, gav sig i kast med detta projekt. Som några exempel kan nämnas Ivar
Lo-Johanssons Måna är död (1932), Eyvind Johnsons Regn i gryningen (1933)
och Vilhelm Mobergs Mans kvinna (1933), för att inte tala om verk av alla de
kvinnliga författare som var verksamma.2 Den som mer än någon annan influera-
de många av de författare som var unga och som gjorde anspråk på att vara mo-
dernister och vitalister i början av 1930-talet, var den engelske författaren D.H.
Lawrence. I en artikel i BLM från 1932 betecknar till exempel Artur Lundkvist
Lawrence som ”den största kraften i samtidens hela litteratur”.3 Martin
Kylhammar menar vidare att ”sexualromantikern Lawrences kvinnor framträdde
för dem [Fem unga] som verkligare och sannare än dem de hade runt omkring
sig”.4 I Den svenska litteraturen heter det vidare att ”[d]e yppiga och huldrelika
kvinnogestalter som dessa år dyker upp i manliga trettiotalisters verk är bara allt-
för tidstypiska i D H Lawrences efterföljd”.5 De böcker av Lawrence som var
särskilt aktuella för de svenska författarna vid den här tiden var Söner och älska-
re (1925), vilken var den enda av Lawrences böcker som då hade översatts till
svenska, och Lady Chatterley’s Lover (1928). Den sistnämnda hade rönt stor
uppmärksamhet världen över, inte minst för att den ansågs vara en sexualmora-
–––––––––
1 Begreppen fokalisator och fokalisation är centrala i narratologin, och används av olika forskare med

skiftande innebörder. Shlomith Rimmon-Kenan menar att fokalisator (i bemärkelsen den seende)
och berättaren (den som för ordet) måste skiljas åt som begrepp, men att de kan sammanfalla:
”speaking and seeing, narration and focalization, may, but need not, be attributed to the same
agent”, se Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction. Contemporary Poetics (1983), Lon-
don/New York 1994 (s. 71-85), citat från s. 72. Fokalisatorn kan vara extern eller intern i relation
till den värld som framträder i en berättelse, beroende på om fokalisatorn befinner sig i eller utanför
den värld som framställs i berättelsen. Rimmon-Kenan talar om narrator-focalizer (extern) och om
character-focalizer (intern), se Rimmon-Kenan, s. 74. Vidare bör det påpekas att fokalisatorn är en
instans som inte bara fungerar som förmedlare av det sedda, utan av intryck och upplevelser som
förmedlas till läsaren. Jag kommer i min framställning att förhålla mig i linje med detta, men syftar
i första hand på det visuella och just seendet i min användning av begreppen fokalisator och fokali-
sation.

2 Se även Ebba Witt-Brattströms uppräkningar av författare och titlar i Moa Martinson. Skrift och
drift i trettiotalet (1988), Stockholm 1999, s. 120 och 187 f.

3 Artur Lundkvist, ”Mannen som dog” i BLM 1932:8 (s. 12-20), citat från s. 12.
4 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 109. Bibi Jonsson pekar också på att många författare på

1930-talet var tveksamma till huruvida fenomenet ”Den nya kvinnan” var ”en realitet eller en pap-
perskonstruktion” som endast existerade i skönlitteraturens drömmar om ett nytt kvinnoideal. Se
Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om. Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner, Lund 2001, s.
147. Jag återkommer mer ingående till begreppet ”Den nya kvinnan” (se nedan, s. 59, 73 och 91).

5 Den Svenska Litteraturen del 3. Från modernism till massmedial marknad. 1920-1995, red. Lars
Lönnroth, m. fl., Stockholm 1999, s. 132.
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liskt alltför explicit och pornografisk historia. Lundkvist menar sig ha kommit i
kontakt med romanen redan 1929.6 Sannolikt kände även Asklund till den runt år
1930, om inte annat så via just Lundkvist. Lawrence spelade en så viktig roll på
dåtidens litterära arena, att det knappast lär ha funnits någon ung, modernistisk
författare som inte kände till honom och hans böcker.

Den unga, svenska modernismens kvinnosyn domineras av primitivism och
sexualromantik. Fram tonar ”en kvinnobild, skapad av män för män, som snarare
befäste än bröt upp det invanda könsrollsmönstret”, som det står att läsa i Den
svenska litteraturen.7 Även Ebba Witt-Brattström kritiserar de unga, manliga för-
fattarnas kvinnosyn vid den här tiden. Det handlar inte bara om en konflikt mel-
lan könen, utan också om klasskamp när autodidakterna från arbetarklassen går
till attack mot borgerligheten. Witt-Brattström skriver att de unga, vitalistiska
författarna ”kom att som grupp stå för en ’naturlig’ kultur till skillnad från den
borgerliga kulturen, som bl a frambringat sådana monster som den emanciperade
kvinnan”.8 I princip har jag inget att invända mot denna litteraturhistorieskriv-
ning, men Witt-Brattström är i mina ögon aningen onyanserad när hon drar det
mesta som författats av män under 1930-talet över en kam. Hon plockar upp en-
staka dikter eller formuleringar av en Lundkvist, en Ivar Lo-Johansson eller en
Asklund och slår fast att de var ”primitivister” med en kvinnosyn som i dag ter
sig tämligen nattstånden. Vad gäller Asklund drar Witt-Brattström bland annat
fram en dikt från prosadiktsamlingen Frukt och förklarar att mansfiguren i dikten
”Dum Venus” drabbas ”av en lawrensk knäpp”.9 Kvinnan är stor nämner
Witt-Brattström endast i förbifarten.10 Denna bok visar sig vara något annat, nå-
gonting mycket mer motsägelsefullt och mångfacetterat än en sexualromantisk
hyllning till kvinnan som erotiskt väsen. Asklund tycks också ha haft ambitionen
att här ge en bild av kvinnan som levande och kännande människa, som social
varelse och individ i ett modernitetens samhälle statt i förändring. Kvinnan är
stor är en komplex, för att inte säga motsägelsefull text som inbjuder till många
olika tolkningsmöjligheter, vilket jag vill visa i detta kapitel. I romanen tycks
vitalismen i stor utsträckning integreras i en fascination inför olika sidor av mo-
derniteten. Kvinnan är stor är en roman som onekligen hör hemma i Martin
Kylhammars diskussion om Fem ungas hållning som något motsägelsefullt: de
framstår både som vitalister och bejakare av moderniteten.11

Man kan vidare tänka sig att Asklund och andra unga författare inte enbart var
intresserade av att visa sig initierade beträffande konsten att förstå och skönlitte-
rärt skildra kvinnan och det kvinnliga; de var sannolikt också i intresserade av att
göra intryck på kvinnorna, inte minst på de som rörde sig i deras egna kretsar.
Ivar Lo-Johansson ger uttryck för ett sådant synsätt när han i sin självbiografiska
roman Författaren skriver om hur de unga författarna i början av 1930-talet
upplevde kvinnorna som samlades runt dem: ”[t]ill Pax kom de vackra kvinnor-
–––––––––
6 Espmark, s. 160.
7 Se Den Svenska Litteraturen del 3, s. 38.
8 Witt-Brattström, s. 195.
9 Witt-Brattström, s. 186.
10 Witt-Brattström, s. 199.
11 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 105.
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na, som författarna lekte med, i verkligheten och i sina böcker. Böckerna som
handlade om de vackra kvinnorna var lekskramlor med speglar, som vi höll
framför kvinnornas ögon, för att visa kvinnorna deras bilder och locka dem”.12

Kvinnan är stor framstår som ett exempel på detta, som en skildring av ”de vack-
ra kvinnorna, som författarna lekte med, i verkligheten och i sina böcker”.
Asklunds roman blir dels ett försök att gestalta samtidens moderna kvinna så
som de manliga författarna uppfattade henne och önskade att hon skulle vara,
dels ett försök att göra intryck på kvinnorna i allmänhet och de i författarens när-
het i synnerhet. Tankegångar som dessa låter sig också läsas in i ett marknads-
strategiskt perspektiv: Ebba Witt-Brattström redogör för antalet kvinnliga — och
framgångsrika — författare på bokmarknaden under 1930-talet: att skriva om
kvinnan och hennes situation i ett patriarkalt samhälle, så som många av de
kvinnliga författarna gjorde, gick onekligen hem hos läsarna.13

Lydia framstår i Asklunds framställning som en modern kvinna som söker sin
identitet som just kvinna och människa i det moderna livet. I det följande kom-
mer jag i min läsning av Kvinnan är stor att följa Lydias väg i tre steg/tre avsnitt.
Först tar jag sikte på hennes väg in i moderniteten och en tillvaro som modern
kvinna. Sedan analyserar jag hennes (och de andra kvinnogestalternas) proble-
matiska relationer till/med män och manlighet. Därpå avslutas kapitlet med en
diskussion om Lydias framtidsplaner och vägval i några av livets viktiga fråge-
ställningar. Jag kommer också i min framställning att ta upp romanens olika in-
termediala inslag — främst filmanknytningar — till behandling.

Lydia blir modern: den unga kvinnan från lan-
det kommer till storstaden

Från land till stad
Lydia kommer från landet in till staden, från det gamla och agrara till den urbana
moderniteten i form av Stockholm. Romanen börjar med Lydias ankomst, men
vad får man veta om hennes bakgrund? Hennes tillvaro innan hon kommer till
Stockholm antyds bara på ett par ställen. Tidigt i romanen presenteras ett kapitel
betitlat ”Släktingar” (s. 45-52). Detta stycke består av fem sidor och fem numre-
rade prosastycken. Trots kapitelrubriken är det bara i det femte av dessa stycken
(s. 52) som en faktisk släktrelation till Lydia omtalas. Två stycken beskriver oli-
ka hem i vilka Lydia arbetat som jungfru. I två andra stycken rör det sig om unga
män som varit sexuellt nyfikna på Lydia. Sammantaget formar dessa korta
stycken ett svep av översiktliga beskrivningar från olika platser runt om i Sveri-
ge. Det är människor som Lydia har lämnat bakom sig när hon nu har flyttat till
–––––––––
12 Lo-Johansson, Författaren, s. 94.
13 Witt-Brattström, s. 186 ff. Witt-Brattström menar också att flera manliga författare verkligen note-

rade vad som hände på bokmarknaden.
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Stockholm. Det talas om Fru Hult i Borås, Olssons i Malmö, Pelle i Vissefjärda,
några flottister i Karlskrona och en grosshandlare Hammel i Linköping. Kapitlet
blir en kommentar till Lydias flytt, ett uttryck för hur bekanta ser på hennes flytt
och hennes möjligheter i huvudstaden. Pelle saknar henne, flottisterna kallar
henne ”slyna”, Fru och herr Hult tyckte att hon var ”en bra flicka”. Genom detta
svep som utförs på ett fåtal sidor och består i hastiga scenväxlingar ställs sedan
modernitetens Stockholm i centrum; olika platser ute i landet får här utgöra peri-
ferin. Det tydliggör att Lydia lämnat sitt forna liv bakom sig för en ny, modern
tillvaro.

Lydias flytt representerar så i ett större perspektiv förändringen, urbanisering-
en och moderniseringen av Sverige. Det förmedlas via en extern fokalisator och
berättare. Dessutom gör styckenas begränsade längd, och det faktum att de ställs
mot varandra i ett och samma korta kapitel, att man som läsare upplever den här
passagen som berättad i ett högt tempo. Att ställa situationer som skiljer sig åt
rumsligt — och förmodligen också tidsmässigt — så här abrupt mot varandra
ökar möjligheterna för läsaren att associera till filmmediets snabba klippteknik.
Film- och litteraturforskaren Alan Spiegel menar i Fiction and the Camera Eye.
Visual Consciousness in Film and the Modern novel (1976) att montagetekniken
är ”the preeminent period style for the modernist fiction of the twenties and early
thirties”.14 Det handlar enligt Spiegel om att författaren — och filmmakaren —
får perspektivet att skifta och skapar rörelse från en punkt i tid och rum till en
annan — för att på så sätt i text imitera filmmediets scenväxlande teknik.15

Anders Ohlsson formulerar sig på ett liknande sätt om ”en mängd snabba och
oförmedlade övergångar mellan händelseförlopp som utspelar sig på olika plat-
ser, vilket kan erinra om filmens klippteknik”.16

Lydias inflyttning till Stockholm är en resa som är mycket typisk för situatio-
nen i Sverige i början av 1930-talet. Lydia blir en urbaniseringens och därmed
också en modernitetens kvinna.17 Detta syns också i stora delar av den moderna
litteraturen, och Ola Larsmo menar i en artikel om Ivar Lo-Johansson att dennes
roman Kungsgatan hör till denna kategori av texter. Larsmo skriver att här finns
”en form, en sorts berättelsematris, som sedan utgjort bakgrund för ett stort antal
romaner och filmer”, och att det rentav är en struktur som ”närmast blivit syno-
nym med nittonhundratalsromanen i sig”.18 I en sådan litterär tradition skrivs
också Kvinnan är stor in. Asklunds Lydia är en ung kvinna som söker sig fram i
en föränderlig tillvaro när hon gör resan från land till stad. Inledningsvis tycks
det hela kunna utveckla sig till en kvinnlig bildningsroman av liknande slag som

–––––––––
14 Alan Spiegel, Fiction and the Camera Eye. Visual Consciousness in Film and the Modern Novel,

Charlottesville 1976, s. 176.
15 Spiegel, s. 164.
16 Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 82.
17 Urbaniseringen fortsatte att öka markant 1930-1940, trots att depressionen bromsade utvecklingen i

början av 1930-talet. Sex av tio som flyttade från land till stad var kvinnor. Se Ulf Boëthius, m. fl.,
”Utgångspunkter och tidssammanhang” i Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på
1930-talet, red. Mats Franzén (s. 9-57), här s. 19.

18 Ola Larsmo, ”Moderat och hötorgsestetiken. Ivar Lo-Johanssons sammansatta realism” i Parnass
2001:3 (s. 24-27), citat från s. 26.
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de Witt-Brattström pekar på.19 Lydia strävar efter att börja ett nytt liv. Bakom sig
har hon också lämnat en fader som begått självmord, en kriminellt belastad bro-
der och så modern som är placerad på sinnessjukhus. Witt-Brattström menar att
det sistnämnda är utmärkande för många kvinnliga författares romaner på 1930-
talet: en kvinnlig romanfigur gör upp med modern, antingen genom att lämna
henne eller genom att döda henne. I dessa skildringar framställs ”med förkärlek
vansinniga, likgiltiga eller monstruöst elaka mödrar”.20 I Asklunds roman för-
svinner den nerv- eller sinnessjuka modern in i bakgrunden av handlingen; istäl-
let är det mostern som blir något av en orienteringspunkt för Lydia. Hon förhål-
ler sig i sin egen utvecklingsprocess till mostern, och förnekar henne många
gånger: ”[d]et blir med mig som moster, jag blir fet, jag får en karl, som super
och slåss och svär, jag får barn, som jag inte kan älska, jag dör till slut i ren för-
tvivlan”, säger hon nedstämt inför Vivan (s. 249).

Mostern, Lydia och de andra kvinnorna i romanen intar olika positioner. När
Lydia anländer, är det lätt att se hur hon framstår som den osäkra, oerfarna lant-
jäntan med flätor som irriterar Greta. Denna är däremot världsvan, hon är den
mondäna, lite dekadenta mansslukerskan som blir Lydias vägvisare in i det mo-
derna storstadslivet. Att Greta är något av en femme fatale får man också klart
för sig när hon tidigt i romanen blir avskedad av Lydias moster för att hon inte
arbetar tillräckligt flitigt. Greta röker, dricker och intresserar sig för nöjen och
män. Filmvetaren Tytti Soila redogör för ett antal olika kvinnoschabloner så som
de gestaltas i svensk filmmelodram från 1930-talet. Här finner man beskrivning-
ar av vad som kännetecknar bland annat ”sprakfålen”, ”oskulden”,
”nippertippan”, ”kärlekstanten”, ”köksdiktatorn”, ”frillan”, med flera.21 Greta i
Asklunds roman uppvisar drag av främst ”nippertippan” och
”frillan/jazzflickan”. Hon röker, flirtar mycket och är lite slarvig och blasé.
Dessutom fyller Greta tydligt den dramaturgiska uppgift för berättelsen som
Soila tillskriver ”väninnan/systern”: hon är hjälpsam, inte minst gentemot
”oskulden” som invigs i ett mer erfaret liv. Lydia är i början av romanen just
”oskulden” som förs in i det moderna, urbana livet.22 Efter det att Greta fått sluta
–––––––––
19 Witt-Brattström, s. 209. Se också Kristin Järvstads avhandling Att utvecklas till kvinna. Studier i

den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige , Stockholm/Stehag 1996.
20 Witt-Brattström, s. 212.
21 De flesta av dessa termer betecknar precis vad det låter som: ”köksdiktatorn” är till exempel en

äldre, yrkeskunnig kvinna som värnar om sina sysslor och är ”rund och kraftig, stundom bister”.
Med ”kärlekstanten” avses en äldre kvinna som en självförsörjande men ändå giftaslysten, äldre
kvinna som ”beredvilligt berättar om sina äventyr med olika herrar”. Några av Soilas beteckningar
utgår från idag daterade uttryck som kan kräva förklaringar. ”Sprakfålen” är en ung, glad, käck och
frimodig överklassflicka som är lite bortskämd (och har kontroll över sin far). Hon lever ett sportigt
liv (även om hon vanligtvis röker), flirtar ofta med män och måste tuktas och till sist ”räddas” in i
ett äktenskap med (vanligtvis) en äldre man. ”Nippertippan” är enligt Soila den ”stygga (övre) me-
delklassflickan [...] välvårdad och bekväm” och ofta klädd enligt senaste modet. Hon röker och är
blasé på det mesta hemma i Sverige. Nippertippans ”medsyster från arbetarklassen” är ”redan en
fallen flicka” och går under beteckningen ”Frillan”/”Jazzflickan”. Även om hon ”har hjärtat på rätt
plats” får hon ofta agera exempel på hur det kan gå för lösaktig flickor. Se Tytti Soila, Kvinnors an-
sikte. Stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram, Stockholm 1991, s.
56-73.

22 Soila, s. 58-61.
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som jungfru hos Lydias moster besöker hon ändå Lydia ibland. Hon berättar om
det inte alltid så glamorösa livet som dansande scenartist: ”[e]gentligen är det ett
sabla liv man för! [---] De förbannade repetitionerna! Flickorna är som trasor när
de kommer, bleka, glåmiga och eländiga. Ibland svimmar de och då blir det ett
helsikes liv!” (s. 113). Kvinnor i nöjesbranschen exploateras ofta för profitens
skull samtidigt som de sliter ut sig fysiskt. Skildringen av Greta nyanseras alltså
och blir inte enbart en stereotyp kvinnogestalt enligt filmmelodramens typgalleri.

Vidare kan Greta jämföras med den kvinnliga huvudpersonen i den kortfilm,
Gamla stan, som Asklund var med om att göra ungefär samtidigt som han skrev
Kvinnan är stor.23 Kvinnan i filmen tycks leva ett dekadent liv som till viss del
liknar Gretas tillvaro i romanen. Det första man ser av kvinnan i filmen är när
hon tidigt en morgon sitter på en lastbrygga och tänder en cigarett. Sedan reser
hon sig och går hem. Där går hon och lägger sig och sover sig genom dagen.
Framåt kvällen, och mot slutet av filmen, är hon åter vaken. Då står hon framför
en spegel och sminkar sig. Sedan ger hon sig ut på stan. Vad gäller tolkningarna
av det lilla handlingsförlopp som finns i filmen, bör man dock vara försiktig. As-
sociationerna leder ändå i riktning mot nöjesliv och dekadens. Riktigt så mycket
av en ”nattfjäril” är inte Greta; ju längre romanen lider desto mer framstår hon
som en innerst inne god människa. Hennes till och från utsvävande liv kan till
viss del skrivas upp på hennes yrkeskonto; hon arbetar i show- och nöjesbran-
schen med sena kvällar och nätter i stadens uteliv.

En passagerit hos frisören
Olika sidor av utseendet och dess funktion i Kvinnan är stor är värda en utförlig
granskning. De kvinnliga romankaraktärernas kläder, frisyrer, sminkning och
kroppskonstitution omnämns ofta i romanen, men man får som läsare aldrig någ-
ra särskilt detaljerade beskrivningar av dessa attribut. Istället flimrar de liksom
förbi, som läsare bjuds man glimtvis på detaljer i kvinnornas uppenbarelser. Det
vimlar i romanen av sådana glimtar och i dessa är sexualiteten ständigt närvaran-
de. Det kan till exempel heta om Lydia att hon på spårvagnen brukar ”lägga be-
nen över varandra och genast få massor av mäns blickar på sina silkesstrumpor
utan att det generade henne” (s. 11), eller om Greta: ”så hon såg ut! Som en rik-

–––––––––
23 Asklunds förhållande till film har avsatt spår i alla hans tidiga böcker, så även i Kvinnan är stor. I

den bok som kom före Kvinnan är stor, romanen Ogifta, finns det gott om filmanknytningar av
samma typ som i Kvinnan är stor. Det fanns dessutom planer på en filmatisering av Ogifta, men
dessa planer skrinlades dock med hänvisning till ekonomiska bekymmer. Se brev från Asklund till
Bonniers, 11.11.1931. Det är också under arbetet med Kvinnan är stor som Asklund medverkar i
inspelningsarbetet i samband med kortfilmen Gamla stan. Att filmandet påverkade Asklund i arbe-
tet med Kvinnan är stor framgår av några formuleringar i ett brev till Eyvind Johnson: ”[f]ilmen,
ja? Vi var ute i torsdags och vevade in de sista nattscenerna. [---] I eftermiddag, vid halvfyratiden
kommer kopian”. Asklund berättar vidare i samma brev om sitt pågående romanprojekt: ”[j]ag skall
så småningom när jag ’tagit allt’ klippa ner den och då kanske det blir en passabel sak”, i brev från
Asklund till Eyvind Johnson, den 18.8.1931. Man kan också dra paralleller mellan romanen och
filmen när det gäller såväl handling som kvinnoskildring, något som jag får anledning att återkom-
ma till längre fram i detta kapitel.
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tig sköka! Det var Lydias tanke, Lydias reflektion när hon såg Gretas klädsel,
Gretas målade ansikte” (s. 110).

Det kvinnliga utseendets betydelse och plats i moderniteten är Asklund inte på
något sätt ensam om att behandla. I sin originella och mångfacetterade roman
Astarte — som utkom samma år som Kvinnan är stor, 1931 — problematiserar
Karin Boye kvinnans relation till moderniteten.24 Berättaren i Boyes roman me-
nar rentav att en tidsanda tar gestalt i klädaffärernas skyltfönster:

[f]röken Jansson klär skyltdockorna, och tweed är årets mod. Det är tidens
ande, som speglar sig i de enkla släta modellerna [...]. Vill du avläsa ti-
dens väsen, vill du se den unga generationens lynne, så kasta en blick i de
stora skyltfönstren! Där är kvinnans frigörelse tecknad i gråspräckligt
ylle, där lyser teknikens triumf ur sakligt stränga linjer. Och så vacker är
denna tidens ande, att ingen kvinna går förbi utan en liten längtansblick
på dess utställda härlighet …25

Huvudpersonen i Astarte, Britt, gör likt Lydia resan från landsbygd till stad och
lär sig att som människa och kvinna förhålla sig till den för henne nya, urbana
miljön och alla dess förutsättningar. Britt och Lydia är två kvinnogestalter som
förändras i takt med att de lär känna den moderna storstad (Stockholm i båda
fallen) de hamnar i. Både Astarte och Kvinnan är stor är på så sätt skildringar av
unga kvinnor som utvecklas till moderna kvinnor.

I det inledande kapitlet i Astarte möter vi en annan ”huvudperson”, den som
gett romanen dess titel, skyltdockan Astarte. Hennes skapare, Sigfried Kauz, pre-
senterar sin nya produkt för ett par intresserade kunder och här utspelar sig ett
männens samtal om mode, reklam och kvinnors såväl som mäns drömmar och
önskningar om kvinnan, om vad en kvinna är. Kauz förklarar att han ser sin
Astarte som en ”associationsledare” — han tänker sig att män som ser mode-
dockan i ett skyltfönster börjar associera till kvinnor, skönhet och sexualitet.26

Vad ser då kvinnorna i skyltdockan Astarte? Jo, de identifierar sig med ”henne”,
och Kauz menar att

[h]är finns bara Könet kvar, men könet i dess mest förföriska och seger-
vissa skepnad. Den kvinna som går förbi fönstret och uppfångar sitt eget
väsen bortom individualiteten, hon känner igen sina egna hemliga önsk-
ningar, hon speglar sig med välbehag i ett fulländat skönt andra jag —
hon blir ett ögonblick ett med dockan — förlåt, med gudinnan.27

 
Modebranschen — läs modebranschens män — tillhandahåller ett skelett (i form
av en skyltdocka), kring vilket kvinnorna kan väva sina drömmar om hur de vill
vara. Och här handlar det först och främst om utseendet och kläderna, den tänkta
–––––––––
24 Detta noterar också Nina Björk i en diskussion om Astarte och kvinnans position i modernitetsdis-

kursen, se Björk, s. 99-106.
25 Karin Boye, Astarte, Stockholm 1931, s. 28.
26 Boye, s. 11.
27 Boye, s. 14 f.
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kvinna det talas om i citatet drömmer om hur hon vill se ut — och hon kan för ett
ögonblick se sig själv där i skyltfönstret. Hon läser samman spegelbilden av sig
själv med åsynen av skyltdockan. I det synfält som är inramat av skyltfönstret ser
hon inte den kvinna hon verkligen är, utan ett drömporträtt av sig själv. Denna
drömbild framträder i form av en dubbelexponering av den egna spegelbilden
och den Astarte hon ser innanför skyltfönstret, den Astarte hon skulle vilja se ut
som. Kvinnans upplevelse — hennes dagdröm som här visualiseras i skyltfönst-
ret — är ett exempel på en ikonisk projicering.28

Kvinnornas drömmar om ett vackert yttre, ett modernt utseende i kläder och
frisyr, utnyttjas av allehanda marknadskrafter. Drömmar går att sälja bara man
övertygar presumtiva kunder om nödvändigheten i att äga den saluförda pro-
dukten. I Boyes framställning är mannen producenten och kvinnan konsumenten,
och Nina Björk menar att både konsumtionen och produktionen är lika viktiga
sidor av moderniteten. Konsumtionskategorin har hittills, menar Björk, försum-
mats i modernitetsdiskussionen, men just där finner man ”kvinnan och kvinnlig-
heten i modernitetens hjärta”.29 Boye skärskådar detta fenomen på ett mer ingå-
ende sätt än Asklund. Nina Björk menar att många författare och många män
gärna vill stanna i den visuella njutningen och på ytan av moderniteten.30 När det
gäller kvinnor, mode och reklam, är det ganska oproblematiskt att i ett sådant
synsätt föra in Asklunds kvinnoskildring som exempel. Vad som är för handen i
dessa sammanhang är en sida av moderniteten som enligt Björk traditionellt sett
har kommit att bli tämligen förbisedd i modernitetsdiskursen: ”parfymflaskans
modernitet”, i vilken kvinnan framträder som protagonist, till skillnad från den
”flygplanets modernitet” som förutsätter mannen som modernitetens centralge-
stalt.31

Asklunds skildring av kvinnan bör närmast förstås som en bild av en möjlig
kvinna, hur hon skulle kunna vara, och alltså inte enbart som en direkt avspeg-
ling eller en skildring av faktiska kvinnor i 1930-talets svenska samtid. Lydia blir
Asklunds konstruktion av det kvinnliga könet; hon framträder som ett
asklundskt kvinnoideal i tiden. Eva Adolfsson pekar på hur 1930-talets sexual-
romantik innehöll ”drömmen om kvinnan” och hur de unga manliga författarna
skapade ”en bild av en kärlekshungrig kvinna förbunden med naturens livgivan-
de krafter”.32 Asklunds skildring av Lydia kan ses som en sådan dröm om kvin-
nan, en bild av en kärlekshungrig kvinna, men samtidigt är Kvinnan är stor mer
komplex än vad Adolfssons (och Witt-Brattströms) uppfattningar om vitalismen
ger vid handen. Lydia blir inte bara ett sexobjekt, ett ”hondjur” enbart styrt av
sina sexuella drifter. Hon blir något mer, hon blir en identitetssökande människa
i ett modernt, urbaniserat och alltmer kommersialiserat samhälle. De kvinnor
som skildras i Asklunds roman framträder alla som inskrivna i olika sociala och

–––––––––
28 Se Lund, Texten som tavla, s. 53 och 64.
29 Björk, s. 106.
30 Björk, s. 104.
31 Björk, s. 100 f.
32 Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettiotalslitteraturen, särskilt hos

Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson” i Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur
och konst tillägnad Karin Westman Berg, red. Birgitta Paget, m. fl., Stockholm 1983, s. 208.
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kulturella konstruktioner i en svensk modernitet modell 1930-tal. Detta gäller ut-
seende, sexualitet, arbete och sociala relationer. Till och med moderskapet, så
som det gestaltas i romanen, blir ett uttryck för hur kvinnlighet konstrueras. Det
blir ett alternativ bland andra i samband med abortfrågan; ska man som kvinna
välja att föda barnet och gå in i modersrollen och en familjesituation av ett eller
annat slag? Eller? I Kvinnan är stor fattar de kvinnliga romankaraktärerna olika
beslut i denna fråga. Jag återkommer till detta längre fram i kapitlet.

Frisyr, kläder och smink är av största intresse för Lydia, hennes moster och de
andra kvinnorna i romanen. Om Greta heter det till exempel att hon ”[k]ammar
sitt hår. Pudrar sitt ansikte. Stryker sin klänning. Baddar sin hals. Gurglar sig.
Tvättar sig. Gör sig i ordning” (s. 90). Beskrivningarna sker raskt, liksom i förbi-
farten. I ett annat originellt och måhända skämtsamt fall jämför mosterns älskare,
byggmästaren Adolf, äldre kvinnor och hus. Han ”ser detaljerna” i form av
”tegelstenar — rynkor — dörrposter — munvinklar — snörda midjor — lutande
fasader — friser — puder — ornament — smink” (s. 204). Byggmästarens sam-
manställning bygger uteslutande på yttre, visualiserbara aspekter. Å ena sidan
objektifieras kvinnan, å andra sidan levandegörs det som är viktigt för bygg-
mästaren: husen och deras fasader. I hans ögon integreras kvinnan och staden i
en och samma bild. Ett liknande sammanställande av stad och kvinna finner man
i dikten ”Gamla stan”, som Asklund reciterar i inledningen till kortfilmen Gamla
stan: ”[g]amla stad — / du är som en gammal kvinna: / dina minnen är hela din
skönhet. / Vi har sett dina fläckiga murar” och ”[g]amla stad — / du har blivit en
gammal lumpsamlerska, / en ynklig moder för de utstötta”.33

Allt som oftast tänker kvinnorna i Asklunds roman på sig själva med utgångs-
punkt i hur de ser ut och hur de uppfattas av andra män och kvinnor. De är med-
vetna om sig själva som blickfång, inte minst för männens blickar. Talande är
skildringen av ett besök på frisersalongen. I början av romanen hjälper Greta till
med att anpassa Lydia till den nya tillvaron i staden. De går till en frisör för att
göra någonting åt Lydias lantliga utseende; frisören klipper av Lydias flätor:

Lydia såg på det fullbordade verket. En hastig blick — så rodnade hon.
     — Du milde! tänkte hon utropsfullt, nu skulle Elof se mig!!
     Håret föll i mjuka, jämna vågor ner kring hennes rodnande kinder. Det
glänste av fett i ljuset, varje hårslinga var liksom särskilt omsorgsfullt
uppsatt och arbetad. Hon grep ivrigt efter handspegeln, som räcktes hen-
ne. Rösten bakom henne sade:
     — Jag tog det halvlångt, det är ju modernt och så klär det fröken så
bra! (s. 39 f).

Moderniteten blir till stor del för Lydia och de andra kvinnorna i romanen en
fråga om att ha det rätta utseendet. Filmvetaren Mats Björkin sätter i sin avhand-
ling om filmen och dess påverkan på ungdomen under 1920-talet in frisyrens
betydelse i ett populärkulturens och ungdomskulturens vidare sammanhang:
”[f]örutom jazz, dans och kortare kjolar var hårmodet det kanske mest påtagliga

–––––––––
33 Asklund och Lundkvist, ”Gamla stan”.
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exemplet på nya uppfattningar om relationen mellan könen. Det shinglade och
bobbade håret [...] blev en sinnebild för den moderna, ’nya’, kvinnan”.34 Bibi
Jonsson pekar på hur fenomenet ”Den nya kvinnan” ofta kom att förknippas med
utseendet, inte minst frisyren. Långt hår, menar Jonsson, hade kommit att fram-
stå ”som den främsta symbolen för kvinnlighet. Alltsedan första världskriget
hade kvinnor [...] frivilligt klippt sig för att markera sitt avståndstagande från den
traditionella kvinnligheten”.35 I den ovan citerade passagen tänker Lydia på hur
hennes bror Elof skulle reagera om han kunde se henne i hennes nya frisyr.
Längre fram i berättelsen möter hon så Elof, som utbrister: ”fan vad du är grann
nu, riktigt bra exemplar. Shinglad, flott! Vacker, va?” (s. 174). Lydias shinglade
hår gör henne till en modern kvinna, och detta hårmode är tveklöst en moderni-
tetens ikon. Lydias och Gretas besök hos frisören blir en för romanen närmast
emblematisk episod, man kan säga att denna scen representerar mycket av det
som Kvinnan är stor utsäger om kvinnan och moderniteten: den moderna unga
kvinnan förändrar sig, klipper av sitt hår, shinglar det för att komma i takt med
tiden, för att vara så modern som möjligt.36 Klippningen blir en rite de passage
för lantflickan på väg in i stadstillvaron. Och hon speglar sig, pånyttfödd och
redo för livet i det moderna virvlande storstadslivet. Ute i staden blir Lydia så
medveten om att hon ses, hon är en kvinna som blir sedd som kvinna i det of-
fentliga rummet. En man ser henne strax efter att hon har klippt sig: ”[h]errn stod
kvar och såg efter henne. Blicken låg kvar på Lydias ben och tankarna kom: inte
illa, från landet, men annars inte illa alls!” (s. 43).

1937 kommer Asklunds sista trettiotalsroman, Modisterna, och det är en be-
rättelse som i många avseenden uppvisar stora likheter med Kvinnan är stor.37

Ja, om man läser de båda böckerna efter varandra kan det vara lätt att blanda
ihop dem. Det rör sig i båda fallen om historier som har en kvinna i centrum. I
Modisterna heter huvudpersonen Alice. Hon arbetar som hattmodist och skildras
som en kvinna bland andra kvinnor — förhållandet mellan individen och kollek-
tivet är sålunda ett mönster som här känns igen från Kvinnan är stor. Vidare har
Alice en relation till en äldre kvinna, Fru Maurd, som driver modistaffären Salon
Rouge. Så småningom får Alice överta verksamheten, vilket kan jämföras med
hur Lydia ärver caféet efter sin mosters död. Och sluten i de båda romanerna är
inte heller helt olika: precis som Kvinnan är stor, slutar Modisterna med att den
kvinnliga huvudkaraktären är på resande fot, då hon (Alice) tar flyget till Åland
för att träffa sin älskade.

–––––––––
34 Mats Björkin, Amerikanism, bolsjevism och korta kjolar. Filmen och dess publik i Sverige under

1920-talet, Stockholm 1998, s. 46. Shinglat hår var en modefrisyr för kvinnor i slutet av 1920-talet
och i början av 1930-talet. Håret skulle bland annat vara kortklippt i nacken, vilket gjorde att kvin-
nans/flickans hår blev mer lik en pojkfrisyr.

35 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, s. 146; se även s. 149.
36 Notera också att Anders Österling i sin recension av romanen betecknar Lydias klippning son ”en

på många sätt revolutionerande handling”, Anders Österling, ”Kristecken” i SvD, den 23.11.1931.
37 Carl Olov Sommar jämför också dessa två romaner, dock inte särskilt ingående. Sommar menar att

Asklund lyckas bättre med den senare romanen och ser rentav en nystart eller en vändpunkt i för-
fattarskapet i och med Modisterna. Se Sommar, ”En kille från Hornstull”, s. 126 f. Ska man dessut-
om vara noga är ungdomsboken Den vita ön från 1938 Asklunds sista roman på 1930-talet.
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I Modisterna tematiseras således klädmodet och modebranschen på ett högst
explicit sätt. Ett pregnant exempel finner man i skildringen av hur Alice sminkar
sig och gör sig vacker innan hon beger sig till modistsalongen för att ansöka om
arbete där.38 Modistsalongen, Salon Rouge, blir sedan romanens centrala arena
för gestaltningen av komplexet kvinnlighet-mode-utseende; talande beskrivs
Alice som ”en mannekäng” när hon provar kläder.39 Olika sidor av moderniteten
och dess visuella aspekter som på många sätt är bestämmande för gestaltningen
av händelseförlopp, miljöer och karaktärer, återfinns i de båda romanerna.

Under Lydias (ovan nämnda) besök hos frisören skymtar en spegel förbi när
det är dags för Lydia att granska sin nya frisyr. Kvinnan som speglar sig är ett
motiv som förekommer på ett flertal ställen i romanen. Inte sällan beskrivs ro-
manens kvinnor när de är ensamma framför spegeln. Vid ett tillfälle har Lydia
svårt att somna:

     [h]on steg upp. Tände ljus. Ställde sig framför spegeln vid byrån, lyfte
upp linnet och såg eftertänksamt på sin kropp. Den var som vanligt —
hon hade sett den så många gånger. Tankarna fladdrade runt hennes hu-
vud, oroliga, underliga tankar, frågor som inte fann något fäste.
     Vem är jag? Varför är jag sådan. En flicka? En ung kvinna? Min
kropp. Ja. Så här. Titta, jag har ett födelsemärke på magen. Hon gick
närmare spegeln, närmare sin kropp, synade den noga i ljuset. Nöp i den.
Kände en smärta. Något ljuvligt (s. 164).

Dessa rader är representativa för många av romanens kvinnobeskrivningar och
”spegelepisoder”. Den visuella upplevelsen går via spegeln. Denna scen är kon-
struerad med endast Lydia närvarande, men färgas ändå av en voyeuristisk ten-
dens från berättarens sida.40 Läsaren ser Lydia via berättaren, och Lydias spegel-
bild via Lydias blick, och fokalisationen glider då för ett ögonblick över från be-
rättaren till Lydia. Den feministiska litteraturforskaren Nancy Aisenberg menar
att spegeln många gånger blir en symbol för att ”women accept their beauty as
the substance of their being”.41 Enligt Aisenberg erbjuder spegeln inte porträtt,
utan könsroller.42 Lydia i Asklunds roman speglar sig och spegelbilden blir sam-
tidigt ett uttryck för könsrollen; kvinnan blir den som ska betraktas, och hon fal-
ler här själv in i detta tankemönster. Detta går igen i det mesta av beskrivningar-
na av kvinnorna, deras utseende och deras förhållande till sitt eget utseende.43

–––––––––
38 Asklund, Modisterna, s. 58-60.
39 Asklund, Modisterna, s. 62.
40 Man bör också notera hur även Lady Chatterley i D.H. Lawrences roman hamnar naken framför

spegeln. Det är måhända inte lika frekvent genomfört i Lady Chatterley’s Lover, även om det före-
kommer. När Lady Chatterley speglar sig beskrivs hennes nakna kropp mer ingående än Lydias. Se
D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (1928), London/New York 1997, s. 73 f.

41 Nancy Aisenberg, Ordinary Heroines. Transforming the Male Myth, New York 1994, s. 75.
42 Aisenberg, s. 78.
43 Man kan också jämföra med den kvinnliga protagonisten i filmen Gamla stan. Enda gången då

kvinnans blick tematiseras i filmen är när hon gör sig iordning för att på kvällen gå ut och roa sig.
Hon ses då i bild när hon sminkar sig framför en spegel.
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Också Lydias moster ser sitt ansikte inramat av spegelramen: ”[h]on sätter sig
i sängkammaren, framför en spegel, som bara omsluter hennes ansikte, hennes
runda, fylliga, ungdomliga och friska ansikte. Hon frågar, frågar sig själv, frågar
sitt ansikte i spegeln: Ser jag bra ut?” (s. 122). Här leder formuleringarna när-
mast associationerna till ett porträtt. Lydias moster framför spegeln ser sitt an-
sikte inramat i spegeln, och hon ser de facto en bild, sin egen spegelbild. Detta är
således en ekfras, en verbal gestaltning av den visuella gestaltning som spegel-
bilden utgör. Lydias moster frågar sin spegelbild om hon är vacker. Även när
frågan inte ställs lika explicit är det ändå just detta det handlar om när kvinnorna
i romanen betraktar sig i en spegel; de vill vara så vackra som möjligt och genom
att titta i spegeln kan man försäkra sig om huruvida man är vacker eller inte.
Mostern verkar inte vara särskilt nöjd med sig själv: ”Jesus vad jag är fet! Du
milde så tjock jag är!” (s. 123). Aisenberg menar dessutom att spegeln inte bara
erbjuder ett självporträtt av kvinnan ifråga, utan även ett grupporträtt; kvinnan
ser sig själv — och sig själv som en av alla kvinnor.44 Lydias moster ser inte bara
sig själv i spegeln, hon ser sig också som en kvinna bland andra kvinnor. Hon
jämför sig med andra kvinnor och tycker att hon är för fet och för gammal jäm-
fört med hur hon uppfattar andra kvinnor. Aisenberg menar vidare att även män
ingår i föreställningarna kring kvinnan som speglar sig. Det är som om en man
stod ”behind the mirror, holding it up to the woman’s face. That is, she is not
truly viewing herself, but viewing herself as beheld”.45 Ofta tänker sig kvinnorna
i Asklunds roman in i hur männen kan tänkas betrakta dem och värdera deras ytt-
re. Att som kvinna spegla sig blir här en händelse som representerar den sida av
moderniteten som handlar om ytan, utseendet, kroppsfixeringen och visualiteten
som allt mer styrande principer i tillvaron.

Unga och gamla kvinnor
Det är inte bara Lydia som måste finna ett förhållningssätt till modernitetens ut-
bud av kvinnoroller. Detta gäller också för hennes moster, en kvinna som be-
skrivs som sexuellt pånyttfödd i samband med att hennes alkoholiserade make
hamnar på anstalt. Mostern börjar banta och träffar en annan man, en älskare.
Kärleken uppfattas dock som något högst komplext från mosterns sida. När hon
vid ett tillfälle läser tidningens bioannonser reflekterar hon över detta: ”[k]ärlek?
Vilket förunderligt ord? Hon hör det så sällan numera, hon ser det så sällan, och
då bara i biografernas annonser i tidningarna, och det övertygar henne inte om
dess existens, dess verkliga innehåll. Kärlek — herregud!” (s. 120). Den visuella
företeelsen består alltså inte bara av själva den film som visas i biografsalongen,
utan också av mycket runtomkring den. En hel filmkultur som tar sig olika visu-
ella uttryck har vuxit fram: bioaffischer, filmstjärnebilder och annonser. Mostern
upplever i citatet filmens värld genom tidningens filmannonser, och orden om
kärlek framstår för henne som förljugenhet och yta. Till och med själva ordet
kärlek tycks för henne ha tömts på mening av filmindustrin. Filmens fiktion

–––––––––
44 Aisenberg, s. 82.
45 Aisenberg, s. 76.



62

ställs mot verkligheten, det vill säga den romanfiktionens verklighet som Lydia
och hennes moster lever i. För mostern blir filmen något icke-verkligt och nega-
tivt. Hon tycks ha haft förväntningar som kommit på skam, både vad gäller kär-
leken och vad gäller filmvärldens löften om denna kärlek. Nu kan hon emellertid
besviket konstatera att filmen erbjuder blott ett sken, en illusion. Mosterns medi-
aliserade tillvaro har börjat förändras, hon mognar och kan se livet som det
verkligen är utan att illusoriskt blanda samman verkligheten med konstruktioner
av den.

En uppfattning som Lydias moster ger uttryck för i romanen är att en kvinna
inte bör vara för fet, det är något som förknippas med ålderdom. Mostern bantar
sig därför till förmodad lycka och därmed ett förmodat ungdomligare väsen. Hon
aktiverar sig för fullt genom att motionera och besöka olika massage- och skön-
hetsinstitut (s. 188). Vid ett tillfälle håller hon i sina tankar ett tal till Lydia. Hon
förklarar att hon en gång i tiden var ”lika ung som du, lika kär som du, lika het,
lika brinnande”, men att hon sedan blev äldre och fick uppleva hur känslorna och
begären ”kvävdes, det brann ut. Mitt fett kvävde det. O, det är ohyggligt att bli så
där fet. Hur kunde jag? Vet inte” (s. 158). Bantandet har dock gett henne själv-
känslan åter: ”min ungdom blommar upp igen” (s. 158), tänker hon. Mosterns
minnesbilder av den svunna ungdomen är till att börja med en typiskt vitalistisk
skildring i vilken man och kvinna har sex ute i naturen. Mostern ”berättar” för
Lydia om hur hon umgicks med männen: ”[d]et var om sommaren. På landet. I
Skåne. Vi gick på slätten, vi låg i åkerns råg” (s. 158). Dessa tankar visar sig
emellertid vara negativt laddade för mostern: ”[d]e gjorde sitt. Jag kände ingen
kärlek, ingen smärta, ingen längtan, inga begär, ingen yrsel brände mig, ingen
lust fanns. Bara äckel, vämjelse, avsky. De gjorde sitt. Jag fick inte vara med,
tycker jag. De tillfredsställde mig inte, dessa valpar, de lämnade mig kall och
likgiltig” (s. 158 f). Mosterns bild av ungdomen är alltså ambivalent, först tänker
hon på den som fylld av lust och liv och begär, sedan minns hon vämjelsen och
äcklet i samband med de män hon har legat med. Att hon inte fick barn, och kan-
ske inte längre kan få några, ser hon som något positivt. Det har gett henne fri-
het, ”[f]rihet att leva ung, att älska, att vara till. Som kvinna — en ung kvinna”
(s. 159).

Det vilar ändå något tragiskt och desperat över mosterns alla försök att bli ung
på nytt. De framstår i det långa loppet som hopplösa. Älskaren, en byggmästare,
skräms av den alltför påträngande mostern. Slutligen skrivs hon ut ur berättelsen
då Asklund låter hennes gamle make komma hem och dränka henne i badkaret.
Mostern, romanens gamla kvinna, dör, och hon kan knappast sägas ingå i det vi-
talistiska livsbejakandet av sexualiteten och kvinnan; denna hållning omfattar
endast den unga kvinnan, inte minst den unga modern. Mosterns (ovan citerade)
minnesbilder av den flydda ungdomen kan dock ses som ett asklundskt modifie-
rande av den vitalistiska hyllningen till den unga kvinnans sexualitet. Denna bör
inte bejakas alltför starkt av kvinnan, för då kan den leda till äckel och vämjelse,
som hos mostern. Ebba Witt-Brattström skriver om de unga manliga författarnas
syn på kvinnokroppen att den ansågs ”förförisk som ung men oaptitlig som
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gammal”.46 Vad som menas med ”gammal” framgår inte av Witt-Brattströms
framställning. I exempelvis Lawrences roman börjar Lady Chatterley känna sig
gammal redan vid tjugosju års ålder, vilket påminner mer om Lydias moster än
om Lydia vad gäller inställningen till den egna kroppen. Ålderskrisen går dock
över för Lady Chatterley när hon senare möter kärleken i form av skogvaktaren
Mellors. Känslan av att vara ung och levande hänger här intimt samman med
sexualiteten. Hos Asklund består dock denna uppfattning. Att vara en kvinna i
fyrtioårsåldern är detsamma som att vara en gammal kvinna, även om mostern
själv åter har börjat känna sig ung i samband med bantandet och den nyfunna
kärleken. Lydia tycker i alla fall att mostern, som är i fyrtioårsåldern, är ”för
gammal, gamla harpa, du kan inte längre” (s. 205). Det är i första hand den unga
fruktbara kvinnan som hyllas hos såväl Asklund som andra vitalister, något som
inte är ägnat att förvåna.

Kvinnan är stor kan i vissa avseenden läsas som en uppgörelse med kvinnor-
na: en (Lydias mor) sitter på sinnesjukhus och en dödas (mostern). Den nya, mo-
derna kvinnan framställs i Asklunds tappning som i första hand den unga kvin-
nan. Mosterns död blir en metonymi för det äldre släktets död, samtidigt som
Lydia får representera ungdomen och den unga, livgivande kvinnligheten. En så-
dan tolkning av skildringen av mosterns liv och öde stärks ytterligare i andra be-
skrivningar av äldre kvinnor i romanen. Fru Berg, som Lydia bor hos en tid ute
på landet, ställs mot den unga gravida Lydia i samband med ett gräl: ”[f]run är
gammal och tvär — Lydia är ung och ond”, det vill säga ond på fru Berg (s.
264).

Modernitetens bilder — fotografier
När det gäller olika aspekter av kvinnan och moderniteten är visualiteten av stor
betydelse, så även i Kvinnan är stor. Samtidens recensenter kom i flera fall att
beskriva romanen i ordalag som på olika sätt knyter an till visualitet. Erik
Blomberg tar till exempel i sin anmälan fasta på att det ”Asklund tycks vilja
åstadkomma är ett slags romanfilm, där bilderna hastigt glida över i varandra,
där människorna blänkvis får sin karakteristik av miljön och tvärtom, där repli-
ker och reflexioner strös in som avbrutna textfragment”.47 Som tecken på att
Asklund skildrar moderniteten och livet i det moderna samhället, kan man upp-
fatta den typ av bilder, det vill säga bildartefakter, som skildras i romanen. Inte
en enda tavla eller teckning beskrivs i romanen. Däremot finner man gott om ex-
empel på hur modernitetens bildmedier — film och fotografier — behandlas på
olika sätt. Vid ett tillfälle i berättelsen visar Greta Lydia några fotografier på de
män hon har varit tillsammans med (s. 99 ff). Fotografierna på Gretas män är i

–––––––––
46 Witt-Brattström, s. 118.
47 Erik Blomberg, ”Två unglitterära som ha mycket att lära” i SocD, den 8.11.1931. Blomberg talar

bland annat om ”naketbilderna” av kvinnorna i boken. Det sexuella är något som också Anders
Österling pekar på. Även han tycks uppleva romanen som i många avseenden visuell: ”[d]e anima-
liska funktionerna visas alltså med många närbilder och kameravinklar”. Österling är allt annat än
positiv till Asklunds ”närbilder” av kvinnan, se Österling, ”Kristecken”.
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princip bara gestaltade som antydningar, medan hon för Lydia förklarar hur de
olika männen skiljer sig åt:

[d]en här, jag va faktiskt riktigt kär i honom. Han var så söt. Jobbade på
en verkstad. Han var den första. Han ville jämt. [---] Ja, så var det
Gunnar. Han hade ett sånt sabla humör! Ena kvällen var han så hemskt
rolig och trevlig på alla sätt och vis och den andra kvällen gick han bara
och tjurade. Han försökte aldrig och jag blev nästan kär i honom bara för
det — tänk! du! — Och han, han hette Göran — fy sjutton vilket namn!
— det var en sådan där svärmisk och poetisk kille (s. 100 f).

Det rör sig här om en ekfrastisk passage. Det är emellertid inga ingående, detal-
jerade bildbeskrivningar som förekommer i citatet ovan. Istället är detta ett ex-
empel på det Hans Lund betecknar som ”semantisk expansion”. Med detta ut-
tryck avser Lund de betydelser som inte är direkt utläsbara av den i texten ge-
staltade bildytan, men som tillförs (den i texten gestaltade) bilden.48 Gretas ut-
läggningar skapar en ökad förståelse av bilderna för Lydia och för läsaren.

Denna scen kan också sättas in i ett vidare sammanhang i romantexten. Här
blir kvinnornas reception av de fotografiska bilderna ett av flera element i en in-
termedial situation som också inbegriper ord och film. Det hela börjar med att
Lydia och Greta efter ett stressigt arbetspass slår sig ned för att koppla av. De
dricker ett glas vin och pratar om lite av varje. Greta börjar så berätta ”episoder
ur sitt förflutna, ur sitt syndiga liv”, och till slut verkar hennes visuella begär
göra sig gällande. Hon plockar ur en byrålåda fram en bunt med kort, de ovan
nämnda fotografierna. Vad som sedan händer är att Greta börjar med att muntligt
berätta historien om sitt liv, för att därefter ”illustrera” sin fortsatta berättelse
med de fotografier hon tar fram och visar Lydia.

Den intermediala rörelse som skildras i denna passage går alltså från ett
muntligt berättande till fortsatt muntligt berättande som illustreras av de bilder
som Greta tar fram och visar Lydia. Rörelsen slutar dock inte med detta: efter en
stunds tittande på Gretas fotografier övergår berättandet och bildvisningen i ett
dagdrömmeri som explicit kopplas till filmmediet:

Greta tystnar. Hon drömmer, med halvslutna ögon och vinglaset i munnen
— en riktigt bra och väl gjord filmpose. Så ställer hon ifrån sig det, sjun-
ker bakåt i sängen, sluter ögonen, sträcker ut armarna så att det ser ut som
om hon omfamnade hela klungan av beundrare, kavaljerer och förförare.
Och Lydia: hon är matt, orolig, hon minns Olle. Å, om han kom nu, nu
genast!
     Hon sjunker också bakåt i sängen, sluter ögonen, sträcker ut armarna.
Hon omfamnar Olle, hon tänker det och känner en rysning vid denna tan-
ke. Så somnar hon. Och Greta sover också (s. 101).

–––––––––
48 Lund, ”Den ekfrastiska texten”, s. 219. Lund talar också om ”semantisk fokusering”, vilket innebär

en motsatt rörelse: bildfältets element beskrivs och tolkas ingående. Lund utgår i just denna text
från Roland Barthes begreppspar ancrage/relais.
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Här är varken Greta eller Lydia fokalisator. Istället är de båda sedda av en extern
fokalisator i form av berättaren som uppfattar dels Greta i sin filmpose och sena-
re när hon dåsar till och sannolikt tänker på sina män, dels Lydia som halvslum-
rar och tänker på Olle. Läsarens associationsmöjligheter till film väcks till att
börja med genom ordet ”filmpose” — Greta sitter med vinglaset som vore hon
en femme fatale i en spelfilm. De minnen och tankar som hos Lydia och Greta
frammanas är resultatet av Gretas berättelse och genomgången av fotografierna.
De mentala bilder som de båda kvinnorna var och en ser för sitt inre framstår
som mentala, rörliga bilder eller som korta filmsekvenser som spelas upp för den
inre blicken.49 Att jämföra drömmar med film har ifrågasatts av en rad kogni-
tions- och medieforskare,50 men hur det än förhåller sig med detta öppnar
Asklunds text — via de markörer som jag ovan har pekat på — för en sådan
sammanlänkning.51 I denna episod utgörs alltså modernitetens ikoner av fotogra-
fierna, som i sin tur genererar en modernitetens erfarenhet i form av ett visuellt,
filmliknande tänkande hos Lydia och Greta. De fotografier som Greta plockar
fram kan också liknas vid filmstjärnebilder. Greta har en bunt med bilder på män
som betyder eller åtminstone har betytt något för henne, och männens utseende
är, i likhet med bilder på filmstjärnor, av betydelse. Gretas fotografier genererar
ett (dag-) drömmande som också kan tänkas vara en vanlig funktion som film-
stjärnebilder fyller, vare sig det gäller identifikation eller åtrå.

Greta kan också på andra sätt förknippas med filmmediet. Hennes elegans och
skönhet framhävs tidigare i romanen när hon liknas vid en annan Greta. Hon be-
skrivs som en ”elegant, en chic, en garbisk kvinna. Greta som har fina kläder och
fina bekanta” (s. 96, min kursivering). Greta Garbo hade slagit igenom i Holly-
wood i slutet av 1920-talet, och 1930 var hon aktuell med filmen Anna Christie
som för övrigt var hennes första talfilm.52 Hon var en stor världsstjärna vid den
här tiden. Ordet garbisk förstår jag som ”Garboliknande”, men ordet finns inte i

–––––––––
49 Man kan jämföra med hur Walter Benjamin menar sig se ett historiskt och tekniskt samband mel-

lan film och fotografi: ”[o]m den illustrerade tidningen potentiellt låg förborgad i litografin, så
gjorde ljudfilmen det i fotografiet”, se Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern”
(1936) i Bild och dialektik. Essayer i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark, Stock-
holm/Stehag 1991, s. 62. I fallet med Lydias och Gretas inre bilder kan man säga att dessa ligger
förborgade i de fotografier som de först tittar på, och som sedan genererar de inre bilder som, me-
nar jag, är av filmliknande karaktär; jämför med Lars Molins formulering ”pannlobsfilm” (i en in-
tervju i programmet ”Lördagsteven”, SVT, Kanal 1, den 16.1.1999.

50 För en utförligare genomgång av denna kritik, se Torben Kragh Grodal, kapitlet ”Dreams and visu-
al media” i hans avhandling Cognition, emotion, and visual fiction. Theory and typology of affective
patterns and genres in film and television, Köpenhamn 1994, s. 160-173.

51 Anders Ohlsson diskuterar i avsnitten ”Minnen som film” och ”Filmiska minnen och fiktivt berät-
tande” i Läst genom kameralinsen likheter mellan minnen och film så som dessa tar sig uttryck i
skönlitterär prosa (exemplet Hjalmar Bergman). Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 74-101.
Notera dessutom hur Asklund i tidigare verk gör mer explicita filmanknytningar i samband med
drömmar och tankar hos romanfigurerna: ”[e]n klunga arbetslösas ansikten rullar förbi min inre
blick som på en film”, i Ogifta, s. 112. Ordet klunga förekommer som synes i både denna passage
och i Gretas tankar, och klungan av arbetslösa rullar förbi som på film på ett sätt som mycket liknar
den klunga före detta älskare/uppvaktare som Greta visat bilder på och nu tänker på.

52 Filmleksikon (1995), red. Peter Schepelern, Köpenhamn 1996, s. 188.
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någon ordlista, vare sig från den tiden eller senare.53 Greta i romanen framstår
vidare som flärdfull och nöjeslysten. Denna hennes glamorösa hållning under-
stryker Asklund genom att då och då anknyta till filmens värld. Greta medialise-
rar sin tillvaro. Hon verkar känna sig som en rollfigur på film, när hon — som i
den ovan citerade episoden med fotografierna — drömmer om hur omsusad och
uppvaktad hon har varit av alla de män som hon träffat (och som hon visat foto-
grafier av för Lydia). Att hon till och från kallas ”garbisk” förstärker också film-
anknytningarna i samband med henne, och medialiseringen av tillvaron kan i det
här fallet också tolkas i linje med mönstret mannen betraktar — kvinnan betrak-
tas. Egentligen är det som synes kvinnan, Greta (och Lydia) som betraktar män-
nen (på fotografierna), men den relationen vänds när Greta börjar drömma om
sig själv som betraktad.

En läsning utifrån ett intermedialt, filmanknytande perspektiv är i detta sam-
manhang en tolkning som dessutom förstärks av att episoden med Greta och
Lydia (betraktandes fotografierna) inramas av två andra filmanknytande passa-
ger. Dessa textpartier har formen av regianvisningar eller manus. Korthuggna
fraser och enstaka ord radas upp och mer eller mindre tvingar läsaren att själv
fylla i sina inre föreställningar och regissera sin egen ”pannlobsfilm”. Asklund
kan till exempel nöja sig med att bjuda läsaren på följande formuleringar (i det
som föregår Gretas och Lydias ovan diskuterade betraktande av fotografierna):
”[o]ch Lydia hjälper till. Springer till konsum och handlar. Och Greta står i vär-
re. Frukosten blir klar: uppskuret, lammkotlett, champinjonomelett, pilsner.
Lydia dukar fram. Frun kommer. Herrn kommer. De äter. Sedan går frun. Herrn
stannar” (s. 98). Substantiv radas upp, kolon används istället för ord och formu-
leringar. Här, liksom i nästa citat (s. 103), skildras skeendet mer på ett sceniskt
gestaltande än genom ett omskrivande, berättande sätt, även om gestaltandet inte
är särskilt utförligt eller detaljerat. Snarare ges ett antal hållpunkter som gör att
läsaren själv får fylla ut scenen och visualisera den, både vad gäller händelse-
förloppet och egenskaperna hos de/det gestaltade. Detta sätt att gestalta händel-
serna på, kan dels förstås som ett ekfrastiskt gestaltande av vad som sker i bild
(på film), dels jämföras med hur ett filmmanus är skrivet, i korta anvisande sat-
ser. Det ena utesluter inte det andra.54

I den episod som följer efter ”fotobetraktarscenen” finner man hur en stum-
filmens estetik fortfarande år 1931 kan göra sig gällande också i en skönlitterär
text. Gretas utrop i slutet av följande citat påminner onekligen om en textskylt av
det slag som brukar förekomma i stumfilmer (s. 103). Här är det Lydia som

–––––––––
53 Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om ett slanguttryck eller om ett ord som var på modet för

en tid.
54 Jämför med hur Anders Ohlsson betraktar en passage i Lars Sundhs roman Colorado Avenue

(1991) som ”filmiserad”, i ”Den filmiserade romanen” i Intermedialitet. Ord, bild, ton i samspel
(s.235-241), här s. 236. Jag håller dock inte med Ohlsson om att läsningen av passager som dessa i
termer av filmmanus är intermedialt öppna (s. 236 f). Ett manus är inget som ingår i det färdiga
verket (filmen). Ett manus ligger istället till grund för mycket i arbetet med en film, men jag be-
traktar manuset som ett (om än viktigt) förstadium till filmen.
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vänder på huvudet och ropar inåt rummen:
— Greta! Nu kommer han!
     Han kommer!
     Fumlar vid dörren. Lydia öppnar. Han ramlar över henne. Kastar upp.
Hon springer undan med ett skri, slår händerna för ansiktet och rusar in i
jungfrukammaren och stänger dörren. Greta ropar:

LYDIA
! ! ! ! !

Trots ljudfilmens genombrott i början av 1930-talet kan man notera att stumfilm
fortfarande visades på vissa biografer i Stockholm.55 På andra ställen i romanen
blir det ändå tydligt att ljudfilmen har börjat etableras. Gretas pojkvän Olle, som
figurerar i början av romanen, har lärt sig att tala filmens språk, det vill säga
engelska: ”[h]undratretti spänn a day! (Ljudfilmen talar engelska. Olle kan.)” (s.
58). Att Asklund i citatet ovan antyder en skylt bör också ses inte bara i ett film-
anknytningarnas sammanhang, utan även som ett uttryck för den litterära
”ikonicitet” som präglar delar av Kvinnan är stor. Jag återkommer mer ingående
till detta (nedan, s. 69).

