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Peter Forsgren

Romanen och det 
moderna samhället

Ludvig Nordström och romangenrens förnyelse

Åren kring 1920 sker en omorientering i Ludvig Nordströms författarskap. Under 
1910-talets senare hälft utvecklar han successivt sin vision av hur världen genom 
bland annat industrialisering, urbanisering och masskommunikation alltmer 
växer samman till en global stad där också det moderna industri-Sverige är en 
integrerad del. Denna vision kallar författaren själv totalism och dess framväxt 
är grundligt utredd i Gunnar Qvarnströms doktorsavhandling Från Öbacka till 
Urbs. Ludvig Nordströms småstad och världsstadsdröm (1954) och analyseras också i 
Otto Fagerstedts och Sverker Sörlins Framtidsvittnet. Ludvig Nordström och dröm-
men om Sverige (1987). Dessa har liksom Arne Melberg i ”Ludvig Nordström 
och den borgerliga realismen”1 också varit inne på vilka litterära och genremässiga 
förändringar totalismen medför i författarskapet.

Ludvig Nordström hade under 1910-talet etablerat sig som en av de ledande 
författarna i den grupp som kom att kallas tiotalisterna och likt kollegan Elin 
Wägner hade han en bakgrund i journalistiken. Tiotalisterna som grupp gynnades 
av såväl massmediernas som bokmarknadens expansion runt sekelskiftet 1900 och 
de kom inte minst att på olika sätt skildra storstaden och det moderna svenska 
samhälle som var under utveckling. Ludvig Nordströms noveller och romaner under 
1910-talet präglas av denna samhällsskildring i bred mening och karaktäriseras av 
en komisk-humoristisk stil liksom av social satir och kritik i bland annat Balzacs 
och Strindbergs efterföljd. Det gäller romaner som Landsortsbohème (1911) och 
Jobbarfamiljen Gobsman (1913) liksom novellsamlingarna Borgare (1909) och Her-
rar (1910). Det är denna huvudlinje i författarskapet Ludvig Nordström bryter 
under 1920-talet, även om ansatser till det som då sker redan finns i exempelvis 
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essäromanen Resan till Cythere (1917), en framtidsutopi som tar avstamp i det 
pågående världskriget. Med viss rätt kan man säga att författaren överger skönlit-
teraturen, i varje fall den typ av skönlitteratur han dittills huvudsakligen skrivit, 
då han söker gestalta sin totalistiska samhällsvision. Under 1920-talet kommer 
reportaget att bli den dominerande genren hos honom och i en svit inbördes sam-
manhängande reportage- och reseböcker, Fyrskeppet (1921), Landsortens problem 
(1925), Stor-Norrland (1928), Världs-Sverige (1928), en svit som avslutas med en 
skildring av Ludvig Nordströms världsomsegling 1931–32 i böckerna Jag reste ut 
som svensk… (1932), …och blev helt enkelt människa (1932), söker han beskriva 
den nya globaliserade världen med det moderna industri-Sverige i fokus. 

Parallellt med denna stora satsning på reportaget söker Ludvig Nordström 
skapa en helt ny typ av roman som likt reportagen skulle gestalta den totalistiska 
samhällsvisionen. Detta sker i den romanserie som fick samlingsnamnet Petter 
Svensk och vars fyra delar, Världsstaden, Bröderna Persson i Sverige, Bonjourstriden 
samt Firman Nordhammare gifter sig utkom mellan åren 1923 och 1927. I anslut-
ning till dessa romaner skrev författaren ett par programartiklar, Till alla Sveriges 
litteraturintresserade (1926) och ”Den moderna litteraturens innehållsproblem”, 
publicerad i Ord och Bild 1927, där han diskuterar romangenren mer principi-
ellt, vilket också sker i kapitlet ”Om totalismen” i Döda världar i samhällsrymden. 
Inledning till Petter Svensks historia (1920). Jag kommer här att behandla dessa tre 
programartiklar och det främst utifrån två frågeställningar. För det första, hur ser 
Ludvig Nordströms kritik av det han beskriver som den psykologisk-realistiska 
romanen ut? För det andra är jag intresserad av att undersöka hur han beskriver 
och motiverar sitt eget, mer socio-ekonomiskt inriktade romanideal. Avslutnings-
vis kommer jag att i någon mån söka visa hur detta romanideal realiserats i Petter 
Svensk-serien, författarens stora romansatsning under 1920-talet.