Staden betraktad
Det är nu emellertid inte bara mode och utseende som gör sig gällande för kvin-
nans upplevelser och erfarenheter av moderniteten. Också själva staden framträ-
der som betraktad antingen av Lydia eller den extradiegetiske berättaren. Efter
det ovan behandlade besöket hos frisören lämnar Lydia och Greta frisersalongen,
och de går ut i staden. Lydia tycks känna sig mycket vilsen i sitt nya liv och sin
nya frisyr (s. 41 f):

[d]et regnade.
Greta gick lite före Lydia och såg ond ut.
Lydia tänkte: om — —
Ett litet ord, som hon tyckte blev större och större i hennes huvud, i hen-
nes mun, framför hennes ögon ju längre hon fortsatte att gå:

om — —
om — —

OM — —

Lydia upplever här den malande tanken som aldrig riktigt tycks komma igång
och det malande ordet ”om” i en inre syn, en mental bild. En högst påtaglig
aspekt av visualitet i en litterär text finner man i layout, grafisk formgivning och
textens arrangemang på boksidan. Texten beskriver då inte bara något visuellt.
–––––––––
55 Se Mats Franzén, Den folkliga staden. Söderkvarter i Stockholm mellan krigen, Lund 1992, s. 237.

Även under arbetet med Gamla stan (se ovan, s. 9-12) var manusförfattaren Eyvind Johnson 1931
inte helt på det klara med om filmen skulle göras som stumfilm ackompanjerad av musik, eller om
det skulle bli en ljudfilm med upptagna autentiska miljöljud. Se Eyvind Johnson, ”En film om
Gamla stan. Förslag I. (stumfilm)”, s. 11.
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Den tenderar också att ta sig ett eget visuellt uttryck och närmar sig bildstatus.56

Placeringen av det upprepade ordet ”om” i citatet ovan förstärker också stegvis
(och radvis) skildringen av att Lydia går. Hon tycks tänka och för sitt inre se or-
det ”om” för varje steg hon tar. Upprepning är ett stilgrepp som kan användas för
att förstärka illusionen av rörelse.57 Dessutom kan man i detta sammanhang asso-
ciera till en skylt. När Lydia promenerar i staden tänker hon och ordet om ”blev
större och större”. En skylt, liksom andra ting, uppfattas ju som större och större
när man närmar sig den, och det vimlar av skyltar längs stadens gator där Lydia
går. Hennes tänkande tycks på så sätt vara påverkat av den urbana miljö hon be-
finner sig i och nyss har anlänt till.

Associationerna mellan gatuskyltar och ordet om i Lydias tankar förstärks av
andra scener i vilka just gatuskyltar förekommer. Tidigare i romanen skildras hur
Lydia kommer till storstaden. Hon går nästan vilse i myllret av människor, stora
kvarter och trafikerade gator. Asklund beskriver (s. 42 f) hur Lydia

gick och gick, tittade på skyltarna vid hushörnen och läste:

BIRGER  JARLSGATAN

     Hon följde denna gata framåt och kom efter en liten stund till en öppen
plats med massor av folk som sprang fram och tillbaka [...] eller stod tätt
intill varandra och läste på tidningarnas löpsedlar vid den runda stolpen
och hos kolportörens vagn. Det var:

STUREPLAN

     Fick hon veta sedan.

Lydias irrande blickar faller på den ena gatuskylten efter den andra, dock inte på
någon skylt med texten ”Stureplan”, eftersom det heter ”[f]ick hon veta sedan”.
Här har istället fokalisationen glidit från Lydia (som är den som ser den första
skylten i citatet) till berättaren. Episoden med den vilsekomna Lydia vid Stu-
replan framstår i vissa avseenden som en intermedial imitation: texten är utfor-
mad på ett sätt som imiterar filmmediet. Läsaren får följa Lydia och samtidigt —
via berättarens fokalisation — se skylten med texten ”Stureplan”, medan Lydia
inte ser den. Associationerna till ett filmliknande berättande i denna passage för-
stärks också av det faktum att skylten är ikoniskt presenterad, samt att det inte
explicit förklaras att Lydia inte såg skylten. Här skapas alltså en simultanitet som
påminner om hur en scen i en spelfilm kan visa något som filmkameran registre-

–––––––––
56 Jag bortser här från att även bokstäver på papper — vad en text än handlar om, hur en text än är

arrangerad — alltid är något visuellt i sig. Att läsa är ju i allra högsta grad en ögats verksamhet.
57 Max Nänny, ”Iconicity in Literature” i Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry, 1986:3

(s. 199-208), s. 205. Jag återkommer nedan till Nännys artikel och begreppet ”litterär ikonicitet”.
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rar, men som en rollfigur i scenen ifråga inte ser. Det skulle motsvara situationen
i citatet ovan: som läsare presenteras jag gatskylten, medan Lydia inte ser den.58

I den ovan citerade passagen fungerar friställandet av gatuskylten från resten
av texten på boksidan främst som en korrespondens mellan läsarens och Lydias
visuella upplevelser i stadsmiljön. På samma sätt som Lydia flyttar sin blick från
något på gatan, en bil eller en förbipasserande människa, till skylten, så flyttar
även läsaren sin blick från den fortlöpande texten/berättelsen (med konventio-
nella marginaler och radavstånd) till den friställda raden med gatunamnet. En
skillnad utgörs dock av att Lydia lyfter blicken och ser upp mot gatuskylten, me-
dan man som läsare rad för rad sänker sin blick, nedför boksidan. När det gäller
gestaltandet av gatuskyltar i dessa passager kan man tala om den litterära textens
ikonicitet.

Max Nänny har i sin klargörande artikel ”Iconicity in Literature” behandlat
ämnet.59 Även om Nänny i första hand behandlar lyrik, går det att tala om ikoni-
citet även i prosatexter. I Nännys titel heter det ju också ”Literature”, inte
”Poetry”. Nänny diskuterar det faktum att många diktare ofta använder utrymmet
på ett papper för att visualisera det som uttrycks i ord genom att placera orden
och bokstäverna på olika sätt. Radavstånd kan utnyttjas för att förstärka känslan
av rumsligt utrymme. Nänny skriver att ”[s]tanza-breaks or space between lines
contain a lot of latent iconic potential”, och menar att ökat utrymme mellan ra-
derna i en text kan representera ”spatial or temporal gaps”.60 När det gäller ge-
staltandet av skyltar avbryter Asklund ofta sin ”normalt” arrangerade text genom
att friställa skylten, eller rättare de ord som står att läsa på skylten ifråga. Det är
inte heller orimligt att tänka sig att Asklund härvidlag kan ha låtit sig inspireras
av James Joyce, som till exempel i Odysseus (1922) bryter upp den grafiskt kon-
ventionella textuppställningen med allt möjligt, från notskrift och sångtexter till
gestaltandet av tidningsnotiser, brev och skyltar.61 En annan författare som
Asklund sannolikt har tagit intryck av vad gäller olika varianter av textens utse-
ende och arrangemang är John Dos Passos.62 Det mest extrema fallet när det
gäller Asklunds ikoniskt gestaltade skyltar finner man i hans första roman, Bara

–––––––––
58 Angående simultanitet och ”parallell-klippning” som ett filmimiterande grepp i skönlitterära texter,

se Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 59 f.
59 Nänny, ”Iconicity in Literature”. Att texten på det här sättet utformas så att den efterliknar skyltar

är också ett exempel på det Werner Wolf åsyftar med ”imitation”, det vill säga textens (försök till)
imitation av en annan medieform. Se Wolf, s. 44 f.

60 Nänny, ”Iconicity in Literature”, s. 202.
61 Se James Joyce, Odysseus (1922), översättning Thomas Warburton, Stockholm 1999, till exempel

sidorna 148 och 676. Att Asklund åren runt 1930 läste och tog intryck av Joyce framgår bland an-
nat av brev från Lundkvist till Asklund den 23.4.1930 och Asklunds artikel ”Så minns jag 30-talet.
Elfenbenstorpet”; i sistnämnda skriver Asklund att han ägnade sig åt ”intensivt studium med lexi-
kon” av Odysseus.

62 Se till exempel John Dos Passos romaner Till Manhattan (1925), översättning Gabriel Sandén,
Stockholm 1931 och 42:a breddgraden (1930), översättning Sonja Vougt, Stockholm 1932.
Asklunds bekantskap med Dos Passos finner man belägg för i bland annat artikeln om Dos Passos,
”Köld och kärlek” i Fönstret, 1932:44-45, s. 11.
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en början, där en skylt utanför porten till en läkarmottagning gestaltas genom att
text har centrerats och dessutom ramats in med tjocka, svarta linjer.63

Flera av de visualiserande beskrivningarna av rörelser i stadsrummet som
återfinns i Kvinnan är stor kan jämföras med filmiska kameraåkningar. Det före-
kommer flera skildringar av promenader i stadsmiljö, tågresor och bil- och mo-
torcykelfärder. Dessa modernitetens ikoner och företeelser aktualiserar en mo-
dernitetens visualitet som i hög grad bestämmer seendet på ett sätt som gäller
också för spelfilmen.64 Många gånger kan gestaltningar i dessa sammanhang
framstå som mer allmänt visuella, och inte nödvändigtvis som filmanknytningar.
Om man läser sådana mer allmänt visuella episoder i relation till de många andra
filmanknytningar som förekommer i romanen, blir filmiseringen ofta tydlig ock-
så i dessa episoder.65 Ett exempel bland många i Kvinnan är stor: vid ett tillfälle
bjuds man som läsare på ett smärre fyrverkeri av förbiblixtrande ljud- och syn-
intryck. Lydia följer med en man på en motorcykelfärd genom nattlivets Stock-
holm och får se hur

[b]ilarna brusar förbi, spårvagnarna pinglar, de väldiga bussarna gnisslar
och gungar med sina laster av trötta och sömniga och nöjesmätta männi-
skor. Kvällen har krupit ner bakom husen, lyktorna brinner klara och kalla
och vid de öppna platserna i storstadens djungel stiger reklamens röda
rop, stiger nattens sång, stiger mumlet och ljuden från en tung, orolig
stad, vältrande sig i sömn och vånda. Birgerjarlsgatan är som en bubblan-
de älv fylld av unga kvinnor, som stannar vid tvärgatorna, vänder sig om
eller flyr in mot skyltfönstrens dunkel och väntar på de små orden från
säkra och välklädda kunder — (s. 237).

Här syns tydligt hur stadsskildringen på ett för Asklunds romaner typiskt sätt
tenderar att fungera mer som lyriskt laddade stämningsscenarion, än som natura-
listiska, dokumentära beskrivningar av verkligheten. Stadsskildringarna i roma-
nen utgörs inte bara av beskrivningar av byggnader, husfasader och gator, utan
också i stor utsträckning av rörelse: människor som går, bilar, spårvagnar och
motorcyklar som far fram längs gatorna. Framhävandet av rörelsen kan på så sätt
förstås som ett led i den livsdyrkande, vitalistiska tanken hos Asklund. Staden
som en levande organism är en bild som är mycket vanligt förekommande i alla
Asklunds tidigaste verk. I citatet ovan kommer det vitalistiska också till uttryck i
metaforer och liknelser som ”storstadens djungel”, ”reklamens röda rop” och
gatan beskriven som ”en bubblande älv fylld av unga kvinnor”.

Gestaltningen av motorcykelturen tål också att jämföras med de stadsscenari-
on som finns i kortfilmen Gamla stan; sammantaget utgörs denna kortfilm till
stor del av miljöbilder sammanklippta till förbiflimrande svep från såväl dagtid
–––––––––
63 Asklund, Bara en början, s. 165.
64 Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 48 ff.
65 Ohlsson pekar på relationen mellan filmens formspråk och en mer allmän visuell gestaltning, och

menar om mer allmänt visuella inslag i en roman att”[i]nsatta i sitt sammanhang och i ljuset av att
filmmediet exempelvis också tematiseras i romanen framstår det [...] som motiverat att associera
dem med filmens formspråk”, se Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 52.
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som nattid. Gamla stan i Stockholm syns i filmen i form av vyer uppifrån och på
avstånd. Husfasader och byggnader syns ofta ur grodperspektiv. Också en hel del
tid, ja rentav det mesta av filmen, ägnas åt den brusande trafiken och människor
som rör sig på gator och torg. Liknande ”svep” gestaltar Asklund ofta i sina tidi-
ga romaner, för det mesta i form av promenerande eller bilåkande personer som
med blicken följer det urbana landskap som passeras. Moderniteten tar form som
storstadens förbiilande synintryck, såväl i Gamla stan, som för Lydia på motor-
cykeln i Kvinnan är stor.

Motorcykelturen som skildras i citatet ovan är inte bara intressant i detta
sammanhang för att den har en — om än mycket allmän — parallell i filmen
Gamla stan. Själva rörelsen, motorcykelfärden, och den starkt visuella framställ-
ningen av denna åktur möjliggör dessutom en läsning som utan större svårigheter
kan leda läsarens associationer till en filmliknande registrering av de människor
och miljöer som skymtar förbi. Trots att man som läsare får en känsla av att man
följer tätt inpå Lydia, är det ändå inte hennes blickar som styr läsningen; i detta
stycke är det istället berättaren som fungerar som extern fokalisator. Några rader
före den färd som skildras omnämns Lydia i tredje person, och dessutom ser hon
inte, hon blundar. Genom att följa Lydia på motorcykeln registrerar fokalisatorn
en rörelse som i hög grad liknar en kameraåkning. På en motorcykel saknas för-
visso det inramade synfält som en passagerare i en bil erbjuds (genom vindru-
tan), och som förstärker analogin mellan filmupplevelse och förflyttning via
transportmedel.66 Walter Benjamin menar likväl att till exempel en stadsprome-
nad har sin givna parallell i upplevelsen av film, och att filmmediets uppkomst
tydligt har påverkat stadsvandrarens perception.67 Upplevelser på olika sätt på-
verkade av och påminnande om perception av film är fullt möjliga utan ett inra-
mat synfält — även om ett sådant naturligtvis förstärker filmanknytningen.

Synintryck anknytande till filmliknande upplevelser och som på ett eller annat
sätt är inramade förekommer också i romanen. Vid flera tillfällen hamnar någon
av romankaraktärerna vid ett fönster, och ser ut mot staden. Dessa fönstervyer
dyker upp såväl i mosterns lägenhet, som på caféet där mostern och Lydia arbe-
tar. Följande passage utspelar sig i lägenheten: ”Lydia ställer sig vid fönstret och
ser ut. Det är grått och mulet, bilarna susar förbi nere i rännstensvattnet och
spårvagnarna pinglar dovt, folk har bråttom och bär paraplyer över sina huvun.
Regnet har kommit” (s. 93). Detta är representativt för många av fönstervyerna i
romanen. Vad som skildras och vad som ses genom fönstret är inte stadsbyggna-
tion, parker eller annan stationär stadsmiljö, utan bilar och människor i rörelse.
Vid något enstaka tillfälle beskrivs byggnader i staden, men typiskt nog är de då
stadda i förändring, de rivs ner eller byggs upp. Bakom kassaapparaten ser Lydia
ut genom caféets fönster. Man håller på att riva ett hus, och ”Lydia ser genom
gardinerna när vägghalvorna faller, när en fasad rasar i rök och damm” ( s. 151).
På det här sättet låter Asklund läsaren, via Lydias ögon, uppleva Stockholm, en
–––––––––
66 Ohlsson diskuterar ”filmisk projicering” och då inramningens betydelse för att en upplevelse som

skildras ska kunna jämföras med en filmupplevelse; det inramade synfältet får så att säga fungera
som bioduk. Dessutom ska rörelse framhävas i det som registreras. Ohlsson, Läst genom kamera-
linsen, s. 57 f.

67 Benjamin, s. 96, n28.
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stad i förändring. Fönstret skapar distans, en möjlighet till beskrivning av mo-
derniteten, staden och samtidigt på avstånd, innanför fönsterglaset, tillåts läsaren
via karaktärernas ögon reflektera över och begrunda moderniseringsprocessen.

”Fönstervyn” är ett vanligt förekommande grepp i skönlitteraturen, och det
gäller också för många av Asklunds verk.68 Via sådana utblickar genom fönster
kan han passa på att skildra staden på ett övergripande sätt, ur ett fågelperspek-
tiv. Hans Lund relaterar litterära fönstervyer i första hand till bildkonsten, till
måleriet, medan den här typen av passager hos Asklund oftast bör förstås som
förknippade med filmmediet.69 Vad som visualiseras i dessa fönstervyer är det
och de som befinner sig i rörelse utanför fönstret. Det behöver således inte vara
ett tågfönster eller en vindruta i en bil, för att inramning och rörelse ska kunna
skapa en filmliknande perception, en filmisk projicering.70

Kvinnor med män — möten och konflikter
De diskussioner jag har fört i detta kapitel har hittills gällt gestaltningen av kvin-
norna och deras förhållande till moderniteten i Asklunds roman. Det går emel-
lertid inte att undvika mannens position och förutsättningar i samband med kvin-
noskildringen. Hur skildras männen i Kvinnan är stor och hur skildras de i rela-
tion till kvinnorna? Den konfliktfyllda relationen mellan man och kvinna så som
den kommer till uttryck i Kvinnan är stor, kommer i det följande att behandlas
utifrån ett antal aspekter som är effekter av moderniteten: mannens frånvaro,
mannens blick, proväktenskapet, abortfrågan och miljöns/rummets betydelse för
relationen mellan man och kvinna. Proväktenskapet och abortfrågan framträder
som resultat av sekulariseringen, en av de modernitetens processer som Torsten
Pettersson framhäver (se ovan, s. 31 och 34). Miljöns och rummets betydelse har
hos Asklund först och främst med staden att göra.

Mannen — en kliché i bakgrunden
Representativ för den omkastning av mäns och kvinnors positioner som man fin-
ner i Kvinnan är stor är den prosadikt, ”Fötter i vattnet”, som inleder romanen (s.
5).71 I denna beskrivs hur Lydia kommer hem en kväll efter en hård dags arbete
på caféet och möts av sin älskare som klär av henne de smutsiga arbetskläderna,
häller upp varmt vatten och tvättar av hennes fötter. Hela scenen kan läsas som
en omskrivning av den berömda fotbadsscenen i den nittonde sången i Odysséen

–––––––––
68 Se till exempel dikten ”Fönster” som jag diskuterar nedan i detta kapitel, s. 87.
69 Se Lund, Texten som tavla, s. 54-59. Notera också att fönstervyer är frekvent förekommande i

Asklunds Modisterna; i denna roman är det kvinnan Alice som ofta sitter vid sitt fönster och funde-
rar och blickar ut över staden. Se Modisterna, till exempel s. 49 ff.

70 Jämför Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 57 f.
71 ”Fötter i vattnet” kom sedan också att publiceras 1932 i prosadiktens form i Frukt, s. 127 f. Att in-

leda en roman med en dikt var vanligt under 1930-talet, bland andra exempel finns romaner av Ivar
Lo-Johansson, Harry och Moa Martinson, se Witt-Brattström, s. 245.
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(700-talet f. Kr.): där är det mannen, Odysseus själv, som kommer hem och får
fötterna tvättade av en kvinna, Eurykleia, som en gång var hans amma.72 Hos
Asklund är det kvinnorna som är huvudpersonerna, medan männen marginalise-
ras. En annan omskrivning av Homeros Odysseus är som bekant Joyces roman
Odysseus, och det är — som jag tidigare har påpekat — troligt att Asklund har
haft även denna text i åtanke när han skrev Kvinnan är stor. Lydia blir liksom
Leopold Bloom en modern, urban upplaga av Odysseus, och hon är en kvinnlig
huvudperson som tar plats i Asklunds berättelse, till skillnad från de manliga
protagonisterna hos Joyce och Homeros.

I ”Fötter i vattnet” är det kvinnan som har arbetat, och det är hon som kommer
hem och är trött medan mannen, älskaren, ”kärleksfullt” klär av henne klänning-
en och sedan tvättar hennes fötter. Lydia är trött och sliten av sitt arbete, hon har
”svullna och ömma fötter” och skuggor under ögonen, medan mannen anar ”den
kommande kvällens fröjder”. Här finner man i koncentrat en gestaltning av hela
den problematik som hänger samman med fenomenet ”Den nya kvinnan”. Bibi
Jonsson skriver att den huvudsakliga konflikten ”på trettiotalet rörde i själva ver-
ket frågan huruvida det var görligt att förena arbete och frigörelse med kärlek
och äktenskap”.73 Skulle den nya kvinnan vara en sexuellt frigjord varelse eller
skulle hon göra sig fri genom att förvärvsarbeta och själv ta ansvar för sin eko-
nomiska och sociala situation? Eller skulle hon rentav avkrävas både och? Bibi
Jonsson redogör i detta sammanhang för olika uppfattningar, såväl bland förfat-
tarna som bland senare tiders forskare. ”Den nya kvinnan” kan representeras dels
av en femme fatale, en kvinna som lever ett utsvävande liv och bejakar sina sex-
uella behov, dels av den förvärvsarbetande hustrun, en kamratkvinna som knappt
är intresserad av det sexuella samlivet.74 I Kvinnan är stor erbjuds flera porträtt
av olika representanter för ”Den nya kvinnan” som kämpar mellan dessa poler.
Och det är i hög grad ambivalensen och vacklan inför dessa nya möjligheter vad
gäller kvinnans identitet som skapar problem i relationen mellan man och kvin-
na. Att de manliga romankaraktärerna marginaliseras och hamnar i skymundan
förstärker också den bild av oförmågan att nå varandra över könsgränserna som
tonar fram i Kvinnan är stor.

Även om männen inte är direkt närvarande särskilt mycket i romanens hand-
ling, är de betydelsefulla indirekt genom att kvinnogestalterna ständigt relaterar
till männen och männens — i dubbel bemärkelse — syn på kvinnorna. De man-
liga romankaraktärerna hamnar till största delen i bakgrunden av de händelse-
förlopp som skildras. De framstår som anemiska, passiva och lite löjeväckande
figurer som beskrivs antydningsvis och fåordigt. Det är till stor del när Lydia och
de andra kvinnorna talar om männen som man får en skymt av dem. Lydias upp-

–––––––––
72 Homeros, Odysséen (700-talet f. Kr.), översättning av Ingvar Björkeson, Stockholm 2000, s. 284-

288.
73 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, s. 155.
74 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, avsnittet ”Den nya kvinnan”, s. 145-155. Jonsson ger här

en ingående redogörelse för begreppet och dess plats i de litterära och offentliga samtal som fördes
under 1930-talet. Tanken på ”Den nya kvinnan” uppstår inte under 1930-talet, och Jonsson talar om
perioden från 1880-tal till 1920-tal som ”en konsolideringstid för den nya kvinnotyp som sedan
skulle utvecklas på trettiotalet”, s. 154.
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fattning om män blir inte särskilt positiv efter det att morbrorn har gjort närman-
den mot henne. Då tänker hon på män som

karlar som alltid är sig lika, som alltid försöker, som aldrig kan låta en
ung flicka vara i fred när de är ensamma med henne, karlar som är fjanti-
ga och noskiga och dumma, som nojsar och smickrar och ljuger och pra-
tar, som kramar en, kysser en och säger dumheter — fy!
     En stund stiger äcklet inom henne, avskyn, med en tillsats av fasa (s.
96).

”Karlarna” är för Lydia ”fjantiga” och ”dumma” och de är sig alltid lika. Män-
nen framställs som schabloner eller klichéer, och saknar nästan helt och hållet
goda egenskaper. De viktigaste mansfigurerna i romanen faller alla in i sådana
bestämningar: Gretas pojkvän Olle, Lydias bror Elof, hennes morbror och även
mosterns nye älskare Adolf. Dessa mäns syn på kvinnan skildras som objektifie-
rande och sexualiserande. Talande nog får Adolf högst explicit ikläda sig rollen
som Don Juan. Han dras av mostern med till operan och en uppsättning av just
Don Juan. Efteråt vill han aningen överförfriskad själv sjunga: ”Don Juan —
byggmästaren sjunger: (falskt) [---] Byggmästaren — Don Juan” (s. 196 f). Än
en gång skapas således betydelse i texten genom ett intermedialt inslag, här i
form av en musikanknytning, en referens till opera. Adolf jämförs på ett ironise-
rande sätt med urtypen för ”kvinnotjusaren”, och därmed framställs han som nå-
got av en kliché. Han är en man bland män ”som alltid är sig lika”, som Greta
uttrycker det i citatet ovan.

Mannen som schablon och kliché tar sig också uttryck i romankaraktärernas
namn. Man kan till exempel notera att det i romanen finns inte mindre än fyra
män som heter Gunnar. En ung släkting till Lydia heter så, Greta säger sig ha
haft en pojkvän med det namnet, Vivan gifter sig så småningom med en Gunnar
och så heter även den (sannolikt) blivande fadern till Lydias barn. För läsaren
gör detta onekligen männen i romanen lika varandra. De blir än mer anonyma,
opersonliga och svåra att skilja åt. Kvinnan är stor kan utifrån dessa betraktelser
läsas som en drift med enkelspåriga män. Någon man av den ideala kombination
av intellekt och viril sexualitet som Mellors i Lady Chatterley’s Lover besitter
finns inte hos Asklund. Och om kvinnoskildringen, som exempelvis Ebba
Witt-Brattström hävdar, är konturlös och avindividualiserad, så är det inget mot
vad mansskildringen är. Lydia och hennes väninnor ser männen som ensidigt
styrda av sina sexuella begär.

Männen omtalas och de dyker i berättelsen upp — som jag berört tidigare i
detta kapitel — på bilder av olika slag och i kvinnornas tankar och samtal. Ett
exempel som kan nämnas är biobesöket och dess erotiska konnotationer. Anders
Ohlsson påpekar att tematiserandet av film i en skönlitterär berättelse ofta inne-
bär ”att någon av romanens karaktärer går på bio och ser film”.75 Ofta tycks bio-
besöket ha haft en viktig funktion att fylla i det sexuellt laddade spelet mellan
man och kvinna. Under 1920-talet kom kvinnorna att bli mer och mer synliga i

–––––––––
75 Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 35.
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det offentliga livet, och biografen blev en central punkt i detta offentliga, urbana
liv.76 I Kvinnan är stor skildras aldrig biobesöken särskilt ingående, utan antyds
mest som ett viktigt inslag i romankaraktärernas tillvaro; inte sällan får biobesö-
ken lätt erotiska undertoner. Vivan talar till exempel med Lydia och ondgör sig
över männen i stort, ”[d]e vill bara” slår hon fast, och fortsätter:

[d]e går med en på bio, de håller ens arm, de säger artigheter, kompli-
manger, de bjuder på kaffe eller på mat, de följer en till porten, tar adjö
och går, eller står kvar, frågar:
     — Får jag inte följa med opp?
     Och när de inte får det —: starka armar, en stor kropp, en hungrig
mun. De vill kyssas, krama, klämma — de vill allt, för denna kväll, för
detta lilla biobesök. Men de får inte.
     De får inte.
     Men Gunnar, han fick han.
     — En ren olycka, säger Vivan (s. 142).

Här framgår det tydligt hur mycket förväntan som ett biobesök kan laddas med.
Enligt Vivan vill männen ”allt, för denna kväll, för detta lilla biobesök”. Vivan
uttrycker så sina känslor inför de ensidiga männen som enligt henne inte tänker
på annat än att ha sex. Samtidigt gestaltas kvinnan som tillräckligt svag inför
sina egna lustar och begär för att kunna stå emot den påstridige mannen. Mannen
är hur som helst inte förlåten, Vivan kallar det som hände för ”en ren olycka”.
Fortsättningsvis berättar hon om hur hon klarar av att både sköta jobbet på caféet
och ta hand om sitt barn. Genom moderskapet framstår Vivan som en lycklig,
ung kvinna, medan mannen, Gunnar, inte tycks ha minsta del i denna lycka; åt-
minstone inte förrän — möjligen — i slutet av romanen.

Att filmen och biobesöken under den här tiden förknippades med sexualitet
framgår av den samtida intensiva debatten om filmmediets status. Olle Holmberg
skriver till exempel i sin essäsamling Sverige modell 1933 (1933) att
”[b]iografen [...] vädjar till en mentalitet som förutsätter puberteten såsom ett
uppnått eller passerat stadium”.77 Holmberg pekar också på sexualiteten, eller
”sexualiseringen”, som ett mönster gemensamt för samtida film och litteratur.78

Carl Björkman utbrister i sin skrift Svensk film. Kultur eller kulturfara (1937), att
”[f]ilm kan vara kultur. Svensk film är kulturfara”.79 Man bör också beakta det
faktum att det redan i början av 1930-talet (och även tidigare än så) fanns upp-
delningar inom den generellt dåligt ansedda filmkulturen; svensk film
(”pilsnerfilm”) — och i hög grad även amerikansk — stod lågt i kurs bland
självutnämnda försvarare av intellektuella och kulturella värden, medan till ex-

–––––––––
76 Björkin, s. 45.
77 Olle Holmberg, Sverige — modell 1933. Några intryck, Stockholm 1933, s. 43.
78 Olle Holmberg, s. 61. Holmberg talar om den bortcensurerade sexualiteten i filmen. Sexualiteten

är, enligt Holmberg, därför inskränkt till filmens reklam.
79 Carl Björkman, Svensk film —  Kultur eller kulturfara, Stockholm 1937, s. 10. Skriften utgörs av

ett tal som Björkman höll vid en filmdebatt bland författare i Stockholms konserthus.
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empel rysk film med Eisenstein i spetsen hyllades som stor konst.80 Uppfattning-
en om biobesöket och hela filmkulturen som sexualiserad var sannolikt en av
många faktorer som förstärkte och bidrog till den skarpa kritik som riktades mot
filmmediet.

Kvinnan betraktad
I Kvinnan är stor fyller, som redan framgått, seendet en viktig funktion. Roman-
gestalterna ser varandra, de blir betraktade och måste förhålla sig till detta på
olika sätt. I det följande ska jag peka på några varianter av det sexuellt bestämda
seende som kommer till uttryck i romanen. Detta sker dels i form av berättarens
närgångna beskrivningar av Lydia, mostern och andra kvinnor i intima situatio-
ner, nakna eller halvnakna, dels i form av de manliga romankaraktärernas be-
traktande av kvinnorna. Typisk är följande passage som beskriver hur Gretas
pojkvän Olles blickar riktas mot Greta. Hon ger honom ett leende och

öppnar litet på sina ben. Kjolen har glidit upp över knäna, en flik av lårets
skinn syns mellan strumpan och byxorna. Där sätter sig Olles blick, som
Greta bevakar med sitt leende och sina kalla ögon, hans blick sitter fast på
denna skära remsa av Gretas kropp medan stora vågor av blod slår mot
hans hjärta; det bultar hårt i skjortan — (s. 56).

Läsaren ser här Greta först via berättaren, sedan glider fokalisationen över till
Olle, som helt går upp i det han ser av Gretas ben under kjolen. Kvinnan är i
denna scen inte enbart ett objekt för mannens blick och begär. Hon är samtidigt
ett självständigt subjekt som dels njuter av att bli betraktad av mannen, dels är på
sin vakt i detta blickarnas erotiska spel. Hon ”bevakar” Olles blick ”med sitt le-
ende och sina kalla ögon”. Olle är däremot inte på sin vakt; han tycks närmast
hypnotiserad av Gretas kropp. Han ser med en blick som är mer ett stirrande än
ett ögonkast, för att tala med Mieke Bal. Blickar och synintryck kan till sin ka-
raktär variera och ta sig olika uttryck. Bal preciserar innebörden i termen voyeu-
rism utifrån begreppsparet stirrande (gaze) och ögonkast (glance)81. När betrakta-
ren är medveten om att han eller hon ser något, rör det sig om ett ögonkast. Med
stirrande åsyftas däremot den blick med vilken den seende ser ett objekt eller en
person utan att närmare reflektera över seendet som sådant. En voyeur ser på
detta sistnämnda sätt, på ett stirrande sätt: han (eller hon) sjunker i betraktandets
ögonblick helt in i det han ser utan att reflektera över att han ser eller hur han
ser. Nu är dessa två typer av seende inte diametralt motsatta. Enligt Bal är det
tvärtom så att man som betraktare/läsare vanligtvis pendlar mellan stirrandet och
ögonkastet.82 Efter att en stund ha stirrat, och lurats in i den visuella illusionen,

–––––––––
80 Se till exempel Artur Lundkvist, ”Filmen: den nya konstformen ” i Atlantvind, Stockholm 1932, s.

119-190.
81 Detta är min översättning.
82 Mieke Bal, ”Reading the Gaze. The Construction of Gender in ’Rembrandt’” i Vision and Textual-

ity, red. Stephen Melville och Bill Readings, Basingstoke 1995, s. 150 ff. Bals diskussion om
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kan man så att säga vakna till, och inse att man står och betraktar det man har
framför sig. Då har man skiftat från stirrande till ögonkast. Det finns i Asklunds
roman inte särskilt mycket som tyder på att romanfigurerna pendlar i sitt seende
på detta sätt. Själva seendet problematiseras med andra ord inte explicit eller i
någon större utsträckning i romanen. Pendlingen mellan medvetet ögonkast och
omedvetet stirrande är istället mer kännetecknande för läsarens inre seende. Först
visualiserar man som läsare fram det som gestaltas i texten. Sedan kan man —
om än inte med nödvändighet alltid — reflektera över detta. Seendet i den ovan
citerade passagen kompliceras också av att Greta betraktar Olle, bevakande, med
”sina kalla ögon”. Läsaren tvingas först se Gretas ben, sedan att Olle ser detta,
och därpå att Greta ser att Olle ser. Det sexuellt laddade seendet är här inte skild-
rat enbart på det tematiska planet; det förstärks också berättartekniskt i och med
de hastiga växlingarna i fokalisationen.

I detta sammanhang kan Kvinnan är stor jämföras med kortfilmen Gamla
stan. I filmen är det mannen som framstår som berättelsens centralgestalt. Han
hoppar i början av filmen av ett skepp som lägger till i hamnen. Sedan strosar
han omkring i Stockholm hela dagen som vilken flanör som helst. Och bortsett
från mötet med kvinnan senare på kvällen är hans roll i första hand betraktarens.
Filmen igenom betraktar han miljöerna i Gamla stan ur en rad olika synvinklar.
Blicken är av stor betydelse i filmen. Mannens flanerande och betraktande av
stadsmiljöerna sammanfaller ofta med miljöskildrande kameraåkningar. Samti-
digt kan en skillnad synas i mannens och kvinnans sätt att se: enda gången som
den kvinnliga rollfigurens blick blir mer explicit tematiserad är när hon står
framför spegeln och gör sig vacker inför kvällen. Kvinnan är den som ska be-
traktas, mannen är den som betraktar och har tid att flanera runt och beskåda sta-
den. Detta är vanligen förekommande tendenser när det gäller seendet i relation
till könen, åtminstone så som gestaltningen av problematiken i romaner och fil-
mer har kommit att forma sig under långa perioder.83 I Kvinnan är stor ser det
lite annorlunda ut. Eftersom det här till största delen är kvinnor som står i cent-
rum för handlingen, finns det inte heller i lika hög grad utrymme för manliga
romanfigurers betraktande av kvinnogestalterna — även om det förekommer på
sina ställen. Istället framstår kvinnorna och deras blickar på både sig själva och
varandra, som styrda av hur de — medvetet eller undermedvetet — tänker sig att
männen betraktar dem. Vidare tycks berättare och fokalisator i texten anlägga ett
mannens perspektiv i gestaltningarna av de kvinnliga romankaraktärerna.
I Kvinnan är stor går berättaren många gånger nära inpå kvinnogestalterna, och
skildrar dem gärna i olika intima situationer. Som läsare får man en känsla av att
man kommer tätt inpå Lydia. Inte sällan manas i dessa stycken en sensuell och
erotisk stämning fram. I följande passage har Lydia svårt för att somna då hon
drabbas av lustfyllda känslor. Ett närmast voyeuristiskt anslag tycks göra sig

–––––––––
”gaze” och ”glance” utgår ifrån Norman Brysons studie Vision and Painting. The Logic of the Gaze
(1983).

83 Se Soila, bland annat s. 28-33. Soila undersöker i första hand långfilmer, men hennes resonemang
är också relevant för en kortfilm som Gamla stan.



78

gälland, även om det i följande rader inte finns några visualitetsmarkörer eller
ord som uttrycker seende, betraktande eller dylikt:

[h]uvudvärken var borta. Hennes kropp brände mot lakanen, hon gned
benen mot varandra och kände en yrsel gå genom huvudet, något som
förde bort henne. Hon gled in i något mjukt, något som smekte och treva-
de med varma händer på hennes kropp. En eggelse, en åtrå, något retande,
som inte lämnade henne. Sömnen var långt borta, den väntade undergivet
på hennes underkastelse — (s. 163 f).

Det är här den sexuella driften som styr. Den är bestämmande för kvinnan och
hon skildras som oförmögen att värja sig — vad som obönhörligen tycks vänta är
”hennes underkastelse”. Det rör sig utan tvekan om en för vitalismen typisk ge-
staltning av kvinnlig sexualitet — och det bör noteras att det är en kvinna, och
alltså inte en kvinna och en man, som upplever den sexuella njutningen.

Den ovan citerade passagen med den lidelsefulla Lydia i sin säng har en hel
del gemensamt med andra samtida vitalistiska gestaltningar av ensamma halv-
eller helnakna kvinnor, som till exempel badande kvinnor (som jag strax ska
återkomma till). Den kvinnans lust som här skildras bör förstås som i hög grad
riktad till en manlig läsares inre blick. Det är ett uttryck för att mannen och man-
ligheten trots sin många gånger direkta frånvaro i berättelsen är av betydelse för
kvinnoskildringen i Kvinnan är stor.

Voyeurismen i Kvinnan är stor utgår emellertid inte enbart från ett manligt
subjekt.84 Även Lydia smygtittar på klassiskt manér genom nyckelhål och dörr-
springor på mostern och hennes älskare i sovrummet eller på mostern när hon är
ensam: ”[h]on kikade genom nyckelhålet. [...] moster stod mittpå golvet, framför
ett skåp. Hon hade bara en morgonrock på sig. Och den var öppen så att Lydia
såg hennes kropp — en ung, slank kropp” (s. 162). Här tycks Lydias smygtittan-
de bestå i en blick som främst kan betecknas som stirrande. Däremot, menar Bal,
blir åskådaren eller läsaren blockerad från ett voyeuristiskt (i läsarens fall inre)
seende, när det synintryck som skildras förmedlas via fokalisatorn.85 Lydias
smygtittande gör henne till en voyeur, medan man som läsare anlägger en inre
blick som mer liknar ett ögonkast än ett försjunket stirrande.86 Författaren
Asklund skriver fram sin fiktionsvärld och skapar en värld befolkad av karaktä-
rer som han själv för sitt inre kan betrakta. Författaren tenderar själv att i skriv-
processen bli en voyeur, och läsaren dras in i detta spel. Samtidigt som Asklund i
likhet med andra manliga författare — till exempel Lawrence — ambitiöst strä-
var efter att skildra en kvinna ur många olika perspektiv, går han i en ”fälla”. På
en och samma gång problematiseras och utnyttjas kvinnan. Detta är något som
Laura Mulvey också tar fasta på, när hon skriver om regissören Jean-Luc
–––––––––
84 Mer tydligt manlig voyeurism finner man gott om exempel på i de två tidigare romanerna, Bara en

början och Ogifta. I dessa böcker finns ett manligt berättarjag som fungerar som fokalisator, och
som ofta betraktar kvinnor på ett erotiskt ingående sätt i olika stadsmiljöer.

85 Bal, ”Reading the Gaze” s. 158.
86 Laura Mulvey menar, till skillnad från Bal, att man alltid pendlar mellan de två sätten att se,   

Mulvey, Visual and Other Pleasures, Basingstoke 1989, s. 52.
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Godards filmer att dessa ständigt pendlar ”between an investigation of the ima-
ges of woman and an investigation which uses those images”.87 Det är en be-
skrivning som stämmer väl in på många författare, bildkonstnärer och filmskapa-
re. Asklund skriver med Kvinnan är stor definitivt in sig i ett sådant samman-
hang.

En annan variant av den betraktade kvinnan återfinns också i Asklunds ro-
man: den badande kvinnan. Eva Adolfsson tar upp det i den svenska 1930-
talslitteraturen vanligt förekommande motivet ”nakna kvinnor som badar i natu-
ren”.88 Adolfsson menar att badscener var vanligen förekommande i de flesta av
de manliga författarnas verk, och många av de badscener som återfinns hos till
exempel Lundkvist utgår från D.H. Lawrence och dennes inflytande.89 Det finns
gott om exempel på badmotivet hos Lawrence. En av de mer kända passagerna
är scenen i Lady Chatterley’s Lover, där Lady Chatterley och Mellors springer
nakna i regnet i skogen.90 Adolfsson uppfattar badscenerna som ett led i dröm-
men om kvinnan. De manliga författarna, menar Adolfsson, önskade sig och ge-
staltade en kärlekstörstande kvinna, styrd av sina sexuella drifter.

I Kvinnan är stor badas det också ett par gånger, men det sker inte i någon
romantiserat förvildad sjö med nakna kvinnor. Istället tar Lydias moster ett bad i
sitt badkar, och Lydia smygtittar genom dörrspringan: ”Lydia såg i en glimt ett
ben, massivt och kraftigt, en vad, en muskel, som spändes hårt i ett tryckande
steg mot stengolvet” (s. 160). Denna syn glider dock över i en inre bild hos
Lydia, då tankarna leder från badkarsbadet till ett naturscenario som liknar de
som Adolfsson och Witt-Brattström pekar på: ”[h]on satt bakåtlutad i karet med
de mjällvita armarna bakom huvudet, blicken snett uppåt i taket och ögonen
halvslutna. Hon såg så lycklig ut, så ung. Hon verkade en ung kvinna en som-
mardag långt borta i en skogsglänta framför ett vatten, naken, ung, lycklig. Hon
sjöng. Och Lydia lyssnade” (s. 161). Här skapas en i badkaret, inte i sjön eller
havet, förankrad urban variant av det vitalistiska motivet ”nakna badande kvin-
nor”. I denna scen framstår mostern också för ett ögonblick som en pånyttfödd
Venusgestalt. Hon ser enligt Lydia lycklig och ung ut. Det rör sig dock bara om
en inre syn, Lydias föreställning, som här beskrivs i form av det mer traditionellt
vitalistiska badscenariot. Den i fiktionens verklighet badande mostern i badkaret
är annars allt annat än sexualromantik à la vitalistiskt 1930-tal — mostern är en
gammal kvinna och hon badar i ett badkar ensam inne i stan, inte ute i naturen.91

Och det bör noteras att det inte är en man utan en kvinna som ser den badande
kvinnan, och som börjar fantisera fram en annan bild av mostern som en yngre
kvinna.

–––––––––
87 Mulvey, s. 52.
88 Adolfsson, ”Drömmen om badstranden”, s. 207-219. Även Ingvar Holm har behandlat ämnet, se

Holm, s. 159-163.
89 Se till exempel Espmark, s. 160 f.
90 Lawrence, Lady Chatterley’s Lover, s. 230 f.
91 Jämför Witt-Brattströms påpekande om Moa Martinsons bastubadande kvinnor i Kvinnor och äp-

pelträd, Witt-Brattström, s. 141. Bastubadarscenen finner man i inledningen till Martinsons roman.
Det är Mor Sofi och Fredrika som badar i bykstugan, se Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd,
Stockholm 1933, s. 7-26.
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De passager i Kvinnan är stor som utspelar sig ute i staden präglas i flera fall
av blickar och seende. Män och kvinnor är i det offentliga rummet kroppsligen
distanserade från varandra, de är påklädda och tempot i staden tillåter inte några
nya fördjupade bekantskaper människor emellan. Dessa hinder för närhet och
sexualitet gör att de sexuella begären får utlopp i sexuellt laddade blickar. Sara
Arrhenius menar i en artikel om sexualitet och visualitet att den tidiga moder-
nismen började ifrågasätta det seendeparadigm som inleddes med renässansens
perspektivtänkande. De moderna städernas framväxt innebar vidare, menar hon,
”att ögat kom att sexualiseras. [---] Den sexuella njutningen blev en seendets
njutning”.92 Det är kvinnan som ses och som blir det åtråvärda objektet för den
manliga blicken. I Kvinnan är stor märks detta till exempel när en man har satt
sig i stolen på en frisersalong och då ”betraktade frisörskan med lystna blickar.
Hon var en ung kvinna med vackert ansikte” (s. 41). Det finns inte på något enda
ställe i romanen motsvarande gestaltningar av hur män betraktas.

Män och kvinnor i stadens rum
På det hela taget kan Kvinnan är stor ses som en samling ögonblicksbilder av det
urbana rummet. I det följande ska jag redogöra för hur Stockholmsskildraren
Asklunds gestaltningar av olika miljöer och platser kan vara relaterad till skild-
ringen av kvinnors och mäns olika förutsättningar i Kvinnan är stor. Till största
delen utspelar sig handlingen dels i den lägenhet som Lydia och hennes moster
bor i, dels på caféet där de arbetar. Det är därför talande för romanen att den in-
leds med Lydias ankomst till mosterns och morbrorns lägenhet. Efter detta första
möte med sina släktingar (och med Greta), följer en passage när Lydia kommer
ut i staden. Hon irrar omkring på gatorna utan att känna sig det minsta hemma i
den för henne nya miljön. Lydia och de andra kvinnorna är långt ifrån utestängda
från stadens offentliga, gemensamma utrymmen. Hon och de andra kvinnliga
romankaraktärerna går ofta ut och roar sig med dans, bio och andra nöjen. Det
fria flanerandet och flanörens existens kom redan i slutet av 1800-talet och runt
förra sekelskiftet att främst förknippas med mannen.93 Det manliga kom att kon-
notera den fria tillgången till utrymmen som gator, torg, och andra offentliga
mötesplatser, medan kvinnan till största delen hänvisades till privatsfären i
hemmet.94 Ute i staden befann hon sig endast i samband med arbete eller inköp.95

–––––––––
92 Sara Arrhenius, ”Det taktila ögat” i Index. Contemporary Scandinavian Images, 1995:3-4 (s. 32-

37), citatet från s. 34.
93 Se till exempel Lena Malmberg, ”Två sekel, två kön, en stad” i Baudelaire. Det moderna livets

betraktare. Studier i ett författarskap, red. Christina Sjöblad och Lennart Leopold, Lund 1998 (s.
147-170), här s. 158 f.

94 Laura Mulvey påpekar att frågorna kring klass- och könsskillnader ofta översätts till rumsliga me-
taforer, till exempel inre-yttre, innanför-utanför och inkluderad i-exkluderad från. Dessa metaforis-
ka motsatspar bygger i grunden på rädsla, en hotbild, i vilken mannen ser kvinnan som ett hot som
måste avväpnas och marginaliseras. Den här typen av uppdelningar kan också ses som en strävan
efter att skapa en ordnad struktur i det kaos av motsättningar som kom att hemsöka de västerländs-
ka industrialiserade städerna, allt eftersom urbaniseringen på allvar tilltog. Se Mulvey, s. 69. Se
även Griselda Pollock, ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, översättning Göran Fredriksson, i
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Asklunds Lydia befinner sig emellertid i 1930-talets Stockholm, och kvinnorna
var nu inte längre lika utestängda från stadens offentliga rum. Särskilt de unga
kvinnorna var målgrupp för såväl filmindustri som kläd- och sminkbranschen.
Nöjeslivet och olika former av ungdomskultur började på allvar se dagens ljus
under 1930-talet.96

Det är emellertid främst caféet som dominerar Lydias tid utanför hemmet.
Asklund lyfter här fram den osynliga kvinnan, det vill säga den arbetande kvin-
nan som Laura Mulvey talar om, och gör henne synlig. Mulvey menar att ”[t]he
invisible women in factories, homes, schools, hospitals, are formless and unrep-
resentable”.97 Lydia skildras som arbetande människa på det café som både är
arbetsplats och offentligt rum där hon ser människor och själv blir sedd, ofta av
män som verkar tycka att hon är vacker och attraktiv. På caféet passerar dagligen
många olika människor. Asklund beskriver lokalen som en plats för visuella
upplevelser, en plats där blickar utbyts, där man ser och blir sedd. För Lydia och
hennes kollegor utgör caféet en arbetsplats där det gäller att ”ta emot kvitton och
trä på en hållare, att ta emot blickar och leenden” (s. 176). Allt som oftast sitter
Lydia bakom kassaapparaten och hennes ”blick far dröjande över ansiktena, går
från bord till bord” (s. 172). Lydia och de andra servitriserna betraktas många
gånger av de manliga gästerna. Nea får både blickar och grova kommentarer:
”[e]n vacker flicka, en snygg tjej, jävla trevlig subba! [---] Fröken har figur, vet
fröken av de? Inte? Jodå, låt mig se, titta själv. Får se! Kom hit!” (s. 150).

Cafélokalen är en offentlig plats till vilken Lydia och hennes kollegor har till-
träde, men det rör sig inte om ett fritt tillträde. De är där å arbetets vägnar och
måste vara där i princip hela dagarna. Det är istället männen som i högre grad
har fri tillgång till caféet, liksom till andra platser i staden. Nästan alltid är de ca-
fégäster som skildras män. Griselda Pollock menar att detta är en asymmetrisk
struktur som gäller för modernitetens offentliga utrymmen. Där möts ”å ena si-
dan män med frihet att utnyttja stadens många nöjeslokaler och å andra sidan
kvinnor som [...] är tvungna att arbeta i dessa lokaler”.98

Inte sällan är det Lydia som betraktar männen. Kvinnan tar plats och hon intar
positionen som betraktare i det offentliga rummet. En man på mosterns café
hamnar i slagsmål och blir utslängd, och ”Lydia ser från sin plats en massa breda
ryggar”; det är inte bara tragiskt, utan också lite spännande när mannen sedan
”[d]yker på öronen i rännstenen. Blodet forsar. Det piggar upp, det är riktigt
spännande, som på en film” (s. 152 f). Visualiseringen förstärks här av jämförel-
sen mellan verklighet (i fiktionen/romanen) å ena sidan, och filmmediet å den
andra. Slagsmålet är något dramatiskt som ”piggar upp” i den annars ganska
händelselösa vardagen. Det uppfattas som något ovanligt och lite extra, det blir
för Lydia och de andra på caféet lika spännande som på film. Det som utspelar
sig här liknas alltså vid en filmscen, och är därmed ytterligare ett exempel på
–––––––––

Konst, Kön och blick. Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, red. Anna
Lena Lindberg, Stockholm 2000, s. 165-210.

95 Se Pollock, s. 173.
96 Se till exempel Boëthius, m. fl.
97 Mulvey, s. 55.
98 Pollock, s. 169.
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Asklunds gestaltning av tillvarons medialisering och hur denna griper in i männi-
skors upplevelse och perception av omvärlden.

Själva cafélokalen presenteras för övrigt på ett visualiserande sätt, vilket ock-
så har många beröringspunkter med det impressionistiska måleriet. Stämning
skapas med antydningar och beskrivningsord som är typiska för den impressio-
nistiska bildkonstens stämningsmättade atmosfärer.99 Fukt, ljus/mörker, skuggor
och rök ingår i gestaltningen av caféet:

     [h]är är kaféet. Några bord i två rum, några stolar. Det regnar ute, det
är våta fläckar runt stolarna, små pölar som glimmar i ljuset från lampor
med matt glas. Där ligger aska och cigarrettmunstycken. Någon spottar,
någon hostar, någon röker. Grå skyar, som seglar uppåt, stöter mot taket,
sugas in i ventilerna. Här sitter två murare. De har pilsner framför sig (s.
149).

Denna gestaltning av rummet antar närmast formen av en bildbeskrivning. Det
här är också ett typiskt exempel på hur Asklunds miljöskildring — såväl i denna
roman, som i författarskapet i stort — ofta är mer stämningsskapande än nog-
grant detaljrik och dokumentärt beskrivande. Man kan också notera att kunderna
är de vanliga, det vill säga män, i det här fallet två murare. Gissningsvis har de
tagit en paus, en kaffe- eller lunchrast, och för dem representerar alltså caféloka-
len avkoppling och vila, i motsats till för kvinnorna som har lokalen som arbets-
plats.

Proväktenskap
Asklunds tidigaste romaner kan alla på olika sätt relateras till de offentliga dis-
kussioner och debatter om samlevnad och parrelationer som fördes i Sverige i
början av 1930-talet. I hans två första romaner, Bara en början och Ogifta, be-
rättas historien om hur John och Signe lever ihop i vad som kan betecknas som
ett proväktenskap. De är ogifta och har dessutom ett barn. Sven Stolpe var en av
många som skrev om de nya umgängesformer mellan könen som kom att prövas
av unga män och kvinnor i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. I Livs-
dyrkare diskuterar han bland annat Fem unga och deras uppfattningar om livet
och sexualiteten. Stolpe tar upp det så kallade proväktenskapet, som i mycket
tycks likna det man numera kallar samboförhållande.100 Stolpe skriver att den
–––––––––
99 Hans Lund, Impressionism och litterär text, Stockholm/Stehag 1993, se kapitlet ”Bildkonstens im-

pressionism”, s. 15-23, i detta sammanhang framförallt s. 19 ff och s. 166. Lund konstaterar i sin
studie hur ytterligt mångtydigt begreppet ”litterär impressionism” är och har varit i litteraturforsk-
ningen. Jag vill understryka att jag här, och vid andra enstaka tillfällen i min framställning, relaterar
Asklunds texter till vissa specifika drag som traditionellt har kommit att förknippas med det im-
pressionistiska måleriet. Jag vill alltså inte diskutera huruvida Asklunds texter eventuellt skulle vara
exempel på litterär impressionism.

100 Stolpe, s. 35. Notera skillnaden mellan prov- respektive kamratäktenskap, ett annat begrepp som
var vanligt i början av 1930-talet. I kamratäktenskapet skulle till exempel sexualiteten underordnas
den kamratliga sidan av relationen. Man och kvinna skulle leva som goda (livs-) kamrater vilket
inte var fallet med proväktenskapet; se Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, s. 169.
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moderna människan ”ställer sig absolut avvisande mot varje av konventionella,
moraliska eller religiösa skäl motiverad inskränkning av det sexuella driftsli-
vet”.101 Att ”det sexuella driftslivet” inte ska begränsas av religiösa skäl tydliggör
det faktum att proväktenskapet bör ses som en del av sekulariseringen i samhäl-
let — och därmed som en del av moderniteten i enlighet med Torsten Petterssons
modell (se ovan, s. 31 och 34). För att få reda på om de passar för varandra, fort-
sätter Stolpe, ”leva unga människor någon tid före äktenskapet i ett proväkten-
skap”. Om man och kvinna inte trivs med varandra fysiskt och sexuellt, så drivs
de enligt Stolpe ifrån varandra.102

I Kvinnan är stor är samlevnadsförhållandena mellan man och kvinna inte
lika tydligt gestaltade som hos Stolpe eller jämfört med det förhållande som
finns i Ogifta. Vissa exempel antyds ändå. Vivan och Gunnar, liksom Nea och
Sture, gifter sig i slutet av romanen, och dessa båda parrelationer kan innan de
mynnar ut i giftermål och äktenskap förstås som just proväktenskap. Mostern är
gift med sin man, Lydias morbror. När denne sedan hamnar på rehabilitering för
sitt alkoholmissbruk, träffar mostern en ny man, byggmästaren Adolf. De inleder
ett förhållande som är mer av typen älskare — älskarinna, än ett regelrätt sam-
levnadsförhållande. De flyttar aldrig ihop. Det öppna slutet utesluter förvisso inte
möjligheten att Lydia och Gunnar flyttar ihop — och kanske till och med gifter
sig. Det är dock inget man som läsare får veta något om. Lydias väninnor har
ändå tänkt på henne och hennes framtid, och i ett brev till Lydia skriver Vivan:
”[k]om tillbaka när du har lust, jag tänker inte be dig, jag förstår dig nu, efteråt.
Vi har talat om dig i kaféet, flickorna säger att du borde ha gift dig när du har det
så bra. Men det säger inte jag, jag säger ingenting, jag förstår dig ändå” (s. 253).
När man väl har kommit på fötter och fått ordnad ekonomi kan man ge sig in i en
relation med en man tycks Vivan här mena. Själv har hon, som hon skriver i sitt
brev till Lydia strax före de citerade raderna ovan, erfarenhet av detta: ”så fort
man får pengar får man en karl, fast man har barn” (s. 253). Lydia själv tycks
inte ha mycket till övers för äktenskap: ”Lydia känner sig som en ung, nygift fru,
som går omkring och har tråkigt i en stor våning”. En dag kommer Olle på besök
och ”det blev kärlek mitt på dagen” (s. 109). Inte heller detta skänker Lydia nå-
gon större glädje: Olle ”gick genast efteråt. Bråttom sade han. Han ville bara,
tänkte Lydia [...]. Sådana är de alla —” (s. 109).

Inte bara äktenskapet som sådant, utan överhuvudtaget förhållandet till och
med en man ter sig i flera avseenden som ett nästintill hopplöst projekt för Lydia
och många av de andra kvinnorna i romanen. Som framgått ovan framställs
männen, när det gäller relationen till kvinnor, som helt och hållet styrda av sina
sexuella drifter (och möjligen också av alkohol). Få positiva alternativ till denna
bild av männen dyker upp, möjligen kan Gunnar som Lydia träffar uppfattas som
en relativt god man. När Nea och Vivan har gift sig får man som läsare inte veta
särskilt mycket vare sig om männen eller om äktenskapen. Det är främst den so-
ciala, ekonomiska och för barnet familjemässiga tryggheten som verkar vara det
viktigaste för Vivan och Nea.

–––––––––
101 Stolpe, s. 43.
102 Stolpe, s. 35.
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Sexual- och samlevnadsdebatten var intensiv under 1930-talet. På tidningar-
nas debatt- och kultursidor diskuterades moral och uppfattningar av vitt skilda
slag. ”En ny livsstil föds, vilken påkallar en ny sexualmoral” skriver Tommie
Zaine i sin undersökning av Per Meurlings journalistiska verksamhet och roll i
1930-talets ideologiska debatter.103 Enligt Zaine uppfattade en skribent som Per
Meurling diskussionen om sexualitet som en diskussion om politiska ställnings-
taganden.104 Med moderniseringen av samhället hade en ny livsstil och en ny
sexualmoral kommit att göra sig påmind. Man och kvinna skulle — enligt bland
andra Meurling — kunna ha regelbundet sexuellt umgänge utan att för den skull
behöva gifta sig; det räcker dock inte med erotik för Meurling, han menar att ”ett
’stadgat’ fritt förhållande kan accepteras, men inte ett förhållande där relationen
uteslutande är grundad på erotik”.105 Faktorer som bidrog till den nya livsstilen
var enligt Zaine bland annat tilltagande urbanisering, ökad rörlighet på arbets-
marknaden, väg- och telefonnätens utbyggnad, radions utbredning och det fak-
tum att kvinnor mer än tidigare lämnade hemmet för att inträda i arbetslivet och
bli självförsörjande.106

Asklund och hans kollegor i Fem unga tillhörde en yngre generation författare
som hade ambitionen att förnya litteraturen. Man ansåg sig förnya genom att re-
voltera mot, och bryta sig ur, äldre generationers normer. Den litterära skildring-
en av sexualitet kan också ses som omgärdad med sådana konventioner, och de
unga författarna ville bryta med dem genom sina skildringar av mäns och kvin-
nors relationer till varandra.

I sexualdebatten utkristalliserades snart en polarisering mellan radikala och
konservativa. Den mest intensiva litterära striden i dessa sammanhang kom att
bli den så kallade ”Krusenstjernafejden”. Agnes von Krusenstjernas romanserie
Fröknarna von Pahlen delade kritiker och debattörer i två läger, för och emot.
Saken gällde de många och ingående erotiska och homoerotiska skildringarna i
von Krusenstjernas romaner. Bonniers vägrade ge ut den fjärde och femte roma-
nen i hennes svit. Förlaget fruktade den politiska situationen efter det nazistiska
maktövertagandet i Tyskland.107 Krusenstjernafejden (eller Pahlenfejden som
den också kallas) var enligt Olof Lagercrantz bara ett av flera moment i ”det
fälttåg mot ’sedeförfallet’ i litteraturen som tar sin början hos oss samtidigt med
att bokbålen i Tyskland börjar tändas”.108 Lagercrantz skriver vidare i sin
Krusenstjernabiografi att den ”sedliga renhetens” kärntrupper utgjordes ”förutom
av de rena nazisterna, av ett antal skrupelfria högkyrkliga fanatiker, av naiva
konsthatare och styvnackade familjefäder av gamla stammen och av allmänt re-
aktionära personer”, medan motståndarna till denna reaktion utgjordes av

–––––––––
103 Tommie Zaine, Radikal 30-tals humanism. En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litte-

raturkritik med tonvikten på åren 1933-36, Uppsala 1983, s. 63.
104 Zaine, s. 79.
105 Zaine, s. 65.
106 Zaine, s. 63.
107 Williams, s. 69.
108 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm 1951, s. 281.
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”nästan alla de unga författarna, en rad radikala liberaler samt socialisterna och
kommunisterna”.109

Mellan Kvinnan är stor och andra romaner finner man mer eller mindre tydli-
ga intertextuella samband som kan berika förståelsen av mäns och kvinnors
samlevnad så som de gestaltas i Asklunds roman. I Hjalmar Söderbergs Den all-
varsamma leken (1912) heter den kvinnliga huvudpersonen också Lydia. Stock-
holmsskildraren Asklund kan år 1931 knappast skriva en roman om en kvinna
vid namn Lydia Ström utan att vara medveten om föregångaren Söderbergs
Lydia Stille.110 Som synes påminner även efternamnen om varandra, de börjar
båda två med bokstäverna St.

Asklunds Lydia och Lydia Stille har något gemensamt: de besväras av äkten-
skapet som idé och som praktik. Medan Lydia Stille är gift med en man som hon
inte älskar, samtidigt som hon har en kärleksaffär vid sidan om sitt äktenskap,
väljer Lydia i Asklunds roman bort äktenskapet, åtminstone under den tid som
utspelar sig mellan romanens pärmar. Söderbergs och Asklunds kvinnogestalter
närmar sig på olika sätt äktenskapstematiken och de problematiska frågeställ-
ningar som vidhäftar den. I Söderbergs roman kan man läsa in författarens från
annat håll kända devis: ”[j]ag tror på köttets lust och själens obotliga ensam-
het”.111 Lydia Stille finner lusten i kärleksaffären med Arvid Stjärnblom, men får
uppleva själslig, obotlig ensamhet i sitt äktenskap. Denna motsättning kommer
inte till uttryck i Asklunds text. Snarare tycks det här mindre handla om kärleken
(mellan man och kvinna) som sådan och mer om kvinnans möjligheter och rätt
att göra självständiga val i livet — även vad gäller sexualitet, familjesituation
och yrke.

Inte bara hos Asklund och Söderberg, utan även hos Eyvind Johnson finner
man en Lydia. Som ett uttryck för att många av de svenska författarna under
1930-talet ofta gick i dialog med varandra och med varandras böcker, kan ge-
staltningen av den Lydia som framträder i Eyvind Johnsons roman Bobinack
(1932) förstås. För är det inte så att Johnson i denna roman, via sin Lydia, i själ-
va verket replikerar på Asklunds Lydia? I Johnsons roman får man stifta bekant-
skap med en rad karaktärer i kretsarna kring affärsmännen Kyndel Romaticus
och den gåtfulle Bobinack. En av karaktärerna är den unga Lydia, som uppvisar
flera likheter med Asklunds kvinna: hon är ung och bor i Stockholm, hennes mor
är frånvarande (har bosatt sig i Brasilien), en av Lydias vänner (Eleonora) gör
abort och när romanen närmar sig sitt slut är Lydia själv med barn. Förutom alla
–––––––––
109 Lagercrantz, s. 281.
110 Asklund själv har förklarat att han tagit intryck av Söderberg; i essäer som ”Den ensamma lyktan”

och ”Portar vid Johannes” uttrycker han sin beundran inför föregångaren och Stockholmsskildraren
Söderberg, se Asklund, Ensamma lyktor, s. 32-41, samt 53-61. Dessutom besökte Asklund och
Artur Lundkvist Söderberg i Köpenhamn i början av 1932, se Lundkvist, Självporträtt av en dröm-
mare med öppna ögon, s. 99. Asklund har också skildrat resan/besöket i Livsdyrkarna, s. 94-100.
Notera dessutom att Söderbergs roman har fått fungera som utgångspunkt för andra författares tex-
ter. Som exempel kan nämnas Gun-Britt Sundströms roman För Lydia (1973), som är en omskriv-
ning av Den allvarsamma leken (1912). I Sundströms berättelse är perspektivet Lydias till skillnad
från hos Söderberg, där berättelsen utgår från Arvid Stjärnblom. Se Eva Arrhenius, m. fl.,
”Söderberg söderifrån. Tyskt perspektiv på svensk kanon”, i TfL 2001:3, s. 81-99.

111 Hjalmar Söderberg, devis till dramat Gertrud (1906), Stockholm 1959, s. 101.
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dessa likheter heter de båda kvinnorna alltså Lydia, ett namn som förvisso inte
var särskilt ovanligt under 1920- och 1930-talen. Emellertid kan även efternam-
nen jämföras: Asklunds Lydia heter som sagt Ström i efternamn, och i Johnsons
roman är Lydia på väg att ta det namnet då hon efter att ha inlett ett förhållande
med pastor Ström, flyttar hem till honom och tackar ja till hans frieri — som gift
skulle Lydia efter namnbyte heta Lydia Ström, precis som i Asklunds roman. Nu
gifter sig emellertid aldrig Lydia och pastor Ström i Bobinack, vilket kan förstås
som att Johnson i vissa avseenden vill föra fram andra aspekter och nyansera
frågeställningarna som kommer till uttryck i Asklunds roman.

Lydia i Bobinack är i flera avseenden en kvinnogestalt som kan sägas repre-
sentera en problematisering av kvinnans existens och roll i ett modernt samhälle.
Hon överges av sina föräldrar, bortadopteras och börjar i unga år arbeta som pro-
stituerad. Sedan träffar hon pastor Ström som hon inleder en relation med, men
det håller inte. Hon älskar honom inte och väljer att gå sin väg. Istället förälskar
hon sig i Bobinack — som emellertid dör, och i slutet av romanen är Lydia med
barn och lever tillsammans med Kyndel Romaticus. Slutet är mindre öppet jäm-
fört med Asklunds roman. Johnsons Lydia framstår som företagsam, bestämd
och inte mindre självständig än Asklunds Lydia.112 Dock lever Johnsons Lydia
ett liv som är lätt att uppfatta som mer promiskuöst och lättfotat. Hon hinner
prova på snart sagt alla samlevnadsformer med män, dock inte äktenskapet. Hon
har varit förlovad, hon har varit prostituerad och hon har levt i ett
”proväktenskap” med pastor Ström: ”[j]ag kan flytta hem till dig i dag om du
vill, sade hon. Vi behöver inte gifta oss [...]. Sen får vi se hur länge vi kan fördra
varandra”, säger hon till Ström innan de flyttar ihop.113 Den relation som hon le-
ver i tillsammans med Romaticus och som avslutar romanen är också ett prov-
äktenskapsliknande förhållande, även om man som läsare inte kan veta om det
eventuellt leder till äktenskap. Proväktenskap och barn på väg — det är två mo-
derna kvinnor, två Lydia och två liknande livsöden som framträder hos Asklund
och Johnson. I två för sin tid moderna samtidsskildringar ser man sålunda exem-
pel på hur aktuella frågorna om äktenskap och proväktenskap var i de offentliga
och litterära samtalen under det tidiga 1930-talet.

Hur ser det då ut vad gäller de möjligheter till relationer könen emellan som
inte bygger enbart på sexualitet? Hos Asklund handlar det till stor del om kam-
ratskap, vänskap och praktiska sociala frågeställningar. Saker som gemensamma
fritidsintressen och intellektuellt utbyte saknas helt i samvaron mellan kvinnorna
och männen i Kvinnan är stor. I Lady Chatterley’s Lover framstår sexualiteten
givetvis som något ytterst viktigt, om än inte som det enda viktiga. Sexualiteten
är något som Lawrence lägger stor vikt vid i sina verk. Den måste finnas och
kunna fungera för att ett kärleksförhållande ska kunna bli så helt som möjligt. I
Asklunds fall är det sexuella ändå inte riktigt lika centralt, inte lika tydligt pro-
blematiserat, som hos Lawrence. Skillnaden mellan Lydias och Lady Chatterleys
–––––––––
112 Johnsons Lydia är möjligen mindre självständig såtillvida att hon skildras som beroende av män,

hon går från den ena till den andra, men finner mot slutet något som liknar en familjesituation.
Dessutom är det Lydia som bryter upp sina relationer med männen, inte tvärtom; det är hon som
väljer (bortsett från Bobinack, som ju dör).

113 Eyvind Johnson, Bobinack, Stockholm 1932, s. 197.
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förhållanden med män tycks främst bestå i vad mer än det sexuella som bör kun-
na förväntas av en relation mellan man och kvinna. För Lady Chatterley tycks
det intellektuella samtalet vara detta extra, medan det för Lydia utgörs av social
och ekonomisk trygghet. Det finns inga ansatser till intellektuell samhörighet
mellan Lydia och Gunnar, eller mellan någon annan kvinna och man i romanen.
Det är istället tryggheten i ett familjeförhållande — om än inte med nödvändig-
het ett äktenskap — som lockar Lydia, Vivan och Nea. Med mostern förhåller
det sig annorlunda; hon söker primärt kärleken, inte minst den fysiska.

En variant av synen på äktenskapet som en förutsättning för trygghet finner
man i samband med gestaltningen av Vivan. Efter det att hon fått en stor summa
pengar av Lydia (som fick ärva av sin moster), träffar hon snart en man som hon
gifter sig med. Vivan söker sig alltså inte till äktenskapet för att hon skulle ha
behov av mannen som ekonomiskt tryggande kraft; istället väljer hon att gifta sig
och på allvar börja ta hjälp av Lydias pengar. I Kvinnan är stor gestaltas inte
äktenskapet som en nödvändighet för kvinnans lycka. Man (och kvinna) bör få
välja själv om man ska gifta sig eller inte. Om man inte vill gifta sig bör inte
detta leda till någon sorts social stigmatisering från omgivningens sida, så som
detta skildras i Bara en början och Ogifta.114 Äktenskapet som sådant utsätts i
Kvinnan är stor knappast för kritik av det hårdare slaget, något som annars kun-
de ha legat i linje med det tankegods och den hållning som Fem unga och andra
förment radikala författare bekände sig till.

Ett annat liknande exempel på hur Asklund gestaltar en kvinna och hennes
tankar beträffande relationer och familjebildning finner man i den tidigare publi-
cerade dikten ”Fönster”.115 Denna dikt kan sägas ha en pendang i en scen i Kvin-
nan är stor. Det är Vivan som för Lydia berättar om hur hon för tillfället har fått
nog av män. Hon menar att de ”försöker bara med en. Jag kände en och blev med
barn. Han gick ifrån mig. Nu är jag ensam med ungen” (s. 138). Scenariot liknar
det som framträder i ”Fönster”, där en kvinna står vid ett fönster och tänker på
sin ungdom, då hon blev förälskad och sedan fick barn. Det framgår dock inte
lika tydligt om kvinnan i dikten blev lämnad av mannen ifråga. Dikten finns i
flera tappningar; i de versioner som återfinns i Modern lyrik och som inleder
Ogifta låter Asklund kvinnan tänka i jagform, medan den version som står att
läsa i prosadiktsamlingen Frukt är skriven i tredje person.116 Dessa förändringar
av perspektiv mellan olika diktversioner påminner om hur fokalisation och be-
rättarinstans förflyttas i Kvinnan är stor.

–––––––––
114 Se Asklund, Bara en början, till exempel s. 9, samt Asklund Ogifta. Även om Asklund, som den

modernist och radikale unge författare han ville vara, stundtals tycks ha varit mer eller mindre
skeptisk mot äktenskapet som något av en institution för ett trist, småborgerligt och ofritt liv, var
det inte värre än att han själv kunde gifta sig 1932. Se Asklund, brev till Bonniers förlag 8.10.1932.
Asklund skriver också i detta brev att bröllopet är tänkt att äga rum den 13 oktober (samma år).

115 Dikten har publicerats i många olika sammanhang, se till exempel Ogifta, s. 9 och Modern lyrik, s.
17.

116 Asklund, ”Fönster” i Modern lyrik, s. 17, i Frukt, s. 96 och i Ogifta, s. 9.
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Abort — eller inte?
Uppfattningen att kvinnan bör få göra sina egna val beträffande familjebildning
och arbete iscensätts på ett tydligt sätt i romanen också i frågan om abort. Det
finns två kvinnor i Asklunds roman som i detta sammanhang går olika vägar:
Vivan som behåller sitt barn, och Nea som väljer att göra abort.117 Det är svårt att
läsa Asklunds roman som förespråkande det ena eller det andra som det defini-
tivt bästa alternativet. Snarare bör man förstå Asklunds skildring som ett försvar
för kvinnan och hennes rätt att själv få bestämma vad som är bäst för henne, be-
roende på den aktuella situationen.

Neas abort är illegal, och Asklund skildrar i och med detta något mycket van-
ligt förekommande under 1920- och 1930-talen. Under 1930 rapporterades 10
445 aborter av läkare och barnmorskor i Sverige.118 De illegala aborterna var
många, och antalet ökade så mycket att man från statsmakternas sida lade fram
ett förslag till ny abortlag 1934. Från myndigheternas håll menade man att abort
kunde tillåtas endast under mycket bestämda villkor; i princip gällde detta bara
om det var fara för kvinnans liv eller hälsa.119 Man ska inte heller underskatta
författarens förkärlek för att ge sig in i diskussioner om den här typen av svåra
problem för att i någon mån provocera. Det kan förstås som ett led i en allmänt
radikal hållning som var allt annat än ovanlig bland de unga modernisterna i
början av 1930-talet.120 Men kan en livsdyrkare, en vitalist som Asklund, göra
annat än fördöma abort, en handling som inte sällan av abortmotståndare jäm-
ställs med mord? Borde inte Asklund — som vitalist betraktad — med andra ord
vara abortmotståndare? Man kan tycka så, men i det här fallet tycks det ändå
vara kvinnan och hennes liv som sätts i centrum. Kvinnan, inte fostret (eller em-
bryot), får personifiera livet. Att en kvinna av sociala och ekonomiska skäl gör
abort medför ju inte med nödvändighet att hon aldrig mer kan få barn, även om
riskerna för att få men för livet efter en abort var större på 1930-talet än vad som
är fallet i dag.

Ebba Witt-Brattström menar vidare att ”Moa Martinson var så till den grad
involverad i tidens kvinnoproblem att hon tänkt ha med en abortskildring i Kvin-
nor och äppelträd”.121 Moa Martinsons roman kom ut först 1933, och när
Asklund alltså två år tidigare har med sin abortscen i Kvinnan är stor råder det
ingen tvekan om att också han i skönlitterär form ger en kommentar till debatten
–––––––––
117 Dessutom kan man notera något högst märkligt, då Nea senare i romanen får barn med sin man

Sture. Lydia tänker: ”[o]ch nu har hon fått barnet. Barnet som vi dödade den där kvällen, den där
natten” (s. 186). Misslyckades aborten? Eller ska detta läsas mer som en poetiserad utsaga från
Lydias sida, ett bildligt uttryck för att Nea ändå blev mor till slut (och gifte sig med sin Sture)?
Texten kan tolkas som att det har gått tre år mellan aborten och barnet som det talas om (s. 186).

118 Se Olle Holmberg, s. 74. Holmberg påpekar också att det sannolikt ägde rum många aborter som
inte rapporterades. Neas abort är en sådan, den utförs i hemlighet och lär knappast rapporteras.

119 Inge Lindqvist, Abortlagen. Med kommentarer, Stockholm 1975, s. 18. En ny abortlag kom att
träda i kraft först 1938.

120 Tanken på att kvinnan ska kunna få välja bort ett barn (och ett liv) av ekonomiska och sociala skäl
kan ses som ett utslag av moderniteten i form av sekulariseringen i samhället. Abortförespråkarna
framstår då som bejakare av moderniteten och motståndarna som kritiska mot densamma. Som ti-
digare framgått är sekulariseringen en av flera modernitetsprocesser (se ovan, s. 31 och 34).

121 Witt-Brattström, s. 123.
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om aborter. Att Asklund skulle ha varit lika ”involverad i tidens kvinnoproblem”
som Moa Martinson betvivlar jag dock, även om han med Kvinnan är stor alltså
kan sägas bidra till diskussionerna på detta område.

Man får emellertid inte glömma att frågan om abort också är ett uttryck för
ojämlikhet mellan könen. Det är kvinnan som drabbas av att göra abort. Det är
hon som åläggs ett ansvar i sammanhanget, medan mannen inte alls berörs på
samma direkta sätt som kvinnan. Episoden med Neas abort skildras ändå som ett
tydligt ställningstagande för kvinnans självständighet gentemot mannen och
manliga maktstrukturer. När Lydia och Vivan ska hjälpa Nea med aborten
skymtar ett inramat foto på Sture, mannen i Neas liv, förbi. För en sekund blir
fotot också, i dubbel bemärkelse, en bild av Stures frånvaro: ”[e]tt fotografi i ram
av Sture. Vivan slår till det med handen. Nea kommer in med ett handfat varmt
vatten. Hon börjar klä av sig. Lägger sig på rygg i sängen. En klocka tickar me-
ningslöst på en stol. Sture ligger med ansiktet mot bordet. Han skall slippa se.
Vivan tar sonden, hon darrar” (s. 181). I detta ekfrastiska avsnitt beskrivs inte
bilden, fotografiet, särskilt ingående. Som läsare får man i princip bara veta att
det är ett fotografi i ram föreställande Neas man, Sture. Det intressanta här är det
faktum att det nedvända fotot får symbolisera den verklige Stures frånvaro,
”[h]an ska slippa se”. Här handlar det inte bara om det enskilda synintrycket som
sådant, utan också om en vidare betydelse: ”se” i betydelsen veta, känna till.
Sture ska inte behöva få reda på något om Neas abort, han ska inte behöva be-
lastas med problemet. I det här fallet framstår sammanhanget som minst lika
viktigt som själva ekfrasen. En samverkan mellan den gestaltade bilden och dess
kontext iscensätts i texten, och man kan här tala om en ”kontextuell ekfras”.
Hans Lund menar att en sådan omfattar beskrivningen av ett bildkonstverk samt
den kontext som finns i (den verbalt gestaltade) bildens direkta, fysiska närhet (i
fiktionens/textens verklighet).122 Sådana kontexter kan vara av olika slag; Lund
räknar bland annat upp sociala, religiösa, kulturella och historiska.123 I Asklunds
abortscen är det kvinnorna som är upptagna med aborten i fotografiets närhet och
därmed den sociala kontexten, som på ett betydelseskapande sätt samspelar med
fotografiet i passagen.

Även om en abort skildras, kan man notera att den inte är särskilt detaljerat
beskriven. Som läsare får man en känsla av att vara närvarande i rummet när ab-
orten genomförs, men också en känsla av att ens blick — i likhet med Stures —
är bortvänd, tvingad åt ett annat håll av författaren och berättaren. Även de när-
varande kvinnornas blickar vänds bort från aborten. Först och främst är det Nea
själv som blundar, men när hon börjar skrika och Vivan sköter det praktiska i
samband med ingreppet, blundar även Lydia: ”[h]on blundar. Och bakom hennes
ögon stiger tårarna. Nea skriker”. Senare, när det värsta är över, kan Lydia åter
titta: ”Nea skriker inte längre. Lydia stirrar med vidöppna ögon på henne” (s.
182). Mycket av det otäcka och smärtsamma i scenen understryks av de
blundande kvinnorna, de bortvända blickarna; det är så hemskt att de inte ens

–––––––––
122 Hans Lund, ”Ett snillets gyllne bi. Snoilsky, Rafael och kontextuell ekfras” i I musernas sällskap

(s. 109-131), s. 110.
123 Lund, ”Ett snillets gyllne bi”, s. 128.
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vågar eller vill se på. Kvinnorna väljer dock själva — till skillnad från mannen,
Sture — att blunda. Stures blick och insikter har tvingats bort av kvinnorna i och
med att de valt att inte berätta något för honom. Det blir tydligt att det här också
handlar om skamkänslor. Kvinnorna blundar av skam och olust, och även den
nedvända bilden av Sture är ett uttryck för detta. Det är inte bara en fråga om att
Sture inte ska få se; Nea vill inte heller bli sedd av honom.

I fallet med abortscenen, liksom i fallet med den episod i vilken Lydia och
Greta tittar på fotografier (se ovan, s. 64-66), förstärks känslan av männens från-
varo i romanen. Männen är som synes ändå inte oviktiga för kvinnorna, vilka
förhåller sig till männen genom att på olika sätt betrakta och hantera fotografier
av dem. På så sätt kan man här läsa in en distansering: kvinnor och män kan inte
mötas på jämlika villkor, det tycks inte finnas några rimliga möjligheter till en
substantiell dialog könen emellan. Det är kvinnorna som tar plats, som står i
centrum och som driver handlingen framåt — såväl i dessa två ”fotopassager”,
som i romanen i stort. Männen får nöja sig med att vara med på bild. Vidare ser
man i romanfigurernas relation till fotografierna, eller de personer som avbildas
på dessa bilder, ett tydligt uttryck för tillvarons medialisering. De kvinnliga ro-
manfigurerna ger utlopp för sina känslor gentemot männen genom att reagera
på/mot fotografier av männen. Särskilt i abortscenen blir det tydligt hur fotogra-
fiet av mannen blir ställföreträdande objekt. Relationen mellan kvinna och man
framstår på så sätt som medialiserad och därmed som distanserad eftersom den
verklige mannen är frånvarande.

Modernitetens kvinna väljer väg
Mot slutet av romanen väljer Lydia väg i livet. Hon fattar vissa beslut, men vil-
ka? Vad händer med det café hon ärvt efter sin moster? Ska hon behålla barnet?
Hur ska hon göra med Gunnar, fadern till det eventuella barnet? Frågorna är
många och svåra, och även i slutskedet av berättelsen är textens mångtydighet
påfallande, något som Lydias osäkra leende får representera: ”[o]ch Lydia ler —
ett svagt, blekt leende, ett bindestreck mellan hopp — nyfikenhet — fruktan —
missmod” (s. 233). Leendet blir ett osäkert, tvekande leende, som balanserar
mellan, och fungerar som uttryck för, Lydias olika känslor: å ena sidan hopp och
nyfikenhet, å andra sidan fruktan och missmod. Själva ordet ”bindestreck” blir
en metafor för det osäkra leendet som förstärks ikoniskt genom att verkliga bin-
destreck har placerats mellan orden som betecknar Lydias känslor.124

Lydia attraheras av män och noterar också flera gånger att män uppfattar hen-
ne som attraktiv. Hon skildras som en längtande och kärlekstörstande kvinna.
Samtidigt är hon förhållandevis låst i sin situation, boende hos sin moster och ar-
betande på dennas café. Hon är dock inte mer fast än att hon träffar en man som
gör henne med barn och som hon av allt att döma mot slutet av romanen tycks
välja att leva med. Lydias väninnor, Vivan och Nea, gifter sig. Mostern är den

–––––––––
124 Se diskussionen om litterär ikonicitet utifrån Max Nännys tankegångar, ovan, s. 69.



91

som aktivt kör sin make på porten och som sedan på ett lika bestämt sätt inleder
förhållandet med sin nye älskare. Flera av kvinnorna i romanen väljer förvisso
män, barn och familj, men det man ändå inte kan bortse från hos Asklund är att
det är kvinnan som väljer. Medan de mest centrala karaktärerna är kvinnor, är
mansgestalterna i romanen, som tidigare nämnts, relativt anonyma bifigurer som
mest förekommer i bakgrunden. Det är kvinnorna som är de aktiva, det är de som
problematiserar sina liv och söker en tillvaro som ska fungera på bästa sätt.
Flertalet av mansgestalterna i romanen fastnar i sina roller utan att veta vad de
ska ta sig till med sina liv. Lydia är den som mest av alla går sin egen väg. Hen-
nes liv och hennes val utspelar sig mot en kontrasterande fond av de andra kvin-
nornas livsöden. Vivan, som Lydia lär känna när hon arbetar på mosterns café, är
Gretas motpol. Vivan är en god modersgestalt med sunt förnuft, som gör allt för
sin lille son. Hon sparar bland annat pengar åt honom på ett speciellt konto på
banken. Hon gör inget förhastat och hon hänger sig inte åt lustar och laster så
som Greta gör (s. 131-145). Någonstans mittemellan Greta och Vivan, mellan en
femme fatale och en förvärvsarbetande, ansvarsfull moder, står Lydia. Hon är en
sökare, på jakt efter en identitet som kvinna i ett modernt samhälle och i den
storstad hon nu har kommit till men ännu inte känner sig hemma i. Den sökande
och självständiga Lydia framstår på så sätt som ett exempel på fenomenet ”Den
nya kvinnan”.125

Lydia är inte bunden till sitt hem på samma sätt som en gift kvinna med barn
och familj, och när hon sedan ärver sin mosters café och pengar blir hon i än
högre grad en fri kvinna. Man kan då fråga sig om kvinnans självständighet och
styrka i Asklunds roman är beroende av att hon är ung, vacker och rik.126 Läst så
är Asklunds roman inte särskilt positivt laddad vad gäller kvinnans möjligheter
och självständighet i det moderna samhället. Bibi Jonsson menar i sin Elin
Wägner-studie att huvudkonflikten för kvinnan på 1930-talet var den mellan för-
värvsarbete och frigörelse å ena sidan, och kärlek och äktenskap å den andra.127 I
Kvinnan är stor misslyckas Lydia med att förena arbete och kärlek.128 När hen-
nes moster har dött, och när hon har förstått att hon är gravid slutar hon att arbeta
på caféet och överlåter ansvaret till Vivan. Ur ett sådant perspektiv är det snarare
Vivan som blir en representant för ”Den nya kvinnan”, om man tolkar texten
som att hon tar över caféet (s. 249 f) efter Lydia och dessutom gifter sig och bil-
dar familj. Vivan och Lydia personifierar olika sidor av ”Den nya kvinnan”.
Återigen gör sig textens öppna och ambivalenta karaktär påmind.

–––––––––
125 Jämför med Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, s. 152. Jonsson talar om en romankaraktär i

en av Gertrud Liljas romaner i termer av ”Den nya kvinnan” och hennes ”utveckling till självför-
sörjande och självständig individ”.

126 Det framgår inte av texten hur mycket pengar Vivan får eller hur mycket Lydia själv behåller av
pengarna som Lydia ärver efter mostern.

127 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, s. 155.
128 Laura Mulvey skriver att kvinnans ”vulnerable place in the labour force is linked to her place in

the home”, se Mulvey, s. 60. Så länge Lydia inte har familj eller lever i äktenskap är hennes roll på
arbetsmarknaden inte så svag. Konflikten undviks alltså genom att Asklund låter henne lämna ar-
betet innan hon i slutet av romanen verkar vara på väg in i en relation och en familjebildning.
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Lydia vill alltså att Vivan tar över caféverksamheten. Hon träffar Vivan för att
tala om framtiden och förklarar också att hon ska resa bort för några dagars ef-
tertanke ute på landet. Lydia är nedstämd och ledsen. Hon känner sig villrådig
och ensam, och hennes känslotillstånd understryks av det filmliknande berättar-
grepp som präglar skildringen av tågresan ut till landet:

[m]en Lydia gråter — — — — — — — —
    — — — — — det regnar när tåget rusar ut ur södertunneln och gör ett
kort uppehåll vid södra station, rutorna är fulla av långa smala regnstrålar
(s. 250).129

Var Lydias och Vivans möte äger rum (i episoden strax före citatet ovan) blir
aldrig klart för läsaren; det kan vara hemma hos Vivan, hemma hos Lydia eller
på caféet. Här sker en övergång mellan de två olika episoderna som uppvisar lik-
heter med ett klipp eller en övertoning/dubbelexponering i en spelfilm. Sedan
följer ett antal tankestreck som ersätter beskrivningar av hur Lydia tar sig till
stationen, kliver på tåget och far iväg. Efter avbrottet får vi plötsligt veta att hon
redan sitter på tåget.

Det som gör denna sekvens så filmliknande i framställningen är dels den ab-
rupta sammanställningen, den överhoppade tiden, dels den tydligt visuella över-
gången från tårar till regn. Tankestrecken är som synes dessutom arrangerade så
att sista bokstaven före avbrottet, och den första efter det, hamnar i jämnhöjd på
boksidan. Efter ”klippet” med tankestrecken sker något intressant i framställ-
ningen. Jag citerar det som följer direkt efter citatet ovan. Det är regnstrålarna på
tågets fönsterrutor som

liknar utropstecken, de rinner oupphörligt, rakt och meningslöst. Septem-
ber. Frukt i trädgårdarna, gyttjiga vägar, bilar, som gräver ner sig, blir
sittande fast, bilar som rusar högmodigt förbi med gruset rasslande under
stänkskärmarna. Här. En stuga. Här. En vik. En gammal kvinna, som bö-
jer sin krumma kropp för Lydias prakt, som griper tag i kappsäckarna
med krokiga seniga fingrar, som synar hennes kläder och hennes kropp
och till slut går in i deras gemensamma tystnad, utan frågor och utan ord.
Lydia klär av sig — det känns så skönt: en sval bomullsklänning, som
septembers kyliga vind griper tag i. Hon vilar ut i en hängmatta i trädgår-
den (s. 250 f).

Här ligger det nära till hands att först förstå uppräkningarna av trädgårdar, bilar,
stugan och viken som det Lydia betraktar genom tågfönstret — som är fullt ”av
långa smala regnstrålar”. Lydia sitter då i sin ensamhet på tåget på samma sätt
som man har en känsla av att man sitter ensam i mörkret på en biograf och ser de
rörliga bilderna på vita duken. Lydia ser landskapet — de gyttjiga vägarna, bi-

–––––––––
129 Mitt citat är arrangerat för att så mycket som möjligt efterlikna det utseende som uppställningen

av de två första raderna har på boksidan i Asklunds roman. Detta är av betydelse för min tolkning
av episoden, vilket kommer att framgå av det följande.



93

larna, trädgårdarna fulla med frukt, en vik och en stuga — inramat i tågfönstret,
fara förbi.130

Efterhand blir det dock klart att Lydia inte alls sitter på tåget längre. Hon har
anlänt till den plats där hon ska vistas ett tag. Hon ser en stuga, en vik och en
gammal kvinna. Denna visar sig vara den som Lydia hyr in sig hos. Det som gör
att man först inte inser att Lydia har stigit av tåget är det faktum att detta i texten
aldrig explicit utsäges. Det heter bara att tåget ”gör ett kort uppehåll vid södra
station” (s. 250). Där går Lydia av, och vandrar förbi trädgårdar, längs ”gyttjiga
vägar” fram till stugan där hon ska bo. Att Lydia inte sitter på tåget och skådar ut
genom tågfönstret blir helt klart först när Lydia och kvinnan möts. De ser på var-
andra och går in i ”deras gemensamma tystnad”. Oklarheten ger i detta samman-
hang en filmliknande effekt: det landskap man som läsare först tror är skildrat
som sett genom tågfönstret framträder så småningom som betraktat ute i fria
luften, när Lydia promenerar sista biten till huset där hon ska bo. Övergången i
en läsning som denna påminner om hur en filmsekvens kan tonas över i en efter-
följande scen.

Ute på landet upplever Lydia ensamhet och hon grubblar på den framtid och
de val hon står inför. Ett av dessa många val gäller det eventuella förhållandet
med barnets fader, Gunnar. Lydia tycks tveka inför utsikten att leva tillsammans
med honom och bilda familj. När hon så i slutscenen sitter på tåget på väg tillba-
ka in till staden, vet man som läsare egentligen inte vad hon bestämmer sig för.
Vill hon leva familjeliv med Gunnar? Eller vill hon sköta sig själv och ta hand
om barnet på egen hand? Det finns en poäng i att man som läsare inte kan veta
något om detta; det förstärker ytterligare idén om kvinnans självständighet. Det
är valet, kvinnans val, som är det viktiga. Vad hon sedan väljer att göra, det är
upp till henne själv. Lydia är osäker på sin kärlek till Gunnar och tänker att
”Gunnar Bergman var som alla andra, som många andra, åtminstone. Lydia kän-
de ingen kärlek, ingen längtan” (s. 243). När Lydia sedan i slutet av romanen bor
ute på landet får hon besök av Gunnar. Lydia vill inte tala med honom; hon för-
skjuter honom och han åker därifrån. Det ser för ett ögonblick ut som ett avsked,
när Lydia ger sig av in i skogen och Gunnar förlorar henne ur sikte innan han
sätter sig i sin bil och åker hem till staden igen (s. 256). Hon låter sig inte väljas.
Hon är en kvinna som själv väljer.

Vitalismens Lydia: en mor i naturen
Även om Lydia till stor del kan förstås som en ny kvinna som förhåller sig till
moderniteten på olika sätt, gestaltas hon till och från med drag av vitalismens
kvinnobild. Kvinnan är stor ger utrymme för både den moderna kvinnan och en
mer traditionellt fattad kvinna; det är en dubbelhet, en kluvenhet som är en del av
den modernitetens erfarenhet som jag har diskuterat tidigare (se ovan, s. 35). Det

–––––––––
130 Likheterna mellan filmmediet och just tågresor har många forskare poängterat, och det finns till

och med de som menar att de visuella upplevelser som tågresan erbjöd var en förutsättning för
filmmediets uppkomst. Se särskilt Kirbys Parallel Tracks och Ohlssons Läst genom kameralinsen,
s. 49 ff.
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är emellertid blott vid ett enda tillfälle i romanen som Lydia möter naturen, och
detta sker i en passage som är tämligen typisk för det tidiga 30-talets unga man-
liga författare och deras livsdyrkan. Det händer i slutet av romanen, under vistel-
sen ute på landsbygden hos fru Berg. Lydia tar en promenad och tycker att ”[d]et
är så skönt att ramla ned i det gamla gräset, sträcka ut benen, sträcka ut kroppen,
själen, blunda ett tag”, för att lite senare ”[ö]ppna ögonen, sända en lång blick till
molnen och den matta solen, öppna blusen, få vindens händer på brösten” (s.
252). Kvinnan blir ett med naturen, men detta är alltså den enda gången en sådan
bild dyker upp i berättelsen. Och man kan notera att det sammanfaller med att
Lydia är gravid och funderar på vad hon ska ta sig till. I naturen känner Lydia
vad som är rätt; hon känner vad det innebär att vara kvinna och (blivande) mor.
Även om Lydias resa ut till landet kan förstås som ett uttryck för hennes själv-
ständighet visar just denna passage fram en kvinna som hör hemma i en vitalis-
tiskt fruktbarhetsdyrkande kvinnosyn, likaväl som i en diskussion om den nya
kvinnan. Åter visar sig alltså romanen — och den syn på kvinnan och moderni-
teten den ger uttryck för — vara mångtydig och öppen.

Det vitalistiska mönstret märks tydligt också i slutet av romanen, då Lydia
sitter på tåget på väg tillbaka till staden, efter en tids vistelse på landet. Hon är
havande, och romanen slutar med Lydias tankar inför framtiden och på det
kommande barnet. Så här långt in i författarskapet har Asklund avslutat två av
sina tre romaner — Bara en början och Kvinnan är stor — med att en kvinna har
blivit gravid och väntar barn. Den havande kvinnan får symbolisera livet och
framtiden. Lydia tänker på barnet hon bär på, och hon känner hur det har börjat
växa i henne när hon sitter på tåget tillbaka in till stan (s. 266):

[t]åget skakade. Den mjuka soffan blev varm av hennes värme.
Djupt nere, djupt inne kände Lydia:

- lilla klump -

Och utanför, som en ring kring det, som en cirkel kring alltsammans:

-dunke-dunk-dunke-dunk-
-dunke-dunk-lilla-klump-dunke-dunk-

-lilla-klump-
-dunke-
-dunk-

-klump-

Här heter det att Lydia inom sig ”kände” den ”lilla klumpen”. Lydia känner hur
ett nytt liv har börjat ta form i henne, och hon inte bara hör utan också känner tå-
gets dunkande, tågets vibrationer. Max Nänny diskuterar hur en kiasm av mo-
dellen a-b-b-a, kan generera uppfattningar om att något (det som beskrivs i ra-
derna b-b) är instängt och inringat av de båda elementen a.131 Om den sista raden

–––––––––
131 Nänny, s. 206.
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i citatet ovan hade strukits, hade orden ”-lilla-klump-” i andra raden de facto, på
boksidan, varit omringade av ”dunke-dunk”-raderna och stämt överens med be-
rättarröstens kommentar: ”[o]ch utanför, som en ring kring det, som en cirkel
kring alltsammans”.

Vidare finner man hur orden i citatet ikoniskt antar formen av en livmoder;
”dunke-dunk” kan då associeras med pulsslag eller hjärtslag. På så sätt kan den
sista raden också förstås som en signal om att barnet verkligen kommer att födas.
Det är vad Lydia har bestämt sig för. Det är ett slut som formar sig till en vita-
lismens förhoppning som pekar in i framtiden: ett nytt liv, en ny människa är på
väg.132 Om barnet blir en flicka ska hon heta Lydia, ”[v]arför inte? Mamma hette
Lydia”, funderar Lydia (s. 261) och skriver på så sätt in sig i en tradition, en ut-
vecklingslinje. Att kvinnorna i flera generationer har (och får) samma namn
sammanlänkar dem, men antyder också förändring.133 Lydia själv har förändrats
mer och lyckats bättre i livet än sin mor, och inget tyder på att den utvecklingen
skulle avstanna. Om det är en dotter på väg, blir hon en ny Lydia, en ny kvinna
med goda förutsättningar till en fin uppväxt med en mor som Lydia. Texten pe-
kar alltså i en sådan riktning, men jag vill än en gång understryka att det rör sig
om en text med ett slut som är mycket öppet till sin karaktär. Det kan med andra
ord tolkas på flera sätt, och just denna öppenhet understryker kvinnans, Lydias,
självständighet och möjligheter till egna val.

Slutet av romanen kan ses som en sammanfattning av berättelsen och Lydias
utveckling. Lydias besök ute på landet, när hon grubblar över sin graviditet, ger
inte mersmak. Två veckor passerar, ”sedan står hon inte ut längre” (s. 263). Lik-
som hon i början av romanen har anlänt till staden, efter att ha lämnat landsbyg-
den, återvänder hon nu in till staden. Cirkeln sluts, men det är en annan Lydia
som nu återvänder till Stockholm. Hon har efter några år som stadsbo blivit en
erfaren stadsbo. Dessutom är hon gravid, och utvecklingen är tydlig: från oerfa-
ren flicka från landet, till en modern kvinna i staden som är mer säker på sig
själv och som nu dessutom ska bli mor. Hennes tillvaro har också blivit mer ord-
nad, då hon har skapat sig en egen plattform i livet. Hon är en självständig och
modern kvinna när hon sitter på tåget hem till Stockholm. Förhållandet mellan
staden och landsbygden kan så också läsas som en bild av Lydias utveckling från
flicka från landet med trasslig familjebakgrund, till självständig kvinna och mor i
den moderna storstaden. Landet/landsbygden får representera dåtid, staden nutid.

*
–––––––––
132 Med tanke på ordet ”klump” skulle det också vara möjligt att associera till abort av fostret som då

skulle bli en livlös ”klump”. Ordet används dock på andra ställen i romanen, och då om levande
barn. Se till exempel s. 143.

133 Detta till skillnad från alla de män i romanen som bär namnet Gunnar. Jämför avsnittet ”Mannen
— en kliché i bakgrunden” ovan, s. 72-76. Männen med samma namn tillhör för det första samma
generation och ställs för det andra aldrig i centrum i romanen på samma sätt som Lydia. Räckan
Lydia, Lydia, Lydia kan ses som en utveckling, en följd som pekar mot möjligheter till förändring
för kvinnan medan Gunnar, Gunnar, Gunnar är en uppräkning som likställer och schabloniserar
mannen.
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I Kvinnan är stor står alltså kvinnan — Lydia — i centrum för handlingen. Hon
är ung och hon står mitt uppe i det moderna samhälle, den moderna storstad, som
hon flyttar till. Där lär hon sig modernitetens koder vad gäller utseende, relatio-
ner till män, arbetsliv och lär känna själva staden som miljö. Asklunds framställ-
ning av den moderna kvinnans tillvaro i det moderna samhället präglas dessutom
av intermediala kopplingar, främst anknytningar till film och fotografi, som un-
derstryker en modernitetens erfarenhet. Till exempel jämför romankaraktärerna
sina verkliga upplevelser med filmmediet.

Modernitetens kvinna blir hos Asklund likväl en ambivalent konstruktion.
Moderniteten bejakas, men samtidigt ger Kvinnan är stor uttryck för en kon-
taktlöshet människor emellan. I staden, i det moderna samhälle som skildras i
boken når inte människor fram till varandra, och främst gäller detta relationen
mellan man och kvinna. Romanen är också en ytterst öppen historia, vilket jag
förstår som ett uttryck för den moderna kvinnans valmöjligheter och rätt till
självständighet.

Efter att ha följt en kvinnas väg från land till stad, och rakt in i moderniteten,
har det så blivit dags att stifta bekantskap med en man som också gör en resa.
Lydia Ström får lämna plats åt Fredrik Storm. Nu rör det sig emellertid om en
mer storskalig resa, från den lilla byn ute på landet till de stora städerna på andra
sidan Atlanten; från det lilla landet Sverige och ut i stora vida världen. Framför
allt flyttas fokus från skildringen av staden i Kvinnan är stor till skildringen av
landsbygden i Lilla land.
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3. Svensk landsbygd i
filmtempo: Lilla land

Söderkisen blir syrentorpare
Ända sedan sommaren 1931 bodde Asklund till och från — inte bara sommartid
— i skärgården söder om Stockholm. Ute på Mörkö, på gården Sandvik, hyrde
han ett litet hus av Josef Kjellgrens föräldrar till en årskostnad av femtio kronor.
1933 skaffade sig Asklund så ett eget torp inte långt därifrån, som hette Fager-
vik.1 Att flytta ut på landet var Asklund ingalunda ensam om bland vänner och
kollegor. Början av 1930-talet har betecknats som ”de litterära torpens period
framför andra”.2 Det gick för en tid mer eller mindre mode i att flytta ut i de så
kallade syrentorpen. Tillvaron som torpare lockade inte bara med arbetsro; det
var också fråga om ekonomiska överväganden.3 Många var de författare som
gjorde som Asklund: Josef Kjellgren, Gustav Sandgren, Harry och Moa
Martinson, Ivar Lo-Johansson och konstnären Stig Åsberg, för att nämna några.4

Omtalade och omskrivna skulle de många sammankomsterna på just det
asklundska torpet komma att bli.5

–––––––––
1 Asklund, ”Josef Kjellgren. Kamratskapets diktare”, i BLM 1950:8 (s. 582-592), här s. 586. Se även

Asklund, ”Exposé utan program”, s. 12, Carl Olov Sommars Litterär vägvisare genom svenska
landskap. 3. Södermanland, Stockholm 1984, s. 158 och Hedlund/Palme, s. 70.

2 Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, s. 110.
3 Sommar, Litterär vägvisare, s. 160. Se även Hedlund/Palme, s. 68.
4 Se Asklund, ”Josef Kjellgren”, samt Gunnar Ekelöf, ”De litterära torpens tid” i Vi 1943:40 (s. 3 f),

här s. 3. Se även Sommar, Litterär vägvisare, s. 83 ff och 157-166 och Hedlund/Palme, s. 70 f.
5 Ekelöf, s. 4. Se även Lundkvist, ”Jag minns mitt gröna 30-tal”, s. 6 och Självporträtt av en dröm-

mare med öppna ögon, s. 110 f. Asklund har också i romanform skildrat denna tid och dessa miljö-
er, se särskilt Livsdyrkarna, och då framför allt kapitlen ”P som i paradis”, ”Elfenbenstorpet”,
”Lyriskt gästabud” och ”Livet är grönt”, s. 173-233.
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Landsbygden och naturen gjorde starkt intryck på den unge Asklund. I flera
böcker kom han under resten av 1930-talet — och även fortsättningsvis i förfat-
tarskapet — att i idylliserande form skildra naturen och landskapet söder om hu-
vudstaden. Detta finner man prov på i essäböcker som Svensk idyll, Söder om
Trosa och Gäst i naturen (1958). Artur Lundkvist redovisar sina intryck av
Asklunds förhållande till naturen i sin minnesbok Självporträtt av en drömmare
med öppna ögon. Söderkisen Asklund tycks ha funnit en ny, fräsch verklighet
ute på landet, att både njuta av som människa och inspireras av i sin litterära
verksamhet. Lundkvist menar att ”[j]ust Asklund, den mest utpräglade stock-
holmspojken, blev litteraturtorparen framför andra”. Lundkvist tänker sig vidare
att Asklund förmodligen sökte variation och en viss kompensation för sin dittills
så utpräglade stadstillvaro.6 Litteraturhistorikern Tom Hedlund skriver att
”[s]tadsbarnet Asklund var nog den som hade störst utbyte av sin bosättning här-
ute”.7 Under sina tidigaste och kanske mest intensiva möten med naturen skulle
Asklund komma att skriva sin första landsbygdsskildring, Lilla land — den bok
som ska stå i centrum i det här kapitlet. Landsbygdsskildringarna var för övrigt
vanligt förekommande i den svenska litteraturen under hela 1930-talet.8

Det var främst under sommaren 1933 som skrivprocessen och arbetet med
Lilla land kom igång på allvar för Asklund. Detta resulterade i att boken gavs ut
till hösten samma år, dock efter en del påtryckningar från Asklunds sida eftersom
Bonniers från början ville vänta med utgivning.9 I ett brev till sin förläggare, Tor
Bonnier, skriver Asklund att han påbörjat arbetet med Lilla land, och att ”[v]åren
spelar en viss roll, så även den omständigheten att jag lyckats lura ifrån (fullt he-
derligt) en grosshandlare södra skärgårdens vackrast belägna stuga och skall nu
till påsk bebo den och arbeta vidare på min roman”.10 Senare har Asklund också
påpekat att tillvaron ute på landet kom att prägla skildringen i Lilla land. I anto-
login Avsikter skriver han att ”det stod som en hinna av solångor och sommardis
över dessa kapitel [...] beroende på de egna starka upplevelserna av natur och
sommar”.11 Även i själva romantexten finns denna koppling mellan Asklunds
faktiska torpartillvaro och landsbygdsskildringen i Lilla land inskriven när be-
rättaren mot slutet av boken förklarar att ”detta är skrivet i augustiskymningen på
syrentorpet nära Hölö” (s. 278).

Det är således ingen tillfällighet att Asklund skriver sin första landsbygds-
skildring samtidigt som han flyttar ut på landet. Nu är emellertid det Rideby som
Lilla land handlar om ett fiktivt samhälle, i Asklunds framställning beläget nå-
gonstans utanför Stockholm. Romanens huvudberättelse om Fredrik Storm och
Rideby interfolieras av prosalyriska textavsnitt — allt som allt åtta ”parenteser”
— som har en tydligt självbiografisk prägel. Det rör sig här bland annat om min-
nen från Asklunds barndom och uppväxtår. Huvudberättelsen handlar om hur
Fredrik Storm för några år sedan gick till sjöss och for till Amerika för att finna
–––––––––
6 Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, s. 110.
7 Hedlund/Palme, s. 71.
8 Se till exempel Williams, Tillträde till den nya tiden.
9 Se brev från Asklund till Bonniers, 13.9.1933.
10 Brev från Asklund till Bonniers, 11.4.1933.
11 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13.
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lyckan — i form av dollar.12 Kvar hemma i Rideby är bland andra Långa Kalle,
Eva och Karin, som älskar och längtar efter Fredrik. När denne sent omsider
återvänder hem har dock Karin, liksom hans far Johannes, dött. Fredrik gifter sig
så småningom med Eva. De bildar familj och rustar upp Fredriks fars gamla
gård, och förvandlar den till ett välskött och effektivt jordbruk. Fredrik har åter-
vänt till Sverige eftersom Amerika inte visade sig vara det drömmarnas rike han
hade hoppats på. Den ekonomiska krisen förstörde hans möjligheter.13 Han söker
nu istället lugnet i hembygden, men blir också en starkt drivande kraft bakom de
förändringar, de moderniseringar, som väntar Rideby och dess befolkning. Han
driver bland annat igenom ett inköp av en traktor för gemensamt bruk. Historien
om Fredrik Storm och de andra Ridebyborna mynnar ut i ett för Asklunds tidi-
gaste produktion typiskt öppet slut med optimistiska förtecken.

Lilla land är som redan nämnts en blandning av fiktion (främst i själva berät-
telsen) å ena sidan, och självbiografiska uppgifter (främst i parentesavsnitten) å
andra sidan. Ett av de tydligast självbiografiska styckena framträder i ”andra pa-
rentesen” och skildringen av hur berättaren, textens jag, vistas hos sin far som
arbetar vid ett sågverk (s. 53). Vidare omtalas modern som den som ”lagade
maten åt de rika millionärsturisterna på Stockholms guldkrogar” (s. 61). Dessa
uppgifter stämmer överens med de uppgifter som finns på andra håll om
Asklunds föräldrar.14

De flesta av de textavsnitt, de ”parenteser”, som romanens undertitel syftar på,
har ingenting direkt att göra med den historia som utspelar sig i de andra, berät-
tande kapitlen. ”Parenteserna” är breda svep över Sverige, ”med hela landets
överflöd av syner, scener, situationer” (s. 10) som det träffande heter i det första
stycket.15 Detta är förvisso inte betitlat ”parentes” utan ”introduktion”, men är
ändå — liksom det avslutande stycket ”efterskrift” — skrivet i den svepande stil
som präglar parentesstyckena. Första och sista stycket skiljer sig också vad gäller
layouten från de berättande partierna. Marginalerna på sidorna är, precis som i

–––––––––
12 Fredrik Storm har sin verkliga förebild i en man som Asklund hade stiftat bekantskap med ”på ett

torp i Sörmland”, se Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13. I prosadiktsamlingen Frukt finns
dessutom en text med titeln ”Ett litet land”. Texten är åtta sidor lång och kan betecknas som något
av en prosalyrisk skiss och har sannolikt fungerat som ett första utkast till det som sedan skulle
komma att bli Lilla land. I denna text talar ett berättarjag om att ”[m]in farbror hade rest. Detta land
kändes så litet för honom”. Farbrodern heter också Fredrik, men han kommer inte som Fredrik
Storm i Lilla land tillbaka till Sverige, utan blir skjuten. Det är ändå inte uteslutet att gestaltningen
av Fredrik Storm har lånat drag från denna farbror. Se Asklund, ”Ett litet land”, i Frukt (s. 50-57),
citat från s. 51.

13 I korrespondensen mellan Bonniers och Asklund kan man också följa nedbantningen av det ur-
sprungliga manuskriptet. Det är just de för kontrastverkans skull mörka skildringarna av svårighe-
terna i Amerika som stryks. Se brev från Asklund till Bonniers, 13.9.1933, samt Asklund, ”Exposé
utan program”, s. 13.

14 Se till exempel Sommar, ”En kille från Hornstull”, s. 121 ff, samt Svenskt författarlexikon 1900-
1940. Bibliografisk handbok till svensk modern litteratur, red. Bengt Åhlén, Stockholm 1942, s. 43.

15 Jämför också med hur en cykeltur förvandlar landskapet till prosadikt i följande rader ur Bröderna
i Klara: ”[d]et sjöng inom [Elon Park] av långa, böljande rytmer. Han tyckte han cyklade genom ett
landskap av prosalyrik, där bilderna radade upp sig och hela den omgivande naturen liknade en
manuskriptsida eller en uppslagen bok”, se Asklund, Bröderna i Klara, s. 10.
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fallet med parentesstyckena, bredare, vilket kan uppfattas som en ikonisk eller
grafiskt utformad förstärkning av beteckningen ”parentes”.

Flera av romanens samtida bedömare kom att uppmärksamma framställning-
ens prosalyriska karaktär.16 Stig Ahlgren skriver i en relativt uppskattande recen-
sion att Asklund ”har funnit sin specialitet: det jämförelsevis långa prosapoe-
met”.17 Och Georg Svensson menar i en recension i BLM att ”[a]v våra yngre
prosaister är det knappast någon, som experimenterat så flitigt för att finna sin
form, som Erik Asklund. Han tycks alltjämt vara lika tveksam om huruvida han
skall bli prosalyriker eller prosaberättare. [---] Felet med ’Lilla land’ är att den är
eller vill vara en roman”.18 Svensson skriver vidare att Lilla land med fördel
hade kunnat skrivas som en samling prosadikter och fått utgöra pendang till
samlingen Frukt som kom året före Lilla land. På så sätt hade stadsskildringen i
Frukt kunnat ställas mot landsbygdsskildringen i Lilla land. Det hade då blivit
två verk som kompletterade varandra. Huruvida Lilla land är en roman, eller en
enda lång prosadikt är en fråga som inte så lätt låter sig besvaras, något som
Svenssons formuleringar i den citerade recensionen också antyder. Den ameri-
kanske litteraturforskaren Ralph Freedman har studerat vad han kallar den lyris-
ka romanen, i The Lyrical Novel. Studies in Hermann Hesse, André Gide, and
Virginia Woolf (1963). Freedman pekar på en rad gränsområden, svårdefinierade
fenomen som kriterier för en lyrisk roman. Freedman skriver bland annat att
”critics have doubted that such works are actually novels rather than extended
prose poems.”19 Det är en formulering som i hög grad tycks gälla för flera av de
kritiker som recenserade Lilla land.

Asklund var i sin samtid ingalunda ensam om att försöka föra samman olika
genrer och skrivsätt. Jan Arnald har till exempel visat på hur viktig prosalyriken
var för Asklunds nära vän och kollega Artur Lundkvist. Under långa tider närde
Lundkvist visioner om en genreöverskridande bok, ”[e]n poesibok i romanform”,
som han uttrycker det i ett brev till Asklund.20 Asklund talar själv på flera ställen
om sina verk som blandningar av prosa och lyrik. Frukt har till exempel under-
titeln ”Lyrisk prosa”.

Detta prövande av att skriva en text som utgör en blandning av olika genrer
bör samtidigt förstås som ett modernistiskt experimenterande, något som
Asklund vid den här tiden ägnade sig intensivt åt. Det kan dessutom vara värt att

–––––––––
16 Jag använder termen ”prosalyrisk” i linje med den definition som ges av uttrycket ”poetic prose” i

J.A. Cuddons The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (1977), London/New
York 1999, s. 681. Det rör sig om prosa som ”approximates to verse in the use of rhythm [...]. Po-
etic prose is usually employed [...] in order to achieve a specific effect and to raise the ’emotional
temperature’”. För en fördjupad diskussion om prosadikten som genre, se Lars Nylanders Prosadikt
och modernitet. Prosadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur, med särskild inriktning på
Skandinavien 1880-1910, Stockholm/Stehag 1990.

17 Ahlgren, ”En stadsdiktare lämnar stenöknen”.
18 Georg Svensson, ”Lilla land”, i BLM 1933:10, s. 54.
19 Ralph Freedman, The Lyrical Novel. Studies in Hermann Hesse, André Gide, and Virginia Woolf,

Princeton, New Jersey 1963, s. 10.
20 Brev från Lundkvist till Asklund, den 26.6.1930. Jan Arnald undersöker i sin avhandling hur gen-

rerna korsas i Lundkvists verk, se Arnald, Genrernas tyranni. Den genreöverskridande linjen i
Artur Lundkvists författarskap, Stockholm 1995.
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i detta sammanhang notera hur undertitlarna till Asklunds alla föregående ro-
manexperiment betecknande nog utgörs av tämligen svävande genrebeteckning-
ar: ”Ett romanpuzzle”, ”Kanske en roman” och ” ’Roman’ ”.21 Vidare skriver
Asklund själv att Lilla land är ”en bok om folkhemmet i lyrisk form”, och när
han precis hade påbörjat arbetet betecknade han det som ”ett slags epos av ly-
risk-psykologisk art”.22 När jag till och från använder beteckningen roman om
Lilla land i detta kapitel, gör jag det med hänvisning till idén om att det ändå är
en sorts roman, om än en prosalyrisk roman strukturerad på det sätt som här har
beskrivits. Carl Olov Sommars beteckning synes mig välfunnen: Lilla land är
”en roman i fri lyrisk-impressionistisk stil”.23

Asklunds text är således ett försök att från författarens sida integrera prosa
och lyrik, fiktion och självbiografi. Vad Lilla land ytterst ger uttryck för är en
syntes, eller ett sammanvävande av olikheter. Liknande förhållningssätt finner
man hos Vilhelm Moberg och Agnes von Krusenstjerna, vars romaner från 1930-
talet inte är ”fientligt inställda till det moderna, tvärtom intar de ofta en kon-
struktiv hållning och låter sina romanfigurer utnyttja teknikens och det moderna
samhällets framsteg för att skapa ett bättre liv”. Detta sker inte sällan genom att
det urbana och moderna får interagera med landsbygden. 24 Lilla land är en kom-
promissernas, integrerandets, samspelets och samarbetets lovsång. Detta märks
också i det öppna, närmast visionära slutet. Talande nog finner man dessutom
hur Asklunds framställning i sin helhet omsluts av relationen mellan modernitet
och tradition. I inledningen till boken förklarar berättaren att ”detta är skrivet i
majgryningen uppe i ett stort hus på Söder, med utsikt från köksfönstret över
halva staden” (s. 11), medan berättarens position både i tid och rum har ändrats i
det avslutande avsnittet: ”detta är skrivet i augustiskymningen på syrentorpet
nära Hölö” (s. 278). Lilla land anges alltså vara skriven både i staden och ute på
landet. Det är en text som springer ur både en urban modernitet och en föregåen-
de tradition, ett ursprung här representerat av landsbygd och natur.25 I följande
rader ur inledningen framträder detta förhållande tydligt:

[m]itt land är det: sommarängar, vinterskog, marsbäckar och julivikar.
Gulddrömmar vid Boliden, flygambulans i Lappland, tältbiograf i Norr-
land och postbussar till Jockmock. Radion vrålar sensationsnytt i ban-
vaktsstugan vid Stäket, en operasångerska sjunger Spegelarian ur Mignon
i Sadelmakartorpet från högtalaren i pelargoniornas fönster. Här sjunger

–––––––––
21 Asklund, i tur ordning är det följande romaner som gäller för de här nämnda undertitlarna: Bara en

början, Ogifta och Kvinnan är stor.
22 Asklund i brev till Bonniers, den 11.4.1933. Asklund uttrycker sig i liknande ordalag senare, i

”Exposé utan program”, s. 13.
23 Carl Olov Sommar, Litterär vägvisare, s. 163.
24 Williams, s. 225.
25 Asklund skildrar även senare, i Bröderna i Klara, en sådan ambivalent erfarenhet av stadsbons till-

varo på landet i början av 1930-talet: Asklunds alter ego ”Elon Park från Stockholm, som låg på
rygg i gräset om dagarna [...]. Men det var slut nu. Sommaren var slut, augusti hade kommit med
sina mörka nätter och sina stjärnfall, och han längtade till stadens ljus. Livet var ännu grönt, livet
var skönt ...”, Bröderna i Klara, s. 9 f.
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våren med lärktungor och näktergalsstrupar, man plöjer med oxar i mygg-
skymningen vid Tokvik och begår aborter i ödetorpen i Småland, Jesus
kommer, omkransad av linnea och blåklint, till dopstranden vid Ljusnan
och regnbågen sänker sig med tusen färgers fästen i klövervallarna vid
Tjulsta. Mitt land är det: sommarfröjder, vintersorg, norrsken och stjärn-
fall; dynamoerna sjunger och bilarna susar förbi: städernas ljus i höstrym-
den, kornas råmanden i hagarna och tågens skenskarvsklapper över
smultronvallarna i Svealand — folkhärar tågar genom gatorna och röda
fanor vecklas ut, rop om bröd, frihet och arbete, nöden tiger i byar och
gränder och framtiden är en dunkel dröm (s. 12 f).

Här syns hur flödet av intryck utgörs av såväl modernitetens ikoner, som expo-
nenter för det förflutna. Tempot är högt, berättarens och fokalisatorns rörelse går
raskt från den ena landsdelen till den andra, från det ena synintrycket till det
andra. Stad ställs sida vid sida med landsbygd och natur: ”nöden tiger i byar och
gränder”. Operasång från en högtalare följs av naturens egen sång, då våren
sjunger ”med lärktungor och näktergalsstrupar”. Genom naturen spränger det
moderna fram i form av ”tågens skenskarvsklapper över smultronvallarna i
Svealand”. I rymden möts också natur och teknik i form av städernas elektriska
ljus och de blinkande stjärnorna och norrskenet. Traditionen, det förgångna får ta
plats i det moderna, på samma sätt som ”Gemeinschaft” kan förstås som inklude-
rat i ”Gesellschaft”.26

Livet, levandets process och innersta väsen skrivs här fram i en virvlande upp-
räkning. Alla de intryck som sveper förbi läsarens ögon boken igenom är delar
av denna större helhet, livsdyrkarnas nyckelord: Livet stavat med stort L. Texten
fullkomligen sjuder av allt detta levande, såväl det som i allra högsta grad lever
här och nu — råmande kor, sjungande fåglar — som det som komma skall:
”jorden plöjes om”, ”skogen är full av kommande villors virke” (s. 13). Också
sorgen och mörkret får plats i formuleringar som ”vintersorg” och ”nöden tiger i
byar och gränder”.

Istället för att bara beklaga den krisdrabbade värld som har gjort Fredrik
Storm besviken, tecknas också möjligheterna till en ljus framtid. Förutsättning-
arna tycks ligga i att se om sitt eget hus och samtidigt upprätta och upprätthålla
förbindelserna mellan land och stad, mellan Sverige och världen. Om man tror
på dessa möjligheter, kan man också i stor utsträckning bejaka mycket av mo-
derniteten och moderniseringsprocessen som Asklund i så hög grad gör som ung
modernist i början av 1930-talet. Slagordet ”acceptera!” tycks vara den underlig-
gande meningen, men det är inte ett passivt accepterande av ödets oundvikliga
framåtskridande krafter som åsyftas, utan ett positivt, progressivt accepterande.27

–––––––––
26 Se Isenberg, s. 55. Isenberg diskuterar Gemeinschaft och Gesellschaft främst på sidorna 51-58. Jag

återkommer till en mer ingående diskussion om begreppsparet Gemeinschaft — Gesellschaft längre
fram i detta kapitel, se nedan, s. 106-108.

27 Ordet ”acceptera” blir något av ett motto och ett nyckelord i samband med skriften acceptera, för-
fattad och sammanställd av Gunnar Asplund med flera. Boken är en programskrift och katalog som
hörde till Stockholmsutställningen 1930. På ett ställe i acceptera heter det bland annat att den mo-
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Man kan och måste acceptera vissa förhållanden och försöka göra det bästa av
den rådande situationen.

Lilla land är en text som på djupet låter sig förstås i en modernitetsdiskurs.
Det är tydligt att Asklunds skildring av Sverige och de förändringar som landet
upplever under 1920- och 1930-talen är en gestaltning av och en berättelse om
modernisering. Detta märks inte minst i mängder av explicita beskrivningar och
omnämnanden av modernitetens många olika ikoner (som i citatet ovan):
flygambulans, tältbiograf, radion, sjungande dynamoer, bilar, städernas ljus och
dånande tåg som far fram på räls genom naturen. I textens hela uppställning, i
dess disposition kan man urskilja ett omfattande komplex av olika spänningsfält
som upprättas i den strömmande framställningen. Sida upp och sida ner förs
motsatser av olika slag samman, och nästan alltid är det modernitet och tradition
som på ett eller annat sätt länkas ihop. Att motsatser och olikheter integreras och
sammanställs på detta sätt gör Lilla land till en originell skildring av modernite-
ten. Fram tonar en modern och samtidsförankrad folkhemssyntes, en syntes i vil-
ken både modernitet och tradition bejakas och kan samsas sida vid sida i rörelsen
in i en tänkt framtid. Per Olov Qvist påpekar med ett liknande resonemang om
landsbygdsfilmer som gjordes på 1930-talet, att de ”’kryssar’ mellan det moder-
na och det traditionella som ett utslag av en folkhemsk kompromissanda”.28

I sin avhandling om moderniteten som begrepp och fenomen skriver Bo
Isenberg om den uppfattning som annars har varit förhärskande när det gäller
dubbeltydighet och osäkerhet i tiden efter ”Guds död”. Isenberg menar att ”[i]
brist på en otvivelaktig, sanktionerande storhet [Gud] var det modernas känne-
tecken det tvetydiga, det obeslutsamma”.29 När det gäller skönlitteraturens ge-
staltningar av dessa sammanhang pekar Anna Williams på hur författare som
Ivar Lo-Johansson och Vilhelm Moberg gav uttryck för ambivalens och vacklan
inför den nya, moderna livssituation som var aktuell under 1930-talet.30 I sin
analys av Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan talar Williams om ”det kluvna hjärtat”
som en vanlig symbol i immigrantlitteraturen. Den som flyttar från sin hemtrakt
— vare sig det sker som en resa från landsbygd till stad, eller från ett land till ett
annat — rymmer i sitt hjärta känslor både för den gamla och den nya hemorten.31

När det gäller Lilla land finner man en liknande klyvnad i Fredrik Storm. Han
är till att börja med helt negativt inställd till sitt Rideby och flyr därför ut i värl-
den. Han återvänder dock lika övertygad om att det ändå är Sverige och Rideby
han hör hemma i. Det kluvna hjärtat, modernitetens vacklan, framträder således
som en pendling i Fredrik Storms medvetande. Det är en pendelrörelse som går
från en längtan till moderniteten, till en längtan tillbaka till naturen, landsbygden

–––––––––
derna människan måste ”acceptera den föreliggande verkligheten — endast därigenom har vi utsikt
att behärska den, att rå på den för att förändra den”, se acceptera, av Gunnar Asplund, m. fl.,
Stockholm 1931, s. 198.

28 Qvist, Folkhemmets bilder, s. 159.
29 Isenberg, s. 63.
30 Williams, se bland annat s. 59 och 174. Liknande uttryck för ambivalenta hållningar gentemot mo-

dernitetens utveckling finner man även i stora delar av den svenska filmproduktionen under 1930-
talet, se Qvist, Folkhemmets bilder, s. 165 ff.

31 Williams, s. 31.
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och hemtrakten. Mot slutet tycks pendlingen ha upphört, och istället framträder
Fredrik Storm som en modern människa i takt med sin samtid, som med ena be-
net i det moderna och det andra i traditionen går en ljus framtid, en möjligheter-
nas framtid, till mötes. Fredrik Storm representerar på så sätt en vision om det
kommande moderna folkhemmet Sverige. Klyvnad och ambivalens har ersatts av
en sammansmältning, en syntes, av olikheter. I sammanhang som dessa kan Lilla
land inte läsas, inte förstås, utan att hänsyn tas till kontexter i form av dels folk-
hemstanken, dels vitalismen (två viktiga aspekter som jag kommer att utveckla
längre fram, och återkomma till många gånger i föreliggande kapitel).

Detta kapitel är fortsättningsvis strukturerat med utgångspunkt i den tes jag
här driver — och ovan har diskuterat — att Lilla land är en syntes av olikheter.
Jag börjar med att diskutera moderniseringen av landsbygden som en folkhems-
skildring. Det möte mellan nytt och gammalt som skildras i Lilla land manifeste-
rar sig i ett antal aspekter som jag i tur och ordning tar upp till behandling. Mo-
derniseringen av landsbygden gestaltas också hos Asklund i stor utsträckning
intermedialt — genom den litterära textens förbindelser till film, radio och mu-
sik. Anknytningarna till film finner man såväl tematiserade i berättelsen, som i
olika berättartekniska grepp (imitation). Hur viktig musiken är i moderniserings-
processen märks främst i den kamp mellan äldre musik (folkmusik och kyrko-
musik) och ny, modern jazzliknande dansmusik som äger rum i Rideby. Vidare
tar jag upp de moderniseringens aspekter som utgörs av kyrkans relation till det
framväxande moderna samhället, samt Sveriges och Ridebys relation till om-
världen i tider då känslan av att avstånden minskar och världen krymper börjar
etableras. Jag diskuterar till slut också möjligheten att läsa Lilla land som ett
kosmiskt-vitalistiskt livsbejakande i vilket allt existerande ingår i en enda stor
enhet, en enda stor syntes som kan rymma alla motsatser.

Landsbygden moderniseras: Rideby som folk-
hem och pastoral modernitet
I jämförelse med stora delar av det övriga västerländska samhället kom moderni-
seringsprocessen igång sent i Sverige. Litteraturvetaren Thomas Götselius skri-
ver i en uppslagsrik essä att ”[h]är ägde industrialiseringen till stor del rum på
landsbygden, vilket ledde till att urbaniseringen ’släpade efter’. Den svenska
moderniteten var således i hög grad en pastoral modernitet — åtminstone fram
till mitten av detta sekel”.32 Det är denna pastorala modernitet som skildras i
Lilla land. Det handlar inte om en regelrätt reträtt bort från staden och det mo-
derna, ut i naturen och det oförstörda. Istället handlar det om hur också lands-
bygden ska moderniseras, och om hur hela Sverige är på väg att bli modernt. Ett
exempel finner man i radions intåg. Radiomaster börjar resas lite varstans, och

–––––––––
32 Thomas Götselius, ”Den urbana erfarenheten”, i Häften för kritiska studier 1991:2 (s. 25-38), ci-

tatet från s. 25.
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snart kan invånarna i Rideby få in musik och nyheter från när och fjärran i sina
hus. I slutet av Lilla land blir moderniseringen av Rideby ytterst påtaglig; kvarn-
fabriken, Rideby Kvarn A.-B., är först ett företag som kommunen är emot och
som bönderna har en negativ inställning till. Så småningom visar sig den elekt-
riskt drivna kvarnen ändå bli en lyckad satsning: ”nu kommer [bönderna] snällt
körande med sin mäld” och de får beskåda ”den runda, skinande dynamon, som
surrar likt en stor katt — detta är teknik, detta är teknikens seger i Rideby” (s.
270). Sakta men säkert moderniseras så landsbygden och det gamla jordbruks-
samhället. Berättelsen mynnar ut i ett öppet slut som pekar in i framtiden, och en
tro på moderniseringsprocessens nödvändighet och positiva möjligheter inför
kommande tider:

[e]n spov lyfter sin sång i ett uppgående solo, en hiss stiger i ett högt hus.
Soltystnad och våningsbuller, vågskvalp och gatusorl — staden sjunger,
landet har sina tysta visor. I skymningen då korna mjölkas, i gryningen då
fabriksvisslorna ljuder. Om vintern då snön höljer åkrarna, fälten, skogen,
då vägarnas enruskor sättas ut, om våren då parkerna blommar —

     Då har hemmansägare Fredrik Storm på kommunalstämman i Rideby
genomdrivit sitt förslag om inköpandet av en traktor för gemensamt bruk
till vårplöjningen. Ty här finns ingen tanke på att man skall bränna vetet
på bål — (s. 273).

Teknik och natur, stad och land, ställs här sida vid sida i snart sagt varenda me-
ning. Det starkt positiva i tonläget i dessa rader förstärks av tidsangivelser: fa-
briksvisslorna ljuder ”i gryningen”, parkerna blommar ”om våren” och även det
kommande inköpet av en traktor sker med tanke på just vårens plöjning. Att
traktorn ska användas för att bruka jorden är dessutom en syntes av teknik och
natur i Rideby som framhålls som ett alternativ till den desperation som i Ameri-
ka blev följden av depressionen: man tvingades där ”bränna vetet på bål” för att
det inte gick att sälja (se även s. 193).

Det finns olika vägar att gå när man vill undersöka förhållandet mellan stad
och landsbygd, mellan modernitet och tradition, så som det skildras i en skönlit-
terär text. Martin Kylhammar gör det med hjälp av begreppet pastorala ideal,
som han använder för att beteckna ”en kritik av en moderniseringsprocess som
förvandlat kulturen till en övercivilisation. Ett pastoralt ideal formulerar i stället
villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen och i termer av en kompro-
miss mellan natur och kultur”.33 Vidare finns det enligt Kylhammar fyra olika
typer av pastorala ideal, eller, när det rör sig om skönlitterär gestaltning av dessa
ideal, ”pastorala kompositionsmönster”: tekniska, politiska, tragiska samt senti-
mentala.34 Skildringen i Lilla land är närmast ett politiskt pastoralt komposi-
–––––––––
33 Kylhammar, Maskin och idyll, s. 13 (Kylhammars kursivering).
34 Kylhammar, Maskin och idyll, s. 19 f. I korthet beskrivs de olika idealen/kompositionsmönstren

(förutom det politiska, som tas upp nedan) i följande ordalag: den tragiska pastoralen är nostalgisk
och betraktar den tekniska utvecklingen som den kraft som ”för evigt förhindrar det pastorala idea-



106

tionsmönster. Den politiska pastoralen är framtidsinriktad, skriver Kylhammar,
och ”betraktas som realiserbar och ser tekniken som en del av det pastorala ide-
alet”.35 I Lilla land är detta fallet: tekniken — till exempel traktorn, kvarnen, ra-
diomasterna och Långa Kalles buss — är tydliga uttryck för möjligheterna att
skapa ett bättre samhälle, ett samhälle i takt med resten av världen. Samtidigt är
Asklunds skildring lika mycket riktad bakåt i tiden. Det nya samhället måste
byggas med rötterna i det gamla. Tydligt blir detta när kvarnen i Rideby kan
nyttjas också utan elektriciteten: ”kvarnstenarna mal och den elektriska kraften
slipper anlitas. Ty det är dyrt, stora pengar, Rideby Kvarn A.-B. lider ännu av
anläggningskostnaderna” (s. 270).

Ett problem med Kylhammars resonemang är att de i detta sammanhang blir
något för snäva. Att säga att Lilla land bara handlar om olika synsätt på ny tek-
nologi och/eller förhållandet mellan natur och kultur, vore att orättvist begränsa
perspektivet. På ett fruktbart sätt kan resonemanget om moderniseringsproces-
sen, så som den gestaltas i Lilla land, utvidgas genom att man också utgår från
det bekanta begreppsparet ”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”. Dessa begrepp
har en lång historia och har använts på varierande sätt och med varierande bety-
delser. Johan Asplund utvecklar i sin Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft
(1991) tankegångar som utgår ifrån Ferdinand Tönnies verk, Gemeinschaft und
Gesellschaft (1887). Med Gemeinschaft avses traditionen, det förflutnas sociala
och samhälleliga strukturer, levnadssätt och synsätt som förde människor nära
varandra i värdefulla gemenskaper. Gesellschaft utgörs av det efterföljande mo-
derna samhälle som kom att präglas av storskalighet i produktion, organisationer,
marknadstänkande och modern teknik. Gemeinschaft förknippas vanligtvis med
landsbygden, och Gesellschaft med staden. Asplund menar att de båda termerna
idag har kommit att bli något av allmängods och litterära schabloner.36

Asplund pekar också på hur ordet ”folkhemmet” utgörs av en syntes av de
båda begreppen: ”[i] ett enda slagord, och därtill i ett för alla omedelbart förståe-
ligt slagord, lanserades här den ideologin att ett Gemeinschaft låter sig förverkli-
gas inom ramen för ett Gesellschaft”.37 I Lilla land finner man en skildring av
Sverige som på många sätt också kan sägas vara en skildring av det svenska
folkhemmets framväxt. Såväl Martin Kylhammar som Asklund själv har beskri-
vit Lilla land som just en bok om det svenska folkhemmet, och Kylhammar me-

–––––––––
let att bli verklighet”. Den sentimentala pastoralen utgår från föreställningen om det goda livet som
ett liv närmare naturen, och ger bara uttryck åt missnöje, utan att analysera vari detta består, eller
hur det ska kunna avhjälpas. Den tekniska pastoralen är framtidsinriktad och ser tekniken som
medlet för att förverkliga det pastorala idealet. Här finns ingen kritik av den tekniska utvecklingen.
Det är sistnämnda mening som gör att Lilla land inte kan sägas tillhöra denna kategori, eftersom
man på flera ställen i Asklunds text finner en kritisk, skeptisk hållning gentemot vissa aspekter av
det moderna samhällets utveckling. I Lilla land finns dock mönster som stämmer väl överens med
det som Kylhammar skriver om just den tekniska pastoralen, till exempel att den utmärks av sökan-
det efter en efterlängtad syntes ”mellan natur och kultur, land och stad”.

35 Kylhammar, Maskin och idyll, s. 19.
36 Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg 1991, s. 13 och s. 63 f.
37 Johan Asplund, s. 13.
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nar att det rentav rör sig om ”det första mer storstilade försöket att litterärt ge-
stalta och hylla det nyfödda svenska folkhemmet”.38

Under 1930-talet kom Sverige att förändras radikalt, på många olika sätt. Det
är också under detta decennium som idén om folkhemmet på allvar växer fram
och etableras. Begreppet är emellertid inte okomplicerat och det har en historia
före 1930-talet.39 Redan 1906 användes begreppet i den politiska debatten, av
den dåvarande jordbruksministern Alfred Petterson.40 1908 presenterades ordet i
Nordisk familjebok, då med en betydelse som närmast motsvarar ”Folkets hus”,
alltså en byggnad som skulle vara öppen för alla. Under 1910-talet användes
folkhemsbegreppet av den konservative statsvetaren Rudolf Kjellén.41 Per Albin
Hansson talade sannolikt om folkhemmet redan 1925, men det var först i och
med hans berömda riksdagstal från 1928 som ordet började få verkligt genom-
slag.42 Det kom därefter, under det resterande 1900-talet, att bli socialdemokra-
ternas kanske mest uppmärksammade vision och slagord på den politiska arenan.
Folkhemmet var det nya, moderna Sverige som skulle få växa fram och bli ett
jämlikt välfärdssamhälle att räkna med.

Johan Asplunds tankegångar rörande folkhemmet som en legering av Geme-
inschaft och Gesellschaft liknar också de resonemang Bo Isenberg för i sin av-
handling. Isenberg menar att Tönnies idé består i att Gemeinschaft inte var åtskilt
från Gesellschaft; istället omfattar Gesellschaft Gemeinschaft. Modernitetens
framväxt medför dock att allt mindre av Gemeinschaft blir kvar i Gesellschaft.43

Den moderniseringsprocess som skildras i Lilla land kan beskrivas på detta sätt:
Gemeinschaft trängs undan allt mer i takt med att Rideby och landsbygden mo-
derniseras, men försvinner inte helt och hållet. Vissa traditioner och en känsla av
hemmahörighet gör sig starkt gällande, inte minst för Fredrik Storm. Han ordnar
med en teknisk upprustning av jordbruket och kvarnfabriken i Rideby, samtidigt
som han har lämnat storstäderna bakom sig för att söka lugnet och gemenskapen
i sin hemort på landsbygden. I min tolkning av Lilla land, i de moderniseringens
olika aspekter som behandlas, kommer det att tydligt framgå att Asklunds text är
en gestaltning av en strävan mot en syntes, i vilken både Gemeinschaft och Ge-
sellschaft får plats. Gemeinschaft inryms i Gesellschaft i den nya tidens och mo-
dernitetens Rideby — folkhemmet Rideby.

–––––––––
38 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 171 och Asklund i ”Exposé utan program”, s. 13.
39 Se Hans Dahlqvists artikel om begreppet folkhem, ”Folkhemsbegreppet. Rudolf Kjellén vs Per

Albin Hansson” i Historisk tidskrift 2002:3, s. 445-465. Dahlqvist redogör för tidigare forskning
rörande folkhemmet som politiskt begrepp och framhåller att begreppet måste placeras i sin tids-
specifika kontext för att dess skiftande betydelser ska kunna förstås. Dahlqvist utgår från dels
Rudolf Kjellén och 1910-talet, dels Per Albin Hansson och 1920- och 1930-talen för att visa på be-
greppets olika innebörder och i vilka olika syften det kom att användas.

40 Sven Thidevall, Folkkyrkan, vision och verklighet. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-
1932, Uppsala 2000, s. 40.

41 Dahlqvist, s. 446 f. I själva verket använde Kjellén ordet folkhem endast en gång, och kan knappast
sägas ha formulerat någon folkhemsvision på samma sätt som Per Albin Hansson, se Dahlqvist, s.
455 f och 464.

42 Dahlqvist, s. 459.
43 Isenberg, s. 55 och 58.
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Johan Asplund utgår ifrån att folkhemmet är en dröm om att inrymma Geme-
inschaft i Gesellschaft och noterar att det främst handlar om olika livsformer,
olika sätt att leva på.44 Han gör sedan bland annat följande distinktion: Gemein-
schaft kan associeras till ord som förtroligt, privat, gammalt. Landsbygden och
tillvaron ute på landet bör ses som en levande organism. Gesellschaft hör mer
ihop med det offentliga livet, det nya och moderna. Stadskulturen bör ses som ett
mekaniskt aggregat, en artefakt.45 Även om staden kan förknippas mer med Ge-
sellschaft och landsbygden mer med Gemeinschaft, så bör man inte göra en så-
dan enkel uppdelning, något som inte heller Asplund gör. Man bör till exempel
notera att han skriver ”stadskultur”, och inte stad. Ytterst handlar det om olika
levnadssätt, olika sätt att organisera tillvaron på. I Lilla land återfinns dessa
strukturer uttryckta på olika sätt. Oftast vävs de in i varandra, dels i form av kon-
flikter, dels i form av synteser. Naturen återfinns i staden i form av parker och
grönområde, medan landsbygden moderniseras, jordbruket rationaliseras och li-
vet medialiseras när film, radio och jazz blir nya referensramar för Ridebyborna.

Med vindrutan som filmduk
Hur moderniteten bryter in i Sverige och den svenska landsbygden gestaltas i
Lilla land inte minst i de många intermediala inslag som står att finna i texten.
Filmmediet är i detta sammanhang av central betydelse, både vad gäller temati-
sering och imitation. Asklund beskriver till exempel hur biobesök blir en realitet
också utanför städerna. Det behöver inte ens finnas byggnader med biografsa-
long. Det räcker med att slå upp ett tält, en så kallad tältbiograf. Det är framför
allt de unga människorna som längtar efter att få se film, något som inte är så lätt
när hösten och vintern närmar sig och ”tältbiografen gör en sista turné utåt de
avlägset liggande byarna, innan sommargästerna flytt och kvällen kommer, allt-
för tidigt, till bygdens ungdom, efter det hårda arbetet med jorden” (s. 121). De
unga längtar bort från tristessen, till städerna som lockar med ett stort utbud av
modern kultur och underhållning. På så sätt blir filmen och allt som hör till den
en symbol för en längtan som starkt präglar den framväxande moderniteten.

Det är värt att notera att Lilla land redan för sina samtida läsare osökt kunde
leda associationerna till film och filmiskt berättande. Detta visar, i likhet med
många av de reflektioner kring Asklunds tidigare romaner som förekommer i re-
censioner, att jämförelserna mellan film och litteratur började bli ett etablerat
språkbruk och tänkande. Det blev allt vanligare med metaforer, liknelser och
uppfattningar om litterära verk som filmiska. Många var de samtida kritiker som
i sina anmälningar av Lilla land på olika sätt kom att förknippa boken med
filmmediet. Under signaturen T.N. skriver Ture Nerman till exempel att ”E r i k
A s k l u n d skiljer sej ut som den vakna filmkameran”; rubriken till recensionen
är också talande för Nermans uppfattning: ”Lilla land. Svensk landsbygd i film-
tempo”. Han menar också att Asklund i sitt berättande medvetet har hämtat upp-
slag och idéer från filmen. Nerman är positivt inställd till denna ambition och

–––––––––
44 Johan Asplund, s. 58.
45 Johan Asplund, s. 58 och s. 63 f.



109

dess resultat och menar att Asklund ”har visat, att man kan hämta goda impulser
från den moderna film- och filmtexttekniken”.46

Även Bo Bergman tar fasta på tempot i sin koppling mellan boken och den
filmiska stilen. Han skriver att ”skildringen stockar sig, bilderna tränga ihjäl var-
ann i sin hets” och vidare att boken är ”en besynnerlig blandning av artificiellt
knåpande och naket liv. Man kan kalla det ordfilm, farten är i varje fall filmens,
särskilt i ’parenteserna’ med deras flygande snapshots genom land och rike, år
och tider”.47 En annan kritiker, Herbert Grevenius, är inte särskilt välvillig i sin
recension, men betecknar ändå Lilla land som ”en filmatiskt bild- och situations-
rik bok”.48 Georg Svensson i BLM jämför Asklunds romanteknik med John Dos
Passos ”amerikanska rundmålningar med deras mellanslag av ’newsreel’ och
’camera-eye’ ”.49 Svensson syftar på de asklundska parenteserna, och jämför
dessa med Dos Passos olika typer av inslag (”Newsreel”, ”Camera eye”) in-
sprängda i romantexterna. Här verkar det emellertid som om Georg Svensson i
någon mån överdriver likheterna. De olika filmanknytningar som återfinns i Dos
Passos verk påminner mer de fragment och inslag som förekommer i Asklunds
tidigare romaner, eller prosadikterna i Frukt. För Dos Passos bryter inte av, utan
bygger snarare upp sin berättelse med hjälp av de reportageliknande passagerna.
Möjligen är det regelbundenheten av de olika inslagen som gör att Georg
Svensson ser likheter mellan Asklunds och Dos Passos böcker.

En av de i Lilla land mest genomgripande skärningspunkterna mellan moder-
nitet och tradition återfinns i den sida av relationen mellan teknik och natur som
tar sig uttryck i alla de resor och förflyttningar som görs med moderna färdmedel
genom landskapen runt Rideby (och i andra delar av Sverige). Sannolikt har Lilla
land i dessa sammanhang sin förutsättning i resor, eller snarare färder — om än
på cykel. Asklund skriver i Avsikter att han 1931 ”bodde på ett syrentorp på
Mörkö, gjorde avstickare in till staden och började cykla runt landet för att få en
smula begrepp om hur det såg ut i mitt eget land”.50 Samtidigt som man läser sig
fram i Lilla land, får man som läsare alltså också en känsla av att man rör sig ge-
nom de landskap som skildras. Denna känsla förknippas i mångt och mycket
med en filmliknande upplevelse, som i sitt svepande över många olika platser
och händelser kan sägas påminna om samtida journalfilm och dess många inslag
om vitt skilda händelser och evenemang från olika ställen.51 Explicita referenser
till journalfilm dyker också upp i några passager i Lilla land. På ett ställe för-

–––––––––
46 Ture Nerman (signaturen T.N.), ”Lilla land. Svensk landsbygd i filmtempo” i FDP 9.12.1933.

Notera att rubriken, tillika rubriken på detta avhandlingskapitel, i sig utgörs av en sammanställning
av modernitet (film) och landsbygd. Traditionen och naturen beskådas med en modern blick, en
blick som samtidigt är ett uttryck för en tillvarons medialisering.

47 Bo Bergman (signaturen B. B-n), ”Svensk berättarkonst” i DN 21.11.1933.
48 Herbert Grevenius (signaturen Gvs.), ”Pytt i panna” i StT 23.11.1933.
49 Georg Svensson, ”Lilla land”. Se även Svenssons recension av John Dos Passos roman Till Man-

hattan: ”Manhattan i ljud- och stumfilm” i BLM 1932:1, s. 72-75. Notera också att Asklund tidigare
hade recenserat Dos Passos bok 42:a breddgraden se Asklund, ”Köld och kärlek”.

50 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 12. Jämför också med stycket ”Cykelfärd” i Svensk idyll,
Stockholm 1937, s. 23-45.

51 Journalfilmen var mycket vanlig på biograferna i början av 1930-talet, se Leif Furhammar, ”Den
svenska trettiotalsfilmen”, s. 19 f.
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knippas journalfilmen med upplysning och lärande. Skolbarnen ”har sett filmer-
na på tältbiografen: en journal från Bali, där flickorna går med nakna bröst och
bär frukt på sina huvuden, där vita män åker i lätta trävagnar och pagoderna
springer upp i hörnkaskader mellan vajande palmer” (s. 45). Via filmmediet får
skolbarnen här information om andra delar av världen, och filmbilderna som
förmedlas framstår onekligen som ganska tidstypiska i all sin exotism: nakna
kvinnor från en annan kultur bär frukten på sina huvuden. Dessa bilder som
skoleleverna har sett förstärker på så sätt uppfattningen om skillnaderna mellan
Sverige och andra fjärran liggande länder. Denna skillnad hade framstått som
klart mindre om filmbilderna istället hade föreställt något från den västerländska
kulturen. Därmed hade också framställningen av något specifikt svenskt blivit
otydligare.

Film, särskilt journalfilm, var ett av de fenomen som bidrog till den moderna
erfarenheten av minskade avstånd i världen. Via journalfilmer (och radiosänd-
ningar) kunde information, nyheter och underhållning spridas snabbt från ett
hörn av världen till ett annat. Före televisionens och datorernas tid var det inte
minst radion och filmen som fyllde denna funktion; hit bör även spridningen av
tidningar och grammofonskivor räknas. ”SF-journalen var sin tids Aktuellt eller
Rapport. Här fick biopubliken världshändelserna serverade i rörliga bilder, och
här blandades litet och stort, nära och avlägset, information och underhållning”
skriver Staffan Kling i en artikel om journal- och pilsnerfilmen som folkhemmets
tidsspeglar. Han menar också att journalfilmen i hög grad framhäver det svenska
som något gott, och samtidigt (delvis) bejakar det moderna livet.52

Även i andra texter av Asklund finns anknytningar till journalfilm. Ett exem-
pel finner man i ”BIOGRAF” från Frukt. Denna dikt (som diskuterades ovan, s.
40 f) har undertiteln ”journal” och är en gestaltning av ett biografbesök under de
minuter då journalfilmen före spelfilmen visas.53 Resande, visualitet och (jour-
nal-) film hänger intimt samman också i Ynglingaresan (1941). Syftet med resan
beskrivs strax före den förestående avfärden så här: ”[o]ch vår avsikt — ty vi var
två stycken — var den djupast fredliga av alla: vi ville bara se. Se och leva”.54 I
Ynglingaresan påpekas dessutom hur upplevelser och intryck från Asklunds och
Kjellgrens resa i Europa 1929 senare skulle kunna beskådas i
”filmjournalerna”.55 Man kan alltså relatera parentesavsnitten i Lilla land till
journalfilm, och konstatera att Asklund tycks framhäva vissa positiva sidor —
världens integration och kunskapsspridning — av denna filmform, men man bör
samtidigt notera att den inte var särskilt aktad hos en författare och filmkritiker
som Artur Lundkvist. Vid ett flertal tillfällen ger Lundkvist uttryck för sin kritis-
ka uppfattning vad gäller journalfilmens fördummande estetik. Han skriver till

–––––––––
52 Staffan Kling, ”Folkhemskheter” i Hjärnstorm 1990:39 (s. 28 f), citatet från s. 28. Se även Torsten

Jungstedts presentation av journalfilmsfenomenet (uppslagsord ”journalfilm”) i Myggans Nöjes-
lexikon, band 9, red. Uno ”Myggan” Ericson, Höganäs 1991.

53 Asklund, Frukt, s. 102.
54 Asklund, Ynglingaresan, Stockholm 1941, s. 6.
55 Asklund, Ynglingaresan, s. 102. Asklund syftar, som jag förstår det, på en allmän likhet mellan

hans (och Kjellgrens) reseminnen och journalfilm, och alltså inte på att de de facto skulle ha haft
med sig en egen filmkamera för att spela in eget material till kommande journalfilmer.
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exempel uppgivet i en filmkrönika i Fönstret om ett av sina biobesök att
”[j]ournalbilderna var för övrigt tråkiga — som vanligt. Finns det verkligen inget
annat än kungahuset och idrotten som intresserar svenska folket?”.56

En annan text som i flera avseenden anknyter till filmmediet på ett sätt som
kan jämföras med Lilla land är Erik Lindorms bok Med kungen för fosterlandet
från 1934. Lindorm har här gjort en sammanställning av viktiga händelser i
svensk historia under åren 1858-1933. Boken har undertiteln ”en bokfilm” och
Lindorm tituleras på omslag och försättsblad som ”regissör”.57 Flera av avsnitten
handlar om händelser i filmbranschen. Texter och bilder boken igenom är dock
inte arrangerade på ett sätt som gör att man kan tala om en ”filmiserad” text i
Anders Ohlssons mening.58 Boken är med andra ord till utformning och disposi-
tion inte skriven som en imitation av filmmediet, detta paratexterna till trots.
Lindorms bok antar istället formen av en klippsamling, en samling artiklar och
notiser hämtade ur dags- och veckopress. Med kungen för fosterlandet utkom ett
år efter Lilla land, och även om man inte kan påvisa några direkta influenser
texterna emellan, rör det sig om två böcker som uppvisar likheter och som har
tillkommit under ungefär samma tid och i samma kulturklimat. Lindorms och
Asklunds böcker är två tydliga exempel på den stora betydelse filmmediet hade
för den litterära framställningen (även om Lindorms bok inte kan betecknas som
en primärt skönlitterär text) i början av 1930-talet. Lindorms text utgör också ut-
gångspunkt för en filmatisering, det gäller filmen Med folket för fosterlandet
(1938). Filmen, regisserad av Sigurd Wallén, är uppbyggd på ett sätt som påmin-
ner om strukturen i Asklunds roman, med både en fiktionsberättelse och journal-
filmsdokumentära inslag.59 I filmen varvas en fiktionsberättelse med doku-
mentärt material av journalfilmskaraktär. En rad historiskt viktiga händelser —
kungligheters förehavanden, stora idrottsevenemang, tekniska framsteg, krig och
kriser — tas upp till behandling och vävs in i den berättelse som handlar om två
familjer som tillhör olika samhällsklasser.60 Flera gånger i filmen tematiseras
också filmmediet, bland annat i form av rollfigurernas biobesök och en närbild
på en filmaffisch med Greta Garbo. Filmens upphovsmakare, däribland Lindorm
själv som manusförfattare, kan mycket väl ha haft inte bara Lindorms ”bokfilm”,
utan även Lilla land i åtanke när filmen gjordes. I både filmen och i Asklunds
bok skapas en bild av Sverige i smått och stort genom att fiktionsberättande var-
vas med bildsvep som innehåller dokumentära inslag.

Som tidigare nämnts skriver Bo Bergman om Lilla land att ”farten är i varje
fall filmens”. Det är i mina ögon en formulering som på ett träffande sätt väver
–––––––––
56 Lundkvist, ”Konstnärlig film”. Se också Lundkvists nedlåtande ord om journalfilm i ”Syndafloden

och Dante” i Fönstret 1931:9, s. 5. Enligt Lundkvist håller sig journalfilmerna ”till mänsklighetens
allra dummaste livsyttringar”.

57 Erik Lindorm, Med kungen för fosterlandet. En bokfilm 1858-1933, Stockholm 1934.
58 Med en ”filmiserad” text avses en text som tematiskt och/eller formellt (imiterande) anknyter till

filmmediet på olika sätt, se Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 15 och 33.
59 Se Svensk filmografi. 3. 1930-1939, s. 367 ff.
60 Jämför med den redogörelse av innehållet i en tidstypisk journalfilm som Lundkvist presenterar

(och ondgör sig över): ”idrottsprestationer, biltävlingar, hästkapplöpningar, militärparader, kungli-
ga personer, hela samhällets falska och betydelselösa dekoration”. Se Lundkvist, ”Syndafloden och
Dante”.
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samman farten och filmen som två viktiga aspekter av miljöskildringarna i Lilla
land. Romankaraktärerna i Lilla land färdas med tåg, buss och bil och synin-
trycken av det landskap som genomkorsas skildras på ett sätt som gör det lätt att
associera till filmliknande upplevelser. En filmmetafor finner man i en land-
skapsskildring som utgår från en bilfärd. Det rör sig om trafiken av bilar som går
från en stad till en annan, och som rör sig genom den svenska landsbygden. Här
möter man handelsresande som

kryssade sin eviga väg till stadshotellen i Östergötland och Småland, med
minnet av Ingas nakna bröst i vindrutans solskimmer över de dammiga
vägarna kring Mjölby, Katrineholm och Herrljunga, och bilden av den
gamla gumman, den svarta katten och den halta ankan i den evigt fram-
rullande filmen på vindrutans bildfält, där susande träd drog förbi, en
flock kor i vila ute i trollsländevassarna i en vik, höjder med blå skogar
och en klunga björkar på en kulle (s. 72).

Detta är ett tydligt exempel på en filmisk projicering: verklighetsupplevelsen
liknas vid en filmupplevelse.61 Vindrutan fungerar som en bioduk och blir det
avgränsade, inramade synfält i vilket det förbiströmmande landskapet betraktas.
Den rörelse som här gestaltas liknar i mycket den som förekommer på många
andra ställen i romanen, inte minst i de prosalyriska parenteserna. Det gäller inte
bara de explicita bil-, tåg- och bussresor som skildras, utan också de mer implicit
gestaltade rörelser genom natur och landskap som framträder direkt via berätta-
rens fokalisering.

Det ligger här nära till hands att notera hur också en författare som Artur
Lundkvist ofta använder metaforer och liknelser som anknyter till film. Skild-
ringen av afrikanska miljöer och landskap i Negerkust utgör inget undantag. En
promenad längs en gata i Kapstaden beskrivs av Lundkvist som att han ”vandrar
framåt trottoaren och gatan glider förbi som en film”.62 Lundkvist och Asklund
liknar således rörelsen längs vägen/gatan vid en svepande filmkameras rörelse.
Asklunds rörelse är dock i det här sammanhanget mer osökt filmisk, inte minst
för att vindrutan, i likhet med en film som projiceras på en filmduk, ramar in det
som syns av det landskap som far förbi. Denna typ av inramning som förstärker
den filmiska karaktären saknas hos Lundkvist. Både Asklund och    Lundkvist
anknyter ändå till filmmediet — om än på lite olika sätt — i sina respektive
skildringar av möten med annorlunda miljöer. I Lundkvists fall är denna annor-
lunda miljö alltså ett annat land, medan det för Asklund rör sig om en annan del
av det egna landet. Både den svenska landsbygden och det exotiskt uppfattade
Afrika kan ses som arenor där moderniteten på olika sätt och i olika omfattning
har börjat göra sitt intåg. I den ovan citerade bilfärdspassagen syns också tydligt
hur landskapet gestaltas i termer av en filmisk visualisering. Det är en skildring
av den svenska naturen och landsbygden som tonar fram i vindrutan och som är

–––––––––
61 Ohlsson, Läst genom kameralinsen, s. 57 f.
62 Artur Lundkvist, Negerkust, Stockholm 1933, s. 13.
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en för hela Lilla land styrande berättarteknisk princip.63 Miljöer och omgivningar
i det lilla landet sveper förbi berättarens och läsarens blick, som blev allt betrak-
tat genom en bils vindruta eller ett tågfönster.64 Det är ett uttryck för en moder-
nitetens blick. Berättaren är — i likhet med den infödde Stockholmaren Asklund
— tillfälligt utflyttad till landet, och betraktar de nya omgivningarna utifrån sina
moderna, urbana erfarenheter.

Ett poetiskt, litterärt bildspråk som sammanför film och natur var inget ovan-
ligt i litteraturen i början av 1930-talet. Författaren behöver inte med nödvändig-
het ta fasta på film som just rörliga bilder; Moa Martinson använder till exempel
liknelser och metaforer för att jämföra mörkret i en biografsalong med en mörk
vinternatt ute på landet. I Kvinnor och äppelträd skildrar Martinson hur en kvin-
na vid ett tillfälle upplever hur hela ”vidden ligger som en oändligt stor biolokal
av aldrig sedd skönhet. [---] Hon liksom disponerar den stora bion för egen
del”.65 I sina romaner tar Martinson och Asklund fasta på olika aspekter av natur-
filmkomplexet. Den förstnämnda tar i sin text fasta på mörkret och en känsla av
att vara ensam när man upplever och ser något, så som man gör i en biosalong,
medan det i Asklunds fall främst är rörelsen och dess visuella egenskaper som
kommer till uttryck i sammanställningarna och jämförelserna mellan film och re-
sor/färder i naturen. Hos både Martinson och Asklund fungerar ändå filmanknyt-
ningarna i detta sammanhang som markörer för en erfarenhet, en modernitetens
erfarenhet i mötet mellan stad och landsbygd/natur.

Vid ett annat tillfälle i Lilla land har Fredrik Storm precis återvänt till Sverige
och sitter på tåget från Göteborg till Stockholm. Svenska landskap passerar utan-
för tågfönstret: ”Södermanlands skogar och slätter tågar upp: björkbackar och
blankt lingonris, smältvattnet står högt över isen i vikarna och kaveldunets fjun-
kolvar smulas sönder av en lätt vind från väster, himlen är blå som en spårvagn
på Vasagatan” (s. 140). Det framgår inte explicit av stycket huruvida det är
Fredrik Storm som ser det som ”tågar upp” i de förbifarande omgivningarna
längs järnvägen. Strängt taget är det berättaren som är fokalisatorn i dessa rader,
men det är Fredrik Storm som sitter vid sitt tågfönster och kan uppfatta skogarna
och slätterna som vore det de, och inte han själv och tåget, som rör sig.

Sara Danius pekar också på just detta fenomen hos Marcel Proust. Passagera-
ren ifråga upplever hur byggnader och växtlighet liksom får liv och tycks röra sig
mot honom och det fordon han sitter i: ”Proust makes the environment approach
the vehicle rather than having the motor car rush towards houses and rosebus-
hes”.66 Det Fredrik Storm ser genom tågfönstret blir i hans i hans ögon något
som liknar rörliga bilder. Att perceptionen i samband med rörelser som dessa kan
förknippas med filmmediet är också något som Danius konstaterar i sina läsning-
ar av ett antal modernistiska texter. En skildring av en biltur hos Proust jämförs

–––––––––
63 Notera också hur Tom Hedlund påpekar visualitetens och seendets betydelse för Asklunds natur-

skildringar; den som läser Asklunds texter ”kan göra fynd — inte minst den som med friska synin-
tryck av utsikten från Asklunds torp läser hans naturskildringar”, Hedlund/Palme, s. 71.

64 Frekvensen av den här typen av passager i texten är hög, en aspekt som Werner Wolf konstaterar är
av vikt i intermediala undersökningar av en text, se ovan, inledningskapitlet, s. 46.

65 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, s. 264.
66 Danius, s. 146.
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med filmkamerans sätt att registrera miljöer som tycks röra sig: ”like numerous
early film-makers, Proust aims at capturing a moving panoramic scenery”.67

Danius menar vidare att gestaltningar av rörelse och fart i modernistiska skönlit-
terära texter i allt större utsträckning kom att formuleras i en diskurs som utgår
från modernitetens bildmedier, inte minst filmmediets rörliga bilder.68

Hos Asklund förstärker också den i dessa sammanhang levandegjorda naturen
den vitalistiska tanken i boken: träd och växter tycks röra sig, tycks få liv. Detta
finner man exempel på även när det inte rör sig om skildringar av förflyttningar.
På flera ställen i boken placeras perspektivet och den visuella upplevelsen hos
växter, ”[h]undlokorna står som två rader vita konfirmander utefter vägen och
ser kyrkfolket tåga förbi” (s. 36). I en annan sekvens heter det att ”träden ser
undrande efter honom [Fredrik Storm]” (s. 185 f). Det är inte de facto så att
blommorna och träden här har fått liv som vore de någon form av övernaturliga
sagoväsen. Det är istället berättaren som metaforiskt förklarar sitt val av synvin-
kel, och som i dessa citat är fokalisatorn. Dessa plötsliga förflyttningar av syn-
vinkeln skapar också filmliknande intryck hos läsaren. Operationen påminner
inte så lite om en filmisk klippteknik där en ny kameravinkel för ett ögonblick
ger ett annat perspektiv på det som syns i bild. Det är också värt att notera att
dessa val av synvinkel utgörs av fasta punkter på avstånd, vid sidan om en väg.
Det som fokuseras är människor i rörelse. Samtidigt förstärks den vitalistiska
idén här. Blommorna och träden är levande växter som tillskrivs mänskliga drag.
Människan och växtriket närmas varandra, visualitet och vitalism vävs på så sätt
samman.

Åter till Fredrik Storm på tåget; det filmliknande förstärks ytterligare i denna
passage, då minnen väller fram i Fredrik Storms inre när han sitter och ser ut ge-
nom tågfönstret. Kvinnan på platsen mittemot honom ”ler halvblinkande mot
hans minnesbilder, som rullas upp av den fasta rösten och får otydliga konturer
på hans svensk-amerikanska jargong” (s. 140). Visualiteten framträder här som
en dubbelexponering: dels i form av minnesbilder i Fredriks inre (från både Ri-
deby och Amerika), dels i form av de landskap han genom tågfönstret ser fara
förbi. Tydligast blir mötet mellan landskap och minne i liknelsen ”himlen är blå
som en spårvagn på Vasagatan”. Den himmel som Fredrik ser direkt och som
oförmedlat leder hans tankar till staden i form av en blå spårvagn vilken han
kanske nyss sett i det Göteborg som tågresan utgår från.69 Det rör sig dessutom
om ett uttryck för en modernitetens blick då åsynen av himlen genast leder till en
jämförelse med färgen på en spårvagn. Naturen uppfattas utifrån en modern, ur-
ban erfarenhet.70 Ett markeringsord som tydligt signalerar att denna tågreseskild-

–––––––––
67 Danius, s. 144.
68 Danius, s. 144 och 155.
69 Det skulle även kunna röra sig om minnet av en spårvagn på Vasagatan i Stockholm. Att det skulle

röra sig om Vasagatan i Stockholm stärks möjligen av ett annat ställe i romanen, då det explicit ta-
las om ”parken vid Vasagatan” i Stockholm (s. 137).

70 Anna Williams pekar på det motsatta i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan; bönderna som kommer in
till staden har med sig sin erfarenhet av livet på landet och jämför det urbana med naturen, se
Williams, s. 39.
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ring imiterar film är formuleringen om hur Fredrik Storms minnesbilder ”rullas
upp”. De vevas liksom fram som filmen på en filmprojektor.

När Långa Kalle förstår att Fredrik Storm är på väg hem till Rideby igen blir
han eftertänksam, och hans tankegångar kopplas samman med åkande och för-
flyttningar på landsbygden. Först ser han ett tåg och föreställer sig hur Fredrik
sitter på ett säte i någon av vagnarna och betraktar Rideby. Långa Kalle är såle-
des fokalisatorn, som i sitt inre skapar en egen fokalisator, den tänkte Fredrik på
tåget:

Långa Kalle står med ena foten på fotsteget till bussen och ser tåget gå;
han har en underlig förnimmelse av att Fredrik borde vara med det, att
Fredrik kanske sitter där någonstans i vagnarna och ser på honom, ser ho-
nom stå här, med en utsträckt hand på den stora bussen, ser den lilla sta-
tionen med dess ständigt krattade grusgångar, de små gräsplanteringarna,
som är toviga, luddiga, svagt gröna i förvårens dagar, ser kyrkan där bak-
om, den långa, vita vägen (s. 129)

Och så fortsätter uppräkningen av Fredriks tänkta synintryck. Kalle tänker att
han, Fredrik, bland annat ser kyrkan, järnvägsstationen och olika kvinnor i Ride-
by. Långa Kalle blir vemodig i sinnet: ”[a]llt detta drar förbi inom honom, dun-
kelt aningsfullt, en stark beklämning griper honom medan han ser tåget dundra i
väg, försvinna i kröken vid ån, norr ut, mot staden, mot något okänt och främ-
mande, avlägset och skrämmande —” (s. 130). Därpå kliver Kalle upp i sin buss
och kör hem, och här följer ytterligare en filmisk upplevelse. Nu är det Kalle
som blickar ut genom vindrutan i bussen:

[e]n blick till vänster: stinsen går in, flaggan under armen, en blick till
höger: stora vägen, ett ensamt brett bilspår. Så vrider han på ratten, bus-
sen svänger upp, framför honom ligger den breda, vita vägen. Långt borta
skymtar stugorna, gårdarna, torpen.
     Aprilskymningen kommer, han tänder lyktorna, två ljuskvastar slår ut i
det tunna mörkret över vägen. Långt borta ser han skogen, stor och mörk.
Små stjärnor blinkar mellan topparna [---]. Det lyser gult i fönstren, vä-
gens enruskor skymtar framför vindrutan som dunkla skepnader, vilka
dyker upp och försvinner, en lång procession som slutar först vid avtags-
vägen till villan (s. 130 f).

Här får det landskap som genomkorsas liv, precis som i fallet med Fredrik
Storms tidigare nämnda tågresa. I Långa Kalles fall är det enruskorna som får
lätt antropomorfa drag och beskrivs som ”dunkla skepnader, vilka dyker upp och
försvinner, en lång procession”. Denna passage uppvisar tydliga likheter med
filmmetaforen i den ovan berörda skildringen av en handelsresandes bilfärd;
också Långa Kalle ser bakom ratten i sin buss en framrullande film på vindrutans
bildfält.
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Så kommer Långa Kalle hem, och att han blir nedstämd har att göra med hans
tankar på att även han kunde ha gjort som Fredrik. Han frågar sig själv: ”varför
var jag inte med? Varför följde jag inte honom och gav tusan i det här?” (s. 132).
Långa Kalles fantiserande om hur Fredrik sitter på tåget och ser ut, ser Rideby
och dess historia fara förbi, blir alltså en sammanfattning av hans längtan att
själv få göra som Fredrik. Kalle kan tydligen gott tänka sig att ge ”tusan i det
här” och lämna landsbygden och Sverige bakom sig. I dessa scener framträder
moderniteten inte bara i form av modernitetens mer konkreta, materiella ikoner
(här i form av tåg och buss) utan också, och kanske framför allt, som en moder-
nitetens erfarenhet. Det rör sig här om erfarenhetens såväl perceptuella som
känslomässiga sidor. De moderna transportmedlen genererar visuella, filmlik-
nande upplevelser, och dessutom framträder den moderna människans längtan
bort från det lilla samhället på landsbygden in till städerna och ut i den stora,
moderna världen. Långa Kalles förstämning grundar sig i en känsla av att något
har gått förlorat: han tog inte tillfället i akt, han tog inte chansen att ge sig av när
han hade den.

Nya tongångar — i radion och på dansbanan
Moderniseringen av Rideby tar sig också uttryck i att olika populärkulturella fe-
nomen introduceras på landsbygden. Förutom filmmediet, som har diskuterats
ovan, fyller skildringar av dans och jazzmusik en funktion i berättelsen om Ride-
byborna. Dansbanan är jämte kyrkan den viktigaste och mest frekventerade sam-
lingsplatsen i trakten. Det är inte bara för nöjes skull som män och kvinnor ser
fram emot helgernas danskvällar; det handlar också om en sexualitetens mötes-
plats. Här flirtas det och vänslas det flitigt, och här drömmer man — främst de
unga romankaraktärerna — om att finna kvinnan eller mannen i sitt liv. Dansba-
nan präglas till en början av en erotisk atmosfär som tar sig uttryck i blickarnas
erotiska spel. Så småningom övergår det till fysisk, kroppslig sexualitet. Det är i
första hand de kvinnliga romankaraktärerna som är medvetna om hur deras yttre
värderas. Det är de som låter sig betraktas, medan männen är de som betraktar:
”Inga stod i ett hörn och glödde dunkelt med målade läppar och lockande nakna
armar” (s. 8). Strukturen mannen betraktar — kvinnan betraktas återfinns alltså
även i denna roman, precis som i Kvinnan är stor.

Så blir det dags för dans, och Inga förs ut ”bland blickarna i en gammalvals”
(s. 87). Från dansbanan finner sedan paren vägen bort till undanskymda ställen i
omgivningarna. Sambandet mellan sexualitet och visualitet släpps dock inte hel-
ler nu. Istället sker en överflyttning av blicken till traktens unga pojkar som vill
smygtitta på de erotiska scener som utspelar sig när ”[d]e yngsta pojkarna
smusslar undan vinskvättarna och drar sig till stallskullen, dricker ur vinet och
smyger sedan ut på spaningsjakt efter de ömmaste scenerna i ladorna utmed vä-
gen. [---] På knä i gräset, ett brännande öga mot kvisthålet, synen går in i ditt hu-
vud, sjunker ner i ditt inre med flickskinn, svångremsklirr och tunga andetag” (s.
89 f.). Läsaren får ta del av händelsen via pojkarnas smygtittande. Man dras
närmare upplevelsen i och med att tilltalet plötsligt förskjuts från tredje till andra
person. Det du som används är lika mycket riktat till läsaren som till pojken ifrå-
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ga. Läsaren tvingas in i voyeurens position på ett sätt som liknar effekten av vis-
sa scener i Kvinnan är stor (se ovan, s. 66 och 77 f).

Den musik som Fredrik, Kalle och de andra i Rideby lyssnar på fyller också
tematiskt omfattande funktioner. Som exempel kan nämnas konflikten mellan
gammal och modern musik. Denna konflikt kan läsas som en sida av relationen
mellan gammalt och nytt, mellan modernitet och tradition, som gestaltas i roma-
nen.71 När Fredrik Storm och Eva ska gifta sig blir läget spänt. Kamp uppstår om
vem som ska stå för underhållningen: de äldre dragspelsmusikerna eller ungdo-
marnas jazzband. In i kyrkan tågar så

torparna, Fredriks ungdomsvänner, och till slut spelmännen, som Nils
skaffat från det närbelägna stationssamhället. Det var unga pojkar med
saxofon och trumpeter, dragspel och fioler samt en stor trumma, på vilken
stod textat: Sven Eriksson and His Band. Rallarna grinade åt dem och
menade sinsemellan att det nog skulle bli en konstig musik, de tänkte på
sina spruckna fioler hemma i Långa Kalles villa, som Nils, dem ovetan-
des, hade smugglat med under fotsacken på trillan och efter vigseln tänkte
sticka dem i händerna för att musiken från kyrkan och ner till vägen
skulle bli av det gamla, hederliga slaget (s. 229 f).

Vem avgår då med segern? Faktum är att de båda musikbanden samsas om ut-
rymmet på bröllopsfesten. De turas helt enkelt om att spela, ömsom en hambo,
ömsom en ”sugande slow-fox” (s. 237). Det rör sig här om ett uttryck för moder-
nitetens kluvenhet och vacklan mellan det gamla och det nya. Samtidigt vilar det
något typiskt folkhemskt över scenerna som utspelar sig i samband med denna
bröllopsfest. Folkhemmet och den svenska modellen håller försiktigt på att ta
form. Istället för att välja enbart det ena eller enbart det andra, slår man in på den
medelväg som kommit att bli något av ett signum för den så kallade svenska
modellen och uttrycket ”lagom”. I skildringen av bröllopsfesten tar sig detta ut-
tryck i den musikaliska kompromissen mellan nytt och gammalt.

Musiken behöver emellertid inte vara levande, framförd av musiker på plats i
ett ”här och nu”, i samband med danskvällar och andra evenemang. Musiken kan
också vara medierad på olika sätt. Den kan till exempel vara inspelad på skiva.
Elins äldre syster, Inga, återvänder hem efter en utflykt till staden, och hon har
”en grammofon med sig”. Hon spelar ”’Moonlight over Colorado’ och ’Aunt
Hagars Blues’ (Ted Lewis and his band)” (s. 73). Grammofonspelaren och ski-
vorna är ting, modernitetens ikoner, som förs från stad till land: det berättas om
Inga att hon ”hade varit i Köpenhamn med bilagenten, de hade dansat på barerna
vid Ströget och ätit fina middagar på Drachmanns Kro, besökt Zoologisk Have
och åkt karusell i Tivoli” (s. 73). Den musik som Inga för med sig tillbaka hem
från den urbana världen skapar hos henne minnen och drömmar. Hon fylls ”av
längtan efter Söderhavet, Monte Carlo och Paris. Så spelade grammofonen, hög-
re och högre, nätterna igenom” (s. 73). Musiken på skivorna genererar en mo-
–––––––––
71 I nästa kapitel, som handlar om jazzmusikens funktion i romanen Fanfar med fem trumpeter,

kommer jag att mer ingående redogöra för musikanknytningarnas betydelse för Asklunds verk.
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dern erfarenhet, längtan efter det moderna, det urbana och kontinentala. Detta
kan ses som en förlängning av den distansering som grammofonspelaren i sig
skapar: musikerna som framför musiken är inte närvarande, grammofonskivan är
bara ett spår efter deras framförande.72 Denna frånvaro skapar dessutom en från-
varokänsla hos Inga: hon drömmer sig bort från den plats hon befinner sig på, till
andra miljöer, miljöer som med musikens hjälp manas fram i hennes inre. I
drömmen flyr hon från landsbygden till städerna; i verkligheten har hon återvänt
från städerna hem till byn.

Även radion fungerar som förmedlare av den nya, moderna musiken som
främst representeras av jazzen. Via radioapparaterna når jazzmusik från den stora
världen ända hem till stugorna i lilla Rideby:

[f]rån rymden kommer toner; man hör dem också i de små torpen, där sil-
keslätta rökar stiger ur skorstenarna och de gamla sitter med lurarna för
öronen och lyssnar till dansmusiken från Savoy: en midnattsrumba, en
sugande slow-fox, hot-jazzens synkoper och trumpeternas fanfar — sedan
är det tyst i etern: bara nattvindens sus och bullret från dunkla städer i vila
och sömn (s. 248).

Att radiosändningar redan har hunnit bli en vana för många märks när Fredriks
radioantenn blåser omkull i ett oväder: ”[d]et blir så tyst i Brandstugan, man är
van vid högtalaren borta vid fönstret mot öster. [...] det är så tomt och tyst” (s.
249). Känslan som sprider sig i den tysta stugan blir här ett uttryck för hur radion
under 1930-talet kom att leva ”på det moderna samhällets skräck för tystnaden”,
som Johan Svedjedal uttrycker det.73 Lite senare är skadan reparerad, men då re-
agerar Fredrik negativt inför en ”jazzsymfoni från München — en fanfar med tio
trumpeter” som han också kallar ”[f]örbannade vrål!” (s. 267 f). Fredrik är ambi-
valent när det gäller det moderna: han har ju återvänt hem till byn och sin gård,
flytt den stora världens larmande städer och alienerande ångest. Det är närheten
till naturen och till ett sammanhang han kan greppa och känna sig som en del av
och arvtagare till, som har lockat honom tillbaka. Den hysteriska musiken i radi-
ons högtalare stör denna känsla, den oroar Fredrik Storm: ”[r]iv ner antennen!
Låt natten tystna!” tänker han (s. 268). Fredriks ångest beror dels på den larman-
de onda världen därute som han blir påmind om via radions musiksändning, dels
på det faktum att både hans far och hans första stora kärlek, Karin, har gått ur ti-
den medan han var bortrest. Dessa känslor tar sig bland annat uttryck i Fredrik
Storms förhållande till musiken och radiomediet.

Att musiken är av betydelse för romankaraktärerna i Lilla land märks också i
skildringen av den kyrkliga verksamheten i Rideby.

–––––––––
72 Jämför Danius, s. 101.
73 Johan Svedjedal, ”Lidandet och lyckan. Intellektuella i Vilhelm Mobergs trettiotalsromaner” i Gu-

run och grottmannen. Och andra litteratursociologiska studier, Stockholm 1996 (s. 45-67), citatet
från s. 58.
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Kyrkan i Rideby
Kyrkan spelar utan tvekan en viktig roll i skildringen av syntesen mellan gam-
malt och nytt i Rideby. Den blir en arena där moderniseringen framträder. Kyr-
kan blir på många sätt ett centrum där människor möts, där dispyter och olika
förhållningssätt kommer till uttryck.74 Jag vill betona att jag i det följande inte
har för avsikt att teckna någon heltäckande bild av den svenska kyrkan eller
kristendomen och dess relation till moderniteten, för att visa på hur väl Asklunds
skildring stämmer överens med den samtida situationen på detta område.75 Istäl-
let kommer jag att göra ett antal nedslag i romanen i syfte att försöka klargöra
kyrkans betydelse såväl för romankaraktärerna som för moderniseringstematiken
i Lilla land. I vissa avseenden fungerar kyrkan i romanen som ett nav utifrån vil-
ket flera viktiga teman utgår. Detta gör emellertid inte Lilla land till en positiv,
bejakande skildring av vare sig religion i allmänhet eller kristendomen i synner-
het.76 De positiva värden som kommer till uttryck rör inte främst religiösa, krist-
na eller teologiska frågeställningar utan mer de sociala aspekter som hänger
samman med kyrkan.

Skildringen av kyrkan framträder i flera fall via intermediala inslag — dels
som anknytningar till bildkonst, dels som musikanknytningar. En social och
konstnärlig verksamhet som körsång engagerar flera av Ridebys invånare, och
vidare finner man hur de flesta av byborna besöker kyrkan vid bröllop, begrav-
ningar och gudstjänster/mässor på söndagarna, till synes utan att för den skull
vara särskilt engagerat troende kristna.77 På så sätt kommer en aspekt av moder-
niteten, sekulariseringen, till uttryck i Lilla land. I kapitlet ”Druvor i Småland”
(s. 164-197) kan man dock notera ett undantag: Per Berg, som är fosterfar åt
Fredrik Storms yngre syster Lill-Anna, har upplevt ett religiöst uppvaknande.
Han vill emellertid i första hand ha sin tro, och inte den sociala tillvaron tillsam-
mans med andra i tron likasinnade. Hans tro är mer förankrad i naturen än i den
religiöst organiserade gemenskapen: ”[d]et var inte längre den kvava känslan av
ångest och tro på bönemötet i den trånga lokalen utanför Jönköping, det var jor-

–––––––––
74 Jag är medveten om att begreppet ”kyrkan” är mångtydigt. Det bör dock i mina resonemang fram-

gå huruvida jag syftar på kyrkobyggnaden eller trossamfundet Svenska kyrkan. Framförallt är det
den fiktionens kyrka som är uppförd i Rideby i Lilla land och skildringen av dess religiösa och so-
ciala verksamhet som jag här diskuterar, om än med en och annan kontextualisering. För en be-
greppsdiskussion rörande ”kyrkan”, se Thidevall, s. 55.

75 För en ingående redogörelse för hur den svenska kyrkan förändrades av och förhöll sig till moder-
niteten och moderniseringen av Sverige, hänvisar jag till Thidevalls avhandling.

76 Jämför Gunnar Eidevalls påpekande om att Asklund var kritisk mot mormonernas religion
(Asklunds far var mormon), se Eidevall, s. 87 f. I Lilla land finner man förvisso ingen explicit ned-
görande kritik av den svenska kristna kyrkan, även om en skeptisk hållning tycks framträda, inte
sällan som något av en drift med kyrkans män. Som exempel på det sistnämnda kan anföras den se-
kvens i vilken prästen vid sitt skrivbord plötsligt får oväntat besök: ”prästen vände sig om i länsto-
len, sköt undan grogglaset bakom en bröstbild av Dante på skrivbordet” (s. 76). En bild på just
Dante gör att scenen med den (i smyg) groggdrickande prästen framstår som något av en gudomlig
komedi.

77 I takt med att kyrkan, vad gäller den religiösa tron, tappade mark och samhället kom att sekularise-
ras ”förstärktes dragen hos kyrkan att vara en privat angelägenhet, en plats där viktiga händelser i
individens livscykel manifesterades” skriver Thidevall, s. 255.
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dens frid, en ny morgons skimmer och det stora löftet från en rik och vacker
dag” (s. 170).78 Per Berg och hans familj bor träffande nog i det så kallade bibel-
bältet, i trakterna strax utanför Jönköping.

I Rideby, som är den huvudsakliga platsen för romanens händelseförlopp, ser
det annorlunda ut. Till och med Fredrik Storm som har återvänt från Amerika ut-
nyttjar här möjligheten till kyrkobesök om söndagarna, utan att han på något sätt
tycks omfatta den kristna tron. Till att börja med är det vägen dit, själva prome-
naden till kyrkan, som Fredrik Storm sätter värde på: ”[d]et var så skönt att gå dit
på söndagsförmiddagen, bygden låg stilla, tyst, alla torpare vilade [...] det föll
honom bara in att ta den där sköna promenaden varje söndagsmorgon och kom-
ma fram till kyrkan, där kvinnorna stod i flockar utanför granhäckarna och nyfi-
ket betraktade honom” (s. 218). Lite längre fram beskrivs hans upplevelse inne i
kyrkan, hur han satt ”där i kyrkan och hörde orgeln, lyssnade till sången och
prästens predikan. Det var så rogivande” (s. 218). Här är det i princip allting som
inte har med det religiösa att göra, som driver Fredrik Storm till kyrkbacken, det
vill säga den sköna promenaden dit, samt sången och musiken i kyrkan. Förvisso
nämns också predikan, men det framgår inte att dess innehåll eller budskap på
något sätt skulle generera religiösa tankar eller känslor hos Fredrik Storm. I den-
na passage kommer också en av de sociala aspekterna fram: kvinnorna som
”nyfiket betraktade” bygdens återbördade son, Amerikaresenären Fredrik Storm.
Kyrkbacken är före och efter sessionerna inne i kyrkan samlingsplatsen där man
utbyter nyheter och skvaller. På andra ställen i romanen kan det heta att ”[p]ratet
surrar på kyrkvallen. Klockaren är med och nosar” (s. 42). På det hela taget kan
man också i skildringen av kyrkan läsa in folkhemstankens jämkande förhåll-
ningssätt; kyrkan har en funktion att fylla, även om man inte ställer upp på dess
värdegrunder och religiösa sidor. Som mötesplats och sammanhållande kraft blir
den en kompromiss som inrymmer troende och icke troende, kvinnor och män,
personligheter, ståndpunkter och temperament av många olika slag.

Mer socialt viktig än verkligt religiöst förankrad — så ser alltså kyrkans roll
ut för byborna i Lilla land. Och detta kan förstås läsas som en skildring av en er-
farenhet som låg i tiden. Sekulariseringen bredde, parallellt med en rad andra
moderniseringstendenser, ut sig i det svenska samhället liksom i stora delar av
den övriga världen.79 Kyrkan i Asklunds berättelse kan relateras till både tradi-
tionen/landsbygden och till moderniteten. Ridebys kyrka kan till att börja med
ses som en del av landsbygden och den därmed förknippade traditionen, känslan
för det förgångna.80 Den tas i bruk vid viktiga personliga ceremonier och högti-

–––––––––
78 Jämför med Thidevall, som menar att religion blev något valbart för den enskilde individen — som

så mycket annat i det modernitetens utbud som erbjöds individerna i det framväxande moderna
samhället. Se Thidevall, s. 251.

79 Se Thidevall, bland annat s. 15, 18 f, 251 och 255. Jämför också med Torsten Pettersson som räk-
nar sekulariseringen till en av de viktigaste utvecklingstendenserna som kännetecknar modernite-
ten. Se ovan, s. 31 och 34.

80 Jämför Thidevall, s. 14. Thidevall pekar på hur både arbetsliv och kyrka var knutna till jorden och
de agrara näringarna i det traditionella (till skillnad från det moderna) samhället. Vad som sker i
Lilla land, om man utgår från kyrkoskildringen, är att kyrkan blir en arena på vilken olika motsätt-
ningar mellan modernt och traditionellt spelas ut mot varandra.
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der, som vid Fredrik Storms fars och Karins begravningar, vid Fredriks och Evas
och vid Långa Kalles och Emmas bröllop. Vad gäller de två bröllopen, som
skildras på väl tilltaget utrymme i texten, är det till största delen festligheterna,
och inte så mycket ceremonierna i kyrkan, som beskrivs.

Ett annat uttryck för att kyrkan hänger samman med traditionen och lands-
bygden och alltså det som inte står för modernitet, är det sätt på vilket kyrkan
dels vävs samman med, dels ställs mot naturen och sexualiteten.81 Naturen och
det religiösa möts kanske allra tydligast i skildringen av Per Bergs tillvaro; denne
hyser starka känslor såväl för religionen som för det småländska landskap han
lever i. Hans upplevelser av naturen formar sig, som tidigare nämnts, till andliga
ögonblick: ”han var väckt ändå, dagen här hade väckt honom andligen, hans
egen jord här, de där låga tallarna i skogsbrynet och ljungbältet” (s. 170). Berg
tycks fatta naturen panteistiskt, som att Gud finns i allt. Vidare finner man att
kyrkan och naturen har jorden gemensam: upp ur jorden växer blommor och
träd, samtidigt som människor begravs i den. Vissa sidor av en kristen livssyn
och vitalistiska tankegångar förenas i gravmotivet. Huvudberättelsens inledande
kapitel i Lilla land heter ”Torpargravar”.82 Genom gravmotivet vävs det levande
och det döda, det förflutna och det kommande, samman: ”torpargravarna, som
blommar evigt av ständigt nya blommor” (s. 33). Detta syns tydligt också när
Fredrik Storm vid ett tillfälle står vid sin fars, ”Johannes grav i lä från granhäck-
en, Eva är havande och klockorna dånar, nya ekon väckas till liv i åsarna” (s.
271). Gravarna fungerar som en bild för hur det gamla, det förgångna, ersätts av
och blir — både bildligt och bokstavligt talat — en grund för kommande genera-
tioner och det nya som är på väg.83 De gravar som så ofta omnämns i Lilla land
blir en del av en livssyn som både kristendomen och vitalismen kan omfatta, om
än inte på samma sätt. För vitalismen är gravarna i jorden bara en anhalt i en cy-
kliskt framåtskridande livsprocess; det som dör hamnar i jorden och förmultnar
och blir till jord och så småningom åter nya livsformer, nya generationer och så
vidare i en evig livscykel. Ur kristendomens perspektiv är rörelsen rätlinjig: sjä-
len lämnar den som dött, för att hamna i himlen eller helvetet. I Lilla land aktua-
liseras den vitalistiska, livsdyrkande hållningen i högre grad än kristendomen.
Den process som tecknas framstår som en evigt fortgående, cirkulär eller spiral-
formad rörelse i vilken ständigt nya livsformer föds.

När det gäller förhållandet mellan sexualiteten och det kyrkliga, framträder
detta främst som underliggande spänningar mellan romankaraktärerna. Den sex-
–––––––––
81 Sexualiteten, kärleken och naturen framträder många gånger i Lilla land i ett bildspråk som påmin-

ner om det i ”Höga visan” i Bibeln. Bibeln eller Den Heliga skrift. Gamla och Nya Testamentet, de
kanoniska böckerna (1917 års översättning) var den utgåva som var aktuell för Asklund.

82 Man kan också vad gäller gravmotivet jämföra med Edgar Lee Masters Spoon River Anthology
(1915): på ett likartat sätt får de döda komma till tals hos både Asklund och Lee Masters, vars hela
diktsamling som bekant består av repliker eller uttalanden från de döda som en gång levde i det lilla
samhället Spoon River. Hos Asklund är det i den berusade Långa Kalles föreställningsvärld som de
döda för ett ögonblick tycks levande (s. 29 f). Att Asklund läste Lee Masters omtalas bland annat i
Asklunds ”Exposé utan program”, s. 9 och i Brokigt sällskap, s. 108.

83 Jämför med en liknande passage hos Ivar Lo-Johansson, kapitlet ”På sextusen års grund” (I och II),
s. 5-46 i hans roman Kungsgatan, Stockholm 1935: ”[o]vanför, på en kulle, över en stenåldersbop-
lats som beräknats till sextusen år, låg byn”, s. 17.
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uella driften kommer inom den kyrkliga gemenskap som skildras i romanen till
uttryck i outtalade samförstånd och sexuellt laddade blickar. I detta sammanhang
är det tydligaste exemplet de intriger som utspelar sig runt kantorn och de kvin-
nor som på olika sätt kommer honom nära. Själv är kantorn svag för Karin, men
hon tycks inte lägga märke till honom. Istället är det ”Syndiga Elin” (s. 41 f) som
förälskar sig i kantorn. Till slut faller han också för henne och bryter förlovning-
en med sin fästmö som bor på annan ort (Motala). Mot slutet av romanen väntar
Elin och kantorn sitt första barn tillsammans. Som kyrkans representant i berät-
telsen ställs alltså kantorn inför en jämfört med kyrkans traditionella synsätt ny
och modernare syn på äktenskap och samliv.

Både vad gäller Karin och Elin spelar seendet stor roll för känslorna. I början
av berättelsen skildras ett möte i Ridebys kyrka. Kantorns blick spelar över bland
annat Karins kropp. Han ”letar med ögonen på Karins bröst: små äppelhalvor; de
lyftas, sänkas i en mjuk rytm” (s. 36). Lite senare inleder han ”sången med an-
siktet mot Karins dunkla ögon” (s. 41), varpå man i följande passage förstår hur
starka kantorns känslor för Karin är:

hennes bröst spännas och läpparnas smala klyfta lyser till: sången går ut,
tonerna, smärtan, ensamhetens fria sång, kärlekens vaknande kallelserop.
Blodsus, tonsus. Han ser på mig: jag sjunker. Hon ser på mig: jag flyger.
Himmelsfärd och syndafall, kysslystnad och svala smekningar. Kanske
Eva sjöng i paradiset, kanske Adam hade små mustascher? (s. 41).

Här får läsaren återigen ta del av en tämligen sekulariserad kyrkomiljö. Sexuali-
teten, inte religionen, står i centrum till och med för kyrkans man, kantorn. Det
visuella inslaget förstärks genom det skifte av fokalisator som plötsligt sker:
kantorn ser Karin, sedan ser hon att han betraktar henne, varpå fokalisationen
åter flyttas över till kantorn. I kyrkan, i Guds hus, kan sexualiteten ”bara” fram-
träda — som i citatet — i form av ögonkast och utbyte av blickar. Här integreras
den erotiska upplevelsen och dess synintryck med musikaliska inslag och kristna,
bibliska referenser. Kantorn ser för sitt inre sig själv och Karin som Adam och
Eva och undrar om Eva sjöng i paradiset så som Karin för ögonblicket sjunger i
kyrkan. Kantorn upplever en konflikt mellan sina lustkänslor och sin position
som en man i kyrkans tjänst. Det rör sig om både ”himmelsfärd och syndafall”.
Jag tänker inte gå djupare in i detta för kantorn känsloladdade ögonblick, utan
istället peka på hur händelseförloppet i kyrkan fortskrider. För det är vid åsynen
av ”Syndiga Elin” som den erotiska stämningen i kyrkan blir som allra mest på-
taglig. Det heter att

[v]i har sett henne. Drängarna har sett henne, torparna, prästen, kantorn.
Hon är bygdens röda Venus, vällustig som månskenet genom en log-
springa och eggande som en hövolm på Fjärilsslätten.
     Hon står där på gången, fräckt leende, med pojkarnas huvudvridningar
omkring sig och får en extra sträng blick från prästen. Kvinnorna granskar
hennes fylliga figur i den vita klänningen, torparna tittar sömnigt på hen-
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nes fasta vader. Håret är kortklippt över den fria nacken, där senorna
spelar vid varje rörelse på hennes övermodiga huvud. Hennes höfter vag-
gar när hon går fram och böjer knä vid altarringen. Prästen ger henne
motvilligt oblaten och den bleke adjunkten håller kalken med vinet i ett
hårt grepp. Hon får en kort klunk, rör den lysande tungan runt sin syndiga
mun och ser fräckt ut i dammbanorna från solstrålarna ur fönstren. Poj-
karna rodnar ända upp till pannan, hon har en svag doftring av billig eau-
de-cologne kring halsen, hennes vita händer ligger säkert på den breda
ringen av röd sammet och brösten lyftas tungt vid hennes lugna andetag
— (s. 41 f).

Det anmärkningsvärda i denna utförligt visualiserade beskrivning av kvinnan är
att hon så starkt utstrålar det syndiga, vällustiga och sexuella — när hon är i kyr-
kan och tar emot nattvarden. För att understryka skillnaden gentemot Karin,
kvinnan som är föremål för kantorns känslor och som jämförs med Eva i paradi-
set, beskrivs Elin som bygdens Venus, alltså en fruktbarhetens och kärlekens gu-
dinna, en icke-kristen mytologisk kvinnogestalt. Att kantorn och Elin så små-
ningom blir ett par kan i detta sammanhang förstås som ännu ett olikheternas
möte i Lilla land: den kristna kyrkan personifierad av kantorn går in i en relation
med ”bygdens röda Venus”, kärleksgudinnan från antik mytologi, här personifie-
rad av Elin. I prosadiktsamlingen Frukt finner man också några intressanta texter
med hänvisningar till antik mytologi. Tre prosadikter i rad har titlarna ”Afrodite i
skärgården”, ”Okänd Eros” och ”Dum Venus”.84 Den sistnämnda dikten är direkt
misogyn och ger en bild av kvinnan som förföriskt kärleksobjekt som förlorar
sitt värde efter den sexuella akten. I denna dikt finner man svårligen något av
vitalismens kvinnohyllande hållning, som annars är så vanlig i Asklunds texter.
”Afrodite i skärgården” är däremot en enda storslagen lovsång till kvinnan, om
än i mytologisk skepnad. Nu är det förstås vanskligt att göra för stor poäng av
epitetet bygdens Venus, men att det verkligen rör sig om en skildring av ett möte
mellan en öppnare sexualitet mer i takt med tiden än åtminstone kyrkans värde-
ringar och den relativt sett mer kyska kristendomen råder det ingen tvekan om.
Paret Elin och kantorn personifierar kyrkans möte med något nytt.

Vidare blir det tydligt hur gestaltningen av Elin är utformad som betraktelser
av henne. Drängarna, torparna, prästen, kantorn, de andra kvinnorna och de unga
pojkarna i kyrkan ser henne och reagerar på vad de ser, antingen med skepsis el-
ler med åtrå. I det långa citatet ovan inleds betraktandet av Elin med ett vi, ”[v]i
har sett henne”. Det finns i detta textställe ingen annan logisk förklaring än att
det är ett vi som skapas av författaren och berättaren: det är alla i kyrkan närva-
rande, men också vi läsare som bjuds in till beskådandet av den syndigt bedåran-
de Elin. Och i likhet med några av de resonemang som fördes i föregående kapi-
tel om kvinnogestalterna i Kvinnan är stor rör det sig enligt min mening också
här om ett voyeuristiskt betraktande. Dels sparas det inte på den visualiserande
erotiseringen av kvinnokroppen i skildringen av Elin, dels anspelar en liknelse

–––––––––
84 Asklund, Frukt, s. 113-119.
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som ”vällustig som månskenet genom en logspringa” direkt på ett voyeuristiskt
smygtittande.85

Passagen med Elin i kyrkan framstår närmast som en skildring av en scenisk
händelse. Och Asklunds Venuslika Elin tål att jämföras med en annan scenisk
Venusgestalt ur litteraturhistorien: Emile Zolas Nana (1880). I inledningskapitlet
till Zolas roman framträder Nana på en teater i Paris. Hon spelar rollen som just
Venus i ett teaterstycke som bär titeln ”Blonda Venus”. Hon beskrivs flera gång-
er som en Venus förknippad med färgen rött, alltså den färg som också Asklunds
Elin — ”bygdens röda Venus” — attribueras med. Nana har sitt ”långa rödblon-
da hår”, ”sin lilla röda mun” och rodnande kinder.86 Både Elin i kyrkan och Nana
på teaterscenen är dessutom klädda i vitt.

Skildringarna av teatern och kyrkan i de båda romanerna liknar också var-
andra på fler sätt. Lokalernas belysning påminner om varandra: ljuset under ljus-
kronan i teatersalongen ”mildrades av det fina damm som virvlade upp”, medan
Elin i Rideby kyrka ser ut i ”dammbanorna från solstrålarna ur fönstren”. Både i
kyrkan och på teatern framförs musik; samtidigt som Elin tar nattvarden ljuder
körsång och orgelmusik, medan Nanas teaterstycke innehåller många sång- och
musiknummer. Om Asklunds kyrkoepisod låter sig läsas som en tydligt scenisk
episod i vilken kyrkorummet närmast antar formen av en teatersalong, finner
man hos Zola hur teatern — av teaterdirektören själv — istället jämförs med en
bordell.87

Nanas och Elins syndfulla uppenbarelser framstår också på ett likartat sätt
som provokativa och utmanande i sina respektive sammanhang. I Elins fall be-
står kluvenheten i att hon framträder med en så uppenbart sexuell utstrålning i
just kyrkan, medan Nana beskrivs som en skådespelerska och sångerska som
”inte hade talang för två öre men [...] hon hade något helt annat att komma med”,
och vad detta helt andra är råder det inga tvivel om: ”nu härskade hon över var-
enda man i salongen. Kättjan, som strålade ut från henne [...] hade utbrett sig allt
mer och fyllde nu hela teatern. Hennes minsta rörelse andades åtrå”.88 De båda
kvinnliga romankaraktärerna gestaltas som attraktiva och av männen åtrådda,
och deras sexualitet lyser starkare än något annat i de miljöer de för tillfället be-
finner sig i. Det syndiga och det sexuella i Elins fall förstärks om man på detta
sätt tänker sig henne inte bara som Venuslik i allmänhet, utan också som lik
Venus i Nanas rolltolkning.

I den ovan citerade kyrkoscenen skapas föreställningen att Elin står för något
som inte har med kyrkan att göra. Hon är ett hot mot ordningen, både gentemot
kyrkan som sådan och mot den sociala ordningen i Rideby. Likväl är det hon
som längre fram i berättelsen uppvaktar kantorn. Hon börjar arbeta för honom
och blir så småningom hans kvinna. Hur ska denna omvändelse tolkas? Är det en
drift med kyrkan från Asklunds sida? Eller är det tvärtom ett finstämt, lågmält
bejakande av kyrkans möjligheter att rädda människor som lever eller har levt på
–––––––––
85 Just smygtittandet genom en springa i en lada dyker upp längre fram i berättelsen, efter det att en

kväll vid dansbanan mynnar ut i olika erotiska aktiviteter, se ovan, s 116 f.
86 Émile Zola, Nana (1880), övers. J. Gunnarsson, Stockholm 1974, s. 17 f.
87 Zola, s. 7 och 32.
88 Zola, s. 18 och 29.
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gränsen till socialt elände? Man kan också välja att se Elin som en stark, själv-
ständig kvinna som lämnar sin tämligen eländiga tillvaro med sina syskon i
Brandstugan bakom sig, för att göra något värdefullt av sitt liv. Är det så att Elin
främst vill utföra goda handlingar och hjälpa de gamla människorna i byn så som
hon gör? Eller är det självisk vinning i form av kärleken till kantorn som främst
styr hennes beslut? Hur man än besvarar dessa frågor kan man konstatera att Elin
går vidare i livet. Hon är handlingskraftig och kan utifrån en tolkning som den
sistnämnda betecknas som en modifierad variant av ”Den nya kvinnan”. Man
ställs alltså inför något av en paradox i Lilla land: ”Den nya kvinnan” framträder
här inte som en modernitetsbejakande person utan snarare som en traditio-
nens/kyrkans kvinna. Överhuvudtaget är detta händelseförlopp i kyrkomiljö,
alltifrån kantorns betraktande av Karin till Elins nattvard, talande för skildringen
av kyrkan i Lilla land. Här finner man de sociala aspekterna, de sexuella aspek-
terna, musikens betydelse och ett religiöst bildspråk som ofta förekommer i sam-
band med att kyrkan på ett eller annat sätt aktualiseras i texten. Sekulariseringen
framträder i samband med att kyrkan skildras tömd på religiöst innehåll för ro-
mankaraktärerna. Istället är det andra saker — inte minst musiken och sexuali-
teten — som blir viktiga för Ridebyborna.

I det förra kapitlet pekade jag på hur moderniteten i Kvinnan är stor bland an-
nat kan avläsas i de ekfrastiska passager som återfinns i romanen. Den romanen
handlar i hög grad om den urbana moderna världen och alla dess företeelser,
däribland modernitetens bildartefakter, som fotografier, reproduktioner i tidning-
ar och affischer. I Lilla land ser det annorlunda ut. Flertalet av de bildartefakter
som gestaltas i Lilla land representerar landsbygden och det traditionella. Detta
syns tydligt i samband med kyrkans bilder. Modernitetens bildmässiga expo-
nenter består främst av de filmanknytningar och det filmliknande framställnings-
sätt som så starkt präglar texten. Här finner man en motsättning mellan moder-
nitet och tradition som tar sig uttryck i filmanknytningar kontra traditionell bild-
kultur som kyrkmålningar och tavlor med bibliska motiv. Dessa två linjer korsas
aldrig: kyrkan förknippas aldrig med film, medan staden och moderniteten aldrig
nämns i samma andetag som oljemålningar, krucifix eller liknande bildartefakter.
Möjligen skulle man kunna tala om ett undantag som bekräftar regeln i det
stycke som beskriver hur Fredrik Storm vid sitt besök i Jönköping, på ett hotell-
rum får syn ”på ett oljetryck ovanför orgeln, som föreställde Lammets herde om-
given av sina får” (s. 183). Här finns emellertid ingenting som explicit för sam-
man det omnämnda kristna oljetrycket och den urbana miljön. Denna bildarte-
fakternas motsatsställning blir inte heller i övrigt explicit uttalad i texten, men
den utgör likväl en del av den komplexa vacklan mellan modernt och gammalt
som gestaltas i romanen.

De ekfrastiska inslagen som hör hemma i den kyrkliga sfären i Lilla land åter-
speglar den kontext de existerar i.89 Det heter till exempel vid ett tillfälle att
”spiksåren i Kristi fötter på altartavlan får en tung, mörk färg av reflexerna från
vinet” (s. 37). I den kristna kyrkan representerar nattvardsvinet som bekant Kristi

–––––––––
89 Man kan således beteckna dessa passager som kontextuella ekfraser, se Lund, ”Ett snillets gyllne

bi”, s. 110.
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blod, och det är en symbolik som i nyss nämnda citat så att säga återvänder till
sin ursprungsplats, till Kristi blod. Eller mer korrekt: till en annan representation,
i form av målningen. En altartavla spelar också in längre fram i romanen, då Per
Berg jämför det småländska landskap han skådar ut över med en målning: han
”såg solen stiga, det bröt fram några breda strålar, klara strålar, som påminde om
dem, som fanns på altarmålningen i kyrkan. Det fattades bara en liten rödkindad
kerub där borta vid den granen” (s. 171). Det är den troende Per Berg som här
gör jämförelsen mellan verkligheten och målningen, en jämförelse som framträ-
der i form av en ikonisk projicering, det vill säga en upplevelse av omvärlden
som relateras till bildkonst.90 Den visuella upplevelsen, synintrycket, ramas in av
verandans stolpar som antyds i texten (Berg ”stödde skuldran mot verandans ena
stolpe”, s. 171). Per Bergs referensram är den kristna tron, kyrkan och dess
altartavla, och det blir därför i denna passage naturligt att just han gör en jämfö-
relse som denna.

Även om kyrkan i första hand således kan ses som en del av traditionen är det
samtidigt också så att kyrkan, liksom den övriga landsbygden, påverkas av de
nya tiderna och moderniseringsprocesserna. Vid ett par tillfällen talas det om hur
olika kyrkliga evenemang sänds i radio. En kvinna passar till exempel på att ta
del av en gudstjänst via en radioutsändning och sitter ”i handelsmannens villa
och lyssnar till högmässan från Sundsvall” (s. 271). På så vis kan kyrkan nyttja
den moderna tekniken för sina egna syften, det vill säga att med musik och pre-
dikningar nå ut till en bred skara radiolyssnare runtom i landet. Att Fredrik
Storm och hans blivande fru ska åka buss till sitt bröllop, vilket busschauffören
Långa Kalle föreslår, går däremot inte för sig. Det strider mot traditionen: ”det
skulle se ut om de kom till kyrkan i buss, det vore ju att bryta mot bygdens sed”
(s. 227). Långa Kalle är förtjust i sin buss, och uppskattar inte det gammalmodi-
ga transportmedlet: ”[n]u satt han här på bröllopstrillan och svor över den dåliga
farten, hjulgnisslet i kurvorna” (s. 229). Långa Kalles erfarenhet är en moderni-
tetens erfarenhet, en i det här fallet bejakande sådan, och han tycks inte bry sig
särskilt mycket om själva bröllopstraditionen. Han föredrar buss framför häst-
skjuts. Att det ändå blir hästskjuts är ett tydligt utslag av hur skildringen av kyr-
kan i Lilla land är starkt förknippad med landsbygden och traditionen, trots att
moderniseringens vindar blåser för fullt över landet.

Sverige och världen
Den svenska moderniseringsprocessen var beroende av utlandet. Relationen
mellan världen och Sverige gestaltas i Lilla land på många olika sätt: i beskriv-
ningar av resor, handelstransporter, journalfilmer och radiomediets etablering.
Radiosändningar från hela världen fungerar på ett integrerande sätt och skapar en
känsla av att avstånden i världen krymper. Fredrik Storms dräng Nils sätter upp
en radioantenn för att man om kvällarna ska kunna lyssna till musik och nyheter
från när och fjärran. På så sätt blir den lilla byn i det lilla landet sammanlänkad
med resten av världen: ”Nils tar in stationer: Milano, Stuttgart, London och

–––––––––
90 Lund, Texten som tavla, s. 53 och 64.
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Moskva. Det knattrar i högtalaren, det sjunger och smattrar” (s. 267). Modernise-
ringen av Sverige blir hos Asklund inte enbart en fråga om en skildring av den
inhemska landsbygden i förändring, utan också en skildring av Sverige, det lilla
landet, som ett gott alternativ i en krisdrabbad och orolig värld. Det Sverige som
framstår som ett ljus i världens mörka tider är inte det Sverige som har varit, utan
det möjligheternas Sverige som är på väg att förverkligas genom olika moderni-
seringsprojekt. Detta kommer till uttryck både i de prosalyriska svepen i paren-
tesavsnitten och i huvudberättelsen om Ridebyborna. I den tredje parentesen he-
ter det först att ”[l]andet var en trasig klädnad, där vemodets malar lade sina lar-
ver” och ”[j]orden skakade av krig och hunger, den gamla fällen slets sönder un-
der hårda grepp från revolution och kristid” (s. 95). Eländet driver fram drömmar
och föreställningar om ett bättre och rikare liv ute i världen. Dit ut beger sig ock-
så en och annan drömmande svensk som tröttnat på sakernas tillstånd i hemlan-
det. De ”gick ombord på vita ångare och stod på natten under stjärnorna och såg
ljusklingan från Vinga fyr bli allt svagare i havsmörkrets rymd” (s. 96).

Det liv ute i världen som de utresande svenskarna i romanens huvudberättelse
möter visar sig bli en stor besvikelse. En del av dem hamnar i skumma hamn-
kvarter ”i Gdynia, Hamburg och Antwerpen, satt där, nytatuerade, förvirrade,
med hemlängtans vemodsklump i halsen och ginvärken vid tinningarna” (s. 96).
När så både Sverige och världen visat sig från sina sämre sidor antyds ändå en
ljusning, en förhoppning om att det går att göra något: ”[s]å kom det brev med
nya frimärken på, skogen hade brunnit i Särna och korna hade fått mul- och
klövsjukan i Skåne, storbonden hade köpt sig en Ford och Anna hade klippt hå-
ret, radion reste nya antenner mellan syrenbersåerna i Sorunda och det gick post-
bussar ända till Abisko” (s. 99). Här hopar sig tecknen på att det nya gör sitt in-
tåg i form av modernitetens olika ikoner: bilism, nya frisyrer, radions och post-
väsendets utveckling.

Den rörelse jag här via de senaste citaten har skisserat är också giltig för
Fredrik Storm. Trött på hemlandet drar han ut i den värld han tror sig kunna fin-
na lyckan i, varpå han blir besviken och återvänder hem. Han gör det inte som en
förlorare utan som en erfarenheternas man som visar sig vara beredd att börja
om. Kontentan blir att lilla Sverige också är värt uppmärksamhet — här finns
möjligheterna. Låt oss för ett ögonblick glömma världen, eftersom mycket av det
som möter en där ute inte alls är så fantastiskt och underbart som man tidigare, i
romantiserande iver, har trott. Likheterna mellan Fredrik Storm och Candide blir
i en sådan läsning uppenbara; Storm har gett sig ut i världen för att söka lyckan i
de stora möjligheternas hägrande paradis, det vill säga Amerika.91 Han får emel-
lertid återvända hem med nyvunna erfarenheter. Han slår sig ner på sin nu döde
fars gamla gård, rustar upp den och får fart på ett lyckat jordbruk. Han börjar
bokstavligt talat att odla sin trädgård på samma sätt som Candide gör i Voltaires
roman. Asklunds roman avslutas på detta öppna sätt, och är inte alls — som i

–––––––––
91 Claes-Göran Holmberg talar om ”Candidetemat” som den ”oskuldsfulla människans möte med

världen”, och menar att detta tema är ett vanligt förekommande mönster i mängder av romaner som
utkommit efter Candide. Se Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduk-
tion, Lund 1999, s. 31.
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fallet med Candide (1759) — en drift med sin samtid och dess optimistiska tän-
kande.92 I Lilla land framträder istället en optimism inför möjligheterna till att
förändra samhället och skapa något gott. Vi lever måhända inte i den bästa av
världar, men väl kanske i det bästa av länder, och låt oss därför se om vårt hus
och odla vår trädgård. Så skulle man kunna parafrasera Voltaire och samtidigt
sammanfatta något av kärnan i Lilla land och dess budskap.93

Martin Kylhammar menar i sin analys av Asklunds roman att det här handlar
om ett alternativ till den nomadfilosofi och den idé om världsmedborgaren, som
tidigare hade varit något av Fem ungas signum.94 Asklund hade själv noterat nå-
got liknande när han i ett brev till förlaget berättar att han ”har läst de andras nya
manus: Martinsons Kap Farväl! och Lundkvists Negerkust och egendomligt nog,
kommer mitt sverige-epos som en motvikt mot deras lyriska exotism, vilket är
fullständigt oavsiktligt”.95 Enligt Asklund rör det sig alltså om en ren tillfällighet,
inte om en medvetet vald strategi. Lilla land kan ändå — som alltså Kylhammar
föreslår — läsas som ett alternativ till Martinsons och Lundkvists texter. Att det
sedan inte rör sig om ett medvetet alternativt val från Asklunds sida är inte så
märkligt. Det rör sig om två olika hållningar till ett och samma fenomen som i
någon mån oberoende av varandra kommer till uttryck vid ungefär samma tid-
punkt i historien och som därmed visar kluvenheten i modernitetens erfarenhet.
Martinson och Lundkvist skildrar i första hand båtresor som tar dem till olika
delar av världen. Asklund stannar kvar i Sverige, även om Fredrik Storms vistel-
se i Amerika emellanåt glimtar fram i texten.96

År 1929 hade Asklund som tidigare nämnts gjort en resa genom Europa till-
sammans med Josef Kjellgren. Färden beskrivs av Asklund i Ynglingaresan.
Planen var först att man skulle vandra till fots från Stockholm ända till Paris, där
vännen och författaren Eyvind Johnson sedan några år tillbaka bodde. Nu blev
det emellertid inte bara förflyttning i form av vandringar; allt som oftast hoppade
de båda unga författarna på ett tåg eller fick lift med någon bil. I Ynglingaresan
kontrasterar Asklund Europa modell 1929 mot de båda världskrigen. Liksom i
Lilla land framställs Sverige som något ytterst positivt. Det går inte att ta miste
på stoltheten hos Asklund och Kjellgren när de varmt välkomnas snart sagt vart
de kommer. För att förklara varifrån de härstammar räcker det med att visa upp
en tändsticksask: ”[d]en aldrig svikande tändsticksasken fick vara mitt visit-

–––––––––
92 Undertiteln till Candide är som bekant just ”Eller optimismen” Voltaires titel ska såklart förstås

som en ironi, medan den asklundska optimismen, menar jag, ska tas på allvar som den vision om ett
folkhem i vardande det rör sig om i Lilla land. Se François de Voltaire, Candide. Eller optimismen
(1759), översättning Olof Nordberg, Lund 1976.

93 Notera också att Staffan Kling alluderar på Candide och jämför journalfilmens idealiserande av
Sverige på 1930-talet med Pangloss ord om att leva i den bästa av världar: ”[o]ptimismen hos SF-
journalen är värdig en Pangloss”, och journalfilmerna ger uttryck för ett tydligt bejakande av
”byggandet av detta det bästa av samhällen”. Se Kling, s. 28.

94 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 169-171 och 174. En talande titel i dessa sammanhang är
förstås Harry Martinsons diktsamling Nomad, Stockholm 1931.

95 Brev från Asklund till Bonniers, 17.6.1933
96 Från början hade Asklund för avsikt att behandla Fredrik Storms upplevelser i Amerika mer ingå-

ende. Dessa partier ströks emellertid innan den slutliga publiceringen. Flera av dessa stycken publi-
cerades dock som noveller i olika tidningar. Se till exempel Eidevall, s. 86.
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kort”.97 Ivar Kreugers tändsticksimperium hade åren runt 1930 satt Sverige på
den ekonomiska världskartan. Det är i detta sammanhang värt att notera att
Asklund till en början hade tänkt sig titeln Made in Sweden istället för Lilla
land.98 Också i Lilla land finner man tändsticksasken som symbol för det svens-
ka. Fredrik Storm minns sin tid i Amerika, och han ”tittade alltid på tändsticks-
askarna. Safety Matches, you know. Made in Sweden” (s. 197). Kreuger hade
1932 begått självmord och därmed förvandlats till en symbol för den världsom-
spännande, ekonomiska kris som också kom att drabba Sverige. Asklund valde i
ett sådant läge att ändra titel på sitt opus. Att tändsticksasken var ”Made in Swe-
den” kunde (1933) inte längre på ett lika positivt sätt associeras med det Sverige
och det svenska som Asklund ville framhäva i och med sin bok.99

När Asklund i Ynglingaresan gör jämförelser mellan olika europeiska länder
och Sverige, sker det för det mesta i form av minnen som manas fram i samband
med direkta sinnesintryck. Det kan till exempel heta att ”[v]i talade om Söder
Mälarstrand. Kolstyckena framför oss på vägen hade väckt minnena till liv”, el-
ler ”[d]enna kanal liknade mera en flod, ja, den påminde om min barndoms å i
Uppland [...]. Samma doft av dy slog emot mig”.100 På liknande sätt vävs i Lilla
land olika upplevelser av svenska miljöer samman med scenerier från kontinen-
ten och världen, främst från Amerika. När Fredrik Storm återvänder hem tycker
han sig gå omkring i New York, och inte i det Stockholm han faktiskt befinner
sig i: ”[b]ilarna susar farligt nära [...] och han tänker på autokavalkaderna på
Broadway och flanörtågen på Fifth Avenue. Kungsgatans skyskrapor avtvingar
honom ett leende” (s. 144). Storm upplever en dubbelexponerad syn: det verkliga
och direkt närvarande Stockholm smälter samman med minnesbilderna från den
amerikanska storstaden. I Lilla land gestaltas Sverige ”inifrån”, samtidigt som
resten av världen ses från svensk horisont. I Ynglingaresan är perspektivet det
omvända: Sverige dyker under resans gång upp i minnesbilder och i beskriv-
ningar för främlingar, Sverige gestaltas på så sätt från europeisk horisont. Så
småningom når ynglingarnas resa åter Sverige, och Asklund konstaterar att han
känner starkt för sitt land. Det

lockade, mitt eget land, med tio somrars lyckoring, sluten som en krans av
vilda blommor kring min ungdom. De ännu oupptäckta landskapens, de
glömda idyllernas, de okända städernas land. Fiskelägen och timmerdalar,
skärgårdar och fjäll, björkarnas land och vassarnas rike. Fågelvikens,
sommarängens, vinterfjärdens land.
     Tåget dånade genom Sörmland.101

–––––––––
97 Asklund, Ynglingaresan, s. 154.
98 Brev från Asklund till Bonniers, 17.6.1933.
99 Det är inte bara tändstickor som förknippas med texten ”Made in Sweden”, även en kniv som

Fredrik Storm hittar i sin ficka, har en inskription bestående av dessa ord, se Lilla land, s. 157.
100 Asklund, Ynglingaresan, s. 70 och 116.
101 Asklund, Ynglingaresan, s. 162.
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Det är en passage som skulle kunna vara hämtad ur Lilla land. Rörelsen genom
landet och landskapet är densamma, vilken i sin tur medför det svepande upp-
räknandet av intryck och företeelser som ska känneteckna Sverige (se särskilt s.
7-13 i Lilla land). Och kanske hade 1929 års resa med Kjellgren gjort så starka
intryck på Asklund att han kunde använda de erfarenheterna när han några år se-
nare skrev Lilla land.

Ett annat exempel på hur världen når in i Sverige finner man — halvt om
halvt dolt — i kapitlet ”Druvor i Småland”. Här skildras Fredrik Storms syster
Lill-Anna och hennes tillvaro hos fosterföräldrarna i ett småländskt litet samhälle
strax utanför Jönköping. Hit åker Fredrik nästan omgående efter sin ankomst till
Rideby för att hälsa på sin syster. Hon har legat på sanatorium, men är frisk och
hemkommen när brodern kommer på besök. Lill-Anna har fått smak för vindru-
vor, och till slut planterar hon några druvkärnor. Hon ”trodde, arma barn, att det
skulle växa vindruvor där.” Innerst inne vet hon ändå att det aldrig kommer att
fungera: hon förstår ”att vindruvorna kom från södra Frankrike eller bara kunde
växa på bergsluttningarna i Provences dalgångar eller på andra, soliga platser i
den varma, rika, bördiga världen — ” (s. 179). Druvorna kan alltså inte växa i
den svenska jorden, och slutsatsen blir att Sverige inte är en solig plats ”i den
varma, rika, bördiga världen”. Det kan synas som en negativ insikt, men längre
fram i kapitlet konstaterar berättaren att det istället finns andra värden att beakta i
Småland: ”[d]et växer inga druvor i Småland, men ljungen blommar och stenar-
na lyser vänligt vita och grå så här efter skörden, när säden är bärgad, potatisen
upptagen och de röda nyponen, som förut liknade små druvor, skimrar i stora
droppkaskader över de taggiga buskarna i hagen — ” (s. 182). I dessa rader
framträder vegetationens betydelse tydligt, och det är ett genomgående vitalis-
tiskt synsätt som präglar kapitlet ”Druvor i Småland”.102 Sverige framställs som
ett land som har alternativen, och de är minst lika goda som de alternativ den öv-
riga världen har att erbjuda. Här ställs franska vindruvor mot ljungens och ste-
narnas skönhet och mot livsnödvändigheter som potatis och säd. Nyponen liknas
vid druvor, och på så sätt förstärks ytterligare idén om det svenska landskapet
och den svenska jorden som ett fullgott alternativ — här finns nästan druvor.
Dessutom är de importerade druvorna ett exempel på förbindelserna länder
emellan. Livsmedel och andra varor transporteras världen över, från ett land till
ett annat i ett världsomspännande myller av båttrafik och rörelse. Denna rörelse-
skymtar också förbi på ett flertal andra ställen i Lilla land. Frukt, grönsaker och
andra livsmedel importeras, ”en eftermiddag kommer Bernhard med majsen från
La-Platafloden, han har hämtat den i magasinen vid Frihamnen i Värtan” (s.
270). Och när Fredrik Storm just har anlänt hem till Sverige och går iland i Gö-
teborg syns ”skal av grapefruits från Kalifornien, som flöt upp i aktervattnet och
vände sina gula sidor i spilloljans färgstrimmor” (s. 138). I det sistnämnda citatet
blir de amerikanska grapefruktskalen, som hälls ut ur en slaskhink i spilloljan i

–––––––––
102 Det vegetativa och vitalistiska kommer också till uttryck i samlingen Frukt, i prosadikter som

”Frukt” (s. 83 f), och ”Kvinnoskörd” (s. 85 f). Annars är Frukt på det hela taget en samling betrak-
telser och gestaltningar av det urbana livet.
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hamnen, en symbol för värdelöshet. Kvar av det goda från Amerika blir bara av-
skräde.

Det är i första hand just Amerika som får representera världen i Asklunds
framställning. Det är dit Fredrik Storm reser, och det är det stora landet i väster
som i Lilla land jämförs med Sverige. I en metafor som framhäver Fredrik
Storms vistelse i Amerika heter det att ”his soul is starspangled” (s. 92) — och
vad som åsyftas här är inte stjärnorna på natthimlen, utan istället de stjärnor som
finns avbildade på den amerikanska flaggan, The Starspangled Banner (Stjärn-
baneret).103 Fredriks själ beskrivs alltså som stjärnbeströdd, vilket ska förstås
som en bild för hur Ridebyborna uppfattar Fredrik Storm som förlorad till Ame-
rika. Detta gäller naturligtvis för tiden innan Fredrik har återvänt hem till Sveri-
ge.

Gunnar Eidevall kommenterar i sin studie över den svenska litteraturens Ame-
rikaskildringar Asklunds roman. Eidevall tolkar Lilla land och det förhållande
mellan Sverige och Amerika som där skildras som ett uttryck för Asklunds anti-
amerikanska inställning.104 Eidevall läser romanen som ett självbiografiskt do-
kument, något som åtminstone vad gäller de prosalyriska ”parenteserna” låter sig
göras. Vidare menar han bland annat att Asklund skulle ha varit tydligt negativt
inställd till Amerika, på grund av att den ofta frånvarande fadern hade lärt känna
amerikanska mormoner, en tolkning som jag finner aningen överdriven. Någon
sådan uppfattning är det svårt att finna reella uttryck för i Lilla land. Däremot är
det sant att Amerika i Asklunds berättelse ofta omnämns av berättaren eller nå-
gon av romankaraktärerna, och inte sällan sker detta i samband med att kritik
riktas mot förhållandena i landet på andra sidan Atlanten. Kritiken framförs inte
minst som ett konstaterande av vissa nedslående samtidshistoriska fakta, så som
börskraschen 1929, den därpå följande ekonomiska krisen och den stora arbets-
lösheten. På flera ställen i romanen blir detta tydligt: Amerika kallas ”[s]tora
vida land i väster. Vilda land. Land av kvinnor och brott, hemlängtan och ångest,
nöjen och nöd —” (s. 50). Även vissa historiskt betingade avigsidor framträder,
till exempel förtrycket av de nordamerikanska urinvånarna: ”skymningen faller i
indianernas förlorade land, de vitas möjlighetsrike och emigranternas skördepro-
vinser” (s. 100 f).

Ett annat exempel på kritik riktad mot Amerika finner man invävt i gestalt-
ningen av den ”homeopat” som beskrivs som en tämligen suspekt figur. Mycket
av det som förknippas med honom har en dålig klang; hans hus omtalas som
hans ”förfallna villa” (s. 93), och bland de unga byborna ”spreds ryktet om att
homeopaten hade något fuffens för sig i den gamla stugan” (s. 120). Emellertid
blir bilden av homeopaten — som så mycket annat i Lilla land — kluven: han
var ”hatad av distriktsläkaren, förtalad av nämndemansmoran” men samtidigt
”älskad och efterlängtad av torparna, deras kvinnor och sjuka barn” (s. 74). Han
kan dessutom erbjuda pigorna aborter och drängarna preventivmedel (s. 74).

–––––––––
103 Stjärnorna på den amerikansk flaggan (och flaggan i sig) besjungs som bekant i den amerikanska

nationalsången, ”The Star Spangled Banner”. Fredrik Storms stjärnbeströdda stjäl antar därför for-
men också av en musikanknytning i den citerade formuleringen.

104 Eidevall, s. 85 ff.
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Homeopaten, som egentligen heter Jansson, har personlig erfarenhet av Amerika
eftersom han vistades i landet en tid för att utbilda sig till kiropraktor. Hans band
till Amerika understryks dessutom i en beskrivning av hans ansikte, som pryds
av ”lincolnskägg och amerikanska glasögon” (s. 75). Kiropraktik är emellertid
inget som imponerar på byinvånarna; de är misstänksamma mot denna relativt
nya läkarvetenskapliga inriktning. Homeopaten känner sig därför tvungen att
sadla om och börjar istället att ägna sig åt just homeopati, ”som sedan gammalt
hade rönt stor anslutning i bygderna” (s. 75). Kiropraktiken uppstod i Amerika
på 1800-talet, men var de facto något nytt i Sverige fortfarande så sent som på
1920-talet. Homeopatin däremot hade fortfarande relativt starkt fäste, även om
den inte praktiserades av legitimerade läkare.105 Homeopaten i Asklunds text
personifierar på det hela taget en modernitetens kluvenhet: dels får han ge upp
sin moderna utbildning till förmån för den traditionellt sett mer folkligt förankra-
de homeopatsysslan, dels tillhandahåller han samtidigt förutsättningar för en
modern sexualmoral i form av tillgång till preventivmedel och abortmetoder.

Som läsare finner man också exempel på hur Amerika i Lilla land framträder
inte bara som något negativt, utan även som bärare av vissa positiva värden. I
detta sammanhang är populärkulturen viktig. Den nya tidens musik, jazzmusi-
ken, kommer till största delen från Amerika — i form av grammofonskivor och
via radiosändningar. Och synnerligen betydelsefulla för utvecklingen och mo-
derniseringsprocessen i Rideby blir de pengar som Fredrik Storm — till skillnad
från många andra utresande lycksökare — har lyckats spara undan till sin hem-
komst. Förvisso har dollarn minskat i värde, ”[d]en förbannade valutan!” tänker
Fredrik när han precis efter sin ankomst till Sverige sitter på ett hotellrum i Kla-
rakvarteren i Stockholm och räknar igenom sina dollarsedlar (s. 144). Det är
emellertid en inte försumbar summa pengar som visar sig bli till hjälp när kvarn-
projektet ska realiseras i Rideby: ”Fredrik nickar, nog kan han satsa alltid. Han
tänker på sitt amerikanska guld. Det är inte mycket kvar nu, han kan gott våga
sina sista tusen. Går det så går det” (s. 254). Rideby Kvarn A.-B. byggs alltså
delvis med amerikanska pengar, och på så sätt gestaltas det moderna, svenska
folkhemmets begynnande framväxt som om inte helt beroende av, så åtminstone
sammanlänkad — i det här fallet ekonomiskt — med den övriga världen.

En annan koppling mellan Amerika och Sverige döljer sig i likheten mellan
Lilla land och en annan text, nämligen Walt Whitmans långa dikt ”Song of My-
self” i samlingen Leaves of Grass (1855).106 Framförallt är det parenteserna i
Asklunds text som i hög grad påminner om Whitmans katalogartade, prosalyris-
ka sång till Amerika och den enskilda individens rätt till frihet. Med tanke på att

–––––––––
105 Se Nationalencyklopedin, upplagsordet ”homeopati” i band 9, Höganäs 1992, och ”kiropraktor” i

band 11, Höganäs 1993, samt ”kiropraktor” i Svenska akademiens ordbok (SAOB), band 14, Lund
1937.

106 Walt Whitman, ”Song of Myself” i Leaves of Grass (1855). Här har jag använt Thomas B.
Harneds och Horace L. Traubels textkritiska utgåva, The Complete Writings of Walt Whitman, vol.
1, New York/London 1902. Att Asklund verkligen läste Whitman finns det gott om belägg för, se
bland annat Asklund, ”Exposé utan program”, s. 9, Brokigt sällskap, s. 108 och Sommar, Litterär
vägvisare, s. 84. Sommar menar att Whitman var aktuell för många av författarna ute på syrentor-
pen under 1930-talet.
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innehållet i parentesavsnitten till stora delar är självbiografiskt, formar sig Lilla
land till en asklundskt klingande ”Song of Myself”. Medan Whitman explicit
nämner sig själv i sin dikt, ”Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son”,
finner man hos Asklund förvisso inte namnet Asklund, men väl mängder av
självbiografiska uppgifter (se ovan, s. 98 f).107 Det stora flertalet av de ställen ur
Lilla land som jag har citerat från i detta kapitel uppvisar tydliga likheter med de
många iakttagelser av den nordamerikanska naturen som man finner i Whitmans
dikt, inte minst vad gäller tempot och staplandet av sinnesintryck. Det
asklundska flödet påminner också i det livsbejakande förhållningssättet och i sy-
nen på naturen om Whitmans framställning.108 Likheterna med Whitmans dikt
förstärker implicit den närvaro av och de föreställningar om Amerika som omger
Fredrik Storm (och andra romankaraktärer) i Lilla land. Nu framställs emellertid
inte Amerika i samma positiva dager som hos Whitman; snarare lånar Asklunds
text drag av Whitmans flödande stil i skildringen av Sverige som ett möjlighe-
ternas land i det gryende folkhemmets tid. Amerika tonar då fram som en kon-
trasterande bakgrund.

I detta sammanhang är det också värt att notera hur vissa språkliga aspekter
fungerar i Lilla land. Ofta blandas olika språk och dialekter med varandra. Flera
av Ridebybornas repliker har till exempel dialektal form. Dessutom talas det,
naturligt nog, en hel del engelska (och även franska på något enstaka ställe), inte
minst när Fredrik Storm minns sina upplevelser eller när berättaren redogör för
något som har med Amerika att göra. När Fredrik Storm sitter på tåget mellan
Göteborg och Stockholm blandas de direkta intrycken med de färska minnena
från Amerikavistelsen, och hans tankar formuleras på engelska när han ser en
kvinna i sin kupé: ”(what a nice woman!)” och ”(I remember the women in Ar-
kansas! Oh, lovely!)” (s. 140). Episoden på tåget blir än mer språkligt internatio-
nell till sin karaktär eftersom kvinnan mittemot Fredrik Storm visar sig vara en
till Frankrike utflyttad svenska, som nu återvänder till sitt fosterland för ett kort
besök. I sina samtal med Fredrik Storm blandar hon engelska repliker med frans-
ka och svenska (s. 139-142).

Nyheter om och från andra delar av världen når familjerna i Sverige via brev
på engelska, en engelska som man inte lärt sig i skolan utan av biobesöken:
”springpojkarna läser sina bröders brev högt för föräldrarna på felfri ljudfilms-
engelska” (s. 100). Ljudfilmens betydelse för språkkunskaper, främst i engelska,
antyds på detta sätt, och man bör notera att det här är de unga som för sina för-
äldrar läser de på engelska författade breven. De unga har börjat lära sig engels-
ka eftersom de går på bio, medan de äldre inte har haft tid eller möjlighet till
detta.

En annan filmanknytning som länkar samman Sverige och Amerika finner
man i skildringen av en ung kvinna som sitter på en nattklubb ”vid Kungsgatan
och talar om Greta Garbo” (s. 100). Det drömda kvinnoidealet hämtas alltså från
filmens värld, och denna korta passage är, som i fallet med många andra liknan-
de formuleringar i Asklunds tidigaste romaner, ett exempel på den tilltagande

–––––––––
107 Whitman, ur ”Song of Myself”, sång nr 24, s. 62.
108 Se till exempel sångerna nr 15 och 16 i ”Song of Myself”, s. 48-54.
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medialiseringen av tillvaron och samhället. Per Olov Qvist ser ”Garbo-
fenomenet” som ett tydligt uttryck för modernitetens alltmer omfattande betydel-
se för människan. Qvist pekar på hur detta tydligt framträder i en långfilm som
Falska Greta från 1934: ”[a]nknytningen till Garbofenomenet kan också ses som
ett modernt inslag, som ett tidigt exempel på det moderna samhällets medialise-
ring och personfixering”.109 När en ung svensk kvinna i Stockholm sitter och
drömmer om den hyllade, världsberömda skådespelerskan Greta Garbo, kan
detta också ses som ett uttryck för drömmen om inte bara ett kvinnoideal och ett
visst utseende, utan också för drömmen om det mondäna, glamorösa livet ute i
världens storstadsmetropoler. På så sätt blir Garbo en länk mellan det lilla landet
Sverige och den stora vida världen. Hon blir en symbol för internationalisering,
en symbol av visuell, populärkulturell karaktär. Garbo kan också förstås som en
personifiering av hur Sverige kan lyckas i världen, och då inte minst i Amerika.

Uppmärksamheten riktas annars i Asklunds roman mot ett gott Sverige mer än
mot ett dåligt Amerika. Och vidare är det inte bara Amerika, utan hela den väs-
terländska världen, med ekonomiska och politiska bekymmer som utgör en hot-
full och bekymmersam fond mot vilken Sverige kan avteckna sig som ett ljust
och fullgott alternativ. Asklund formulerar själv sin syn på läget i Sverige och i
världen anno 1933: ”Sverige är fortfarande kanske inte så utmärkt i socialt avse-
ende, men jag inbillar mig, att den nationella känslan, just de elementära, ofrån-
komliga ursprungsanlag, som finnas hos varje svensk, just nu får sin rätta stabili-
sering, efter kreugerkraschen, efter hitlerismen, efter Amerikas sammanbrott”.110

Det finns i detta sammanhang också vissa likheter mellan Lilla land och filmen
Med folket för fosterlandet. Såväl i Asklunds bok som i filmen, finner man ett
nationalistiskt anslag. Sveriges positiva värden framhävs i en orolig och kaotisk
värld; mot slutet av filmen heter det i en dialog mellan två män på en fest:

— Krig och hungersnöd och revolution. Men här i gamla Sverige är det i
alla fall fred.
— Mm, här är det inte som i Tyskland och Italien och Ryssland inte.111

Emellertid är det hos Asklund inte fråga om en rigid kontrastering av det enbart
goda svenska kontra det enbart onda ute i den övriga världen. Martin Kylhammar
menar i detta sammanhang att Sverige modell 1930-tal av bland andra Harry
Martinson och Asklund kom att uppfattas som ”en plats där det goda men inte
det onda i omvärldens konkurrerande samhällssystem hade sammansmälts och

–––––––––
109 Qvist, Folkhemmets bilder, s. 200. Filmen Falska Greta, 1934, regi: Pauline Brunius/John W.

Brunius, handlar om en ung kvinna som på grund av sitt utseende förväxlas med Greta Garbo.
Qvist anför här också Hustru för en dag (1933, regi: Gösta Rodin), som exempel på hur Garbofe-
nomenet som uttryck för samhällets medialisering behandlas i svensk 1930-talsfilm. För uppgifter
om regissörer, se Svensk filmografi. 3. 1930-1939, s. 151 och 191.

110 Brev från Asklund till Bonniers, 17.6.1933.
111 Se de sista fem minuterna av filmen Med folket för fosterlandet (1938, regi: Sigurd Wallén). Re-

plikerna i citatet är min transkribering. Se Svensk filmografi. 3. 1930-1939, s. 367-369.
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präglats av den svenska redbarheten”.112 Om man dessutom för resonemanget
vidare, ser man tydligt i Lilla land hur en positiv framtidsbild kan växa fram: vi
kan fortfarande vara en del av världen och ta del av det goda som erbjuds, men vi
kan göra det med utgångspunkt i vårt eget land. I Lilla land har tanken på den re-
sande världsmedborgaren övergetts, men den har så att säga ersatts med en vi-
sion om världsmedborgaren på hemmaplan, i Sverige — ett land obönhörligen
integrerat i den övriga världen via alla de modernitetens ikoner (film, radio, han-
del, färdmedel, med mera) som jag har berört i detta kapitel. Världen tycks
krympa och kommunikationerna mellan olika delar av världen intensifieras — i
Lilla land gestaltas med andra ord en tilltagande internationalisering och upple-
velsen av en värld vars delar i allt högre grad integreras.113

Rideby, Sverige, världen och kosmos — en vi-
talistisk syntes
För förståelsen av mötena mellan land och stad, mellan modernt och gammalt
och mellan Sverige och världen så som de skildras i Asklunds roman, måste man
också beakta vitalismen. Även om Lilla land är en skildring av modernitetens
framsteg under 1930-talet och då främst på den svenska landsbygden, finns det
samtidigt gott om exempel på ett framhävande av naturens värden, ett framhä-
vande som till stor del kan betecknas som vitalistiskt. Framförallt syns detta i de
många sammankopplingar mellan människor och natur som görs i texten, något
som jag har diskuterat tidigare i detta kapitel. Landsbygden moderniseras mer
och mer, den integreras allt mer i det moderna, och Sverige blir samtidigt allt
mer en del av moderniteten, en del oupplösligt sammanvävd med den moderna
världen. Allting hör samman, allting uppfattas som en enda stor och alltomfat-
tande, levande organism.

Detta är tankegångar man finner också om man tittar lite närmare på hur
Asklund framställer staden, landsbygden, Sverige och världen i form av metafo-
rer och liknelser. Inte sällan fogas delar samman till helheter och allting levande-
görs. Naturen antar antropomorfa drag och människor (inte minst kvinnor) liknas
vid och förknippas med naturen på olika sätt. I Lilla land finner man många ex-
empel på hur allting gestaltas som sammanhängande i en organisk helhet.114 Den

–––––––––
112 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 177.
113 En internationaliseringstanke i vilken Sverige uppfattas som en del av, eller som en integrerad del

i, världen har vanligen förknippats med ett socialistiskt synsätt, medan nationalism oftast tillskrivs
konservativa politiska synsätt, se Dahlqvist, s. 454 f. Lilla land framstår också i ett sådant samman-
hang som en gestaltning av en socialistisk folkhemstanke modell svenskt 1930-tal.

114 Organismtanken var vanlig i början av 1900-talet. I politisk retorik med vitt skilda inriktningar
anknöt man till bilden av samhället och nationen som en levande organism. Dahlqvist påpekar det-
ta, och menar att samhället i Per Albin Hanssons socialdemokratiska synsätt ”utvecklades organiskt
från ett stadium till ett annat i riktning mot det klasslösa samhället” medan den konservative Rudolf
Kjellén ”föreställde sig hur svenskheten och fosterlandet formats från generation till generation
med det slutgiltiga målet att fullkomna folkanlaget. Fosterlandet utgjorde den givna enhet, den or-
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enskilda människan är del i en större gemenskap, den lilla byn är en del av Sve-
rige, som i sin tur är en del av världen. Allting hänger samman, såväl rumsligt
som tidsmässigt. Detta blir tydligt i de många intensivt förbiflimrande räckorna
av intryck som radas upp boken igenom. Livets kraft, ”livets ström” genomlöper
allt och alla i ett närmast panteistiskt flöde av livsglädje och livsdyrkan. I några
högst representativa rader i romanens inledning förklarar berättaren i vad som
liknar ett slags motto för hela boken att man ”rör vid strömmen och anar dess
kraft, man känner dess skeende och anar dess vidd: långsamma seklers verkning-
ar, nuets djärva hets — livets ström i ett litet land” (s. 13).

Medan händelseförloppen på jorden, i Sverige och i Rideby, utvecklas på oli-
ka sätt, tycks ett mer kosmiskt perspektiv rama in hela livet. Ofta lyser stjärnorna
upp romankaraktärernas väg där de går på jordens yta. Detta är något som inte
minst kan spåras i ofta förekommande formuleringar som ”stjärnorna samlas i
skyn, drömmarna samlas” (s. 108) och ”[n]är vi såg uppåt var himlen översållad
med stjärnor: stora, mjuka klasar, blinkande små knippen, suddiga lätta stjärnor.
De hängde så nära över oss” (s. 279). Gång efter annan återkommer påpekanden
om hur stjärnorna lyser över de nattliga landskapen, och mot slutet av romanen
går det inte att ta miste på att det rör sig om en gestaltning av en kosmiskt vita-
listisk bild av världen och livet:

Karlavagnen stod på lut med stolt fimmelstång som en kullstjälpt skörde-
kärra medan stjärnblommorna flödade runt hjulen och Vintergatans gir-
land förtonade som en sträng av vitsippor i mörkret mot norr, i stjärnland-
skapets skymning; klungor av stjärnblom, rinnande ur Karlavagnens djup,
regnade på himmelsängarna i öster. Gnistorna från bålet liksom mötte
dem — det blev ett tyst fyrverkeri, ett fall av vita stjärnskott som om het-
tan kommit dem att lossna och störta ned [...]. På avstånd verkade det som
om stjärnorna föll rakt ned i elden — vi brände stjärnor: okända, tomma
världar i universums döda evighet, frusna, stela stjärnor, som föll i jor-
dens stora bål, gamla, torra, dumma stjärnor: de, som blinkat emot oss
under ångeststunderna vid fönstren under vår fattiga barndom, ouppnåeli-
ga sagostjärnor från rosengårdarnas romantiska drömland (s. 279 f).

Det är sannolikt sådana passager med uppräkningar av stjärnor och stjärnljus i
alla dess former som Kylhammar har i åtanke när han om Lilla land skriver att
”så slutar det hela i ett större metafysiskt perspektiv”.115 Det är nu inte bara stjär-
norna som lyser; även månskenet (s. 258-263) och städernas alla lyktor och lam-
por ger sitt bidrag till upplysandet av natten när

–––––––––
ganism, som måste skyddas i kamp mot andra nationer”, se Dahlqvist, ”Folkhemsbegreppet”, s. 462
f . Den organismtanke man finner gestaltad i Lilla land är, menar jag, i detta sammanhang mindre
politiskt och mer vitalistiskt färgad. Asklunds text ger inte uttryck för vare sig en utveckling mot
det klasslösa samhället eller en rörelse med målet att ”fullkomna folkanlaget”.

115 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 173.
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den stora sömnen kommer, höstsömnen, vintersömnen. Oktobers lilla
måne, novembers vita frost.
     Men städerna sorlar, vita städer, i höstrymden samlar sig ett ljusmoln
och flygmaskinerna kommer med en röd lanterna under stjärnornas svaga
lyktor. Och syrsorna sjunger nere på jorden — (s. 265).

På så sätt möter modernitetens städer och teknik naturen i de ljussken som sam-
sas i luften och i rymden. Det är en vitalism som omfattar såväl naturkrafterna,
som moderniteten i dess urbana skepnad. Det allomfattande och allintegrerande
draget i stycken som dessa förstärks ytterligare i citatet ovan av de ljud som spri-
der sig i natten från modernitetens sorlande städer och naturens sjungande syrsor.
Även radiomediet sänder ut signaler i rymden som får jorden och hela universum
att interagera: ”[t]räden sover, tunga kronor i mörkrets rymd. Jorden sover, tunga
klot i stjärnornas land. Ljuskvastar mot Venus, en jordskugga på månen. Det är
städerna, det är Europas mörka länder, ljudvågor över septemberbjörkarna i Ri-
deby, i Brandstugans radioantenn, i högtalaren vid österfönstret” (s. 268). Här
integreras i princip allt som existerar i en enda omfattande bild: städerna, natu-
ren, landsbygden (Rideby), tekniken (radioantennen), kosmos i form av planeter
och stjärnor. ”Träden sover” och det dubbeltydiga ”[j]orden sover” är formule-
ringar som pekar i riktning mot att det större sammanhanget och alla dess delar
utgör en levande totalitet. Världsalltet är en enda stor levande organism — så
kan man läsa denna passage. Det är inte bara växter, människor, djur, etc. som
utgör det levande, hos Asklund vävs dessutom den moderna tekniken — här i
form av radiovågorna i etern — in i det stora sammanhanget. På så sätt omfattar
vitalismens idé om livet både modern teknik och natur/landsbygd, både moder-
nitet och tradition, helt i linje med den integrerande folkhemstanke som genom-
syrar hela romanen.

Hos andra samtida författare hanteras ett kosmiskt evighetsperspektiv något
annorlunda. Hos Moa Martinson och Vilhelm Moberg rör det sig närmast om en
kritik av moderniteten. Stadskulturen och det moderna framstår ofta hos dessa
författare som något hotfullt och kontrasteras mot sådant som uppfattas som mer
genuina, naturliga och beständiga fenomen. Anna Williams skriver om evighets-
perspektivet i Mobergs roman Giv oss jorden (1939) att det fungerar ”som ett
slags orolig besvärjelse mot den fragmentarisering och risk för förflyktigande
som det moderna inrymmer”.116 Hos Moa Martinson finner man evighetstanken
antydd redan i en titel som Vägen under stjärnorna (1940). Williams noterar
också den pregnanta bild av evigheten kontra moderniteten som återfinns i Moa
Martinsons Brandliljor (1941), där en gammal kvinna köper en ficklampa för att
bättre kunna se stjärnhimlen. Detta fungerar inte särskilt bra, och för den gamla
kvinnan är det moderna, tekniken i form av ficklampan, inte mycket att ha jäm-
fört med stjärnorna på natthimlen.117 Hos Asklund tar sig en mer försiktig, anty-
dande modernitetskritik uttryck dels i en skepsis mot den krisdrabbade omvärl-
den, dels i Fredrik Storms framväxande antipatier mot staden och därmed också
–––––––––
116 Williams, s. 167.
117 Williams, s. 216.
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hans längtan tillbaka till landsbygden/hembygden. På det hela taget blir det ändå
tydligt att Lilla land är ett syntesförsök på många olika plan. Moderniteten och
traditionen, tekniken och naturen måste sammanjämkas för att den rätta riktning-
en ska kunna tas ut och leda utvecklingen, moderniseringen och folkhemsbygget
in i framtiden.118

En mer jordnära vitalistisk hållning än de kosmiska perspektiv som jag ovan
pekat på återfinns också i Lilla land. Det finner man i många av de passager som
formar sig till uttryck för stadens/teknikens och landsbygdens/naturens integra-
tion. Lilla land är skildringen av en pågående samhällsomvandlande process, och
i fokus för denna utveckling finner man en pastoral modernitet som har börjat
växa fram. Det finns gott om scener och skildringar som tydligt symboliserar ci-
vilisationens och naturens symbios från motsatta synvinklar, det vill säga såväl
från stadens och modernitetens horisont som från landsbygdens/naturens sida.
Ett kapitel bär till exempel rubriken ”Stad i blom” (s. 133-163), och här syns hur
integrationen mellan natur och kultur, mellan och gammalt och modernt, ständigt
pågår även i det urbana rummet. I ”fjärde parentesen” (s. 133-137) som inleder
kapitlet ”Stad i blom” beskriver berättaren hur ”juligrönskans träddyning rullar
mot de stängda fönstren och nere på gården växer grobladen upp ur gruset, vatt-
net kallnar i ångpannan till badrummen” (s. 136). Naturen (vattnet, grönskande
träd och groblad) finns som ofrånkomliga element mitt i stadsmiljön (fönster,
ångpanna och badrum). Strax därpå får ”hemvändande söner” på
”hemlandståget” syn på ”parken vid Vasagatan” och

landet öppnar sin famn och staden blommar ut en ljum sommarnatt vid
månskiftet: med en bred lukt av hö från ängarna runtomkring tullarna,
med koskällors klang från spårvagnarna och suset från stora träd kring
sovande hus, tomma trottoarer och jordsvart asfalt över en mark, där dol-
da strömmar saftar rågåkrarna utanför Söder — (s. 137).

De här citerade raderna är inte bara en gestaltning av hur urbanitet och natur
samsas och växer fram sida vid sida; också i det litterära bildspråket dubbelex-
poneras land och stad i form av ”koskällors klang från spårvagnarna” och
”jordsvart asfalt”.119 Dessutom kan man notera hur ljuden, lukterna, susandet och
dolda underjordiska strömmar liksom pulserar mellan stad och land och knyter
samman allt till ett enda stort alltomfattande blodomlopp. Mer än att vara någon
politisk eller samtidsanalytisk reflektion över modernitetens väsen och konse-
kvenser, blir det i Asklunds fall närmast en poetisk och en vitalistisk vision som

–––––––––
118 Denna kompromisstanke finns förvisso också hos Moa Martinson och Vilhelm Moberg, se

Williams, s. 173 och 185. De är dock, menar jag, mer kritiska och vaksamma gentemot modernite-
ten, än vad som är fallet i Lilla land.

119 Dessa sammankopplingar av modernitet och natur är av samma typ som de Anna Williams pekar
på i Ivar Lo-Johanssons bildspråk, se Williams, s. 39.
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löder samman olikheter och motsatser.120 I Asklunds framställning tar naturen
plats i det urbana, och denna uppställning sida vid sida, denna sammanväxt av
urbant och natur synes mig gestaltat på ett mer bejakande sätt än den uppfattning
som emellanåt brukar framhållas i resonemang om det urbana. Bo Isenberg pekar
(i anslutning till den tyske filosofen Hans Blumenberg) på staden som en
”rivaliserande realitet”; staden famnar om allt, och innefattar också en strävan
efter att omfatta även det som ligger utanför den.121 Staden blir en strid, en strid i
vilken det moderna strävar efter att besegra och lägga under sig naturen, traditio-
nen och det gamla. I linje med ett sådant synsätt blir naturens fragment i det ur-
bana rummet blott (hotade) ornament och reservat. Hos Asklund handlar det allt-
så istället om en djupgående sammanjämkning, en vitalistisk syntes av precis
allt. Vatten, träd, blommor och andra växter blir till en viktig del av den urbana
— i Asklunds fall den stockholmska — helheten, som i sin tur blir en del av en
ännu större helhet, livet.

Det är ändå landsbygden som utgör arenan för mötet mellan modernitet/teknik
och tradition/natur i Lilla land. I gräset en bit från dansbanan ligger cyklarna,
som i det daggvåta gräset blir en tydlig, konkret bild av mötet mellan natur och
teknik. Där ligger ”damcyklar med blommor i lykthållaren, rågax i ekrarna och
kalla sitsar, styrstångens handtag har borrat sig in i dikets lösa sidjord, sniglarna
lyfter sina spröt mot de förnicklade rören och daggen faller på stänkskärmarnas
runda, blanka ytor” (s. 262). Denna passage kan tolkas symboliskt, i ljuset av den
syntes som är så tydlig i hela Lilla land. Naturen, växtligheten griper in i civili-
sationen i form av tekniken (rågax i ekrarna, daggen på stänkskärmarna) samti-
digt som tekniken i denna passage bokstavligt talat tränger in i naturen, då
handtaget ”har borrat sig in i dikets lösa sidjord”. Den sistnämnda formuleringen
öppnar också för sexuellt färgade associationer: tekniken framstår som manlig,
det metalliska handtaget blir en fallos som tränger in i den kvinnliga naturen, i
den jord som inte sällan benämns ”moder jord”. I en sådan tolkning måste sam-
manförandet av teknik och natur förstås som en fruktbarhetsrit — ur syntesen
kan något nytt födas.

Naturen kopplas också samman med människor, ofta och på ett högst påtag-
ligt sätt i Asklunds text. När sexuella aktiviteter mellan man och kvinna äger rum
i naturen, kan man utan problem uppfatta en vitalistisk tematik i Asklunds be-
rättelse. Eva och Fredrik Storm dras till varandra, och när de så möts i het åtrå,
gör de det i en natur som välkomnar dem: ”[d]et var i skymningen — de sjönk
bakåt i daggens famn och han tryckte sina jordiga händer mot hennes späda
bröst” (s. 220). På det hela taget är kvinnoskildringen i Lilla land mer traditio-
nell, mer manligt vitalistisk till sin karaktär, än vad som har varit fallet i
Asklunds tidigare böcker. Den moderna kvinna som i så hög grad hamnade i
centrum för skildringen i Kvinnan är stor skymtar här fram bara någon enstaka

–––––––––
120 Jämför till exempel med Vilhelm Mobergs, Ivar Lo-Johanssons, Agnes von Krusenstjernas och

Moa Martinsons mer intellektuellt analytiska skildringar av modernitetens för- och nackdelar, se
Williams, Tillträde till den nya tiden.

121 Isenberg, s. 87.
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gång, och då knappast på något särskilt positivt sätt.122 Inga som flyttar in till
stan går ner sig i det urbana natt- och nöjeslivet. Hon faller offer för staden, mo-
derniteten och den därmed förknippade sexualiteten. Hon bryts ned i dekaden-
sens virvlar och hennes sexualitet kuvas i det moderna samhället. Anna Williams
visar på en likartad struktur i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan, där Martas frigö-
relseförsök — flytten in till staden — resulterar i nederlag i form av fattigdom
och könssjukdomar. Williams anlägger ett genusperspektiv i sin analys och ser
kvinnan förlora i det moderna samhället och mot moderniteten. Mannen, Adrian,
som också flyttar in till staden blir däremot en vinnare då han utvecklas och till
slut finner sig till rätta i den för honom nya, moderna världen.123 I Lilla land går
Inga under, medan den manlige huvudpersonen Fredrik klarar sig.124 Till skillnad
från Adrian i Lo-Johanssons roman anpassar sig emellertid inte Asklunds prota-
gonist till ett liv i staden; istället återvänder han med sina upplevelser av den
hårda världen för att börja bygga upp ett liv på landet.125 Moderniteten är i hög
grad ett manligt projekt, åtminstone om man ser till den bild som framträder i de
manliga författarnas skönlitterära verk under 1930-talet.126

Kvinnorna i Lilla land skrivs i hög grad samman med naturen, inte minst via
en typ av bildspråk som var vanligt i hela 1930-talets romankonst. Uppfattningar
om jordens och naturens kvinnlighet har en lång historia. I detta sammanhang
kan man notera hur uttryck som ”moder jord” och ”moderland” sammanför
kvinnlighet, moderskap, fruktbarhet och natur.127 Man kan rentav se den längtan
tillbaka till landet (i dubbel bemärkelse) som återfinns hos Fredrik Storm, som en
längtan tillbaka till kvinnan. Kopplingen mellan hemlängtan och kvinnlighet är
något som kännetecknar moderniteten. Den moderna människan i manlig skep-
nad som gett sig av hemifrån söker efter något som gått förlorat i och med mötet
med moderniteten, och detta något som saknas är inte sällan traditionen, närheten
till naturen och kvinnan.128 I Fredrik Storms fall är det längtan tillbaka till hem-
trakten Rideby som sammanfaller med längtan efter ungdomskärleken Karin.
Först när han åter är hemma får Fredrik veta att Karin inte längre är i livet. Kvar
ligger dock jorden och naturen, och Fredrik tar sig an sitt projekt — att få ord-
ning på sin hemgård och modernisera jordbruket och livet på landet. Han och en
annan kvinna, Eva, finner varandra så småningom. Återkomsten mynnar således
ut i att Fredrik till slut finner både sin hemtrakt och sin kvinna — men i nya ver-

–––––––––
122 Jämför emellertid med den möjliga tolkningen av Elin som en något motsägelsefull representant

för ”Den nya kvinnan”, se ovan, s. 125.
123 Williams, se bland annat s. 44, 51 och 57.
124 Jämför också med Artur Lundkvists roman, Floderna flyter mot havet, Stockholm 1934, i vilken

de båda syskonen Leander och Linda flyttar från sitt hem på landsbygden till Stockholm. Båda två
mår dåligt i den nya urbana tillvaron, och de omnämns mot slutet av romanen som ”förlorade sys-
kon”, s. 313.

125 Det är också intressant att notera hur stadsbarnet Asklund skildrar en erövrig av landsbygd och
natur, medan statarsonen Lo-Johansson beskriver en erövring av staden i sin roman.

126 I förra kapitlet pekade jag dock på att Asklunds Kvinnan är stor i viss mån är ett undantag från
detta mönster.

127 Williams påpekar också att det nationella ofta formulerats i termer av kvinnlighet, som till exem-
pel i uttrycken ”modersmål” och ”moderland”, se Williams, s. 85.

128 Williams, s. 150 f.
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sioner. Han stannar med andra ord inte upp i en avslutad flykt bort från den mo-
derna civilisationen och tillbaka till naturen, utan strävar efter något nytt, ett al-
ternativ, en syntes i vilken både modernitet och tradition kan inrymmas. Det an-
tyds dock inte i texten att kvinnan, Eva, på något sätt skulle representera moder-
niseringen. Hon framstår snarare som en del av den andra sidan i syntesen, det
vill säga naturen och landsbygden.

Anna Williams påpekar vidare att Ivar Lo-Johansson använder ”metaforer
som knyter människa och natur tätt samman”.129 I Lilla land fungerar ofta trädet
som symbol eller metafor och förstärker idén om kvinnan som en del av naturen,
det levande och mer ursprungliga. I en representativ passage heter det att ”[d]et
är nästan ljust nu, björkstammarna lösgör sig ur det tunna mörkrets grepp och
träder närmare, blir goda, vita kvinnor” (s. 30). I en annan sammanställning kan
det heta att ”björkarna liknade unga, slanka kvinnor, vilkas hår flöt ut i vinden
och sträckte ut och rörde skuggorna vid deras vita rötter” (s. 65). Naturen fram-
ställs här som ett närmast antropomorft väsen med kvinnliga drag, så också i
följande rader som beskriver hur ”skogen väntar som en sval famn för solen, den
sjunker, granarnas toppar börjar brinna och tallarnas stammar liknar den rödly-
sande huden på nakna, badande kvinnor. [...] och vallmon brinner fuktigt röd
med veckiga blomblad som läpparna på syndiga flickor, som Elins mun, Elin i
ödetorpet” (s. 63). Det är som synes i visualiserande gestaltningar som naturen i
de här anförda passagerna liknas vid kvinnor.

Det finns också gott om exempel på det omvända förhållandet i liknelser och
metaforer, det vill säga när kvinnan relateras till naturen på olika sätt.130 Karin är
den ”liljevita” (s. 69), och flickorna i kyrkan har ljusa flätor som ”glänser som
tunna rågkärvar under ett nödår” (s. 37). Det är en vitalistisk skildring av de
kvinnor som lever kvar ute på landet och som skildras i nära förhållande till na-
turen, samtidigt som den till staden flydda Inga går under. En gång i tiden har
även Inga förknippats med naturen. Hon blir av bygdens unga män ihågkommen
som ”kokett som en påfågel” (s. 45), och hon var flickan som drängarna minns
barbent och ”med korna i hagen, hon red barbacka i skymningen med hästarna
till sjön och vattnade dem” (s. 87). Hennes liv och därmed synen på henne för-
ändras emellertid när hon växer upp och mognar, blir en kvinna medveten både
om sin sexualitet och om den moderna världens möjligheter. Hon förlorar sig i
det moderna: ”Inga är försvunnen, borta i stadens larm, ingen hör något från
henne mer” (s. 125). Och mot slutet av romanen dör hon, ”asfaltskökan från stor-
staden, som dansade rumba på nattklubbarna och drack billigt vin i ungkarls-
dubletterna på Östermalm” (s. 271). Många av de kvinnliga romankaraktärerna
förknippas alltså i hög grad med naturen, medan Inga knyts till moderniteten och

–––––––––
129 Se Williams, s. 38. Johan Svedjedal påpekar dessutom att ”[k]vinnorna står [---] närmast natu-

ren”, och att kvinnorna mer än männen hos Moberg oftare är ”kroppsligt styrda och kroppsligt be-
skrivna.”. Se Svedjedal, ”Lidandet och lyckan”, s. 54.

130 Ett liknande bildspråk finner man prov på hos Artur Lundkvist; se till exempel dikten ”Kvinna” i
diktsamlingen Vit man, Stockholm 1932, s. 95. Här finner man metaforer och liknelser som länkar
samman kvinna och natur på ett nästan övertydligt sätt: ”[v]i upplever dig som land / och strand och
hav, som kosmos. / Dina lår är bevuxna med gyllne gräs [...] Dina modersbröst är berg”.
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bryts ned och dör. Asklund gestaltar således även i detta sammanhang både po-
sitiva och negativa aspekter av moderniteten.

Det är inte bara i metaforer och liknelser som kvinnogestalterna binds sam-
man med naturen. Det handlar också i hög grad om att kvinnorna rör sig i natu-
ren, i landskapen runt Rideby. Fredrik Storms syster Lill-Anna upplever en kon-
flikt mellan att vara inomhus på sjukhuset och att röra sig fritt ute i den friska
naturen. Hon vill inte ”jagas in av matsignalen och efteråt ligga med skälvande
ögon under ronden och följa minspelen, skiftningarna i doktorernas ansikten —”
utan istället uppleva hur ”[h]är var hälsa och ro: skogen doftade så starkt på
kvällarna [...]. Hon låg framstupa i gräset och följde myrornas irrfärder genom
labyrinterna av strån och blad, hon satt i ljungen och band kransar” (s. 176 f).
Hon tar sedan också kärnorna från de vindruvor hon fått på sjukhuset av sin äls-
kade, och planterar dem i jorden (s. 178 f). Liv förs på så sätt vidare av kvinnan i
samspel med naturen, jorden.

En av ”naturkvinnorna” går dock under på grund av naturen: det är Karin som
dör efter att en natt ha ramlat i vattnet i skogen och förkylt sig (s. 126). Hon
hamnar då i jorden och blir för evigt ett med naturens kretslopp, vilket förstärks
av att Karin boken igenom har förknippats med blommor av olika slag (bland
annat liljor och rosor) och att gravarna i början av romanen ”blommar evigt av
ständigt nya blommor” (s. 33). Att Karin kallas ”den liljevita” gör att hon enligt
traditionell blomsymbolik kan förknippas med både död och oskuld.131 I hennes
fall är döden och sexualiteten nära förbundna, eftersom hon, efter att ha blivit
våldtagen av Ingas bror Ernst, drar på sig ovan nämnda dödliga förkylning på
hemvägen genom skogen. Att Ernst därmed skulle ha tagit Karins oskuld fram-
går inte av texten — om man alltså inte väljer att tolka liljan i Karins epitet som
en symbol för detta. Naturen tar slutligen Karins liv, men att hon dör tolkar jag
som att hennes liv förtorkar av brist på kärlek (och sexualitet) då hennes älskade
Fredrik inte kommer hem (även om han de facto gör det, om än först efter hen-
nes död). Hon liknas också vid ”en nattviol, som en ros i torr jord —” (s. 79).

Fredrik Storms längtan efter Karin och jorden/hembygden kan sägas samman-
falla på ett högst konkret sätt när han har kommit hem till Rideby igen — då har
Karin begravts och blivit ett med jorden. Innan hon dör framträder Karin ofta i
naturen på ett sätt som förebådar hennes öde. I en sorts omkväde omtalas Karins
vandringar i Rideby, hon ”går sin ensamma väg som förut”, och ibland är målet
för hennes promenader bara en stunds ensam tystnad i samklang med den omgi-
vande naturen (s. 120 f). Än starkare förknippas Karins situation med hennes an-
nalkande död när hennes öde i texten signaleras som förutbestämt. I en formule-
ring heter det att ”Karin går sin ensamma stig utefter ån och ser löven falla, hop-
pet falla, blodiga löv, rena minnen” (s. 108). Det är alltså höst, Karin går ensam
och hoppet faller liksom löven.

Skildringen av romankaraktärernas sexualitet blir i Lilla land en del av en vi-
talistisk gestaltning av naturens och den moderna människans symbios. Medan
såväl Vilhelm Moberg som Moa Martinson gestaltar en problematik rörande re-

–––––––––
131 Se uppslagsordet ”lilja” i Hans Biedermanns Symbollexikonet (1989), översättning Paul Frisch och

Joachim Retzlaff , Stockholm 1993.
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lationen intellekt — sexuell drift, syns hos Asklund inga spår av detta. Svedjedal
skriver om Mobergs skildringar att kvinnorna är ”skapade antingen för läsning
eller för sexualliv”.132 Varken de kvinnliga eller de manliga romankaraktärerna i
Lilla land ägnar sig åt att läsa böcker eller åt någon annan intellektuell verksam-
het (möjligen bortsett från kyrkans män). I Lilla land är det istället förhållandet
mellan modernt och traditionellt som främst laddar aspekter som den sociala ge-
menskapen, förhållandet till naturen och hemtrakten samt sexualiteten.

*
Asklund väver i Lilla land samman berättande och prosalyrik, fiktion och doku-
mentärt material, skildringar av modernitet och tradition, stad och lands-
bygd/natur, Sverige och världen. Hela det stora Livet kan upplevas i det lilla lan-
det Sverige. Detta gestaltar Asklund genom visualiserande, filmliknande svep
över snart sagt varenda del av Sverige. På så sätt framhävs allt det vackra och
goda som kan och bör tas tillvara när de politiska och ekonomiska oroligheterna
ute i världen gör sig påminda.

I den lyriskt svepande romanens form iscensätts ett myllrande spel mellan
modernitet och tradition, teknik och natur, stad och landsbygd. Det hela skulle
kunna uppfattas som förvirrande. Emellertid har jag i detta kapitel argumenterat
för att det i fallet med Lilla land istället handlar om syntes, integration, kompro-
miss. Asklunds text är en optimistisk vision om ett folkhem på väg att ta form,
och denna process gestaltas och skrivs fram utifrån en vitalistisk hållning och en
modern människas och modernistiskt experimenterande författares erfarenhet av
mötet med landsbygden, naturen och moderniseringen. Och även om det är en
tillfällighet, kan man notera att Lilla land utkommer samma år som den berömda
”kohandeln” mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet äger rum.133 Både
denna politiska uppgörelse och Asklunds roman är uttryck för folkhemmets till-
blivelseprocess.

–––––––––
132 Svedjedal, ”Lidandet och lyckan”, s. 61.
133 Se till exempel Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Svensk sam-

hällsutveckling 1809-1986 (1981), Stockholm 1988, s. 194.
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4. En roman med ett
”soundtrack”: Fanfar med fem

trumpeter

Asklunds första ”riktiga” roman
”Min experimentella period är slut.” Så skriver Asklund i ett brev till Bonniers
förlag när han vill redogöra för att han arbetar med ett nytt projekt, det som
skulle komma att bli hans femte roman, Fanfar med fem trumpeter. I samma
brev betecknar han denna bok som ”den första ’riktiga’ romanen” i sitt författar-
skap.1 Redan 1932 hade Asklund skickat ett manus till Bonniers; romanen som
var under arbete skulle handla om den arbetslösa ungdomen och dess vardag i
det samtida Stockholm. Den tänkta titeln var till en början Nytt hål i svångrem-
men. Från förlagets håll var man dock minst sagt tveksamma till idén. Man me-
nade att arbetslösa inte skulle vara intresserade av att läsa.2 Asklund gav sig
emellertid inte utan fortsatte att tänka på boken, samtidigt som han skrev Lilla
land. 1934 var han klar och skickade så in ett manus betitlat Fanfar med fem

–––––––––
1 Brev från Asklund till Bonniers förlag, den 19.6.1934. Notera vidare att det finns flera olika uppla-

gor och versioner av denna roman. 1956 utkom en reviderad, kraftigt förkortad version, försedd
med ett förord av Asklund, i vilket han berör omständigheterna kring tillkomsten av boken. Denna
version gavs också ut senare (1986), i serien ”En bok för alla”. Jag kommer naturligt nog att hålla
mig till originalversionen, eftersom min framställning i så hög grad rör den tid i vilken romanen ut-
kom. Jag kommer ändå att i enstaka fall referera till förordet i utgåvan från 1986, eftersom detta är
rikt på intressanta möjligheter till kontextualiseringar vid läsningen av romanen.

     Asklund menar själv i efterhand att den senare upplagan är förkortad för att slutet inte var tillräck-
ligt pregnant. Han talar i förordet till den senare upplagan om ”det onödigt utdragna slutet” och ”en
del lyriska påhäng” som han alltså strukit ur originaltexten. Nu består nedbantningen av ur-
sprungstexten emellertid inte av ett fåtal sidor, utan av nästan en tredjedel av hela romanen. Borta i
nya upplagan jämfört med originaltextens ca 480 sidor är inledningen, alla de emblemliknande
korta inledningsstyckena till de olika avdelningarna, samt de sista 130 sidorna (de fem sista kapit-
len). Jag menar att strykningarna i grunden förändrar hela berättelsen, och jag är definitivt inte av
samma åsikt som Asklund, som menar att strykningarna ”inte rubbar handlingen i stort”. Se
Asklund, Fanfar med fem trumpeter (1934), Stockholm 1986, s. 6.

2 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 12.
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trumpeter till Bonniers, och nu var intresset större. Asklund menar om den nya
versionen att han ”liksom satte musik till det hela”, en träffande beskrivning som
pekar på hur romanen i hög grad handlar dels om jazzmusik, dels om den samti-
da ungdomens problematiska ekonomiska situation.3 Författaren förklarade vida-
re att det nu rörde sig om den första romanen av fem i en serie om livet i storsta-
den. Han presenterade till och med titeln på roman nummer två i serien: Storm
över södra station.4

Även om Fanfar med fem trumpeter är en mer konventionellt utformad be-
rättelse än de tidigare romanerna, har Asklund här inte lagt experimenterandet
helt åt sidan. Det tar sig i Fanfar med fem trumpeter bara lite annorlunda och inte
lika explicita uttryck. Som författare i en tid då modernistiska tendenser börjar
göra sig gällande i svensk litteratur, strävar Asklund efter att överskrida gränser-
na mellan de konstnärliga uttrycksformerna.5 I och med Fanfar med fem trum-
peter låter Asklund — i mycket högre grad än i sina tidigare romaner — musik,
film och annan bildkonst sammanstråla i skönlitterär form. I föreliggande kapitel
kommer också dessa intermediala perspektiv att placeras i centrum för min läs-
ning av Fanfar med fem trumpeter. Främst är det alltså gestaltningarna av musik
som bidrar till betydelseskapande strukturer i romanen när det gäller relationen
mellan det litterära verket och andra konstnärliga och mediala uttrycksformer.
Musikanknytningarna dominerar, men även kopplingar till film och bildkonst fö-
rekommer flitigt i texten.6 Inte minst viktiga är de många referenser till och ge-
staltningar av olika former av visualitet — skyltfönster, reklam, affischer — som
hör hemma i det urbana rummet.

Asklund berättar i Fanfar med fem trumpeter historien om ett antal arbetslösa
unga människor i 1930-talets Stockholm. Man får följa några unga män med pia-
nisten och kvinnotjusaren Berra i spetsen i den dagliga kampen mot arbetslöshe-
ten i ett krisdrabbat Sverige. Berra och hans vänner försöker slå sig fram som
musiker. De är arbetslösa och aningen desperata i sin jakt på inkomster. För att
tjäna några slantar — som inte sällan används för att finansiera nöjeskvällar ute
på dansställen, eller för att lösa ut instrument från pantbanken — går de runt på
Söders bakgårdar och spelar, eller ”bassar” som det heter i romanen. De som bor
i husen öppnar då sina fönster och slänger ner ett par mynt. Berra, Tjabo, Bullas,
Kalle Munter och de andra har dock större visioner, och så småningom bildar de
jazzbandet Melody Boys och berättelsen tar sig fram över repetitioner, framträ-
danden och ett antal kärlekshistorier med musikerna i centrum. Bandet omfor-
mas, tappar medlemmar, får nya medlemmar och engageras för spelningar på allt

–––––––––
3 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13 och Asklund, Fanfar med fem trumpeter (1934), Stockholm

1986, s. 5.
4 Brev från Asklund till Bonniers, 26.8.1934. Se även baksidestexten till originalutgåvan av Fanfar

med fem trumpeter.
5 Att intermedialitet av olika slag är utmärkande för modernismen, påpekar jag i inledningskapitlet,

se ovan, s. 42.
6 Man kan dessutom notera att nästa planerade bok (med den tänkta titeln Storm över Södra station) i

den romansvit som Asklund tänkte sig, skulle handla om filmmediet och dess konsekvenser för
människan och det moderna samhället. Se brev från Asklund till Bonniers, 19.6.1934, och baksi-
destexten till originalupplagan av Fanfar med fem trumpeter.
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finare dansställen i det stockholmska nöjeslivet. Under en längre tid agerar de
husband på dansrestaurangen Siam, och invecklade relationer uppstår mellan
bandets medlemmar och ställets ägare, ”Linkan” och dennes fru ”Madame”.
Bland annat förälskar sig Madame i Berra, en kärlek som dock inte är besvarad.
Det hela kulminerar i romanens slutskede med uppförandet av en storslagen fö-
reställning, en ”hot-jazzopera”, som komponerats av Berra och Kalle Munter.

Fanfar med fem trumpeter formar sig på så sätt till en omfattande skildring av
unga människors upplevelse av populärkultur och modernitet — med jazzmusi-
ken som romanens tyngdpunkt. Johan Fornäs har i en rad olika undersökningar
skrivit om populärkultur och modernitet. I en artikel om jazz och modernitet po-
ängterar han hur just jazzen gjordes ”till en symbol för det modernas populära
genombrott”.7 Asklunds roman är tveklöst ett exempel på hur föreställningar om
jazzen, som en del av populärkulturen, hänger samman med moderniteten under
1930-talet.

Berättelsen om Melody Boys har en ramberättelse som inleder och avslutar
romanen. Här gestaltas en berättarsituation: Elof Strand, arbetslös musiker och
tillika vän till berättaren, lägger fram sin historia för den namnlöse berättaren.
Denna historia, alltså romanens huvudberättelse, är uppdelad i två större delar,
betitlade ”Jånne” och ”Berra” efter de karaktärer som står i centrum i respektive
del. Den första delen består av en avdelning, medan den andra består av tre
mindre avdelningar, vilka alla inleds med ett litet textstycke som inte direkt har
något med berättelsen om Melody boys att göra. Det rör sig snarare om stäm-
ningsskapande miljöskildringar med storstad och musik i fokus.8 Dessa inledan-
de, emblemliknande stycken, blir till en sorts avbrott eller utvikningar från de
händelser som äger rum i själva berättelsen. På så sätt påminner de om de pa-
renteser som finns i Lilla land och som diskuterades i föregående kapitel.

Även om en och annan utflykt till landsbygden — och till kontinenten —
skildras i Fanfar med fem trumpeter, är det nu mer än någonsin tidigare i
Asklunds författarskap staden Stockholm och allt vad dess urbanitet innebär,
som präglar berättelsen. Till största delen utspelar sig historien på det i början av
1930-talet proletära Söder, där Asklund själv var född och uppvuxen. Alla årsti-
der och alla tider på dygnet skildras i romanen. Berättelsen tar sin början någon
gång i slutet av vintern/början av våren och slutar vintern därpå, strax före jul.
Ofta framträder stadsmiljön via skildringar av åkturer med fordon av olika slag,
något som ger läsaren en stark känsla av rörelse och poetisk, stämningsmättad
–––––––––
7 Johan Fornäs, ”Modernt och populärt i svenska jazzdiskurser” i Populära fiktioner, red. Kjell

Jonsson och Anders Öhman, Stockholm/Stehag 2000, s. 146.
8 För att illustrera hur ett sådant emblematiskt inledningsstycke ser ut, kan första avdelningen

(”AUFFORDERUNG ZUM TANZ”) citeras: ”[h]är på höjderna, med nya hus, glesa träddungar
och gamla, lutande kåkar, ser man horisontens fönster. Positivhalaren stannar under den gamla al-
men och spelar upp en föråldrad vals, medan svalorna viner över Riddarfjärden, en båt tutar och
bomklockorna ringer vid Tegelbacken. De gamla låtarna surrar fram och drar gårdarnas barn i en
halvcirkel till gubben; det knarrar i klanglådan: tonerna blir gälla, genomträngande. — Från tredje
våningen i det nya huset svarar en grammofon, och sedan tar radion vid: en knatterkaskad av toner,
som tävlar med låten från positivet — medan svalorna flyr mot horisontens skorstenslinje, båtarna
tutar vid Riddarholmen, och staden sjunger dovt sin våldsamma sång under höjderna på Söder —”
(s. 17).
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intensitet. Inte sällan äger dessa färder rum om natten eller i skymningen. Genom
fönstret på en spårvagn eller genom vindrutan på en bil levandegörs staden via
någon av romanfigurernas blickar. I följande för romanens miljöskildringar re-
presentativa passage sitter några av medlemmarna i Melody Boys i en bil som tar
dem genom den stockholmska natten om våren, och de

kände hur luftdraget av den hastiga farten slet i deras hår och klatschade
dem i ögonen. Bilen nästan sögs fram mot asfalten [---]. Från Djurgårds-
färjan flöt en ström av ljusa, skrattande människor och ute kring Beck-
holmsvarvets mörka skrov hördes motorbåtarna dunka mot tystnaden
kring Katarinavägens höga, mörka hus, vilka långsamt sjönk in i mörkret
och doldes bakom neonljusens flammande sken. På Skeppsbron reste sig
de höga lyftkranarna med tomma krokar [---].
     Bilen sög sig upp nedanför Lejonbacken, svängde in på Norrbro och
körde förbi Strömparterren, där popplarnas kronor steg som ljusa kreva-
der mot den blåmörka natthimlen. Det glimmade från Operakällarens ter-
rass och Grand Hotells pärlband var uppsatt till beskådan. Strömmens
vatten var blåaktigt som olja, det gled tungt, nästan slött mot kajrundeln
vid Karl den XII:s torg, där waxholmsbåtarna låg och flämtade efter da-
gens arbete, som tunga kor i vila.
     På Strandvägen ökade bilen farten. [---] De åkte in i en blandning av
dofter: puder och kåda, med fyrtiofem kilometers hastighet, och rundade
kurvan upp till Djurgårdsbron med synerna av kvinnoansikten, rödlysande
tallved och grå segel blandade till en kalejdoskopisk röra på näthinnan (s.
161 f).

Det är en skildring av en bildfärd som tar sig starkt visuella uttryck, även om
också dofter och ljud förekommer i beskrivningarna av de miljöer som passeras.
Passagen skulle kunna liknas vid en kameraåkning, en lång svepande rörelse ge-
nom det nattliga Stockholm, även om direkta filmiska markörer saknas i texten
på detta ställe. Framförallt är i citatet ovan formuleringen ”en kalejdoskopisk
röra på näthinnan”, talande för vad det här och i romanen som helhet handlar om:
en komplex och mångskiftande visuell upplevelse genererad av den urbana rörel-
sen.

Det är ingen tillfällighet att Fanfar med trumpeter på en och samma gång är
en jazzroman och en utpräglad stadsskildring. Litteraturvetaren Ulf Olsson me-
nar i en essä om Artur Lundkvists jazzlyrik att jazzen och det urbana är oupplös-
ligen knutna till varandra: ”jazzens scen är alltså den urbana modernitetens
marknadsplatser”.9 Och jazzen blir en kod, ett emblem, inte bara för staden utan
för hela moderniteten. Ulf Olsson skriver vidare att det ”är de framåtsträvande
modernisterna som jazzar” under slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet,
och ”[a]tt skriva ’jazz’ var alltså att vara modern, och ämnets modernitet sam-

–––––––––
9 Ulf Olsson, ”JAZ-ZEN! Anteckningar om Artur Lundkvists tidiga författarskap” i Poesi och vetan-

de. Till Kjell Espmark 19 februari 1990, red. Urpu-Liisa Karakha och Anders Olsson, Stockholm
1990, s. 191. Jämför också med Fornäs, s. 148.
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manföll med textens, den modernistiska textens egen modernitet”.10 Att Asklund
med Fanfar med fem trumpeter hör till en sådan samtidsbejakande linje i svensk
litteratur under tidigt 1930-tal är uppenbart.

Detta kapitel är disponerat i tre övergripande avdelningar: först redogör jag på
ett mer allmänt plan för hur musiken på olika sätt gestaltas i Fanfar med fem
trumpeter. Jag diskuterar här också begreppet jazz. Sedan följer två avsnitt som
utgår från två viktiga funktioner som de intermediala inslagen i romanen fyller:
dels musikens funktion som en karriärväg, dels den modernitetens erfarenhet
som de olika konst- och medieformerna genererar hos romankaraktärerna.

En roman med ett ”soundtrack”: en överblick
Det är jazzmusiken som dominerar musikreferenserna i romanen. Asklund har
med Fanfar med fem trumpeter skrivit en av de första svenska romanerna som
ingående handlar om jazzmusik, jazzmusiker och därtill hörande miljöer.11

Asklunds roman kom flera decennier tidigare än till exempel Sture Dahlströms
Änglar blåser hårt (1961), vilken har utpekats som den första jazzromanen på
svenska. 12 När Asklund skrev och färdigställde Fanfar med fem trumpeter rörde
han sig i de stockholmska jazzmiljöer som utgjordes av dansrestauranger och
dansbanor, vilket är den samtidshistoriska bakgrunden till romanens tematisering
av musik.

Men vad var det för musik som Asklund egentligen hörde och senare kunde
skriva om i sin roman? Jazzhistorikern Erik Kjellberg använder bland annat ut-
trycket ”jazz och jazzbetonad dansmusik”.13 Ulf Olsson väljer att skriva orden
jazz och jazzdikter inom citattecken: ”det tycks mig nödvändigt att sätta ordet
jazzdikter inom citationstecken: dessa dikter, vad har de med jazzmusik att göra

–––––––––
10 Ulf Olsson, s. 186 (Olssons kursivering).
11 Se även Strauss, s. 228. Strauss menar att Fanfar med fem trumpeter är betydelsefull i den svenska

jazztematiserande skönlitteraturen, eftersom det är första gången i svensk litteratur som ett jazzband
så ingående skildras ur ett ”inifrånperspektiv”.

12 I baksidestexten till Sture Dahlströms Änglar blåser hårt, Stockholm 1961, påstås det att
Dahlströms bok skulle vara ”den första svenska jazzromanen”. Detta kan alltså avfärdas med tanke
på att Asklunds roman kom nästan trettio år tidigare. En annan bok som också bör nämnas i detta
sammanhang är Erik Zetterströms (Kar de Mummas) Mitt i jazzen, Stockholm 1924.

     Den egentliga innebörden i beteckningen ”jazzroman” tycks i många fall inte vara helt klar, någon
skarpt definierad genre rör det sig inte om. Att kalla Asklunds roman för jazzroman bör dock inte
stöta på patrull, eftersom det rör sig om en berättelse som på ett omfattande sätt handlar om jazz-
musik och jazzmusiker. Bo Everling redogör kort och koncist för vad han menar med begreppet
jazzlyrik; det är enligt honom ”lyrik som har ett förhållande till jazzen vilket på något sätt framgår
av titel, innehåll eller struktur”, se Everling, s. 11. Detta är en pragmatisk och i mina ögon högst
användbar definition av vad det handlar om. Jag menar också att det är ett synsätt som utan svårig-
heter kan överföras till studiet av prosa.

13 Erik Kjellberg, Svensk jazzhistoria. En översikt, Stockholm 1985, s. 54. Se också hur Frithjof
Strauss påpekar att jazzbegreppet används med en mycket bred innebörd i just Fanfar med fem
trumpeter. Strauss tar bland annat upp ordet ”jazzopera” som förekommer i Asklunds roman (till
exempel s. 227), se Strauss, s. 226.
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[...]?”.14 Man bör, som Kjellberg gör, notera att det under 1930-talet inte handlar
om jazz så som den har kommit att utformas under senare hälften av 1900-talet,
utan om en mer schlagerliknande musik, i första hand ämnad att fungera som
dansmusik. Att jazz förknippades med dans, berodde bland annat på att man
kunde dansa en rad olika dansstilar till den musik som framfördes på dansställe-
na, menar Jan Bruér och Lars Westin i sin exposé över jazzens historia och ut-
veckling. De skriver vidare att ”[a]ll jazz gick att dansa till, men all modern
dansmusik var inte jazz”.15 Redan under 1930-talet kan dock en motsättning
anas: den bland den danslystna ungdomen allt mer etablerade schlagerjazzmusi-
ken tillfredsställer inte alla; istället börjar en mer renodlat konstnärlig musik
växa fram: hot-jazzen, som vanligen förknippades med improvisationer och som
så småningom, kom att betecknas som ”den rena jazzen, den originala jazzen”.16

I Fanfar med fem trumpeter gestaltas såväl den mer dans- och schlagerbetonade
jazzen, som den mer estetiskt avancerade hot-jazzen.

Att Asklunds roman i så hög grad handlar om jazz och jazzliknande musik är
vidare ett faktum som inte får stå i vägen för ett annat, nämligen att det i Fanfar
med fem trumpeter finns andra musikstilar som aktualiseras genom referenser till
musiker, kompositörer och musikstycken. Då och då framförs visor av olika slag
(s. 316), och vid flera tillfällen i berättelsen förekommer referenser till klassisk
musik. Framförallt är det Kalle Munter som i sin kreativa iver söker sig till olika
musikaliska uttrycksformer. Bland annat får man veta att han en gång ville
”släpa med sig halva köksattiraljen till Siam för att ’uppnå nya effekter’ som han
sade”, och vid ett annat tillfälle tog han ”sin moder med sig på Operan [...] och
fattades av ett vilt intresse för klassisk musik” (s. 253 och 297). Munter upplever
också musiken via flera olika medieringsformer; han lyssnar på grammofonski-
vor, han hör filmmusik vid biobesök och den musik som spelas vid scenframträ-
danden i teatersalongerna. Särskilt nämns Tolvskillingsoperan som Munter tagit
del av både som teateruppsättning och som olika filmversioner (s. 227).

Den musik som gestaltas i berättelsen spelas och avlyssnas av romankaraktä-
rerna på grammofon och i radion, under repetitioner, danskvällar och konserter.
Det är inte heller ovanligt att de många olika medieringsformerna blandas i en
och samma episod, som när Loffe, Bullas och Tjabo går omkring på gårdarna
och spelar ihop pengar: ”[d]e nya husens gårdar var bäst. Det blev ett slags kon-
kurrens med radiohögtalarna och grammofonerna”, eller när Tjabo och hans
flickvän besöker ett nöjesfält och möts av musik från flera olika håll: ”Tjabo och
Amy stannade mitt i korsningen av dessa ljudvågor och Tjabo kände sitt synko-
perhärjade inre slitas sönder av den gnisslande musiken, som kom från tre håll på
en gång och bildade en skärande kakafoni mot hans trumhinnor” (s. 72, 259).

–––––––––
14 Olsson, s. 186.
15 Jan Bruér/Lars Westin, Jazz. Musik, människor, miljöer (1974), Stockholm 1982, s. 26.
16 Kjellberg, s. 71 ff. Formuleringen i citatet (s. 73 hos Kjellberg) är från Artur Lundkvists och

Gunnar Erikssons berömda artikel, ”Hot-Jazz” (1935). Se även Fornäs, s. 153 f. I ett nummer av
Orkesterjournalen från 1935 förkunnar man stolt att den ”[f]örsta svenska ’hot’-skivan” har spelats
in. Musikerna på denna inspelning var Nils Lind, Birger Larsson och Thore Jederby. Låtarna som
spelades in var ”Tiger Rag” och ”Hot Accordeon”. Se ”Första svenska ’hot’-skivan” (osignerad
text) OJ, 1935:3 (s. 11 f), här s. 11.
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Musikanknytningarna i Fanfar med fem trumpeter förekommer inte bara på detta
sätt i handlingen, i de händelseförlopp som skildras (det som Wolf alltså benäm-
ner ”figural tematisering”), utan också i berättarinstansens formuleringar (Wolfs
”narrativ tematisering”, se ovan, s. 46). Under en tågresa hör Berra mängder av
olika ljud, vilka formuleras i metaforer som ”lärkornas sprattlande toner”,
”skatornas klapprande slagverksskratt”, ”gökarnas basunsolin” och ljuden från
”rälsens långa klaviatur” (s. 376). En liknelse som är ett annat gott exempel på
narrativ tematisering finner man i beskrivningen av en skara åhörare som står
utanför ett café och lyssnar på den musik som spelas där inne: ”[d]et skarpa sol-
skenet föll rätt ner i deras ansikten, vilka hade en matt, gulvit glans som gamla
pianotangenter. Musiken sköljde över dem som en forsande flod” (s. 65).

Relationen mellan gammalt och nytt som jag pekat på i Asklunds tidigare ro-
maner, framför allt i Lilla land, kommer i Fanfar med fem trumpeter till uttryck
som en motsättning mellan gammal, traditionell musik, och modern jazz- och
schlagermusik. Detta är något som också Johan Fornäs uppmärksammar om jaz-
zen som sådan, och han menar att många diskussioner om jazzen ”tematiserade
gång på gång brytningen mellan det moderna och äldre traditioner”.17 Ytterst
tydligt blir detta i episoden med Melody Boys som har fått ett sommarengage-
mang i en landsort utanför Stockholm. Undertiteln till kapitlet är ”stad och land –
aldrig mötas de två”, och kapitlet handlar till stor del om kampen mellan Melody
Boys från storstaden och Sven Jonsson and His Boys som hör hemma i Åminne
(s. 379-398). Konflikten handlar inte bara om olika sorters musik, utan också om
landsbygd kontra stad. Sven Jonsson och hans orkester är misstänksamma mot
stadsborna: ”[d]e var födda i denna trakt, de tålde inget intrång av utsocknes, inte
ens av ’söderkillar’ från Stockholm” (s. 379). Melody Boys är å sin sida inte sär-
skilt förtjusta i stället de befinner sig på: ”de började för resten tröttna på ’hålan’,
och längtade till bättre marker, med finare publik, där de kunde få briljera på sitt
överlägsna sätt” (s. 383). De båda orkestrarna börjar tävla om den dansintresse-
rade publikens gunst och spelar på varsin dansbana samtidigt.

Både Melody Boys och Sven Jonsson and His Boys spelar ömsom ”modernt”,
ömsom ”kulturellt” — med kulturellt avses här mer gammalmodig musik, för
”Sven Jonsson and His Boys, som spelat ’modernt’ måste klämma i med lite
’kulturell’ musik för att få behålla gammalpigorna och de sävliga drängarna och
statarungdomen” (s. 385). I en annons i Orkesterjournalen görs reklam för just
”[k]ulturell dansmusik”, och det rör sig i annonstexten om musikstilar som ham-
bo, polka, schottis och vals.18 Samtidigt, på den dansbana där Melody Boys spe-
lar, ”gick en fläkt av storstad och synd under de åldriga almarnas kronor. Det var
då Sven Jonsson and His Boys försvann, ty mot dessa sköna modister vågade de
inte resa något motstånd” (s. 382). Så småningom ordnar sig allt till det bästa.
Man kompromissar efter ett par tämligen brutala slagsmål och ”Melody Boys
och Svenne hade alltså förenats. De spelade tillsammans sista kvällen, sex man
högt; en sådan dansorkester hade väl Åminne ungdom aldrig skådat” (s. 397).
Likheten med episoden i Lilla land (se ovan, s. 117) är slående: konflikten löses,

–––––––––
17 Fornäs, s. 147.
18 Se annons med rubriken ”Kulturell dansmusik” i OJ 1934:6, s. 8.
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och alla blir någorlunda nöjda. I denna episod i Fanfar med fem trumpeter spelar
musiken som synes en tydlig roll i gestaltandet av relationen mellan modernitet
och tradition. Gammal och modern musik utgör exponenter för det lantli-
ga/gammalmodiga respektive det urbana/moderna. Att land och stad aldrig möts,
som det heter i undertiteln, framstår som aningen motsägelsefullt med tanke på
att det ges utrymme för ett visst kompromissande i denna episod. Samtidigt bör
man notera att trots kompromissviljan skiljs banden åt, inte som fiender men inte
heller som särskilt såta vänner. Sommarsäsongen lider mot sitt slut och Melody
Boys slutar sitt semesterengagemang: ”[d]et blev aldrig någon riktig stämning
efter den där boxningsmatchen” (s. 396).

Oftast får den klassiska musiken maka på sig för den nya tidens tongångar. I
samband med sitt sommarengagemang i Åminne, bjuds till exempel Melody
Boys in till en spelning på en födelsedag på en herrgård i trakten. Pianisten
Svenne hamnar så småningom vid husets piano, och han spelar moderna, jazziga
stycken som ”Stormy Weather” och ”Blue Prelude” — allt på ett piano som äga-
rinnan tidigare har spelat Chopin och Schubert på (s. 397).19 Den klassiska musi-
ken får alltså stå tillbaka för nyare tongångar, något som också sker i musikaffä-
rernas skivhyllor; där flyttas skivor med musik av Beethoven undan till förmån
för aktuella schlagerartisters nya grammofonskivor (s. 131). Detta gäller inte
bara klassisk musik, utan överhuvudtaget äldre musik. Man kan till exempel no-
tera hur den gamle positivhalaren får lämna plats för de unga jazzmusikerna i en
scen som beskrivs som ”om musikernas fribytarkår hade något slags avlösning,
vad instrument och ålder beträffade. En ny generation avlöste den gamla” (s. 73).

Musikanknytningarna i Asklunds roman utgörs till största delen av (både nar-
rativ och figural) tematisering, men det finns enstaka strukturer i romanen som
framstår som tendenser till en textens imitation av musik. I detta sammanhang är
upprepningen som grepp av intresse. I Fanfar med fem trumpeter förekommer i
många fall upprepningar av textstycken och fraser som kan leda tankarna till
återkommande partier i ett musikstycke, till exempel en refräng eller variationer
på en musikalisk figur. Det inledande kapitlet, betitlat ”Stad i regn”, innehåller
frasen ”en stad i regn”, som upprepas ett flertal gånger som vore den en refräng i
ett musikstycke. Formuleringarna i dessa ”refrängpassager” varieras också. Först
heter det om Jånne att ”då kände han den där kylan, den verkliga kylan, från en

–––––––––
19 Asklund har konsekvent stavat sångtiteln ”Stormy Weather” fel: Asklund skriver genomgående

”Stormy Wheather” i romanen. ”Stormy Weather” skrevs 1933 av Harold Arlen (musik) och Ted
Koehler (text), se The New Grove Dictionary of American Music. Vol. I, red. H. Wiley Hitchcock
och Stanley Sadie, London/New York 1986, s. 66. När jag inte direkt citerar ur Asklunds text väljer
jag att hålla mig till den korrekta stavningen. I de senare upplagorna har dock stavningen rättats, se
till exempel upplagan från 1986, s. 32. Även numret ”Lazybones” har Asklund stavat annorlunda:
”Lacy Bones”, en stavning som inte har ändrats i upplagan från 1986 (se till exempel s. 32 i den
upplagan). ”Lazybones” skrevs 1933 av Hoagy Carmichael och Johnny Mercer, se Hoagy
Carmichael, 23 Great Songs, Chappell Music 1979, s. 28. Låten utropas i en annons till den ”största
internationella succésen sedan ’Stormy weather’”, se annons för notblad i Orkesterjournalen, no-
vembernumret 1933, s. 4. ”Blue Prelude” skrevs 1933 av Gordon Jenkins och Joe Bishop. Stycket
blev senare känt som Woody Hermans tema, se uppslagsordet ”Jenkins” i The Encyclopedia of Po-
pular Music. Vol. 4 (1992), red. Colin Larkin, London/New York 1998, och The New Grove Dic-
tionary of Jazz. Vol. I, red. Barry Kernfeld, London/New York 2002, s. 221.
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stad i regn — ” (s. 31), som kan jämföras med ”[n]u kände han inte längre kylan,
den verkliga kylan, från en stad i regn — ” (s. 37). Även längre in i romanen
återkommer ”refrängen” och då i en formulering som explicit understryker det
musikaliska anslaget: ”[s]taden var en dov basun där ute, domsljudande, utan
fanfarer; en grå kall stad i regn —” (s. 204).

Upprepningen som grepp är naturligtvis inte något som i sig enbart ska för-
knippas med musik, men att upprepningen av frasen ”stad i regn” bör förstås
som anknytande till musik blir tydligt när man beaktar det sammanhang den fö-
rekommer i, det vill säga den i övrigt av musikanknytningar starkt präglade ro-
mantexten.20 Werner Wolf påpekar att ordagranna upprepningar är ett ovanligt
grepp i musikaliserade prosatexter, men däremot vanliga i lyrik. Upprepningar
med anknytning till musik finner man vanligtvis i mer experimentella, lyriskt
hållna prosatexter. Det är dessutom vanligt att den här sortens upprepningar i
fiktionsprosa alltså inte är exakta upprepningar, utan variationer, vilket alltså är
fallet med upprepandet av ”stad i regn” i Fanfar med fem trumpeter.21

Vidare finner man hur flera av kapitlen i romanen har rubriker som visar sig
vara titlar på musikstycken som nämns i kapitlet ifråga, till exempel ”Close your
eyes” och ”Symfoni i vitt”.22 I fallet med kapitlet ”Fjäril på knappnål” syftar ru-
briken på Berras upplevelser och tankegångar som återkommer ett flertal gånger
i kapitlet. Det är dock först längre fram i romanen som det framgår att Berra ar-
betar på ett shownummer (till jazzoperan), som får titeln ”Fjäril på knappnål”.

Omnämnandet och upprepningarna av textrader ur vokala musikstycken blir
musikaliska inslag i berättelsen och fungerar för läsaren som ett tänkt
”soundtrack”, ett ljudspår vars musik ackompanjerar berättelsen.23 En sådan
tolkning förstärks dessutom av romanens referenser till sånger och musikstycken
som förekom i aktuella filmer från början av 1930-talet, till exempel ”En stilla
flirt” ur filmen med samma namn (se bland annat s. 48, 60 och 66). Andra exem-
pel på asklundska referenser till musikstycken som framfördes på filmduken är
”You rascal you” och Tolvskillingsoperan.24

Termen ”soundtrack” gäller som bekant i första hand för filmmediet. När jag
här använder den i samband med Asklunds roman, är jag medveten om skillna-
–––––––––
20 Notera också Bo Everlings ord om några dikter av Artur Lundkvist: Lundkvist har ”använt musi-

kaliska stildrag som repetition och variation av teman”, se Everling, s. 90.
21 Se Wolf, s. 19 f. Wolf menar också att det rör sig om formella, strukturella analogier: textens form

härmar eller imiterar musik på ett eller annat sätt som möjliggör associationer till musik utifrån läs-
ningen av texten. Se Wolf, s. 58.

22 ”Close your eyes” är titeln på ett verkligt existerande musikstycke, medan ”Symfoni i vitt” är titeln
på det fiktiva verk, den jazzopera som Berra och Munter skapar. Det finns flera exempel på både
fiktiva och icke-fiktiva musikstycken i romanen. Wolf diskuterar detta utifrån Steven Paul Schers
idé om ”verbal music”, och använder termerna ”re-presentation” (om existerande, verkliga musik-
stycken) och ”presentation” (om fiktiva musikaliska verk). Se Wolf, s. 60.

23 Wolf menar att den här typen av citat ur texter möjliggör associationer till musik, och betecknar
fenomenet som ”evocation of vocal music through associative quotation”, se Wolf, s. 67. Vokalmu-
sik och skönlitterära texter har just ordet som gemensam nämnare. Genom att citera ord som ingår i
en text som utgör en beståndsdel i ett musikstycke kan såväl texten som musiken ifråga aktualiseras
av läsaren. Denna möjlighet blir naturligt nog bättre ju konkretare citat och referenser är, och ju
kändare stycket ifråga är för läsaren. Se Wolf, s. 67 f och 84.

24 Jag återkommer till dessa filmmusikanknytningar längre fram i detta kapitel.
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derna mellan filmens och den skönlitterära textens olika relationer till musik.
Musiken är de facto närvarande i en film och ingår då i ett öppet intermedialt ut-
tryck.25 Romanens ”soundtrack” (som jag syftar på i rubriken till detta kapitel) är
däremot endast indirekt närvarande via referenser och andra verbala markörer
som anknyter till film och musik.26 I en litterär text är ett ”soundtrack” en form
av dold intermedialitet — musiken är inte reellt närvarande i romantexten.27 Det
rör sig alltså om all den musik som romanen anknyter till, och som Asklund själv
syftar på med formuleringen om att han ”liksom satte musik till det hela”.28 Man
kan exemplifiera med skillnader mellan Asklunds roman och den filmatisering
av romanen som senare gjordes. Medan romanen Fanfar med fem trumpeter har
ett dolt, indirekt soundtrack, har filmen Söderpojkar ett öppet, direkt närvarande
soundtrack. I filmatiseringen består emellertid musiken av nyskrivet material,
och alltså inte av de musikreferenser som förekommer i romanen. Sannolikt är
denna förändring gjord för att bibehålla en samtidskänsla också i filmen som
hade premiär 1941.29

Det rör sig ändå inte om en roman som liknar eller strävar mot att anta formen
av musik. För hur mycket musik romanen än anknyter till, är det aldrig fråga om
att texten i sin helhet framstår som en imitation av ett musikstycke; snarare
framhävs berättelsens karaktär av just berättelse. Romanens ramhandling tydlig-
gör att berättelsen om jazzorkestern och alla deras äventyr ska förstås som en
muntligt framförd historia. En vän vid namn Elof Strand besöker berättaren och
berättar sin självupplevda historia om Melody Boys. Denna är själva den huvud-
berättelse i romanen som berättaren sedan nedtecknar, vilket med berättarens
tillagda ramberättelse resulterar i romanen Fanfar med fem trumpeter.30 Att

–––––––––
25 I Artur Lundkvists roman Floderna flyter mot havet från 1934 återfinns en episod där musiken inte

ingår i filmen som beskrivs, men väl i den filmupplevelse som skildras. Lundkvists historia tar sin
början innan ljudfilmen har kommit, och Linda, en av huvudpersonerna i romanen, som besöker en
biograf får uppleva hur ”filmmusiken” framförs som levande musik av en orkester: ”[f]ramför du-
ken var en ridå med ett färgrikt landskap som såg främmande och egendomligt ut [...]. Nedanför
blev musikernas huvuden synliga då och då: de höll på att stämma instrumenten”. Efter varje be-
skrivning av det som utspelar sig på bioduken har Lundkvist så infogat en parentes som anger det
musikaliska inslaget, det som spelas upp av orkestern på biografen: ”stadens lyktor tändes i skym-
ningen (violinsolo). [---] Männen kom i slagsmål (musiken arbetade för högtryck) [---]. Och så
kysstes de i en lång bild som var så nära att man såg hur deras läppar pressades mot varandra. (Tri-
umferande musik.)”. Se Lundkvist, Floderna flyter mot havet, s. 128-130.

26 Jämför Wolf, s. 37-43.
27 Vad jag här menar med att musik inte återfinns i texten är att det bokstavligt talat inte strömmar

musik ur boksidan (!). Däremot kan till exempel en diktsamling publiceras med åtföljande CD-
skiva med musik. Dessutom kan noter till ett visst musikstycke interfolieras i en text, vilket är fallet
i Joyces Odysseus och Almqvists Drottningens juvelsmycke. Musikanknytningarna i dessa texter
kan därför diskuteras i termer av öppen intermedialitet. Se Joyce, s. 191, och Carl Jonas Love
Almqvist, Drottningens juvelsmycke. Eller Azouras Lazuli Tintomara. Berättelse om händelser näst
före, under och efter konung Gustaf III:s mord (1834), Stockholm 1978, s. 197 f.

28 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13. Se även Asklund, Fanfar med fem trumpeter (1986), s. 5.
29 Handlingen är dessutom kraftigt nedbantad till en mer enkel och rätlinjig intrig, och av romanens

många stockholmska miljöskildringar finns inte mycket kvar i filmversionen.
30 I ramberättelsen förekommer alltså två berättare, dels Elof som berättar om Melody Boys, dels en

namnlös berättare som berättar om Elof som berättar sin historia. Den namnlöse berättaren skulle
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Fanfar med fem trumpeter ska förstås som en berättelse, och inte som en textens
imitation av ett musikaliskt arrangemang, uttalas också explicit i inledningen, då
berättaren uppmanar sin vän: ”— [b]erätta, sade jag. Och så berättade han histo-
rien om / Melody Boys / ett jazzband” (s. 14). Att berättelsen skrivits ned av be-
rättaren framgår av romanens sista sidor, när denne först påpekar att ”Elof Strand
har läst detta manuskript”, och sedan träffar Elof igen som nu undrar ”— E’re
mej du kallat för Loffe? frågade Elof Strand, när vi sedan kom ut på gatan” (s.
481 f). Liknande markeringar från Asklunds sida finns, vilket jag pekade på i fö-
regående kapitel, också inskrivna i början och i slutet av Lilla land (se ovan, s.
98 och 101).

Från bakgårdarna till estraden: musiken som
karriärväg
Historien om de arbetslösa, unga musikerna inleds med ett högst pregnant anslag
som pekar in i romanens gestaltning av just arbetslöshet och musik. Mycket av
det som återfinns i denna inledningsscen pekar in i berättelsen om musikerna och
deras kamp för en säkrare ekonomisk situation:

     [d]e träffades i köerna utanför Arbetsförmedlingen första gången.
Tjabo hade tiggt en cigarrett av en kompis, som han kände, och denne
hade Jånne i sällskap. De visslade säsongens schlagers, och kompisen
sade för fjärde eller femte gången, att han ”stampat på saxen”. Den var
allaredan utlagd i skyltfönstret hos pantlånaren på Oxtorgsgatan: ett matt-
skimrande instrument med silverklaffar och munstycke av elfenben. De
gick dit, alla tre, och stod länge och beundrade det (s. 19).

Här gestaltas alltså redan i berättelsens inledande rader arbetslösheten och musi-
ken på olika sätt. Den ekonomiska nöden tvingar inte bara in de tre männen i kö-
erna till Arbetsförmedlingen; de måste dessutom pantsätta det kanske viktigaste
man som musiker äger, sitt instrument. Vidare förstår man av episoden att det är
samtidens moderna musik som står i centrum; ”säsongens schlagers” visslas
fram. Man kan dessutom notera att musiken i hög grad förknippas med visualitet
i stadsmiljön; när saxofonen har pantsatts hamnar den i skyltfönstret — och där
betraktas den sedan med beundrande blickar av de spelsugna musikerna. Musi-
kernas längtan efter ett liv präglat av musik förtydligas här av att de står och trå-
nar efter de dyrgripar som instrumenten utgör. Skyltfönstret är både en möjlighet
för dessa drömmar och en barriär mellan de längtande och det efterlängtade.31

–––––––––
man kunna förstå som Erik Asklund själv, men jag avstår från en sådan tolkning, även om den är
allt annat än orimlig.

31 Jämför Björk, s. 75. Nina Björk diskuterar skyltfönstrets betydelse för kvinnans position i det mo-
derna samhället. I skyltfönstret exponerades de drömmar som skapades för kvinnan/konsumenten.
Björk skriver att betraktaren ”förblev tryggt dold bakom en genomskinlig barriär som tillät obe-



156

Vad som också tonar fram i citatet ovan är en rörelse som återfinns som ett
mönster i hela romanen: från arbetslösheten, symboliserad av Arbetsförmedling-
ens kö, går promenaden till saxofonen i pantbankens skyltfönster. Denna prome-
nad representerar den utveckling som de manliga musicerande romankaraktärer-
na genomgår när de arbetar sig bort från arbetslöshetens fattigdom och in i en allt
mer lyckad karriär som musiker. Jag ska i det följande göra ett antal nedslag i
denna rörelse så som den gestaltas i romanen. Jag börjar med att kort redogöra
för arbetslösheten och den svåra ekonomiska situationen i samhället.

Kristid
En av de viktigaste och mest centrala aspekterna i Asklunds roman är skildringen
av de ekonomiska problemen i samhället, aktualiserade i form av depression och
arbetslöshet. Redan i huvudberättelsens första mening signaleras den samtida ar-
betsmarknadens problematik: ”[d]e träffades i köerna utanför Arbetsförmedling-
en” (s. 19). Asklund menar i sina reflektioner i Avsikter att han ville beskriva en
tid och dess problem: den stora arbetslösheten och dess konsekvenser för stor-
stadsungdomen. Han konstaterar i efterhand hur han kom ihåg ”de ynglingaan-
sikten, som jag mött på arbetsförmedlingarna åren förut” och att Fanfar med fem
trumpeter skulle komma att bli ”en bok om ett gäng arbetslösa södergrabbar”.
Fortsättningsvis skriver Asklund om Fanfar med fem trumpeter att det är en bok
och ”ett dokument från en tid [...] och dess syfte var att påvisa vissa defekter un-
der ett temporärt tillstånd, som, om det fått fortsätta, kunnat få ödesdigra följder
för en stor grupp i den generation jag själv tillhör”.32 Att det första manuset refu-
serades av förlaget och att det andra, den omarbetade versionen godtogs, kan
också ses i ljuset av vad Kylhammar skriver om krisåren. Kylhammar menar att
det för svenskt vidkommande går att skilja på två olika kriser: ”krisen var kortare
i den mentala historien än i den ekonomiska. I den ekonomiska historien dateras
de svenska krisåren 1930-36. Jag föreslår att depressionsåren i kulturhistorien
dateras mellan 1932 och 1934”.33 Tillkomsthistorien kring och koncipieringen av
Fanfar med fem trumpeter kan läsas som ett kongenialt uttryck för den mentala
depression som Kylhammar pekar på. Det första manuset var en svårmodig hi-
storia om massarbetslöshetens offer, en skildring som tillkommit och skickats till
förlaget det år då ”krismedvetandet” fick sitt genombrott i Sverige. I den andra
versionen har skildringen ljusnat betydligt; de unga arbetslösa i Fanfar med fem
trumpeter finner glädje och möjligheter i musiken. Denna version antas alltså av
Bonniers, och ges ut det år som Kylhammar pekar ut som året då det nationella
självförtroendet började återvända.34

Arbetslösheten i Sverige var hög under depressionens år i början av 1930-
talet. Ungdomsarbetslösheten i storstäderna var enorm. Efter första världskriget
hade arbetslösheten i Sverige legat stadigt runt 10 procent, men det blev värre i
–––––––––

gränsad insyn, kontroll över fantasin om det som fanns på andra sidan fönstret samt visuell njut-
ning”.

32 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13 f.
33 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 121.
34 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 120.
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början av 1930-talet då depressionen och den stora börskraschen slog till.
Kylhammar skriver att arbetslösheten skulle ”nu stiga för varje år fram till och
med 1933 då den kulminerade. Den procentuella arbetslösheten nådde det året
sin hittills högsta siffra i svensk historia, nämligen 23%”.35 Förändringarna var
så genomgripande att alla, naturligt nog även författarna, påverkades av situatio-
nen. Med Nytt hål i svångremmen och senare Fanfar med fem trumpeter ville
Asklund skildra dessa samtida svårigheter. Han utgår ifrån det han kände till, det
vill säga de egna upplevelserna av arbetslös ungdom i Stockholm. Genom att låta
de arbetslösa ungdomarna ägna sig åt att spela jazz, får Asklund med två viktiga
sidor av moderniteten så som den kom att gestalta sig för unga människor i Sve-
rige och i Stockholm under 1930-talet. Musiken blir också i Asklunds roman
lösningen på problemet med den stora arbetslösheten. Känslan av att tillhöra en
gemenskap och ingå i ett kollektiv framstår som viktig; i den inledande rambe-
rättelsen berättar Elof Strand för sin vän — romanens jagberättare — hur han

från den dag han slutade vid bygget på Kungsstensgatan och via en del
påhugg till slut började gå i husen och tigga. Det var den vanliga histori-
en. [---]
     Jag frågade ut honom om en del kamrater, som försvunnit ur min syn-
krets, och en del andra som jag ännu skymtade ibland. Han försökte dra
sig till minnes en del av dem. Det blev bara enstaka ord:
     — Han jobbar. Han har gift sej ... Han är jobbarlös, tror jag ... [---]
     — Det är det att man inte håller ihop. Vi kan vara ett gäng på en
fem—sex stycken. Så får nån ett påhugg och är borta. Sedan en annan.
Till slut är man ensam. Det svåraste är att vara ensam. Nu, menar jag. När
man var pojke, var det bättre. Vi höll ihop, också sen vi fått jobb. Minns
du det? (s. 13 f)

Arbetslösheten tvingar fram en känsla av att man måste ta det jobb, det
”påhugg”, som erbjuds, och då får musiken och andra typer av mer nöjesbetonad
verksamhet stryka på foten. Arbetslösheten tvingar i ett sådant perspektiv fram
en söndring av kollektivet, även om man i ett senare skede i samband med det
nya arbetet skaffar sig nya vänner och en ny gemenskap. I Fanfar med fem trum-
peter får läsaren inledningsvis stifta bekantskap med Jånne. Han råkar ut för just
detta: samtidigt som han är med och börjar formera jazzbandet får han ett
”påhugg”, ett jobb, på ett lager. Efter att ha fått jobbet glider Jånne ut ur hand-
lingen, och skymtar bara förbi några enstaka gånger.

Ett annat inslag i romanens arbetslöshetstematik har direkt med både film och
musik att göra. Vid ett par tillfällen skymtar musiker som tidigare har arbetat
som biografmusiker förbi i berättelsen. De får dock numera gå omkring på går-
darna och spela för småslantar. En och annan kan också få engagemang som
dansmusiker på något nöjesfält. Vid ett besök på en dansbana känner Tjabo igen
musikerna som spelar, ja han ”kände alla tre: arbetslösa musiker, som fått lämna
de små biograferna i förstaden när ljudfilmen kom och nu fick lösa engagemang

–––––––––
35 Kylhammar, Frejdiga framstegsmän, s. 115.
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på utkantsbanor och tillfälliga nöjesfält” (s. 259). På det här sättet skildras alltså
ytterligare en sida av arbetslösheten: den kom att beröra även nöjesindustrin, och
Musikerförbundet rekommenderade de friställda biografmusikerna att lära sig
spela dansmusik för att kunna få jobb på den mer lukrativa sidan av markna-
den.36 Det hela blir ännu ett uttryck för modernitetens klyvnad; förvisso går den
tekniska utvecklingen framåt, men den skördar också sina offer. Under stumfil-
mens dagar hade de flesta biografägare anlitat musiker för att ackompanjera den
tysta film som förevisades. De första ljudfilmerna i Sverige visades 1929, och
fick sitt stora genombrott året därpå.37 Detta medförde så småningom upplös-
ningen av en hel yrkeskår. Asklund hade själv bekanta som var musiker och som
hade fått uppleva dessa förändrade förhållanden. I en tidigare publicerad novell
hade han behandlat ämnet.38

Karriären
Utvecklingen av den karriär som står i centrum för romanen kan ses som en rö-
relse från arbetslöshetens illegala spelande på bakgårdarna till den aktade posi-
tionen som orkester på stadens olika nöjesestrader. Musiken blir på många sätt
en kontrast och ett alternativ till den dystra utvecklingen på den samtida arbets-
marknaden. På ett par ställen i romanen dras den i den samtida situationen för-
ankrade skildringen av konfrontationen mellan arbetslöshet och musik till sin
spets. Vid ett tillfälle skildras en förstamaj-demonstration, och musiken spelar då
en framträdande roll. Kapitlets rubrik är en talande syntes av musik och politik:
”Rapsodi i rött”, och en orkester i spetsen för demonstranterna ”spelade Interna-
tionalen” (s. 85).39 Både musiken och demonstrationståget tar sig fram i staden,
och ”de tunga, liksom trampande, tonerna ekade mellan husen” (s. 85). En av
musikerna i Melody Boys, saxofonisten Tjabo, är närvarande. Han

kom i sällskap med Loffe, Bullas och Ernst till Södra Bantorget och följde
med ett led, som försvann nerför Götgatan. [---]
     Tjabo gjorde en grimas. [---] Men massornas rus slog in över hans sin-
nen och eggade hans kamplust. Han hade velat gå i täten med de andra
och spelat en eggande foxtrot, någonting i stil med ”Red Indian Chase”,
interfolierad av vilda tjut. Det här var åt helvete för släpigt! (s. 85 f)

Tjabo är uppenbarligen inte särskilt förtjust i den enligt honom gammalmodiga
musiken som beledsagar demonstranterna. Han vill höra modernare tongångar.

–––––––––
36 Kjellberg, s. 52.
37 Furhammar, ”Den svenska trettiotalsfilmen”, s. 9.
38 Enligt Asklund publicerades novellen i DN, se Lotta Jonsson, m. fl., s. 55.
39 Rubriken skulle också kunna vara en allusion på ”Rhapsody in Blue”, titeln på George Gershwins

berömda musikstycke. Det framfördes första gången 1924 och finns med i filmen King of Jazz från
1930, se Olle Sjögren, ”’Det är tidens melodi’. Från jazzmyt till swingfilm och ungdomsscen” i
Från flygdröm till swingscen (s. 287-332), här s. 294. King of Jazz regisserades av John Murray
Anderson, se Waldekranz, Filmens historia. De första hundra åren från zoopraxiscope till video.
Del II. Guldålder 1920-1940, s. 613.
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Både den politiska kamplusten han upplever och den foxtrot han tänker sig, be-
skrivs som ”eggande”. Den socialistiska röda färgen dyker symboliskt nog upp
även i titeln till det musikstycke Tjabo tänker på, ”Red Indian Chase”. I denna
episod flätas musik och politik således samman, men det gäller främst bildsprå-
ket. Annars rör det sig mest om konflikter: den gamla ”för släpiga”
”Internationalen” bör ersättas med en modern foxtrot. Och bland de åskådarmas-
sor som kantar gatorna får Tjabo syn på Jånne som övergett musiken för det
”riktiga” arbete han har lyckats få. Detta gör de andra (arbetslösa) musikerna i
Melody Boys irriterade. Jånne ses som en svikare och kallas bland annat
”förrädare” (s. 85). Efter de politiska demonstrationerna på dagen bär det sedan
av till Aspudden, där Tjabo och hans vänner har fått ett av sina första engage-
mang. De spelar dansmusik och i skildringen av denna spelning ventileras åter-
igen missnöjet med Jånne som lyckats få ett jobb. Innan dansen börjar är det
Jånnes flickvän Aina som pekar ut honom: ”[e]n djävla förrädare! De e va han
e!” (s. 100). Jånne som har spelat dragspel under kvällen får nog och lämnar
stället.

Bandet kallar sig träffande nog The Red Boys i samband med förstamaj-
spelningen. Senare byter de namn till Kejsarkvartetten och så småningom tar de
det namn de kommer att ha romanen igenom: Melody Boys.40 Efter spelningen
på Aspudden kommer de i kontakt med Madame och Linkan och engageras som
orkester på Siam. Under tiden som huvudattraktion på Siam drömmer Berra och
de övriga medlemmarna i Melody Boys om större och finare ställen, som Cecils,
Kaos och Berns att spela på. Dessa ställen har ”en fläkt från en annan värld på
andra sidan Slussen” (s. 140). Det var ”dit vars och ens längtan trådde och där en
stor del av publiken, vid mognare ålder och med bättre inkomster, så småningom
hamnade. Om dylika etablissemang drömde också Melody Boys. Men det skulle
dröja länge ännu, det kände de” (140).

En för tiden typisk situation infinner sig när säsongen på Siam avlutas, och
bandet tar tillfället i akt att ge sig ut på en sommarturné. Melody Boys ”kände
sig som ett jazzband på turné” (s. 309), men i själva verket rör det sig om ett en-
gagemang på ett och samma ställe, sommarbasaren i Åminne (s. 379). Att jazz-
orkestrar inte nöjde sig med att spela under den reguljära säsongen, utan också
sommartid ordnade med spelningar runtom i landet finner man gott om belägg
för i Orkesterjournalen.41

I slutet av romanen når Melody Boys sin konstnärliga höjdpunkt. De sätter
tillsammans med ett antal dansare upp hot-jazzoperan Symfoni i vitt. Huruvida
den uppsättning som framförs, med storband, dansöser och fantasifull dekor,
verkligen ska betecknas som en jazzopera eller en hot-jazzopera är svårt att av-
göra. Berra är själv lite osäker inför projektet: ”— Kanske inte precis opera, sade
Berra, en smula högt, ty de andra började lyssna. Men något slags musikalisk
revy. Med balett, kanske” (s. 332). Berra blir med tiden en framgångsrik låtskri-
vare, ”en första klassens schlagerkompositör” (s. 136), och det är han och Kalle

–––––––––
40 I slutet av romanen bildas ytterligare en orkester: The New Melody Boys.
41 Se till exempel ”’Semestrande’ Stockholmsorkester” (osignerad text) i OJ 1934:7, s. 12 och ”4

landsortsresenärer” (osignerad text) i OJ 1935:10, s. 8 f.
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Munter som har komponerat Symfoni i vitt (s. 398 ff). Efter att ha tagit sig ur den
värsta arbetslösheten, och lyckats bli etablerade som ett relativt populärt dans-
band, stundar nya tider för Melody Boys. Berra och Kalle Munter smider planer;
de vill komponera och sätta upp en hot-jazzopera. De vill på så sätt ta sin musik
ett steg längre. De vill inte för alltid spela musik bara för att tjäna pengar och få
folk att dansa. De vill skapa något större och mer konstnärligt avancerat, och så-
ledes arbetar de fram föreställningen Symfoni i vitt.

Symfoni i vitt är av intresse också i ett annat sammanhang: vissa av romanens
anknytningar till musik förstås bäst som utsagor om konstnärligt och litterärt
skapande i stort. Med Ulla-Britta Lagerroths formulering rör det sig om
”intermedial självreflexivitet” (se ovan, s. 47). Det inledande arbetet med hot-
jazzoperan vill Berra dra igång genom att isolera sig i den stuga på Mörkö ute i
skärgården, som hans vän Tjabo har lyckats hyra (s. 308). Detta är en självbio-
grafisk hänvisning från Asklunds, som långa tider hyrde ett torp just på Mörkö
och skrev flera av sina 30-talsverk där. På samma sätt som han låter Berra låna
torpet av vännen och musikerkollegan Tjabo, hyrde Asklund i början av sin tid
som torpare in sig hos Josef Kjellgren.42 Även det faktum att föreställningen äger
rum i slutet av berättelsen kan förstås som en självreflexiv aspekt; på samma sätt
som romanen fullbordas och avslutas, fullbordas Berras och Kalle Munters stora
projekt. Hot-jazzoperans realiserande och premiärföreställning sammanfaller på
så sätt med berättelsens slut.43

Skildringen av arbetet med Symfoni i vitt kan läsas allegoriskt, som en bild för
att Asklund själv har tröttnat på sitt romanskrivande — precis som Berra och
Kalle Munter tröttnar på sin dansmusik — och nu vill pröva något nytt. Han me-
nar sig ju också göra detta då han betecknar Fanfar med fem trumpeter som sin
första ”riktiga” roman. De föregående romanerna framstår, som tidigare nämnts,
mer som romanexperiment, inte minst med tanke på de svävande genrebeteck-
ningarna i undertitlarna (ovan, s. 101). Dessutom är det, som tidigare nämnts,
inte bara Fanfar med fem trumpeter i sig som är det hägrande målet för Asklund,
utan en hel serie om fem romaner. En sådan läsning stöds också av att själva
framförandet av Symfoni i vitt innehåller en trumpetsektion om fem trumpeter,
och att publiken får höra ”trumpeternas fanfar” och se ”de fem mattblänkande
hornen lyftas” (s. 458). ”Fanfar med fem trumpeter” blir på så sätt dels titeln på
romanen, dels en metonymisk beskrivning av Berras och Kalle Munters före-
ställning. De fem trumpetarna står på scenen framför en kulissformation: de står i
bakgrunden ”framför en enkel, otydlig dekoration, vilken föreställde silhuetterna

–––––––––
42 Se Sommar, Litterär vägvisare genom svenska landskap, s. 158, och Asklund, ”Josef Kjellgren.

Kamratskapets diktare”, s. 586.
43 Paralleller kan också dras mellan hot-jazzoperans multimediala karaktär (dans, musik, dekor) och

Fanfar med fem trumpeter som en intermedial roman: en litterär text med många musik-, film-,
scenkonst- och bildanknytningar.
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Bild 3. Omslaget till originalupplagan av Fanfar med fem trumpeter (1934) utformades av
Esaias Thorén.

av de fem stadsdelarna: Söder, Gamla Stan, Norrmalm, Kungsholmen, Öster-
malm —” (s. 443). Denna uppställning möjliggör en läsning av formulering-
en/titeln som riktad inte bara mot jazzorkestern och dess musik, utan också mot
staden, mot Stockholm och dess fem stadsdelar som här nämns. Asklund menade
också att hans planer på fem romaner, med Fanfar med fem trumpeter som den
första, skulle handla om staden: ”fem romaner ur stadens liv” heter det i baksi-
destexten till originalutgåvan.

Det finns ytterligare möjligheter att dra paralleller mellan å ena sidan berättel-
sens musiker och deras verksamhet, och å andra sidan Erik Asklund och hans
litterära verksamhet och författarkarriär. Till exempel har Asklund i efterhand
förklarat att han ”blev författare på grund av arbetslöshet”.44 Asklund blev av-
skedad efter att i pressen ha uttalat sig negativt om lönearbetet och dess veder-
mödor.45 I romanen är det också arbetslösheten som gör de unga männen till mu-
siker, även om det inte sägs något om huruvida de, likt Asklund, har blivit av-
skedade. Ett undantag utgör dock Jånne, som erkänner att han blivit avskedad
från sitt förra jobb efter att ha skällt ut sin chef (s. 29).

Också romanens titel kan förstås i termer av intermedial självreflexivitet.
Fanfar med fem trumpeter springer ur kapitelrubriken ”Fanfar med tio trumpe-
–––––––––
44 Asklund, samlingsvolymen Ogifta, s. 6.
45 Se förordet i samlingsvolymen Ogifta, s. 6, och Wahlén, s. 121.
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ter” i den föregående romanen Lilla land (s. 244). Titeln kan läsas som inte bara
en romantitel, utan också som en metafor, en antydan om att en litterär fanfar i
form av en svit om fem romaner är under arbete. Detta är något som Asklund
själv påpekar i en kommentar till det omslag som pryder originalutgåvan av
Fanfar med fem trumpeter (se bild 3): ”’Den gröna femman’ har sin lilla under-
mening i de planerade ’fem romanerna ur stadens liv’”.46 Rent grafiskt är fem-
man på omslaget (gjort av konstnären Esaias Thorén) utformad och placerad på
ett sätt som uppvisar tydliga likheter med den femma som återfinns på omslaget
till 5 unga.47 Det finns emellertid ingen förankring i texten för att romanen skulle
vara en berättelse om Fem unga.

Det finns således tendenser som tydligt pekar i riktning mot intermedial själv-
reflexivitet i Fanfar med fem trumpeter. Det rör sig ändå inte om en helt genom-
förd metalitterär strategi från Asklunds sida. Det är svårt att i romanen finna nå-
gon egentlig problematisering av konsten, de olika konstarternas väsen, inbördes
relationer och plats i ett större sammanhang.

Stadens sång — tillvarons medialisering
Vid ett tillfälle i berättelsen, när jazzbandet fortfarande går under namnet The
Red Boys, tar medlemmarna spårvagnen ut till Aspudden, där de är inbokade för
en spelning. På spårvagnen upptäcker Jånne sin flickvän Aina som

såg lurande på honom, mitt i en krets av fnittrande flickor, vilka redan
kände jazzrytmen stiga i lemmarna och dansade, hårt tryckta intill var-
andra, i den skakande vagnen, som dundrade förbi utkanternas glesa tall-
dungar och rundade kurvan vid Nybohov med ett skärande gnissel, vilket
lät som en lång fanfar på trumpet av Louis Armstrong, negern med
”järnläpparna och silvertrumpeten” — (s. 98).

Dessa rader illustrerar tydligt vad som präglar hela Fanfar med fem trumpeter:
Berras, Bullas, Tjabos och de andra romankaraktärernas vardagsliv medialiseras.
Redan innan de har nått ut till dansen och musiken vid Aspudden känner de unga
kvinnorna på spårvagnen ”jazzrytmen stiga i lemmarna”. Att de sägs dansa tol-
kar jag metaforiskt, de står tryckta tätt tillsammans och skakas hit och dit under
spårvagnsfärden. Vidare liknas gnisslet från spårvagnen vid ett trumpetsolo, och
hela färden ut till Aspudden är skildrad som en musikalisk upplevelse.48 Även

–––––––––
46 Brev från Asklund till Bonniers, 16.9.1934.
47 Jämför Den svenska litteraturen del 3, s. 181.
48 Louis Armstrong nämns på flera ställen i romanen, och han var aktuell med sitt första framträdande

i Sverige 1933, en spelning som Asklund dessutom bevistade. Asklund nämner detta i En kille från
Hornstull, men tar fel på årtalet (1932 istället för 1933). Se Asklund, En kille från Hornstull, s. 208.
Epitetet ”mannen med silvertrumpeten” förekom i annonser och recensioner, se till exempel
Asklund, En kille från Hornstull, s. 208, och Gösta Rybrants recension av spelningen på Auditori-
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om denna passage startar med att Jånne får syn på Aina, som i sin tur betraktar
honom, blir det snart tydligt att tematiseringen är narrativ. Det är i första hand på
berättarens nivå som jämförelser görs och paralleller dras mellan spårvagnsfär-
den och jazzmusiken. Det rör sig här om en tillvarons medialisering (se ovan, s.
26). Just i detta exempel är det alltså berättaren som medialiserar händelsen, men
det är dessutom flickorna som explicit känner jazzrytmen stiga i sina kroppar.
Man får onekligen ett intryck av att ungdomarna också känner och tänker på ett
liknande sätt. Det förebådar målet för deras resa: kvällens dans- och musiktill-
ställning.

Tillvarons medialisering förstår jag som en funktion av många av de interme-
diala inslag som återfinns inte bara i Fanfar med fem trumpeter utan också i de
tidigare behandlade romanerna. När det gäller Kvinnan är stor kan till exempel
episoden i vilken Greta och Lydia tittar på fotografier föreställande Gretas ka-
valjerer nämnas (ovan, s. 63-65), och i Lilla land blir Per Bergs jämförelse mel-
lan åkermarken han ser och altarmålningen han minns från kyrkan (ovan, s. 126)
ett uttryck för tillvarons medialisering. Den direkta verklighet som upplevs rela-
teras till intryck och minnen av ett konstnärligt medierat uttryck.

Romankaraktärerna i Fanfar med fem trumpeter strävar inte efter att de facto
förvandla sina liv till konst, snarare vill de föra in konsten/musiken i tillvaron.
Åtminstone ett undantag kan man ändå tala om, det är Berra som transformerar
sina upplevelser och minnen till ett shownummer i hans och Kalle Munters hot-
jazzopera. ”Fjäril på knappnål” heter ett av de mest centrala inslagen i Symfoni i
vitt. Utgångspunkterna för Berras stycke ”Fjäril på knappnål” finner man i ro-
mankapitlet med samma namn. I detta kapitel träffas Berra och Harriet i en lånad
stuga ute på landet. Om natten, när de slumrar i sängen, upplever Harriet en mar-
dröm: hon ”skrek så att det ekade i det lilla rummet: — En fjäril! En fjäril!” (s.
342). Detta får Berra att börja grubbla, ”[h]an kom ihåg hennes ord: en fjäril, en
fjäril. Vad menade hon med det? En dröm, kanske? Men vad hade hon drömt —
?” (s. 343). Dagen efter förklarar Harriet att hon pratat i sömnen, och att hon
drömt om en pojke hon en gång kände: ”— Han samlade fjärilar. [---] Han bru-
kade springa omkring ute vid Drottningholm om somrarna och fånga dem med
sin stora, tunga mössa. Sedan trädde han dem på knappnålar. Det var grymt ...”
(s. 344).

Fjärilarna dyker emellertid inte bara upp i Harriets drömmar och minnen, för
plötsligt börjar Berra se fjärilar lite varstans. Han tar en promenad i skogen och
”[f]järilar fladdrade upp vid hans fötter, i sollysta varma gläntor, gula fjärilar,
blå, röda och svarta”, och när han kommer tillbaka till huset ser han Harriet och
hur ”gula fjärilar fladdrade omkring henne” (s. 345). Att Berra ser och tänker så
mycket på fjärilar tycks främst ha med svartsjuka att göra. Han tänker på pojken
som Harriet drömt om och berättat om: ”[h]urdan hade han varit? [---] Hade hon
känt honom? Så där som han själv? Älskade hon honom? Ännu?” (s. 345). Ka-
pitlet avslutas med att också Berra fångar en fjäril som han tar med sig hem till

–––––––––
um, ”Negerfröjd på Auditorium” i AB 26.10.1933. I ett bildreportage kallas Armstrong just
”mannen med järnläpparna”. Se ”Full musik”, sista sidan i AB 25.10.1933 (osignerat reportage).
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stugan. Där trär han upp den på en knappnål ”och fäste den i tapeten, rakt över
sängen” (s. 350).

Längre fram i berättelsen dör Harriet, och efter ytterligare en tid har så Berra
skrivit klart sitt stycke, ”Fjäril på knappnål”. Vid ett repetitionstillfälle inför
premiären är han närvarande och betraktar det som utspelar sig på scenen. Han
får se de kvinnliga dansarna framföra det nummer ”han drömt om och nedskrivit
i högtravande stil ute vid stugan. Nu blev det något helt annat. Balettmästaren
hade ’bättrat’ på den” (s. 431). Vidare tänker Berra på den nu bortgångne Harriet
och att ”[d]et låg i alla fall ett slags symbol i en av scenerna [...] en av solodan-
sösens sista scener föreställde henne nämligen vridande sig i en lätt kramp” (s.
431 f). Berra refererar emellertid inte bara till Harriet eller sina minnesbilder och
upplevelser från sitt rendez-vous med henne ute på landet, utan också till andra
erfarenheter i sitt liv. Han konstaterar att

[d]etta kunde föreställa den döende Harriets spasmodiska dansryckningar.
Men Berra hade den sista tiden [...] börjat reflektera en smula över sig
själv, och mindes, medan han utformade Fjärilsdansen, en episod, ur sin
tidigare ungdom, som han hört talas om. Det gällde en adertonårig flicka,
som blivit förförd, och sedan ”råkat i omständigheter” som det hette. Hal-
va Söders ruskiga abortörer konsulterades. Mannens kapital sinade, och
flickstackarn fick åka hem till sin stad nere i Östergötland, sittande på tå-
get med en sond i underlivet, knuten om midjan. Hon måste ha haft för-
färliga smärtor —
     Denna episod dök upp i Berras minne medan han övade med solodan-
sösen (s. 432).

Dansnumret är alltså först resultatet av Berras känslor för Harriet och de minnen
han har av henne, samt de händelser som utspelade sig under deras möte i stu-
gan. När sedan stycket är färdigskrivet och håller på att övas in för scenen börjar
han tolka in andra hågkomster ur sitt förflutna. Själva uppförandet, under premi-
ären, skildras utan några explicita hänvisningar till Berras tidigare upplevelser
som ”Fjäril på knappnål” springer ur. Som läsare vet man ungefär lika mycket
som Berra, medan publiken som är närvarande vid premiärföreställningens upp-
förande, inte känner till något om numrets bakgrund.

Berras upplevelser av verkligheten genererar alltså konstverket, som i sin tur
påverkar upphovsmannen och får honom att minnas sådant han hade glömt, vil-
ket sker under repetitionsarbetet med numret. Tillvarons medialisering tar sig här
uttryck i en trafik mellan konsten och livet. Berras liv, i form av upplevelser och
minnen, transformeras till musik- och dansstycket ”Fjäril på knappnål”. Denna
medialiserande rörelse slutar inte med premiärföreställningens framförande.
Också ett framtida scenario i ett tänkt internationellt sammanhang antyds för den
förhoppningsvis än mer framgångsrike Berra: ”Fjäril på knappnål” kanske en
dag får spelas på andra sidan Atlanten. Det var ”Berras egen schlager: Butterfly
on Needle, som den kanske kom att heta någon gång i England, i Amerika. Tjabo
sjöng den svenska refrängens text; ännu så länge” (s. 458).
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Staden och musiken
Det är i hög grad staden som står i centrum för de händelseförlopp och den mu-
sik som gestaltas i Fanfar med fem trumpeter. Romanens allra sista formulering
lyder: ”[o]ch staden sjöng under oss, under höjderna på Söder. Sin våldsamma
sång —” (s. 483).49 Det är stadens ljud som beskrivs som musik, och romanen
igenom utgörs stadens sång av ljud från radioapparater och grammofoner i fönst-
ren, musik från dansbanorna, nynnande och visslande romankaraktärer samt
kringvandrande gårdsmusikanter som framför sin musik. Medialiseringen av
vardagslivet tilltar också med en ökad kommersialisering och en alltmer omfat-
tande varumarknad. En vara som ska säljas måste presenteras, inte minst i form
av reklam av olika slag. Och i stadens rum blir det svårt att värja sig mot såväl
reklamen, som varorna. I det här fallet är det musiken som tränger fram, eller
snarare ut:

     [i] musikaffären (köp Veckans Skiva !), sätter man Beethovens nionde
på högsta hyllan och plockar fram skivcharmörens porträtt i skyltlådan.
Utanför musikaffären, (köp Zaras schlager !), står ungdomen i förväntan,
medan tonerna dunkar mot lyssnarna och den raspande nålen väser en
jazz. Utanför musikaffären, där rymden är tätpackad av gatuljud, slingrar
refrängen ut, och göms i hembiträdets hjärta, ynglingens natt. Utanför
musikaffären — där klungorna hämtar sin tonranson ! (s. 131)

Här kan man notera hur upprepningen som grepp fungerar: ett flertal gånger
återkommer frasen ”utanför musikaffären” likt en refräng. Episoden är på så sätt
närmast formulerad som en schlagermelodi som skulle kunna heta just ”Utanför
musikaffären”. Greppet understryker att stycket handlar om schlagermusik. Det
rör sig således i detta citat om både imitation och tematisering.

I citatet ovan syns också hur musiken gestaltas inte bara som auditivt feno-
men, utan också som vara, en vara som också besitter visuella egenskaper som
utnyttjas på marknaden. Skivomslagen ska locka köpare, och skyltfönstret blir
således viktigt för musiken. Parenteserna i det citerade stycket förstärker gestalt-
ningen av reklamens direkta närvaro i form av till exempel skyltar. ”Köp!” blir
här ett av modernitetens kodord i skildringen av den kommersiella sidan av mu-
siklivet. Inte sällan flätas därmed också musiken och dess olika komponenter in i
den övriga strömmen av urbana intryck. Jånne blickar vid ett tillfälle in i ett
skyltfönster och får syn på både notblad och skivor: ”[h]an såg att de billiga
grammofonskivorna krullat sig i den första vårvärmen i skyltfönstret, schlager-
noternas grälla omslag var en smula urblekta. Men över de lyssnandes huvuden
skrällde refrängen från högtalaren. Årets schlager. Den nyaste: Vafför fössaka en
enda liten stilla flött —” (s. 69 f). I den här passagen är det inte det som hörs —
”[å]rets schlager” — som syns, men det är en musik- eller en skivbutik som dels
spelar upp schlagern via högtalare, dels har skivor och nothäften i skyltfönstret.

–––––––––
49 Det här är alltså exempel på tematisering på berättarinstansens nivå, det Werner Wolf kallar

”narrativ tematisering”, se ovan, s. 46.
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Det rör sig om delar av samma totalitet: en urbant förankrad musikmarknad som
erbjuder sina varor.

Staden skildras alltså i Fanfar med fem trumpeter som nära knuten till musik.
Erik Kjellberg ser en parallell mellan arkitekturens funktionalism och den mo-
derna musiken och menar att också ”de mer avancerade typerna av jazz” kunde
uppfattas som en protest mot det invanda och konventionella.50 Djupt fascinerad
av (nästan) allt som hör moderniteten till, kunde Asklund snabbt anamma de nya
tongångarna också på musikens område. Jazzen, det moderna och det urbana hör
på många sätt ihop. En i detta sammanhang ovanligt explicit passage dyker upp i
slutet av romanen, då Berra siar om den snart färdigbyggda Västerbrons betydel-
se för jazzmusiken och den dansbenägna ungdomen. Han har planer på att starta
ett nytt dansställe i en lokal vid Långholmsgatan. Kanske

de kunde få hyra den, göra om den till danssalong, och när Västerbron
slutligen förenade Kungsholmen och Söder, få över de båda stadsdelarnas
danslystna ungdomsskaror dit. Samt de väldiga klungorna från södra för-
städerna: Gröndal, Tellusborg, Aspudden, Mälarhöjden. För resten hade
ju själva Kungsholmen ingen riktig danssalong. Det skulle falla sig lätt
för dess ungdomar, att ta den ståtliga promenaden över Västerbron, dansa
sig varma i vinterkylan, och sedan åka med sista nattspårvagnen hem igen
— (s. 398).

Här vävs på typiskt asklundskt manér olika sidor av moderniteten samman. Sats-
ningen på arkitektur och infrastruktur i form av byggandet av Västerbron blir
tillsammans med den nya moderna dansmusiken och ungdomens allt mer fram-
trädande roll i samhället två sidor av samma modernitetsmynt. Berras visioner
siktar främst på att skapa något meningsfullt för den unga Stockholmspubliken,
och draget av vision och framtidstro förstärks här tydligt av symbolvärdet hos en
bro. Dessutom är bron ännu inte helt färdig, utan ett högaktuellt projekt som står
på tröskeln till fullbordan.51 Man kan fråga sig om det är denna passage som
Petter Bergman har läst och syftar på när han kritiserar Fem ungas kunskaper
rörande jazzmusik. Bergman menar att de trodde ”att en dansorkester var jäm-
förbar med byggandet av Västerbron”.52 Bo Everling håller inte riktigt med
Bergman, och pekar på ett verkligt intresse för jazzen hos åtminstone Gustav
Sandgren, Lundkvist och Asklund.53 Vad Asklunds roman ger uttryck för är
jazzmusikens inplacerande i ett vidare samhälls- och modernitetssammanhang.
Detta är dock inte något som gör Asklund unik på något sätt; jazzen uppfattades

–––––––––
50 Kjellberg, s. 51.
51 Asklund är i Fanfar med fem trumpeter sannolikt först med att litterärt omnämna och gestalta

Västerbron som motiv. Först året därpå, 1935, när bron stod klar för invigning, kom Josef
Kjellgrens Människor kring en bro.

52 Petter Bergman citerad efter Everling, s. 75.
53 Everling, s. 75 f.
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och beskrevs av många författare som en av flera bitar i det stora pussel som sta-
vas modernitet.54

På ett avgörande sätt blir musiken en central del av den vitalistiska hållningen
i Fanfar med fem trumpeter. Den snart sagt överallt ljudande musiken fyller en
integrerande funktion i romanen. Berra kan till exempel höra ”stadens dån på
andra sidan isflaken, som klirrade vid Flottbron. Klirrade svagt, mjukt, dämpat,
som avlägsna toner ur ett sprött piano”. (s. 476) I andra sammanhang är det i be-
rättelsen faktiskt förekommande musik som hörs av romankaraktärerna, och som
tycks väva samman allt levande (och dött) i en sorts strömmande, sjudande rörel-
se, en livets musik. Berra får vid ett tillfälle, ute i ett regnigt Stockholm, höra hur
kyrkklockorna började

ringa från Maria kyrka. Staden fylldes av deras dån. Söder rungade av
klockklangen från Maria, Högalid, Katarina, Sofia; hela det väldiga Sö-
der, med sina hus, sina människor, sina långa gator och små bräckliga kå-
kar liksom darrade av malmklangen, som överröstade bilarnas vrål, spår-
vagnarnas dån, människornas röster och trängde in i de ålderdomliga hu-
sen (s. 204).

Med hjälp av musiken kan allt vävas samman till ett stort helt. Människorna,
känslorna, sexualiteten, stadens liv och larm och rörelse, det nutida/moderna och
det gamla/traditionen länkas i metaforer och poetiskt bildspråk samman romanen
igenom. Allt som oftast tar berättaren tillfället i akt att jämföra med, eller på an-
nat sätt relatera till musik. Under en tågresa blickar Berra ut genom fönstret, och
som den musiker han är, och med spirande tankar på en jazzopera, ser han ”en
liten rad av ungbjörk, och små aspar, som liknade danserskor med svagt klirran-
de löv som ett slags tamburiner” (s. 302). På andra ställen talas det om
”mattpiskningens symfonier” och om hur ”en sista vindil blåste ett svagt tapto ur
en kvarglömd pilsnerflaskas hals — ” (s. 73 och 89). Även naturen och lands-
bygden integreras i den sammanlänkande musiken. Berra får vid ett tillfälle höra
hur det ”sjöng i telefontrådarna ovanför hans huvud; det kvittrade och pep som
om tusen osynliga fågelrader suttit där uppe med struparna fyllda av små kling-
ande toner. Som en mäktig stråke drog vinden över telefontrådarnas strängar” (s.
334). Modernitetens telefontrådar och naturen i form av vinden och ”osynliga
fågelrader” samspelar här, och samspelet utgörs inte minst av de olika musiklik-
nelserna och -metaforerna.

En påtaglig likhet i motivval och gestaltning finner man i Artur Lundkvists
Floderna flyter mot havet (1934). Lundkvist beskriver hur elledningar spänns
upp och dras genom landskapen, och hur de ”fästes i de gamla gårdarnas gavlar;
sedan vaknade man om nätterna inne i stugorna och hörde den nya tidens sång i
ledningarna: det var som en dov vindharpa vars musik steg och sjönk melo-
–––––––––
54 Everling pekar bland annat på dikter av Gunnar Björling och Henry Parland, se Everling, s. 54 f,

57 ff och 67 f. Dessutom bör man hålla i minnet att jazzen verkligen var en del av moderniteten för
många av författarna som skrev om jazz, men att den samtidigt var en symbol för något primitivt
som ofta ställdes i kontrast till den etablerade, borgerliga, finkulturens mindre äkta uttrycksformer.
Se Everling, s. 106-109.



168

diskt”.55 Den ”nya tidens sång” som här omtalas syftar inte på jazzmusik eller
annan modern musik; istället är det elektricitetens intåg i Sverige som på detta
metaforiska sätt skildras.

En likartad sammanvävande tendens finns också i många av de gestaltningar
av musik som spelas och hörs på dansbanor, från grammofoner och i radiohög-
talare romanen igenom. Man kan jämföra med en annan vitalist, Artur
Lundkvist, som också i hög grad gav musiken en central plats i många av sina
skönlitterära gestaltningar av livsdyrkan. I Floderna flyter mot havet heter det
bland annat att ”[h]avet var en ständig bakgrund under dag och natt, en alltid
närvarande musik”.56 Även staden blir hos Lundkvist ett mäktigt brusande av
musik, då romanfigurerna tänker sig huvudstaden ”som en trafikbrusande stor-
stad, i solsken eller i kvällsbelysning, tonande av något slags obestämd musik”.57

I passager som dessa är musikanknytningarna allt annat än konkreta och precisa.
De fungerar istället som metaforiska bilder av livet; hela livet gestaltas och upp-
fattas som musik.

Sexualitetens saxofoner
I Fanfar med fem trumpeter sammankopplas jazzen på olika sätt med sexualitet
och åtrå. Man kan säga att sexualiteten musikaliseras och musiken sexualiseras.
Det som tycks gälla för romankaraktärerna är att leva i nuet, att fånga ögonblick-
et och bejaka erotiken och de sexuella drifterna. ”Varför försaka en enda liten
stilla flirt” heter det ju också i den sångtext som blir flitigast citerad i romanen.
Att sexualiteten förknippas med musiken är ytterligare ett uttryck för tillvarons
medialisering.

Den erotiska spänningen infinner sig allt som oftast i samband med att roman-
figurerna lyssnar till jazzmusik. Till största delen sker detta ute på dansställen av
olika slag. Under de danstillfällen som skildras i en mängd passager i romanen
vävs sexualitet, musik och visualitet samman i intrikata mönster. Bandet på sce-
nen spelar sina låtar för de dansande paren som utbyter blickar med varandra
(och med musikerna på scenen), och danslokalerna fylls av en erotiskt laddad
stämning. Det gäller inte minst i skildringen av hot-jazzoperan Symfoni i vitt. En
kvinna vid namn Inez är attraherad av Berra. Hon håller uppsikt över honom där
han sitter vid sitt piano på scenen: hon ”skakade leende på huvudet. Vände sig
litet bort. Såg på Berra. Och kände i detsamma den andra kvinnans blickar på
sig” (s. 462). Strax därpå är det Berra som rätar på sig, och han ”[l]og mot henne,
tog ballongen och tittade på den. Vände sig om. Den gula låg kvar på pianot.
Han kastade en snabb blick omkring sig, fick syn på Nancy Håkansson, som stod
till hälften gömd bakom de dansandes upplösta klungor och iakttog honom, fors-
kande” (s. 465).

Vid ett annat tillfälle i romanen är Berra på visit i Paris. Han hamnar på en
danslokal där han dansar med Harriet, kvinnan som han har träffat hemma i Sve-

–––––––––
55 Lundkvist, Floderna flyter mot havet, s. 32.
56 Lundkvist, Floderna flyter mot havet, s. 140.
57 Lundkvist, Floderna flyter mot havet, s. 90 f.
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rige och fallit för. Känslorna tycks vara besvarade, och under dansen sveper den
framförda musiken in man och kvinna i ett erotiskt berusande tillstånd när

[d]e började dansa, långsamt glidande, vilande ut hos varandra, i en
sugande slow-fox. Orkesterns toner lät dämpade, de gick liksom direkt på
dem, värmde deras ryggar, deras munnar, deras sinnen. De var nästan en-
samma, omslingrade som i en gestalt, där Harriet mjukt följde med, och
orkesterns trumma liksom föll in i deras steg. Då och då, vid vändningar-
na, reste de sig mot varandra och Berra kände ännu trycket av hennes
späda, fasta bröst. Deras gemensamma andedräkt var som ett sus över
dem [---]. Och musiken fortsatte, samma melodi, samma schlager, som
den varierade i ett slags vilosamma pauser, för att åter sedan stiga, högre,
högre, högre! Till slut ett dån, trummans virvlar, trumpetens fanfar, xylo-
fonens klagan, pianots djupa klämtningar! (s. 370 f).

Här följer först ett antal liknelser som väver samman de dansande kropparna, de-
ras heta känslor och musiken. Tonerna värmer ”deras ryggar, deras munnar, de-
ras sinnen”, och trumman ”liksom föll in i deras steg”. I de avslutande raderna i
stycket får musiken i sig för ett ögonblick symbolisera det dansande parets steg-
rade känslor. Kärleken uttrycks här som medialiserad; känslorna sammanfaller
för ett ögonblick med den musik som framförs. Gränsen mellan livet och kons-
ten, mellan kärleken och musiken, tenderar att suddas ut.

Det erotiskt laddade spelet mellan man och kvinna som äger rum ute på olika
danstillställningar finner man också tematiserat i en av de emblemliknande ka-
pitelinledningarna:

[l]amporna är skålar, fyllda med ljus; lamporna vaggar, och ljuset skval-
par över och rinner ner genom röken på de sittandes vita ansikten. Från ett
dunkelt hörn kommer stötarna från trumpeten, saxofonens mjuka suckar,
trummans hotfulla knytnävsslag och pianots gälla klämtningar. — Som
ett expresståg, med rasslande vagnar, kör orkesterns toner fram genom
den tunga, mättade luften. Passagerarna — de dansade — rusar fram från
ömse sidor, griper om varandra och glider in i tonernas tåg ... Vid borden
sitter de, som väntar på natten, likt ett mål de skall uppnå, efter kvällens
skakande fröjder — (s. 377).

Raderna står som ett anslag till det kapitel som heter ”HAPPY NIGHTS”. Detta
stycke har förekommit tidigare i texter av Asklund, till exempel i dikten
”Nattkafé” i Modern lyrik och som prosadikt i Frukt.58 I det citerade stycket fly-
ter allt — ljus, musik och de närvarandes förväntningar — samman till en påtag-
ligt erotisk stämning. Lokalen är fylld av ”den tunga, mättade luften”, och lam-
pornas ljus ”rinner ner genom röken” på de närvarandes ansikten. Dessa sveps i
sin tur in av musiken. De gestaltas som passagerare på ett tåg av musik och de
som sitter vid borden ”väntar på natten, likt ett mål de skall uppnå” efter danstill-

–––––––––
58 Se Asklund, ”Nattkafé” i Modern lyrik, s. 19 f, och i Frukt, s. 103.
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ställningens ”skakande fröjder”. Kvällen framställs på så sätt som en resa, en
resa genom natten mot ett mål som kan antas vara av sexuellt slag. Musiken te-
matiseras i detta stycke både figuralt (den spelas på restaurangen) och narrativt
(musik-tåg-metaforiken är berättarens), för att tala med Werner Wolf (se ovan, s.
46).

Kopplingar mellan jazz och sexualitet äger många gånger rum också i hem-
met. Vid ett tillfälle repeterar Berra och hans bandkollegor hemma hos Bullas,
och dennes syster Alice vill höra sin bror och de andra musikerna spela. Hon
kom

plötsligt ut till dem, klädd i bara combinationen, och bad Loffe blåsa en
bra bit. Hon riktigt darrade under stötarna, slöt ögonen, vaggade mjukt på
sina långa, smidiga ben. Tjabo såg lystet på hennes små bröst, som skälv-
de över kanten av hennes combination, men Bullas sänkte blygt huvudet.
Loffe gick omkring henne och liksom slog henne med heta stötar av syn-
koperna, som osynligt lindade sig kring hennes slanka lemmar och nästan
bedövade henne. Därefter bjöd hon på vin och kysste dem i tur och ord-
ning (s. 80).

Alice är inte enbart en sexsymbol, den hett åtrådda kvinnan som de manliga mu-
sikerna här gör sig till för. Hon är också i högsta grad delaktig i bildandet av
männens jazzorkester: det är hon som föreslår att de borde ”sätta ihop ett bass!
Jag känner en musiker, som spelar på B.T. Han tjänar grova pengar!” (s. 80), och
när det saknas pengar för att lösa ut instrumenten från pantbanken lånar hon vil-
ligt pojkarna ett par tior (s. 80 f).

I den ovan citerade scenen framträder musikens betydelse för den sexualitet
som skildras också i övrigt i romanen. Bullas blygs inför den attraktiva kvinnan,
medan Tjabo betraktar henne med lystnad. Loffe är inte det minsta passiv, utan
finner sig i situationen och använder sitt instrument och musiken för att uppvakta
Alice. Han ”gick omkring henne och liksom slog henne med heta stötar av syn-
koperna” från sin saxofon. Loffe uttrycker på så sätt sina känslor och sin sexua-
litet i och genom musiken. På motsvarande sätt upplever Alice den sexuella
stämningen då hon tar emot och lyssnar till de toner som spelas upp. Hon ”riktigt
darrade under stötarna”, synkoperna liksom ”lindade sig kring hennes slanka
lemmar” och ”nästan bedövade henne”. Sexualiteten kommuniceras här via mu-
siken och blir därmed ett uttryck för hur romankaraktärerna medialiserar sin
upplevelse av den erotiskt bestämda situationen i köket. Även i denna episod te-
matiseras musiken figuralt och narrativt (jämför ovan). Musikerna spelar på sina
instrument och Alice lyssnar och njuter av musiken (figuralt) medan berättaren
står bakom formuleringen om Loffe som ”liksom slog henne med heta stötar av
synkoperna” (narrativt).



171

Saxofonen, detta modernitetens objekt och instrument, brukar betraktas som
en tydlig fallossymbol, och citatet ovan utgör inget undantag.59 Ett annat exem-
pel finner man i hot-jazzoperan som skildras i slutet av romanen. Publiken får
där se hur Tjabo ”hade rest sig från sin stol, stod där i sin svarta jacka, med sil-
versöm i kanterna, och lyfte långsamt saxofonens matta silverhorn” över de
kvinnliga dansarnas huvuden (s. 440). Publiken påverkas också. Den hamnar i en
stämning ”på gränsen till extas” och ”[f]lickklungorna stod och darrade som vi-
oler i skymning [...]. Tonerna från saxofonen föll över deras upplyftade huvuden
som dagg, vilken dämpar och eggar på en gång. De skälvde av undertryckta rö-
relser, ett slags återhållen rytm, som musiken tycktes öka till bristning” (s. 440
f). I dessa rader fungerar saxofonen som en fallossymbol, och musiken, tonerna
skildras som starkt erotiskt laddade i framförallt kvinnornas upplevelse. De unga
männen i publiken bryr sig inte om musiken särskilt mycket. Deras erotiska
upplevelse av situationen rör istället det visuella: ”ynglingarna såg endast lystet
på bröstens rörelser i trikåerna hos Lorry Girls —” (s. 441).

Annars är det i minst lika stor utsträckning trumpeten som i Fanfar med fem
trumpeter får fungera som fallossymbol. Under framförandet av Symfoni i vitt
heter det om en kvinnlig åhörare och åskådare att hon

hörde trumpeternas fanfar. Hon såg de fem mattblänkande hornen lyftas,
liksom smattra till på en gång, och med långa, ljudande stötar komma
flickklungorna att darra. Själv kände hon en rysning. Trumpeternas skri
skar sönder henne, klöv henne, uppifrån och ner; det slutade i mellangär-
det med en svag darrning. Hon blev förvånad. Att hon var så mottaglig för
musik. Det visste hon inte (s. 458).

Här beskrivs trumpeterna tydligt med ett sexuellt bildspråk: de är horn, vilka
lyfts uppåt och deras ”ljudande stötar” får kvinnorna i publiken att ”darra”. Här
är det kvinnan som ser och upplever, och hon ser instrumenten, trumpeterna,
medan männen i publiken i citatet ovan ser kvinnornas kroppar. Här talas det
dessutom explicit om hur kvinnan själv upptäcker att hon är ”mottaglig för mu-
sik”. Männen tycks mer mottagliga för den visuella upplevelsen av kvinnans
kropp i rörelse.

Att musiken utgör referensramar för huvudpersonerna i romanen ter sig na-
turligt eftersom flera av dem är musiker. Många gånger beskrivs kvinnorna i
metaforer och formuleringar som anknyter till musik. Berra kan till exempel
plötsligt börja tänka på ett instrument när han tänker på kvinnan han älskar:
”[h]ennes kropp hade blänkt mot honom i stugans mörker. Hennes långa, lite
kantiga ben, hade liknat gamla pianotangenter. Som darrat, som vibrerat för hans
vilda lidelse” (s. 353). Här förs musik och fysisk åtrå samman, och man kan se
Berras musikjämförelse som en objektifiering av kvinnan. Hon blir det instru-

–––––––––
59 Frithjof Strauss pekar på hur både trumpeter och saxofoner och rentav ett dragspel (i en episod) blir

fallossymboler, se Strauss, s. 222. Också Ulf Olsson talar om saxofonen som ”modernitetens fallis-
ka symbol” hos Artur Lundkvist, se Ulf Olsson, s. 192.
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ment, med vars hjälp kärleken/musiken kan skapas eller manas fram. När Tjabo
vid ett tillfälle funderar över sitt liv och framtiden slår det honom att

Kalle Munter skulle bli hans svåger och kanske slå ett vemodigt batteri-
solo på hans begravning. Bröllopet skulle ju bli något extra i jazzväg: hot-
jazzsynkoper för hela slanten, verkligt moderna bitar, sådana, som censu-
rerats i musikaffärerna och fick köpas på omvägar av vissa agenter. Eller
”Aunt Hagars Blues” och ”Dinah” i nyinstudering, ”I wish you were
dead, you rascal you!” och många andra (s. 253).60

Tjabo kan alltså inte tänka på vare sig sin begravning eller sitt (eventuella) bröl-
lop med Munters syster Amy utan att placera in dessa tänkta händelser i musika-
liska sammanhang. Så vanligtvis traditionella evenemang som begravningar och
bröllop ser han framför sig tonsatta av modern jazzmusik. Tjabos tankar blir här
ett tydligt uttryck för en modernitetens erfarenhet, en jazzens erfarenhet, och det
framstår inte heller som konstigt, med tanke på att Tjabo själv är musiker och
därmed har denna typ av referensramar som ständigt kan aktualiseras i hans var-
dagsliv.

Många gånger framträder tillvarons medialisering när berättaren och/eller nå-
gon romankaraktär upprättar ett samband mellan en sångtext och den situation
som sångtexten framförs i. Ett exempel finner man i ”Close your eyes”, en jazz-
sång som det refereras till i flera olika sammanhang i Fanfar med fem trumpeter.
Låten var ett populärt dansmusiknummer åren 1933-1934 och beskrevs i Orkes-
terjournalen som en av ”favoritmelodierna i England just nu”.61 Låtens text är
till stor del en gestaltning av ett romantiskt ögonblick, och i refrängen heter det
att ”[m]usic play / something dreamy for dancing / while we’re here romancing /
It’s love’s holiday / And Love will be our guide”.62 I Asklunds roman citeras det
ganska sparsamt ur själva texten. Det är bara titelorden som omnämns ett antal
gånger. När Melody Boys framför sången vid ett framträdande på Siam, är det
tydligt att orden ”Close your eyes” ska förstås som en förstärkning av de erotiska
stämningarna på dansgolvet. Tjabo visar sig vara ”en utmärkt refrängsångare”,
och han sjunger ”refrängen till ’Close your eyes’ [...] med en hes, men samtidigt
smäktande röst, och av sådan effekt, att paren nästan dröjande tog ut stegen och
vände upp sina bleka ansikten mot honom och log uppmuntrande”. Efter dansen

–––––––––
60 Låten ”You rascal you” (även betitlad ”I’ll be glad when you’re dead, you rascal you” och ”I wish

you were dead, you rascal you”) framförde Louis Armstrong vid sin spelning på Auditorium i ok-
tober 1933. Se Kjellberg, s. 48. Asklund besökte denna spelning, se Asklund, En kille från Horns-
tull, s. 208. Låten skrevs av Sam Theard, som också gjorde en tidig inspelning redan 1929. Louis
Armstrong kom att spela låten flitigt, och hans första inspelning av ”You rascal you” ägde rum
1931. Låten finns också med i kortfilmen Rhapsody in black and blue, 1932, regi: Aubrey Scotto.
Uppgifter i e-post från Lars Westin (OJ) till avhandlingsförfattaren 8.5.2003, samt ”Rhapsody in
black and blue” på Internet Movie Database på internetadressen http://us.imdb.com.

61 Notis (signerad ”Stråke”) under avdelningen ”I megafon” i OJ, 1934, januari-februari, s. 8. ”Close
your eyes” är skriven av Bernice Petkere och kom ut 1933, inspelad av Ray Noble and his Orchest-
ra, se OJ, 1934, januari-februari, s. 5 och 1934:3, annons sista sidan (opaginerat).

62 Texten till ”Close your eyes” finner man till exempel i The New Real Book. Vol. 3, C-version, red.
Chuck Sher, Petaluma, Kalifornien 1995, s. 89.
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går flickorna ”med blickarna sänkta i hans ögon tillbaka till sina bord och satt
sedan under pausen och långflirtade med den lille, rödhårige krabaten” (133 f).
Här är det främst Tjabos framförande, hans sätt att sjunga, ”smäktande” och ”av
sådan effekt”, som skapar den sexuella laddningen i lokalen, mer än själva orden
i sångtexten. Situationen gestaltas som en medialiserad upplevelse. De närvaran-
de påverkas av musiken och sången. Den erotik som i hög grad präglar kvällen
för de närvarande på Siam både skapas och förstärks av det musikaliska uttryck-
et. Om de dansande får man veta att de ”nästan dröjande tog ut stegen” lite extra,
och i pausen flirtar flickorna med sångaren.

Vid andra tillfällen är det ändå ord ur sångtexten som citeras. Då blir innebör-
den av sångtiteln en helt annan. När Kalle Munter just har råkat ställa till med
den olycka som leder till att Linkan dör, har de slutna ögonen inget med erotik
att göra. I detta fall kan ”Close your eyes” istället syfta dels på Linkans död, dels
på att ridån så att säga går ned för Kalle Munter när han inser sitt misstag:

     Långt efteråt hörde han hur dörren öppnades där ute. Portvakten kom
in i spetsen för poliserna. Just då spelade radion en ny skiva. ”Close your
eyes”, hette den. En smäktande röst sjöng:

Close your eyes — — —

     Och Kalle Munter slöt sina ögon och väntade tills poliserna kommit in
i rummet — (s. 245 f).

Att ”Close your eyes” är ett musikstycke och en text som ska tolkas i en erotisk
riktning framgår även här. Det är en ”smäktande röst” som sjunger sången i ra-
diosändningen. Emellertid gör sig andra konnotationer gällande i denna passage.
Musikstycket som spelas i radion fungerar som ett ”soundtrack” till de händelser
som Kalle Munter här upplever, och textraden ”Close your eyes” riktar sig dub-
belt mot såväl Kalle Munter som hans offer. Både händelsen och Kalles känslor
understryks av musikstycket och dess sångtext, och därmed medialiseras hans
upplevelse av situationen. Det är i citatet ovan inte helt klart att Kalle Munter
själv gör kopplingen mellan sångtexten och sin egen aktuella situation, även om
det tycks vara rimligt att läsa passagen så. Däremot är det tydligt att medialise-
ringen (åtminstone) sker på berättarinstansens nivå, i och med sammanställning-
en av låttiteln/texten och Kalle Munters upplevelse. Det framgår dessutom av
handlingen längre fram i romanen att Kalle Munter förknippar ”Close your eyes”
med den för honom traumatiska händelsen hemma hos Linkan. Kalle Munter
upplever ångest så fort melodin kommer på tal: ”[k]an du’n-där-nya-biten? skrek
Tjabo åt Bullas. Close your eyes, heter den visst! Men nu drog Amy honom till
sig och pekade på Kalle Munter, som blivit alldeles vit i ansiktet”, och Kalle
Munter själv förklarar explicit varför: ”[d]en biten ger vi fan i, grabbar! Den höll
jag på att bli toki av, när Linkan slog genom doran. Dom lira’n i radio medan jag
väntade på snutarna ...” (s. 310). Kalle Munters minnen är medialiserade; han
minns de hemska ögonblicken hemma hos Linkan när han hör musikstycket.

Vad gäller sexualiteten och de vitalistiska tankegångarna i romanen, står ung-
domen i centrum. Fram tonar en hyllning till livet i form av en hyllning till de
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unga och de heterosexuella. De vitalistiska tankegångar som jag redogjort för i
tidigare kapitel, tar sig i Fanfar med fem trumpeter uttryck i en sexualromantik
som många gånger anknyter till musik. Inte minst fungerar musiken som den
kraft som för samman de unga männen och kvinnorna på dansställen om kvällar-
na. Den gamla kvinnan, ”Madame”, har de unga manliga huvudpersonerna inte
mycket till övers för. Gång efter annan beskrivs hon i nedsättande ordalag. Tjabo
uttrycker sig hårt om den äldre kvinnan: ”— [d]en djävla apan” (s. 309), och på
andra ställen kan det heta att ”[n]u vissnade hon. Förlorade färgerna, formerna”
(s. 328).

Framställningen av äldre och unga kvinnor i Fanfar med fem trumpeter liknar
i hög grad den i Kvinnan är stor. I den romanen är huvudpersonen Lydia den
unga, attraktiva kvinnan som drar till sig männens intresse, medan mostern är
den gamla damen som framstår som en bedagad skönhet som har sina bästa da-
gar bakom sig. Den unga kvinnan förknippas i Fanfar med fem trumpeter med
det moderna nuet och den gamla med det förgångna och en döende generation:
”[g]amla gummors ansikten skymtade bakom de evigt blommande pelargonier-
na, men i de höga, moderna husen mittemot steg unga kvinnor ut på balkongerna
med bara armar [...] och lät regnet stänka i sitt varma hår” (s. 181). Här förstärks
de unga kvinnornas moderna status genom att de befinner sig i de ”moderna hu-
sen”. Kvinnan förväntas vara ung, vacker och moderlig. Hon ska tycka om att ha
sex (men inte alltför mycket) och avla barn. Fruktbarheten och skönheten är det
som i männens ögon saknas hos de äldre kvinnorna, vilket genast gör männen
mindre intresserade. En äldre kvinna som sitter i kassan på ett café beskrivs till
exempel som att hon ”liknade en padda i islossningen” (s. 65). Ibland framstår
det romantiska och romantiserade kvinnoidealet som just romantiserat explicit i
texten. Berra blir svag för en kvinna, och i hans ögon är hon mystisk, spännande
och underbar: ”[s]olskenet bröt igenom det tunna klänningstyget och han såg
henne stå naken i ett slags slöja [...]. Hon liknade en ung apel i blom [---] hon
skulle komma springande emot honom: naken, hukad, för att söka skydd”. Här
genererar åsynen av kvinnan ett dagdrömmande, och så konstateras det plötsligt
att Berra har drabbats av ”ett romantiskt överslag igen” (s. 321).

Att musiken utgör en viktig komponent i de vitalistiska idéer som förs fram i
romanen finns det gott om exempel på. Med hjälp av ett bildspråk förankrat i fö-
reställningar om människan som djurisk blir en afton ute på ett dansställe ett
tydligt uttryck för de animaliska, sexuella drifternas spel. Tjabo, Bullas och
Berra sitter vid ett bord, och Berra kastar allt som oftast blickar på de unga kvin-
norna vid grannbordet som

satt som en flock vita duvor och vred på halsarna och kuttrade med var-
andra. Då och då flög en upp och dansade med någon [...]. Plötsligt reste
sig en rödbrusig herre från ett bord nära musikestraden; han vinglade fram
mellan de dansande paren och slog ner mitt i flocken av vita flickor som
en hök, gjorde grimaser mot dem och anhöll om en dans. Men rockvakt-
mästaren och servitören var genast framme och drog ut honom. [---] stäl-
lets ägare och direktör kom ut från sin håla likt ett lejon ur sin bur och
försökte dämpa ner oväsendet [---]. Cigarrettflickan sträckte fram huvudet
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likt en svala ur sitt bo och lyssnade. [---] Sedan kom det en tango på drag-
spel och [Berra, Tjabo och Bullas] bjöd upp duvorna (s. 175 f).

Och så fortsätter musiken att ljuda och de unga att dansa. Här är det inte musiken
i sig som framstår som vitalistisk, utan snarare det sammanhang i vilket musiken
är en viktig del: dansen, det erotiska spelet och hela den stämning som kretsar
kring musiken på dansstället. Kvinnorna liknas vid fåglar; de är en flock vita du-
vor som kuttrar med varandra. De framställs således som oskuldsfulla, medan
männen här blir till lystna rovdjursliknande varelser som hökar och lejon. I epi-
soden gestaltas med andra ord en tydligt konventionell bild av en könsrollernas
struktur i dansmiljö; mannen är den aktive, medan kvinnan passivt väntar på att
bli uppbjuden.

I Fanfar med fem trumpeter intar de manliga och kvinnliga romankaraktärerna
olika förhållningssätt till musiken. Frithjof Strauss påpekar i sin undersökning av
jazzmusikens roll i skandinavisk litteratur, att man i Fanfar med fem trumpeter
kan finna en gestaltning av könsrollsproblematik i skildringarna av jazzmusiken.
Strauss menar att kvinnor och män skildras på ett synnerligen konventionellt sätt
i Fanfar med fem trumpeter, det är männen som är aktiva och ger, medan kvin-
norna passivt tar emot: ”[d]ie beiden assymetrischen Positionen von Geben und
Nehmen werden im Text durchgehend und ohne Umkehrung mit den binären
Prädikaten ’männlich’ und ’weiblich’ markiert”.63 Ett exempel på detta är den
redan berörda episoden när Bullas och de andra spelar för Alice i hemma köket
(ovan, s. 170). Ett annat finner man i en av de många gestaltningar av kvinnor
som lutar sig ut genom sina fönster och lyssnar till musik som spelas någonstans
i närheten. Jånne passerar vid ett tillfälle över en bakgård, och när han hör hur
Olle sitter i sin lägenhet och spelar på sin saxofon tittar han upp mot huset och
får syn på en kvinna som

vände upp sitt ansikte i den blå skymningens dunkel och lyssnade. Hen-
nes bröst hade skjutit ut av trycket och bildat ett knivskarpt veck ovanför
hennes korsade armar. Hon låg där och andades musiken, saxofonens
dämpade toner, som smög ut ur det öppna fönstret i Olles rum och sjönk
med skymningen över gårdsbrunnens botten (s. 96 f).

Här är det mannen, Olle, som är den aktivt givande då han spelar på sin saxofon.
Kvinnan tar passivt emot i och med att hon lyssnar. Dessutom bör man i citatet
ovan notera hur gestaltningen av den lyssnande/mottagande kvinnan formar sig
till en visualiserat och vitalistiskt sinnesintryck som förknippas med musiken.
Den kvinna som i den urbana miljön lyssnar på den senaste musiken framstår,
där hon ligger i sitt fönster, som något av en jazzmusikens och modernitetens
ikon.

–––––––––
63 Strauss, s. 222. Detta gäller enligt Strauss genomgående i romanen: ”im Text durchgehend und

ohne Umkehrung”, men vid ett tillfälle i romanen sjunger faktiskt en kvinna: det är Madame som
försöker sig på ett framträdande. Hon visar sig dock vara en usel sångerska och blir utskrattad av
åhörarna på nattklubben (s. 144-148).
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Vid ett annat tillfälle blir det alldeles tydligt att det finns skillnader mellan
mannens och kvinnans upplevelse av musiken, så som den gestaltas i romanen.
Tjabo har börjat spela på sin trumpet; han är för stunden tillsammans med sin
flickvän Amy, och ”[e]n vild eggelse fyllde honom. Han måste spela för att lug-
na sig.” Han lugnar sig alltså genom att spela lite, medan hon istället

kände sig en smula het av något, som steg uppför hennes lemmar och
började dunka mot tinningarna. Blodet, hennes unga, varma blod, steg
mot hennes hjärta, mot hennes huvud och hjärna, där alla gamla, klara,
moderliga tankar vilade. Pulsarna slog. Tjabo hade spelat för henne. Hon
gnolade refrängen (s. 267).

Amys känslor beskrivs här som en kroppslig upplevelse genererad av den musik
hon får höra. Kvinnorna beskrivs ofta som att de förlorar sig i sina erotiska
känslor, i en sexualitet som skildras som kroppsligt förankrade upplevelser, me-
dan de manliga musikerna förlorar sig själsligen (och aldrig kroppsligen) i sitt
musicerande. I citatet ovan förknippas jazzen, upplevelsen av musiken med
kvinnans moderlighet. Det är en bild av hur jazzen når och väcker det som av de
vitalistiska författarna gärna uppfattades som det ursprungliga i människans — i
detta fall kvinnans — väsen.64 Här är således moderniteten gestaltad som en
manligt bestämd erfarenhet. Kvinnan framträder i detta sammanhang som ett vi-
talismens drömda kvinnoväsen, mottagande och bejakande den sexuellt aktive
mannen och ”hans” musik.

Den jazzmusik som skildras i Fanfar med fem trumpeter förknippas som sy-
nes i hög grad med sexualitet (och omvänt). Det är det heterosexuella och jazzen
som här skildras som något naturligt och positivt. För när homosexualitet fram-
träder i berättelsen är den varken förknippad med musik eller på något sätt posi-
tivt skildrad. Dirigenten och före detta direktören och kapellmästaren för dans-
stället Siam, Linkan, visar sig vara homosexuell.65 Detta blir helt tydligt och
klargjort för jazzgossarna under ett besök i badhuset. Väl nere i bassängen upp-
täcker de att även Linkan är på plats, och det råder inga som helst tvivel för dem
om vad Linkan är ute efter. Bullas och de andra får syn på Linkan, och ”[d]e
stelnade till”, medan Linkan ännu ”stod kvar vid räcket, hans gråbleka ansikte
verkade orörligt, nästan dött. Men blicken ur de grumliga ögonen träffade deras
nakna kroppar med ett slags sugande kraft och kom dem att hastigt huka sig i
vattnet”. När Linkan närmar sig drabbas Bullas och hans vänner av en närmast
panikartad skräck för den homosexuelle äldre mannen: ”Bullas höll sig
krampaktigt fast i mässingsstången och kände en förlamande domning sprida sig
i armarna. Men han kunde inte släppa” (s. 215 f). Man kan notera att det uppre-
pade gånger i den här passagen talas om Linkans ”grumliga ögon”, ”grumliga
–––––––––
64 Detta är en hållning som också framträder tydligt hos Artur Lundkvist, se Espmark, s. 128 f och

Olsson, s. 190 f.
65 Jag kommer i det följande att använda uttrycket homosexuell/homosexualitet, trots att det är svårt

att avgöra huruvida Linkan är homosexuell eller bisexuell. Han har varit gift med ”Madame”, och
han har umgåtts med andra kvinnor tidigare i romanen. Just i de passager som jag här tar upp är det
emellertid Linkans homosexuellt bestämda känslor som står i centrum för händelserna.
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blick”, ”sugande pupiller”, etc. Linkans ansikte beskrivs omväxlande som ”hans
gråbleka ansikte”, hans ”orörliga ansikte” och hans ”liksom döda ansikte” (s. 215
f, 220 f). Den homosexuelle Linkan demoniseras på detta sätt genom beskriv-
ningar av utseendet, och hans avsikter avläser Bullas och de andra i hans an-
siktsuttryck och blickar.

Linkan misstänkliggörs i skildringen på flera andra sätt. Till exempel upp-
täcker Bullas hur han i badhuset plötsligt ”höjde handen i ett slags hitlerhälsning
och ropade, med en ansträngt, kamratlig ton: — Hej, grabbar!” (s. 214). Linkan
får personifiera homosexualiteten som något avvikande, något annat, något icke
normalt och rentav osunt.66 Musikerna, och då tydligast Bullas, är på sin vakt
mot Linkan: Bullas ”anade något vidrigt, sjukligt, som det gällde att värja sig för,
att undvika, att inte komma i beröring med” (s. 222). Just formuleringen ”att inte
komma i beröring med” uttrycker här en grundläggande hållning hos de andra,
yngre männen. Denna hållning förstärks av att den erotiska spänningen och di-
stansen upprätthålls i och med det blickarnas spel som så påfallande präglar hän-
delserna i badhuset (s. 213-221). Det heter bland annat att ”de kände alla tre att
det var något särskilt mellan dem och Linkan. Det uppstod ett slags kamp mellan
honom och Bullas. Linkan började klä av sig med blicken fäst på Bullas ansikte,
som långsamt rodnade [---]. Han såg rätt in i Linkans grumliga ögon” (s. 216).

Den slutgiltiga beröringen äger ändå rum, och den är de facto slutgiltig, åt-
minstone för Linkan. Efter besöket i badhuset följer Bullas och hans vänner, inte
utan att vara på sin vakt, med Linkan hem på en grogg. Det hela slutar, efter
Linkans närmanden, med att alla raskt lämnar lägenheten, alla utan Kalle Munter
som berusad och trött halvsover i en fåtölj. Han kvicknar dock till med besked
när Linkan börjar göra närmanden mot honom, och så slutar Linkans dagar ge-
nom att Munter råkar knuffa till Linkan så hårt att han ramlar ut genom ett föns-
ter och dör, och därmed kan man säga att också homosexualiteten i romanen dör
— i Linkans gestalt.

Denna inställning till homosexualiteten kan ses som ett led i den asklundska
vitalism som kommer till uttryck i Fanfar med fem trumpeter. Det liv som hyllas
tar främst gestalt i form av heterosexuell erotik — ofta i romanen intimt förknip-
pad med jazzmusiken — som förutom lusten och njutningen också utgör förut-
sättningen för nytt liv, det vill säga avlandet av barn. I denna syn på livet har det
homosexuella ingen plats. På så sätt är det lätt att förstå hur vissa uppfattningar
om livsdyrkarnas så kallade primitivism kunde kopplas samman med rasideolo-
giska och nazistiska tendenser i tiden.67

–––––––––
66 Flera av musikerna är ändå inte framställda som typiserade kontraster till Linkan. De är inte kon-

ventionellt manliga machoideal. Berra beskrivs ofta som en elegant, smal och blek man med fint för
att inte säga feminint sätt med ett utseende som framstår som en romantiserad, mytisk bild av hur
en musiker, en konstnärssjäl bör se ut. En av alla de kvinnogestalter i romanen som dras till Berra
ser hur ”han satt framåtlutad och spelade, dämpat, mjukt. Han var så vacker. Så blek. Så ung. Mörkt
hår. Hennes ideal — hennes typ” (s. 457). Och Bullas attraherar kvinnor, men liknas ändå vid en
hermafrodit (s. 214).

67 Se till exempel Kylhammar, Sten Selander, s. 161 ff. Notera också hur Linkan sammanlänkas med
nazismen i badhusepisoden: han ”höjde handen i ett slags hitlerhälsning ” (s. 214).
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De nyaste låtarna — på skiva och på film
För att kunna förstå hur musikanknytningarna i Asklunds text fungerar, måste
man också ta hänsyn till hur filmmediet hänger samman med musiken. Film- och
musikanknytningar sammanfaller flera gånger i Fanfar med fem trumpeter. I
samband med att den första ljudfilmen kom i slutet av 1920-talet kan man, som
jazzhistorikerna Jan Bruér och Lars Westin, se hur filmmediet ”genast seglade
med jazzvågen”.68 Det var nu inte bara filmen, utan även radion och grammofo-
nen som kom att underlätta spridningen av jazzmusiken.69 Musiken är och har
alltid varit ett ytterst vanligt förekommande och viktigt betydelseskapande ele-
ment i alla typer av spelfilm.70 Ett stort antal filmer under ljudfilmens tidigaste
decennier utgjordes av en sorts filmade musikaler. Film och musik var intimt
förknippade med varandra, och utgjorde två av flera element i den populär- och
ungdomskultur som hade börjat växa fram redan i slutet av 1920-talet.71 Asklund
hade sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med musik och film. Detta skedde i
kortfilmen Gamla stan som — bortsett från den av Asklund inledande recitatio-
nen av dikten ”Gamla stan” — utgörs av rörliga bilder ackompanjerade av mu-
sik. Inga replikskiften eller dialoger finns med i filmen.

I Fanfar med fem trumpeter finner man många episoder i vilka film- och mu-
sikanknytningar sammanfaller. Vid ett flertal tillfällen i romanen citeras rader ur
texten till Jules Sylvains schlager ”En stilla flirt”. Detta stycke ingår också som
ledmotiv i filmen med samma namn, som hade premiär i början av 1934, samma
år som Fanfar med fem trumpeter gavs ut.72 För den som idag läser Asklunds
roman är kopplingen mellan det citerade stycket ur schlagern och den aktuella
filmen kanske inte särskilt uppenbar. För de samtida läsarna torde det dock ha
varit nästintill oundvikligt att associera till låten utan att samtidigt relatera till
filmen. På så sätt kan man se hur ett citat ur ett (vokalt) musikstycke också blir
till ett citat ur en spelfilm.73 Inte bara jazzen, utan också annan musik, interagerar
med filmmediet. Kalle Munter tänker till exempel på Tolvskillingsoperan i sam-

–––––––––
68 Bruér/ Westin, s. 32.
69 Bruér/ Westin, s. 39.
70 Se till exempel Waldekranz, Filmens historia. De första hundra åren från zoopraxiscope till video.

Del II. Guldålder 1920-1940, s. 343, 626 och 724 och uppslagsordet ”score” i Ephraim Katz, The
Macmillan International Film Encyclopedia (reviderad av Fred Klein och Ronald Dean Nolen),
London 2001. Se även Mikael Strömbergs artikel ”Har du hört nån bra film?” i AB 15.11.2000.
Strömberg menar att ”filmtittandet faktiskt skapar en unik situation, en synestesi där bildörat gifter
sig med ljudögat”.

71 Se till exempel Olle Sjögren, ”’Det är tidens melodi’. Från jazzmyt till swingfilm och ungdoms-
scen”, s. 287.

72 Filmen spelades in både i en norsk och en svensk version; den norska hade premiär i hemlandet
1933, medan den svenska (med bland andra Tutta Rolf och Thor Modéen i rollistan) hade premiär i
januari 1934. Musiken till stycket ”En stilla flirt” skrevs av Jules Sylvain, och för texten stod Gösta
Stevens. Se ”En stilla flirt” i Svensk filmografi 3. 1930-1939, s. 187 f.

73 Att kännedom om filmmediet (generellt) och om specifika filmer är en förutsättning för att filmas-
sociationer ska kunna genereras hos läsaren påpekar Anders Ohlsson i Läst genom kameralinsen, s.
52 f. Werner Wolf betonar på ett liknande sätt läsarens musikkompetens som en avgörande faktor
för att musikreferenser av olika slag ska kunna fungera, se Wolf, s. 72.
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band med att han har fått idéer om hur han vill skapa något nytt, den hot-
jazzopera som han tillsammans med Berra så småningom komponerar:

Blue Prelude var en styv sak. Man skulle gör något i den stilen, men lite
enklare, förstås. Och vem skulle göra libretton? Han själv kanske. Så kom
han att tänka på Tolvskillingsoperan, som han sett, både på teater och på
film. Franska versionen var nog bäst, den tyska var så smaklös, nästan
klumpig på något sätt. Men Forster var ju bra, förstås, nästan bättre än
Prejean, som verkade lite för smidig i miljön, så där modernt smidig (s.
227).

Två olika långfilmsversioner av Tolvskillingsoperan var aktuella i början av
1930-talet, och den tyske regissören G.W. Pabst stod bakom båda två som spela-
des in 1931. Den tyska versionen var den som visades i Sverige; den hade premi-
är 1932.74 Dessutom gavs flera musikstycken från Tolvskillingsoperan ut på
grammofonskiva ungefär samtidigt som filmen hade svensk premiär.75 Kalle
Munter tänker emellertid på filmerna (och en teateruppsättning). Hans tankar om
den franska versionens fördelar gentemot den tyska formuleras i citatet ovan i
ordalag som påminner om Artur Lundkvists recension av filmen. Lundkvist skri-
ver bland annat att den franska versionen är överlägsen den tyska, och att skåde-
spelaren och sångaren Albert Préjean inte har hamnat i rätt roll. Han utför ändå
enligt Lundkvist sin roll ”med en bestickande charm och hans smidiga noncha-
lans uppväger mer än väl Rudolf Forsters stela cynism”.76 Kalle Munter i
Asklunds roman är lite försiktigare i sin syn på de båda filmversionerna, men fö-
redrar ändå den franska.

Livet är som en film
Att samtida läsare kunde associera till film vid läsningen av Fanfar med fem
trumpeter ser man prov på i recensioner av boken. Flera recensenter relaterar till
film i sina anmälningar av romanen. En av dem, Harry Blomberg, ger i sin an-
mälan uttryck för hur man kan känna något av en

amerikansk filmsmak i munnen. Alldeles riktigt. Boken är ett hopplock ur
diverse amerikanska filmer, lokaliserat till Stockholm och försett med text
på söderamerikanska. Den kunde för den delen gott vara ett tävlingsbi-
drag till den stora filmmanuskripttävlingen, omarbetat till roman […]. De
unga männen ha allesammans amerikanska filmansikten [---] allt blir en
slags film som rullar bortom gott och ont, och så är skadan skedd och ni-
hilisten färdig.77

–––––––––
74 Se Artur Lundkvist, ”Tolvskillingsoperan” i Fönstret 1932:4, s. 15.
75 Se till exempel Sten E Malm, ”Skivplock” i Fönstret 1932:6, s. 12.
76 Lundkvist, ”Tolvskillingsoperan”.
77 Harry Blomberg, ”Jazzen går på Söder” i GP 22.11.1934.
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Den tävling som Blomberg sannolikt syftar på och som verkligen ägde rum, tor-
de vara den som utlystes av AB Svensk Filmindustri hösten 1933.78 Det finns
inga uppgifter om huruvida Asklund verkligen deltog med sin Fanfar med fem
trumpeter. Blombergs iakttagelser är på det hela taget intressanta; bland annat
kan man notera hur han ser romanfigurerna och deras ”filmansikten” framför sig.
Avser Blomberg särskilda berömda skådespelare/filmstjärnor eller menar han
helt enkelt att personskildringen i romanen är onyanserad, och påminner om de
stereotyper som återfinns på vita duken? Det rör sig sannolikt om sistnämnda
uppfattning. Blombergs formuleringar visar tydligt hur samtida läsare kunde
uppleva Asklunds roman på ett filmliknande sätt.

När det gäller filmmediets roll i ett medialiseringsperspektiv kan man tala om
en medialisering av tillvaron i och med att romankaraktärerna jämför sin verk-
lighet med filmupplevelser. Berra är den av romankaraktärerna i Fanfar med fem
trumpeter som mest frekvent upplever tillvaron som något filmlikt. Han framstår
på så sätt som en ung modern man med erfarenheter och referensramar från
filmupplevelser. Han lever i en tillvaro som mer och mer medialiseras via ny
teknik och nya medier.

Under en sommar vistas Berra ute på landet tillsammans med Madame. I en
passage skildras hur han kliver på en buss och konstaterar att han är den ende
manlige passageraren. Kvinnorna i bussen är tydligen på väg till badstranden, för
de

var luftigt klädda. De hade badhanddukar över armarna. Inne i dem hade
de lindat ihop sina baddräkter. Berra förstod att de bara tänkte solbada, ty
vattnet var nog för kallt ännu. En del hade solglasögon och liknade ame-
rikanska misser. De verkade på ett märkvärdigt sätt lika, nästan alla; det
fanns något av filmparadernas skönhet över deras ansikten och figurer (s.
318 f).

Scenen framstår som en tydligt vitalistiskt färgad önskedröm för den manlige
protagonisten. Kvinnorna ser amerikanska ut, och man får anta att amerikanska
syftar på kvinnogestalter så som Berra har erfarenheter av dem från amerikanska
filmer han har sett. Berra associerar också till ”filmparadernas skönhet”, det vill
säga musikalfilmer med många dans- och showinslag. Detta är en typ av film
som Asklund anknyter till på flera ställen i romanen; på en filmaffisch utanför en
biograf ser Tjabo och Kalle Munter fotografier, reklam för en film: ”[s]karpa
tjejer, sade Tjabo gillande och pekade på en benparad. Ser’u vilka lår!” (s. 211).
Showfilmer med gott om inslag av musik- och dansnummer var en populär genre
som lockade många besökare till de svenska biograferna i början av 1930-talet.79

Utbudet bestod framför allt av amerikanska filmer, och nämnas kan Whoopee!
(1930), 42nd Street (1933) och Fashions (1934).80 Musikalfilmsestetiken uppvi-

–––––––––
78 Se Erik Peurell, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet, Hedemora 1998, s. 70.
79 Leif Furhammar, Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel, Höganäs 1991, s. 159.
80 För koreografin till de här nämnda filmerna stod Busby Berkeley, som på ett nyskapande sätt kom

att sätta sin prägel på dansföreställningarna i showfilmsgenren. Berkeley har kallats ”showfilmens
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sar också tydliga visuella likheter med hot-jazzoperan som sätts upp i slutet av
romanen. I denna föreställning förekommer, precis som i musikalfilmernas
shownummer, kvinnliga dansare.

Filmliknelsen i den ovan citerade bussepisoden förstärker Berras uppfattning
om kvinnorna på bussen; han ser dem som en likformig, anonym massa. Alla
liknar varandra på ett sätt som ansikten och kroppar på film många gånger liknar
varandra. Inte minst i dans- och musiknummer i musikalfilmer finns det många
gånger en symmetriskapande form, där dansarna framstår som en armé av lika-
dana, närmast ”framklonade” varelser. Alla utom en av kvinnorna liknar var-
andra på detta sätt, och hon framstår som lite mer personlig: ”[h]on var mörk,
mycket mörk: spanskt mörk, zigenarmörk, judiskt mörk” (s. 319). Hon visar sig
heta Harriet och Berra undrar: ”[v]ar hon judinna?”, och han fortsätter att be-
trakta henne: ”[h]ennes näsa var svagt böjd, men ögonpartiet saknade den typiskt
judiska färgtonen och blicken var inte dunkel, utan fast och klar, nästan kall, när
den riktades mot Berra” (s. 319). Även här står blicken i centrum för beskriv-
ningen av den unga kvinnan (Harriet). Medan den homosexuelle Linkans blick
var ”grumlig”, beskrivs blicken från den judiska kvinnan som något positivt: den
är ”fast och klar”. Fanfar med fem trumpeter kan förstås som en tidstypisk ro-
man också när det gäller dessa beskrivningar av det judiska. Juden och det judis-
ka är annars en motivkrets som inte förekommer särskilt ofta i Asklunds roma-
ner. Samtidigt är Asklund en del av sin tid och sin tids tänkande. Att man såväl i
film som i litteratur, skämtteckningar och dagspress misstänkliggjorde judar (och
andra etniska minoriteter) under 1920- och 1930-talen har flera forskare påpe-
kat.81 I fallet med Harriet, som är ”några droppar” judinna (s. 324), framträder
dock inga negativa omdömen. Hon är tvärtom den kvinna som Berra blir allvar-
ligt förälskad i. För första gången i sitt liv tycks han uppleva äkta kärlek. I det
avslutande partiet i romanen, när berättaren talar om sin berättelse om Melody
Boys, markeras dessutom tydligt avstånd mot nazityskland: ”jag hade tänkt för-
lägga bassets turné till en tysk badort för att låta killarna reagera mot nazismen.
Men det borde man förstå att dom gör ändå” (s. 483). De flesta av romankaraktä-
rerna — inte minst de arbetslösa och de före detta arbetslösa musikerna — är so-
cialister alternativt kommunister, vilka man alltså får förmoda motsätter sig ut-
vecklingen i nazityskland. Asklund själv uttalar sig i Avsikter om de stämningar
han upplevde under åren 1933 och 1934: ”olustiga halvnazistiska tendenser
stötte man på överallt. Beklämd och irriterad drog jag mig tillbaka”.82

–––––––––
surrealist”. Se Waldekranz, Filmens historia. De första hundra åren från zoopraxiscope till video.
Del II. Guldålder 1920-1940, s. 632 ff.

81 Se bland annat Rochelle Wrights The visible wall. Jews and other ethnic outsiders in Swedish
film, Carbondale, Illinois/Uppsala 1998, och Lars M. Anderssons En jude är en jude är en jude.
Representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900-1930, Lund 2000. Dessutom redo-
gör Bibi Jonsson för ett pågående forskningsprojekt om antimoderna och naziideologiskt anstrukna
tendenser i kvinnliga författares bygdeskildringar i svensk trettiotalslitteratur i artikeln ”Blod och
jord i trettiotalets kvinnliga litteratur. Presentation av ett nytt forskningsprojekt” i TfL 2002:1, s. 82-
91.

82 Asklund, ”Exposé utan program”, s. 13.
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Vid ett annat tillfälle beskrivs hur Berra kommer till insikt om att han har gått
för långt i sina förförelseförsök av nattklubbsägarinnan Madame. Det slår honom
då hur framtiden börjar gestalta sig: han kommer att vara en kärleksslav i
Madames hägn bara för att kunna få arbeta som musiker: ”[h]an såg framför sig i
ett slags dunkla filmklipp hela vidden av det företag han huvudstupa kastat sig in
i” (s. 284). Härpå följer ett antal hastigt framskymtande scener som läsaren lätt
kan associera till filmmediets klippteknik. På några få korta rader får man veta
att Berra

skulle följa Madame på nykrattade grusgångar omkring Svanhill utanför
Södertälje, lukta på pioner, dricka kaffe på en glasveranda, kyssa Madame
till sömn i en sängkammare, som luktade färskt trä och blommande hägg,
ligga vaken i de ljusa nätterna och längta efter Siri — den enda kvinna,
som kunde tänkas i närheten av en dylik tillvaro (s. 284).

Texten är här utformad som en imitation av filmiskt berättande. Inte minst gäller
det den montageartade karaktären och den koncentrerade, kompakta framställ-
ningen av ett flertal möjliga situationer som kanske väntar Berra i en närliggande
framtid. Olika platser (grusgångarna omkring Svanhill, glasverandan, sängkam-
maren) sammanställs med tillhörande olika händelseförlopp (lukta på blommor,
dricka kaffe, kyssa Madame godnatt) som Berra visualiserar för sitt inre.

När en kvinnlig romankaraktär vid ett annat tillfälle jämförs med Jeanne
d’Arc kan åter en filmanknytning skönjas. Det är Berra som i Paris får ögon-
kontakt med ”en kvinna som såg ut som Jeanne d’Arc i fyrtioårsåldern” (s. 367).
En Jeanne d’Arc som var aktuell för Asklund vid den här tiden finner man i Carl
Dreyers En kvinnas martyrium, den film som alltså Asklunds, Lundkvists,
Johnsons och Almqvists kortfilm Gamla stan var förfilm till och som visades på
biografen Sture sommaren 1932 (se ovan, s. 9). Asklund har med all sannolikhet
haft denna filmversion i åtanke när han i ovan citerade passage refererar till
Jeanne d’Arcs utseende. Om det är filmens Jeanne d’Arc som åsyftas, blir passa-
gen ett uttryck för hur Berra medialiserar sin tillvaro via film: när han ser en
kvinna påminner hon honom om någon han sett i en film. Det blir dessutom extra
träffande att det är en fransk film som Berra tänker på när han är i Paris.

När Berra har lyckats få till stånd ännu en säsongs engagemang på dansrestau-
rangen Siam, ska det skrivas kontrakt med ”Madame”, som både ansvarar för
musikutbudet på stället och är förälskad i Berra. Kärleken är dock inte besvarad,
men Berra håller skenet uppe för att ro iland kontraktet. När detta ska underteck-
nas gör den nyckfulla ”Madame” honom lite nervös:

Berra mindes en joltig film med ett slags kvinnlig Napoleon, som under-
skrivit dödsdomarna till tre av sina forna älskare och efteråt, i sin ensam-
het, föll i gråt i närbild, medan de tre unga männen (starka män, som inte
kunde dö i sin ungdom!) rökte cigarretter tills kulorna kom. Han hoppa-
des på en liknande scen. Eller väntade på en (s. 283).

Filmen det rör sig om här är sannolikt Ernst Lubitschs Det förbjudna paradiset
(1924), även om en viss osäkerhet måste få finnas med tanke på de vaga referen-
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serna i passagen. Läsaren får liksom Berra två överlappande bilder att förhålla
sig till: Madame vid sitt skrivbord med kontraktet och den kvinnliga Napoleon
från filmen han minns, hon som undertecknar dödsdomarna. Berras minnesbild
— i vilken han tänker fram scenen ur en film han har sett — illustrerar det
maktunderläge som Berra känner i situationen med Madame. Han spelar ett spel
och är medveten om att han riskerar att bli avslöjad. Han identifierar sig således,
om än lite väl drastiskt, med männen framför exekutionspatrullen i filmen han
minns. Den nuvarande upplevelsen medialiseras av Berra genom hans filmasso-
ciation.

Inte bara människor, utan även årstiderna kan ställas i relation till film.
Asklund alluderar i följande rader sannolikt på en aktuell skådespelerskas besök i
Sverige några år tidigare. Greta Garbo, som Asklund — vilket jag tidigare har
pekat på — även i sina föregående romaner har refererat till, tycks här vara den
berömda:

[v]åren hade kommit till staden ungefär som en länge väntad berömd,
ung, skön skådespelerska, och hyllades frenetiskt av tidningar och restau-
rangpublik; folk klädde sig i ljusa, vackra kläder och fester och uppslupp-
na mottaganden ordnades en masse: det grönskade i parkerna, kvällarna
var långa och ljusa, med ett blått skimmer i gatuklyftorna, lycktorna [sic!]
sprack ut som blekröda tulpaner och lyste i den blå skymningen med en
matt, skärvit glans — (s. 143).

Här är det berättaren som uttrycker sig i formuleringar som är resultatet av medi-
aliseringen av tillvaron. Våren liknas vid en skådespelare, kanske bara i allmänna
ordalag, kanske handlar det mer specifikt om en antydd hänvisning till Greta
Garbo. Hon hade gjort ett bejublat besök i sitt hemland, närmare bestämt i Göte-
borg 1932.83 Detta var en händelse som inte kan ha undgått många svenskar,
sannolikt inte heller en filmintresserad Asklund som vid ungefär den här tiden
arbetade på det första manuset till sin roman, då med titeln Nytt hål i svångrem-
men.

Fotografier — modernitetens minnesbilder
Filmen är inte den enda visuella uttrycksformen som fyller en medialiserande
funktion för romankaraktärerna. I deras moderna tillvaro blir också fotografier
viktiga. Vid flera tillfällen i berättelsen förknippas de med minnen; de blir bok-
stavligt talat minnesbilder. Dessa används på olika sätt och i olika syften. Till att
börja med finner man hur fotoalbumen hemma hos Amy används som fotografier
vanligen brukar användas: för att hålla minnet av något eller någon vid liv. Amys
och Kalle Munters far är sedan många år död, och när Amys fästman Tjabo är på
besök får han stifta bekantskap med den nu bortgångne fadern, vilket sker genom
att han får ”gå igenom alla fotografialbum, som fanns i våningen. Han såg minst
hundratals kort av den döde, ständigt skrattande fadern i olika ställningar. På se-

–––––––––
83 Se till exempel Erik Lindorm, Ett folk på marsch. 1914-1932. En bokfilm, Stockholm 1959, s. 318.



184

mester, i arbetet, i hemmet, ute i trafiken, överallt” (s. 250). Amy, hennes bror
och deras mor har sina minnen av fadern och maken, men de har också fotografi-
erna som stöd för minnet. Den bortgångne fortlever som föreställning, mycket
tack vare fotografierna. Utan dessa hade knappast en ny bekant till familjen kun-
nat göra sig en bild av hur fadern såg ut. Fotografierna blir en central del av en
modernitetens erfarenhet som här gestaltas och som handlar om att vårda och
bära med sig det förflutna. Nuets moderna teknologi blir viktig för möjligheten
att hålla kontakt med det förgångna. Via fotografierna medialiseras minnespro-
cessen.

Även Madame ser tillbaka på sitt liv genom att titta på fotografier: ”[h]on
sjönk ner i minnen, hon plockade fram gamla kort från sin tid som simpel varie-
tésångerska, hon började åter svagt erinra sig bröllopsresan till Köpenhamn [...].
Krigsutbrottet. Tjugu år sedan. Hennes stora, varma ungdom” (s. 328). Fotogra-
fierna och Madames minnesbilder tycks sammanfalla i en formulering som
”[h]on sjönk ner i minnen”. Det är en vanlig bild för minnesprocessen, men kan
här också syfta på att Madame sjunker ner i en fåtölj eller en soffa när hon sätter
sig med sina fotografier för att minnas och tänka sig tillbaka till sin ungdom.
Fotografierna blir alltså även för Madame ett stöd för minnet. Hon har bevarat
dessa bilder för att då och då kunna ta fram dem och få hjälp med att minnas
svunna tider. Och enligt samma logik, fast med rakt motsatt syfte, plockar hon
undan de fotografier som föreställer Linkan, efter deras separation. Vid ett besök
hemma hos Madame tittar Berra in i Linkans före detta rum, och han ser ”att alla
fotografier var borta på skrivbordet, och att tapeten ovanför utvisade en fyrkantig
ljus fläck, där Madames porträtt hängt. Själv hade Madame en liknande ljus fläck
på tapeten i sitt rum” (s. 275). Ordet ”porträtt” i detta citat behöver förvisso inte
nödvändigtvis syfta på ett fotografi, det skulle lika gärna kunna vara ett målat
porträtt.

Lika väl som man kan tala om stadens sång som ett uttryck för medialisering-
en av tillvaron, kan tala om stadens bilder. Den urbana miljöns starkt visuella ka-
raktär intar en framträdande plats i Fanfar med fem trumpeter. Vid ett tillfälle
framstår Jånnes upplevelse av den egna (urbana) tillvaron som en påtagligt visu-
aliserad upplevelse. Efter att ha promenerat omkring en stund på Söder, och på
så sätt ha fått skåda olika delar av staden, får han syn på en skara människor.
Några bär på kameror, andra på ryggsäckar, och det är just en ryggsäck som
väcker Jånnes minnen till liv, då han ser

en ofantligt stor ryggsäck med ett staffli fastbundet vid remmarna. Och då
mindes han sin barndom i Långholmens ljusa vårgrönska, då friluftsmå-
larna kom med sina kletiga skrin och spinkiga stafflin och målade av de
buskar och träd, han sett varje dag i tio års tid, och sedan inte kunnat kän-
na igen på duken, så annorlunda blev de. Men andra gjorde hastiga penn-
skisser av de lutande pilarna i Pålsundet och efteråt såg han dem som bru-
na etsningar i antikvariatens skyltlådor (s. 40).

Efter att ha sett människor med kameror, upplever alltså Jånne dessa minnesbil-
der av målarna som porträtterade staden i hans barndom. Kamerorna represente-
rar modernitetens samtida nu, medan det är talande att målarna och deras tavlor
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och etsningar dyker upp just som ett minne från förr. Jånnes minnen blir här i
dubbel bemärkelse minnesbilder; de är minnesbilder av bilder. Han minns sin
stad som representationer i form av målningar och etsningar, även om han som
barn inte kan avkoda målningarna, och därför inte känner igen den stad han an-
nars känner så väl.

En i detta sammanhang intressant stadsvy finner man också i Asklunds roman
Modisterna — huvudpersonen Alice har tagit sig upp i Stadshusets tegeltorn,
varifrån hon ser ”staden breda ut sig under ett skimrande soldis”.84 Efter att ha
skådat ut över staden faller så hennes blick på det kopparräcke hon lutar sig mot,
och hon ser där

ett slags små reliefer, som visade stadens utseende vid tornets uppförande:
där fanns de små kåkarna uppe på Kungsklippan och Bolinders fabriks-
komplex med den höga skorstenen. Nu var allt detta borta, och de anvis-
ningar man för turister och besökare låtit utföra i olika utblickar runt tor-
net praktiskt taget utan värde. Men de utgjorde ändå ett slags minnesskrift
över stadens dåvarande struktur.85

”Ett slags minnesskrift” heter det här med en träffande formulering. Staden,
Stockholm, framträder i ett historiskt djupseende när den på detta sätt gestaltas i
två skildrade synintryck: dels Alices direkta åsyn av staden som breder ut sig ne-
danför henne, dels den avbildning av ett svunnet Stockholm som hon ser på
räcket. Här är det mer en allmänhetens, historieskrivningens och avbildandets
”minne” som tar form, medan Jånne i Fanfar med fem trumpeter drar sig till
minnes sina egna upplevelser ur barndomen. I båda fallen relateras staden i nuet
till staden i det förflutna. Pendlingen mellan förr och nu sker genom visualise-
ringar — staden framträder medierad, som bilder.

Efter utflykten i sina minnen träffar Jånne vännerna Tjabo och Bullas ”i hör-
net av Långholmsgatan och Hornsgatan. De stod utanför ’Flamman’, och tittade
på fotografierna till en film” (s. 40). Åter i nuet är det modernitetens bilder —
”fotografierna till en film” — som får representera upplevelsen av den urbana
tillvaron. Under hela denna vandring i staden, såväl i nuet som i minnet från
barndomen, har Jånne upplevt miljöernas påtagligt visuella karaktär: dels som
vyer och direkta synintryck av de miljöer han promenerat omkring i, dels som
bildmässiga representationer av dessa. Hans tillvaro är på så sätt medialiserad:
det förekommer en mängd bilder runtomkring honom, och en del av dessa bilder
beskrivs dessutom som medieringar av hans tillvaro, som bilder/bildartefakter
föreställande hans stad.

Reklam och mode
Modernitet, stad och tillvarons medialisering är aspekter som sammanstrålar i
modeindustrin. I Fanfar med fem trumpeter genomsyras den skildrade tillvaron i

–––––––––
84 Asklund, Modisterna, s. 27.
85 Asklund, Modisterna, s. 29.
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staden av affischer, olika sorters reklam och skyltfönster. En i detta sammanhang
intressant episod i romanen utspelar sig när Jånne på en promenad i staden passe-
rar en kvinna som han för tillfället inte vill bli igenkänd av, varför han vänder sig
in mot ett skyltfönster. Detta visar sig tillhöra en hattaffär, och bland hattarna får
så Jånne syn på en skyltdocka, en

vaxdocka, utan huvud, bara ett skaft, som stack upp ur halsen. Den var
naken. Det platta, släta bröstpartiet ingav honom en kväljande förnimmel-
se av att det var någon gudinna, en ofruktbar hermafrodit, könlöst sval
och skön. I midjan fanns en stor spricka och händernas fingrar var trasiga.
”Hur i herrans namn”, tänkte han, och slöt ögonen för att slippa se, ”hur i
herrans namn kan man ställa ut ett sånt spektakel? Klockan är ju tolv på
dan. Dom borde ha skyltat om för länge sedan” (s. 56).

Här skildras en visuell upplevelse som är tydligt förankrad i det urbana. Jånnes
blick är mannens blick på kvinnan, och skyltfönstret (och allt som syns där) re-
presenterar den kommersiella klädindustrin, här i form av hattarna.86 Nu står
emellertid inte Jånne och stirrar in i skyltfönstret lite på måfå; han inser snart att
han i det speglande skyltfönstret kan se kvinnan som han vänt ryggen. Och så
sammanfaller spegelbilden av den verkliga kvinnan med den modedocka som
han ser inne i butiken: ”Jånne såg kvinnan lyfta armen och vinka, gå baklänges,
och sedan vända sig om, sjunka djupt inne i det stora glasets spegel, liksom för-
svinna inne i skyltdockans kropp” (s. 57). Jånne ser här verkligheten (kvinnan)
via det speglande skyltfönstret, och i detta avgränsade synfält framträder en dub-
belexponering. Kvinnans spegelbild smälter samman med skyltdockans gestalt.
Det filmliknande i denna sekvens framgår tydligt; skyltfönstret fungerar som en
bioduk på vilken händelserna utspelas i form av rörliga bilder. Skildringen av
Jånnes visuella upplevelse kan betecknas som en filmisk projicering. Hans syn-
intryck skildras som vore det en filmsekvens han får uppleva. Att kvinnan ses
”liksom försvinna inne i skyltdockans kropp” när hon vandrar bort är ett uttryck
för hur verklighet och bild smälter samman i den moderna erfarenheten, i detta
fall i mannens (Jånnes) filmliknande upplevelse.

Episoden med Jånne vid skyltfönstret tycks dessutom fungera som en direkt
kommentar till Karin Boyes skildring av skyltdockan Astarte i romanen med
samma namn. Särskilt ordet ”gudinna” blir här en nyckel till den intertextuella
kopplingen mellan Asklunds och Boyes texter. I Boyes roman diskuterar några
handelsmän med reklammakaren Sigfried Kauz om dennes nya skapelse, skylt-
dockan Astarte. Det är ingen kvinna, förklarar Kauz för de andra männen, ”det är
ingen kvinna alls. Det är en gudinna”.87 Sara Danius noterar om upplevelser av
moderna teknologiska landvinningar hos Marcel Proust, att det nya ofta sam-
manlänkas med det förgångna. Detta görs för att människan ska kunna hantera

–––––––––
86 Jämför också hur Asklund i Modisterna låter hela berättelsen handla om just några kvinnliga hatt-

modister och deras butik.
87 Boye, s. 7. Boyes skildring av reklam- och modevärlden ska också läsas som en kritik riktad mot

det moderna konsumtionssamhället och dess konsekvenser, inte minst vad gäller kvinnosynen.
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det nya, som då jämförs med det gamla för att kunna göras förståeligt. Den mo-
derna tillvaron görs magisk i form av liknelser och metaforer i vilka modernite-
tens fenomen gestaltas som mytologiska. Danius pekar på hur Proust liknar flyg-
plan vid gudar och telefonister vid gudinnor.88 Hos Boye och Asklund är det
skyltdockan som på olika sätt förtrollas. Den blir på så sätt både något modernt
och något mytiskt. Den är en exponent för den moderna klädindustrin och mode-
branschen, samtidigt som den signalerar ett samband med antika gudomligheters
skönhetsideal. Även om skyltdockan i Asklunds roman jämförs med en gudinna,
framstår den som en fallen gudinna. Dess aura har försvunnit, något som Walter
Benjamin påpekar är signifikativt för massproduktionens tidsålder: ”vad som blir
lidande i den tekniska reproducerbarhetens era, det är konstverkets aura”.89

Den skyltdocka som i Asklunds skildring betraktas är alltså sliten och ned-
gången. Kanske är det en replik riktad till skyltdockan Astarte i Boyes roman,
kanske är det en replik riktad till modeindustrin, uppfattad som något dött och
livlöst. Det levande, det verkliga livet, tar gestalt i verkliga människor, i verkliga
kvinnor och inte i klädindustrins modedockor.90 Helt i linje med Asklunds vita-
listisk-organiska syn på tillvaron så som den ofta tar sig uttryck i hans skönlitte-
rära texter, blir kvinnoskildringarna i Fanfar med fem trumpeter ett uttryck för
livsdyrkaren Asklunds (erotiserande) kvinnoskildringar. I dessa har skyltdockor-
na ingen plats, eller rättare, inga positiva värden. Istället är det en verklig kvinna
som får representera de positiva värdena också vad gäller modets värld, vilket
kommer till uttryck i det faktum att Bullas syster Alice arbetar som mannekäng.
(se till exempel Fanfar med fem trumpeter, s. 80 f.) Alice skildras med flera re-
klam- och modemarkörer:

[s]å kom Bullas’ syster ut igen, svept i en hypermodern creation, som
kom Tjabo att kippa efter andan, ty den framhävde, tydligare än combi-
nationen nyss, hennes smidiga, mjuka former. Hon vinkade åt dem:
     — Hej på er, grabbar!
     Tjabo reste sig.
     — Vill Alice ha snyggt sällskap, skämtade han.
      Hon log mot honom, ett vademecumleende, som blixtrade till i köks-
skymningen (s. 83).

Alice bär ”en hypermodern creation”, och tidigare bar hon en ”combination” —
dessa formuleringar understryker hennes yrke som modell i modebranschen.91

Dessutom ler hon med ett ”vademecumleende”, som anknyter till både tand-
krämsreklam och till föreställningar om hur filmstjärnor och berömda personer

–––––––––
88 Danius, s. 138 f.
89 Benjamin, s. 64.
90 Ord som verklig, verkliga och verklighet används i detta resonemang i betydelsen fiktionens verk-

lighet, alltså romankaraktärernas verklighet.
91 Jämför med Asklunds Modisterna, som också utspelar sig i modebranschens värld. Även i Modis-

terna finns en kvinnlig romankaraktär som heter Alice och som vid ett tillfälle sägs likna en man-
nekäng (medan Alice i Fanfar med fem trumpeter de facto är en mannekäng). Se Asklund, Modis-
terna, s. 62.
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vanligtvis ler sina gnistrande vita leenden på bild. Alice framställs på så vis i
denna passage som en högst åtråvärd kvinna, och hon representerar därmed ett
erotiserat och visualiserat kvinnoideal som utgör en medialiserad kvinnobild.

Vid ett annat tillfälle är det Berra och Madame som under en vistelse i mode-
huvudstaden Paris konfronteras med olika sidor av modebranschen. Medan Berra
irrar omkring i Paris på jakt efter den kvinna han tidigare har träffat, tar Madame
sina shoppingturer; hon handlar bland annat kläder på berömda Lafayettes mo-
dehus (s. 363). Berra promenerar lite senare omkring i Paris och stöter ihop med
en ung kvinna som vill bli fotograferad i sina senaste moderna kläder och med
Eiffeltornet i bakgrunden. (s. 364)

Melody Boys karriär understöds också av reklam i olika former. Det rör sig
dels om annonser och affischer som informerar om deras speltillfällen, dels om
ofrivillig men välkommen reklam via bandets berömde idrottsman. Berra undrar
vad Bullas har för uppfattning om Melody Boys: ”[h]an tänkte väl bara på sina
tävlingar. Styv simmare. God reklam för bandet” (s. 280). Att Berra har rätt
framgår av beskrivningen av Bullas popularitet i samband med danskvällarna på
Siam:

[h]ans rykte var baserat på de framgångar han vunnit i lagkapptävlingarna
i simning under den gångna sommaren, som fört hans klubb fram i täten,
och kommit honom att vara ett namn, som man räknade med och väntade
mycket av inom den idrottsgren han företrädde. Jämnåriga beundrare av
båda könen gick till Siam för att titta på honom och under pauserna skän-
ka honom sin blyga hyllning. De hade så många gånger hejat på honom i
Centralbadet [...] och kunde inte underlåta att också här, halvt privat, visa
hur mycket de uppskattade honom (s. 134 f).

Att idrott och populärmusik i passager som denna länkas samman är ytterligare
ett uttryck för att Fanfar med fem trumpeter ska läsas som en skildring av den
samtida svenska moderniteten. Först på 1920-talet kan man börja tala om idrott
som en folkrörelse, och under 1930-talet får idrotten sitt andra genombrott i Sve-
rige (det första hade kommit i slutet av 1800-talet).92 Idrotten är, menar Mats
Franzén i sin uppsats om idrott och ungdomskultur på 1930-talet, en sida bland
många andra av moderniteten, och kan/bör ställas i relation till dessa. Franzén
framhåller att idrotten, precis som moderniteten i sin helhet, tydligt präglas av
ambivalens. I idrottens fall handlar det främst om det ambivalenta förhållandet
mellan dels individ och kollektiv, dels disciplin (tydliga regler, träningsdisciplin)
och utlevelse (överskridandet av gränser, kroppsansträngningen).93 Idrotten har
dessutom det gemensamt med jazzmusiken och dansen, att de i hög grad är delar
av samma moderna fritidskultur. För de arbetslösa ungdomarna som skildras i
Fanfar med fem trumpeter blir till exempel fotbollen ett nöje, ett tidsfördriv, me-
dan musiken blir ett arbete och en verklig inkomstkälla. Beträffande Bullas, den

–––––––––
92 Mats Franzén, ”Fart och fläkt. Ungdom, sport och modernitetens ambivalenser” i Från flygdröm

till swingscen (s. 199-239), här s. 205.
93 Franzén, ”Fart och fläkt”, s. 202-204.
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simmande jazzmusikern, finner man att hans båda intressen har flera paralleller.
Inte minst är de båda uttryck för kroppskultur; musiken eftersom den i detta fall
är så starkt förankrad i danskulturen.94

Att simmaren Bullas kan bli en tillgång, en levande reklampelare, för sin or-
kester ger vid handen att idrotten i den danslystna ungdomens ögon uppfattas
som något viktigt. Det är således värt att notera hur gestaltningen av idrotten i
Asklunds roman framträder som något positivt, till skillnad från i exempelvis
Ivar Lo-Johanssons mycket kritiskt hållna Jag tvivlar på idrotten (1931).

*
I detta kapitel har jag velat visa hur Asklund i Fanfar med fem trumpeter skildrar
ett antal unga musikers kamp för att ta sig ur arbetslösheten. De gör så genom att
starta en dansorkester, och de får uppleva en framgångsrik karriär. Vägen till ära
och berömmelse går från det illegala ”bassandet” på bakgårdarna över engage-
mang på olika dansrestauranger i Stockholm, till framförandet av den storslagna
hot-jazzoperan ”Symfoni i vitt”.

I och med denna ”jazzroman” (en av de första i svensk litteratur) skriver
Asklund fram en modernitetens erfarenhet, och denna tar sig här uttryck som en
urban och medial erfarenhet. I ett intermedialt perspektiv finner man att det inte
bara rör sig om en text med många och tydliga musikanknytningar, utan också
om en roman med mängder av visuellt mediala inslag i form av anknytningar till
film, bildkonst och reklam/mode. Medialiseringen av tillvaron skildras i Fanfar
med fem trumpeter på en mängd olika sätt: dels i form av en ökande förekomst
av mediala artefakter och uttrycksformer, dels som romankaraktärernas upple-
velser av verkligheten och hur den relateras till olika konst- och medieformer.

–––––––––
94 Jämför Franzén, ”Fart och fläkt”, s. 204. Franzén påpekar här att idrotten är närmare besläktad med

dans än med litteratur.
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5. Sammanfattande
slutdiskussion

Åren runt 1930 måste betraktas som en på många sätt dynamisk period i svensk
historia. Världen stod mitt emellan två världskrig och mitt i en ekonomisk kristid
av sällan skådat slag. Fascistiska rörelser var på frammarsch i Europa, och i
Sovjetunionen styrdes av en kommunistisk diktatur. I dessa turbulenta virvlar
växte samtidigt kreativa och konstnärliga krafter fram. Under 1900-talets första
decennier upplevde modernisterna (inom alla konstarter) sin guldålder. I allt
detta hade Sverige börjat moderniseras på allvar och de första konturerna av det
svenska folkhemmet kunde skönjas. Under det tidiga 1930-talet fanns onekligen
en framstegsoptimism att tala om i Sverige, vilket brukar sägas manifesteras i
samband med den stora Stockholmsutställningen 1930. Optimismen falnade
dock snart, dels på grund av den ekonomiska kris som drabbade världen och
Sverige under decenniets första år, dels på grund av den nazistiska frammarschen
på kontinenten som så småningom resulterade i andra världskriget.

Mitt i allt detta befann sig den unge Erik Asklund. Han debuterade 1929 med
romanen Bara en början och deltog samma år i antologin 5 unga, en viktig fram-
stöt för den modernistiska lyriken på svensk mark. Under 1930-talet skrev
Asklund i första hand romaner. I dessa gestaltas framför allt moderniteten och en
medialt komplex värld. Romanerna speglar, kommenterar och är med om att
skapa en bild av den samtid de tillkommer i. De skriver tydligt in sig i den be-
rättelse om det moderna Sveriges framväxt som Anna Williams diskuterar i sin
studie Tillträde till den nya tiden. Williams menar att

[d]et moderna Sverige skapas av maskinerna, medierna och massomflytt-
ningarna, men det blir också till genom berättelserna. I vårt lands litteratur
under det gångna nittonhundratalet har en romantradition vuxit fram som
man skulle kunna kalla just Berättelsen om Sverige. Den skildrar ett land i
förvandling, ett land som går från bondesamhälle till industristat på mind-
re än ett sekel.1

Allt som hör till moderniteten kan med Torsten Petterssons modell inordnas i
fyra olika kategorier, fyra olika processer, som sammantaget utgör moderniteten:
–––––––––
1 Williams, s. 9.
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industrialisering, demokratisering, sekularisering och subjektivering. Alla dessa
processer kommer till uttryck i Asklunds tidiga produktion.

Industrialiseringen framträder tydligast i form av en stadigt ökande urbanise-
ring och teknisk utveckling. Dessa företeelser är ständigt närvarande i Asklunds
litterära gestaltningar av det svenska samhället. Många av hans romankaraktärer
gör den klassiska moderna resan, den som går från landsbygd till stad. Stock-
holm är den stad som flyttlasset går till. Asklund skildrar på så sätt människans
möte med det moderna.

Skildringar av den tekniska utvecklingen förekommer i Asklunds alla roma-
ner, även om det inte alltid rör sig om en explicit problematisering av den mo-
derna tekniken och dess konsekvenser. Utbyggnaden av el- och telenät underlät-
tar livet på ett radikalt sätt både i städerna och på landsbygden. Nya medier (ra-
dion, filmen) spelar en allt större roll i vardagslivet för de flesta människorna.
Transportmedel som bilar, bussar, spårvagnar, tåg och flyg fyller en viktig funk-
tion i förflyttningar mellan såväl landsbygd och stad, som mellan Sverige och
andra delar av världen.

Olika sidor av den modernitetsprocess som betecknas demokratisering finner
man många exempel på i Asklunds romaner. För det första är kvinnans växande
inflytande i samhället ett led i demokratiseringen. I Sverige får kvinnorna rösträtt
1921, och arbetsmarknaden  öppnas mer och mer för kvinnorna. Den mest expli-
cita skildringen av kvinnan och moderniteten finner man hos Asklund i Kvinnan
är stor. I denna roman reser den unga Lydia från landsbygden till storstaden och
lär sig sakta men säkert det urbana livets alla tänkbara koder (utseende, arbete,
sexualitet).

För det andra innebär den politiska situationen i Sverige under nästan hela
1900-talet en demokratiseringsprocess. Socialdemokraterna har till stor del hållit
i de projekt — såväl lyckade som mindre lyckade — som utgör den politiska
dagordningen för byggandet av det svenska folkhemmet.

Det tydligaste uttrycket för sekulariseringen finner man i Asklunds fall i
skildringen av kyrkan och dess betydelse för samhället Rideby i romanen Lilla
land. Sekularisering är emellertid mer än bara en fråga om kyrkans direkt mins-
kade inflytande i samhället och över människors tänkande. Sådant som rör sam-
levnad, sexualitet, äktenskap och abortfrågan kan också diskuteras i termer av
sekularisering.

I takt med att moderniseringsprocesserna fortskred kom den enskilde indivi-
dens betydelse att öka. Med den process som Pettersson kallar subjektivering av-
ses människans tilltagande personliga, politiska och ideologiska frihet. Samtidigt
går något av en gemenskap förlorad; människan upplever en ”smärtsam isole-
ring” i det moderna, urbana samhället. I flera av Asklunds romaner gestaltas
denna modernitetens isolering tydligast i relationen mellan man och kvinna.

En annan sida av subjektiveringen står att finna i mediernas tilltagande påver-
kan på det mänskliga medvetandet. Jag återkommer strax till denna för min av-
handling så centrala aspekt.

När man betraktar moderniteten framträder vidare ett tydligt mönster: ambi-
valensen. Ofta uppfattas moderniteten som något positivt och som något nega-
tivt. Det är en fråga om ett både och, inte om ett antingen eller. Hos Asklund och
hans generationskamrater, inte minst Fem unga, märks detta i det faktum att de
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dels bejakade det moderna (i form av storstadskultur, nya tekniska landvinningar
och en radikal syn på sexualitet och samlevnad), dels gav uttryck för en vitalis-
tisk syn på tillvaron. Denna dubbeltydighet, denna kluvenhet, återkommer stän-
digt i Asklunds tidiga verk. I en och samma roman (Lilla land) hyllas den svens-
ka naturen samtidigt som fascinationen inför modernitetens bilar, städer och
jazzskivor blir tydlig. I Kvinnan är stor framträder både en positiv syn på den allt
mer emanciperade kvinnan — ”Den nya kvinnan” — och en vitalistiskt färgad
sexualromantik med manliga förtecken.

Ambivalent blir moderniteten också i Asklunds skildringar av staden. Å ena
sidan finner man i dessa en fascination inför det urbana och dess mångfald av
intryck och möjligheter. Å andra sidan tycks romankaraktärerna som befolkar
staden lätt bli isolerade och ensamma. Staden blir då inte en möjligheternas stad
utan snarare en stad som upprättar gränser och försvårar kommunikationen män-
niskor emellan. Det är ändå svårt att inte uppfatta Asklund som en initierad beja-
kare av den moderna storstaden.

Medier av olika slag är som synes viktiga beståndsdelar i flera av de ovan an-
förda processerna. När andra konst- och medieformer gestaltas i en skönlitterär
text kan man tala om intermedialitet. I Asklunds texter upprättas ideligen an-
knytningar till film, musik och bildkonst. I påfallande hög grad framträder män-
niskans moderna erfarenhet via gestaltningar av olika medialt förankrade upple-
velser. En romankaraktär kan till exempel jämföra en situation med en upplevel-
se av film. I andra fall noterar man musikens funktion, något som är särkilt
framträdande i romanen Fanfar med fem trumpeter. Här framträder jazzmusiken
som en av modernitetens tydliga ikoner. I denna berättelse om ett antal unga ar-
betslösa musiker i Stockholm intar musiken en central plats. Det är den som
möjliggör en väg ut ur fattigdom och arbetslöshet. Samtidigt är den närvarande
snart sagt överallt: den ljuder ur skivbutikernas högtalare och strömmar ut i ga-
tuvimlet och blandas med storstadens och trafikens larm, den spelas på dansba-
nor och nöjesetablissemang, den ”spisas” i form av grammofonskivor och radio-
sändningar och den spelas på bakgårdar och caféer. Den nya tidens tongångar
ställs mot det förgångnas låtar. Den moderna människan upplever en tilltagande
medialisering av sin tillvaro. Denna medialisering framträder dels som en ökande
förekomst av medier i vardagslivet, dels som en sida av modernitetens erfaren-
het. Det sistnämnda avser att upplevelser och sinnesintryck påverkas av den
alltmer omfattande mediesituationen. Filmmediet förändrar människans seende
och radiosändningar ger en känsla av att avstånden i världen krymper.

Asklunds berättelser är emellertid inte bara tematiskt intermediala; de inne-
håller även mängder av imitationer av berättarteknik som är typisk för andra me-
dier. Man finner till exempel hur många episoder i romanerna utgörs av fram-
ställningar av händelser och skeenden som närmast antar formen av ett sceniskt,
filmiskt gestaltande mer än ett konventionellt litterärt, episkt berättande. Sådana
passager kan framstå som ekfrastiska beskrivningar av en tänkt sekvens ur en
film eller som regianvisningar.

I en roman som Lilla land finner man hur de otaliga skildringarna av resor
med bil, buss och tåg skapar en tydligt filmliknande rörelse. Den svenska lands-
bygden och naturen inregistreras av såväl berättare som romankaraktärer, och
gestaltas i form av landskap som flyter förbi utanför tågkupéns fönster eller bi-
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lens vindruta. Skogar, ängar och hus framstår som stadda i rörelse. Vindrutan
liknar för ett ögonblick en bioduk, på vilken en film spelas upp.

De anknytningar till bildkonst som ingår i många av Asklunds tidiga romaner
ska också förstås i ett modernitetssammanhang. Framförallt är det staden och
dess visuella karaktär och mångfald av synintryck som ger sig till känna. Staden
är ständigt i rörelse, människor är hela tiden på väg någonstans. Trafiken ström-
mar fram och tillbaka. I det urbana rummet är strömmen av visuella upplevelser
närmast outsinlig. Affischer, neonskyltar, reklam och skyltfönster drar till sig de
förbipasserandes blickar.

Fotografiet (och reproduktioner av det) är ett av modernitetens vanligaste
bildmässiga uttryck. Hos Asklund spelar fotografier många gånger en viktig roll
för romankaraktärernas upplevelser av tillvaron som medialiserad. Två kvinnor
kan till exempel diskutera tidigare pojkvänner dels genom att tala om dessa, dels
genom att titta på fotografier av dem. Vanligt är också att fotografierna fungerar
som moderna minnesbilder i bokstavlig mening: genom att se en bild av en nära
anhörig som gått bort väcks minnena till liv.

*

Att intermedialitet spelar en viktig roll i Asklunds romaner från 1930-talet är så-
ledes tydligt. Jag menar att det är fallet också i stora delar av författarskapet i sin
helhet; därför framstår just intermedialiteten som ett särskilt fruktbart perspektiv
i vidare utforskningar av Asklunds verk. Andra givande infallsvinklar för den
som närmare vill studera Asklunds författarskap finner man i de verk som utgör
hans mest uppskattade litterära insatser: dels den självbiografiskt präglade ro-
mansviten om Manne, dels Klaratrilogin från 1960-talet. Böckerna som ingår i
den sistnämnda är Bröderna i Klara, Livsdyrkarna och Drakens gränd. Dessa
romaner återfinns allt som oftast bland referenserna i undersökningar av svensk
litteratur från 1930-talet. Klaratrilogin kan sägas tillhöra den något ovanliga gen-
ren ”litteraturhistoria i romanform”.
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Summary

Modernity and Intermediality in Erik Asklund’s Early Novels

Erik Asklund (1908-1980) was one of the important forces who, in the late
1920’s and the early 1930’s, started to establish literary modernism in Sweden.
Asklund made his debut in 1929 with the experimental novel Bara en början
(Just a Beginning). Later that same year he participated in the anthology of mod-
ernistic poetry, 5 unga (Five Young Men) with Josef Kjellgren, Artur Lundkvist,
Harry Martinson, and Gustav Sandgren. This book is considered a milestone in
modern Swedish literature. Today, however, Asklund is very much a forgotten
name. No biographies or academic studies of Asklund and his works in focus
have hitherto been written. The present thesis is the first book on Asklund.

Erik Asklund’s early writings are primarily stories about the development of
the modern Swedish society. The main purpose of this thesis is to describe and
explain the modernity depicted in Asklund’s works from the early 1930’s. One
of the most important aspects of modernity concerns the media situation. Radio,
music, photography, modern art, and especially film influenced Asklund (and
other young modernist writers), both thematically and narrationally.

In focus for my analyses are three of Asklund’s early novels: Kvinnan är stor
(The Woman is Great, 1931), Lilla land (A Small Country, 1933) and Fanfar
med fem trumpeter (A Fanfare with Five Trumpets, 1934).

In the Introductory chapter I present the aims of the thesis, and describe ear-
lier research literature, important for my analyses. I also give a brief biographical
presentation of Asklund’s life and works before, and during, the 1930’s. Fur-
thermore, I outline the theoretical basis for my use of the concepts of modernity
and intermediality. I consider modernity as both a process of modernization and
an experience of everyday life. In the essay “Vad är modernitet? En kortfattad
positionsbestämning” (What is Modernity? A brief positioning, 2001) Torsten
Pettersson argues that modernity cannot be defined in a conventional way since
it is not an essence, but rather it is a complex totality of different, though paral-
lel, tendencies in the development of society (societal development?). Pettersson
points out four different tendencies, which are the processes of modernization
during the last four centuries:
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1. Industrialization (for instance, modern technology, new forms of media
and communication, urbanization)

2. Democratization (for instance, the development of the Swedish
“people’s home”, women’s right to vote and increasing rights in society)

3.  Secularization (the church loses power, new forms of domestic life)

4. The increasing interest in the human mind (for instance, “the experi-
ence of modernity” and the medialization of life)

These categories are not absolute; they merge into one another. For instance, the
media situation is a featured characteristic in both the first and the fourth cate-
gory. In my close readings of Asklund’s novels, I study the depictions of moder-
nity and it’s many effects. The fourth category consists of the experience of
modernity I refer to as “the medialization of everyday life”. The characters in
Asklund’s stories relate their experiences of reality to experiences of different art
and media forms, such as music, film, and photography (and other visual arts).

Modernity is often characterized by ambivalence, and this is apparent in
Asklund’s works. However, Asklund is not depicting this ambivalence as an im-
possible conflict between differences. Rather, he depicts how the different as-
pects of the complex and ambivalent modernity can form into a possible synthe-
sis.

Primarily, I discuss the aspect of modernity that has to do with the media
situation. Asklund lived in a period and in a society that to a high extent was
characterized by an intensified medialization of everyday life. There is no doubt
that Asklund was influenced by the many new media forms of his time. In such a
context, film came to play an especially important role for Asklund’s writings.
When different forms of art and media are combined together in one work, or
when a work of art created in one specific art form, in one way or the other refers
to another art form, you may speak of “intermediality”. The intermediality fo-
cused upon in this thesis is mainly concerning the case of literary texts imitating
and/or referring to narrative structures of, film, music, and visual arts.

The departing points for my analyses of intermediality in Asklund’s novels
consist of the model described by Werner Wolf in his study, The Musicalization
of Fiction (1999). Wolf discusses two forms of intermediality: the open and the
covert. The open form is to be found in works of art in which two or more art
forms actually are present (e.g. in a music video). On the contrary, the covert
form of intermediality is indirect: a work of art created in one art form (e.g. a
poem) is referring to at least one other art form (e.g. a painting). Such a poem re-
fers to a painting, but the painting is not actually present among the letters in the
poem, or on the sheet of paper it’s printed on. In my analyses of Asklund’s nov-
els, I primarily discuss the covert form of intermediality, focussing mainly the
novel’s many different connections to film, music, and visual arts.

Intermediality takes place on the level of thematization, as well as on the level
of imitation. The latter is the case when a literary text is written in a way that
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imitates the narrational technique of another art- or media form (film for in-
stance). In my analyses of intermediality in Asklund’s novels, aspects of both
thematization and imitation are at hand.

The rest of the thesis takes the shape of a chronological disposition of three
close readings of Asklund’s three novels mentioned above. In chapter two, which
deals with the novel Kvinnan är stor, I place the focus on Asklund’s depiction of
woman’s position in modernity. The protagonist of the novel, the young Lydia,
makes the classic journey from the countryside to the big city. This was a kind of
journey that was very common in reality, as well as in the depiction of it in many
literary works of the 1930’s. Settled down in Stockholm, Lydia develops into a
modern woman. Later in the chapter, I discuss phenomena of current interest in
the 1930’s, such as the so-called “proväktenskap” (test marriage), abortion poli-
tics, and the great importance the looks played for women (make up-articles,
clothes, and new hairstyles). Asklund’s Lydia is to a great deal a depiction of an
independent, modern woman, but also a sex object found so often in the novels
of many young male writers in the early 1930’s.

Examples of intermediality in Kvinnan är stor can be found in both film con-
nections and in ekphrastic passages. In this novel, the images of modernity
(photographs and movies) are important for the character’s experience of life.
Questions of gender roles are frequently filtered through the descriptions of these
pictures. For instance: two of the women in the story are having a discussion
about the men they have met in their lives. The men are discussed and seen in
the photographs one of the women has kept in her drawer. The photographs thus
become illustrations to the story the women are telling (themselves and the
reader) by discussing the men.

The third chapter deals with Lilla land. In this novel, Asklund depicts the
Swedish countryside and the consequences of modernization for the agricultural
parts of Sweden. Lilla land is the story about the young Fredrik Storm who once
left Sweden and his home village, Rideby, trying to find fortune and happiness in
America. After a couple of years, he returns to his home country, not rich and
definitely not happier than he was before he left. The depression and rising un-
employment force Fredrik Storm back home to Sweden. He settles down on his
childhood’s farm, and starts to restore it. He has saved some money from his
visit in America that he now invests in a mill project in Rideby. The mill is pro-
ducing electricity for the inhabitants in the village. And it is on Fredrik Storm’s
suggestion that the rest of the farmers together buy a tractor for making the
farming easier. The times they are a’changing, and the modernized Rideby be-
comes a literary representation of Sweden’s agricultural modernization in the
1930’s. Asklund’s depiction of Sweden is an optimistic and visionary story about
the Swedish welfare state project (the so-called “People’s home”) being born. In
Lilla land, Sweden turns out to be a contrasting alternative to the rest of a more
and more chaotic world. The novel also reflects an experience of modernity
through the impression of a world becoming smaller, thanks to new communica-
tions and media forms. It is a world where everything seems to become more and
more intertwined.

In Lilla land intermediality is mostly a question of film connections. A cine-
matic narration is used in the many depictions of journeys (by train, by car, and
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by bus).  These episodes are descriptions of the Swedish countryside, as it is seen
in the windscreen of a car, for instance. The many visual impressions of the natu-
ral scenery from all over the country resembles a film, told not in moving pic-
tures, but in words. It can thus be compared to the newsreels so often shown in
the 1930’s cinema theatres, as pre-programs to films.

In chapter four, Fanfar med fem trumpeter is at the centre of the analyses.
After he has written about the countryside in Lilla land, the Stockholm writer
Asklund returns, both in real life and in fiction, to his hometown. The novel can
be considered a lyrical ode to the Swedish capital. Modernity and its many
“icons” are above all depicted as an urban experience. The characters in the
novel live their urban lives and experience the city and everything in it: modern
music, film, traffic, buildings built in the modern “funkis” (“functional”) style,
the growing commercialism, new opinions on sexuality, and, not the least, show
business. The experience of the big city is to a great extent depicted as a visual
experience.

Fanfar med fem trumpeter is one of the first Swedish jazz novels. At the same
time it is a story about hard times in the history of Sweden. The unemployed
youth struggle for their existence in the big city. Berra and his young, male mu-
sician friends form a jazz orchestra named The Melody Boys. The band becomes
more and more successful playing the Stockholm dance halls and touring the
Swedish countryside. The music turns out to be a way for Berra and his friends
to get out of the worst economic problems. The story ends with the premiere
show of the hot jazz-opera, Symfoni i vitt (A Symphony in White), written by
Berra and one of his band colleagues.

Intermediality in Fanfar med fem trumpeter is, of course, to be found in the
many references to (jazz-) music, but also is found in various connections to
film. The jazz music is being depicted mainly as a form of entertainment for the
young men and women. But the music also has the important function of a pro-
fession and a source of income. It makes it possible for Berra and his friends to
make some money in the hard times of unemployment and poverty.

In her study, Tillträde till den nya tiden (Access to Modern Times, 2002),
Anna Williams discusses “the story” of how Sweden became modern. That is a
story consisting of the Swedish literature in the early 20th century. In the Swedish
literature written during the 20th century, “a tradition of prose writing has
emerged, a tradition that could be named ‘The Great Story of Sweden’. It depicts
an agricultural country transforming into an industrial society within less than a
century”. Erik Asklund’s novels from this period are, as I have tried to show in
my thesis, important contributions to that great story.
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Förkortningar
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TfL - Tidskrift för litteraturvetenskap
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