En central utgångspunkt för Ludvig Nordström är att litteraturen är ”handling”.2 
Genom sitt skrivande deltar författaren i byggandet av samhället och historien. 
För att litteraturen skall kunna spela en viktig roll i detta sociala funktionssam-
manhang måste författaren ”söka få en generalvy över sin samtid för att kunna 
välja den punkt, där han tycker sig få bästa utsikten”.3 Den funktions- och hand-
lingsinriktade litteraturen måste därför ”precis som alla andra handlingskomplex, 
baseras på en enhetlig, ledande princip, måste vilja något, måste ha ett mål, en 
mening och följa ett klart utstakat system”.4 Nordström kritiserar därför den syn 
på litteraturen som ser den som ett fenomen avskilt från samhälle och idéer, 
den ”’förutsättningslöshetens’ princip”5 som han menar blivit det dominerande 
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förhållningssättet. I stället pläderar han för en litteratur som tvärtom lyfter fram 
det sociala funktionssammanhanget och där perspektivet med författarens egna 
ord och med en analogi till konstens värld inte fördjupas in i tavlan utan i stället 
förs ut mot läsaren:

Den nya konsten, baserad på en alldeles ny perspektivlära, låter däremot konsten 
komma ut i livet sådant det är och får därmed ett helt annat mål, en helt annan 
grundmening än den gamla, nämligen att inte romantiskt ge längtan bort från 
det som är, utan tvärtom att ge åskådaren en starkare känsla än han förut kanske 
hade, av betydelse och mening i den plats han intar i det konkreta livet.6

Föregångare till en sådan litteratur ser Ludvig Nordström i författare som Rabelais 
och Cervantes, Swift och Sterne, men framför allt hos författare som Balzac, Zola 
och H.G. Wells. Balzacs främsta insats ligger i att ha ställt individen i relation till 
hela samhället, Zolas i att ha överflyttat intresset från den enskilda individen till 
familjen och släkten och i att ha gett samhällsskildringen vetenskapliga utgångs-
punkter. Hos Wells har avindividualiseringen gått ytterligare ett steg i och med 
att denne gjort hela mänskligheten till ”den nya skildringsenheten i litteraturen 
efter individen”.7 Anti-individualismen är ett genomgående drag i Ludvig Nord-
ströms programartiklar liksom i hans totalism. I inledningsvolymen till Petter 
Svensk-serien, Världsstaden, beskriver han denna ”självförminskningens princip” 
i termer av ”humor”:

I humor har människan äntligen lärts att förminska och om möjligt förinta sig 
själv för att därmed inte skymma anblicken av det lagbundna världsalltets storhet 
och skönhet.8

För att illustrera individens ställning i det moderna samhället jämför författaren 
med hur den enskilda bokens värde förändrats genom tryckkonst och masspro-
duktion: det enskilda bokexemplaret har förlorat sitt unika värde för att i stället 
ingå i ett större system som bestämmer såväl värde som funktion. Något liknande 
gäller för den enskilda individen:

Återupptar man den ovan brukade bilden ur bokens historia, ställer sig saken 
så, att mänskligheten är den stora roman, vi på samma gång medspela i och 
läsa, och varje individ är ingenting annat och ingenting mer än ett exemplar 
av denna ena och samma bok, han har i och för sig som individ inget värde, 
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hans värde ligger i att vara ett exemplar av den totala upplagan. Och det som 
är stort och betydelsefullt i honom är vad han uttrycker av den stora boken. 
Ingenting annat.9

Anti-individualismen i Nordströms programartiklar, liksom i hans totalistiska 
historie- och samhällssyn, är som framgår av ovanstående också kopplad till en 
gemenskapstanke. På ett annat ställe heter det:

Det nya perspektivets grundväsen är att vara en stimulus för individen, ett 
handslag från alla andra människor på jorden, döda, levande och ofödda, och 
har till mål att genom kunskap meddela individen känsla av hela mänsklighe-
tens stora verk och hans anpart däri.10

För Ludvig Nordström är själva grunden för förståelsen och skildringen av individ 
och samhälle liksom för deras inbördes relationer ytterst av ekonomisk natur:

Den moderna människans ram är det ekonomiska världssamhället, sådant det 
på 100 år arbetats fram. Världshandeln och världsmarknaden äro den moderna 
människans grundstenar. Har man inte blick för denna vardagsrealitet, är det 
hopplöst att skildra eller förstå en modern människa, med någon grad av inre 
sannolikhet.11

Flera forskare har påpekat att författarens tänkande under 1920-talet rymmer såväl 
idealistiska som materialistiska (för att inte säga ekonomiskt reduktionistiska) drag,12 
och att detta också går igen i Nordströms programartiklar torde ha framgått av 
vad som sagts ovan. Ett av de mest tydliga uttrycken för denna sammanfogning 
av idealism och materialism är då Ludvig Nordström beskriver den globala staden 
som ett realiserande av ”Guds gryende stad”,13 av ett Gudssamhälle. I linje med 
denna vision kan han också beskriva Öbacka län, huvudorten i romanseriens 
fiktiva universum och tillika den viktigaste platsen i hela författarskapet, som 
”en med helt enkelt underbar harmoni och precision arbetande andlig maskin, 
driven av det totala världssamhällets rörelse och, framför allt i förevarande fall 
betydelsefullt, klart reproducerande de lagar, som bestämmer detta världssamhäl-
les uppväxt till allt högre andligt liv”.14

I inledningen till programskriften Till alla Sveriges litteraturintresserade kritiserar 
han två tendenser inom den realistisk-naturalistiska romantraditionen. Kritiken 
riktar sig för det första mot dess människouppfattning, mot föreställningen om 
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människan som ett ”temperament” som är möjligt att förstå och förklara i för-
hållande till arv och miljö. Den riktar sig också mot opersonlighetsidealet, att 
författaren uppträder som blott skildrare och observatör (exit author-traditionen 
med en senare romanteoretisk term). Nordströms kritik mot dessa båda tenden-
ser utgår från hans syn på personligheten. För honom är varje enskild individ en 
personlighet som utvecklas genom faktorer som kunskap och vilja: ”En etiskt full-
mogen människa, med andra ord en personlighet, är en människa som inom sig 
bär, i sin tanke, i sitt medvetande, ett ideal, en bild av hur hon anser, att värden 
bör vara. Med andra ord en norm”.15 Detta gäller i än högre grad för författaren 
vars skrivande för Nordström har en stark koppling till ansvar.16

Andra halvan av programskriften bär rubriken ”Den borgerliga romanens 
upplösning” och författaren argumenterar där inledningsvis för ”den vetenskap-
liga världsåskådningen som diktens orubbliga grund”,17 bland annat genom att 
citera den franske sociologen Émile Durkheims ord om att konsten är vetenska-
pens medel att tränga in i det faktiska livet.18 I Ludvig Nordströms historiesyn 
är den borgerliga romanen knuten till tredje ståndets frigörelse liksom till vad 
han kallar den poetiska världsåskådningen. Den borgerliga romanen, med dess 
individcentrering, har fyllt en viktig progressiv roll i den historiska utvecklingen, 
men denna är nu överspelad genom den moderna utvecklingen i samtiden lik-
som genom världskriget 1914–18.19 Skillnaden mellan den ”gamla”, borgerliga 
romanen och den nya romankonst Nordström ser växa fram beskrivs också som 
en skillnad mellan vad han kallar ”den psykologiska metoden” och ”den sociolo-
giska metoden”.20 Den förra begränsar sig till att skildra den enskilde individen 
och hur denne fungerar utan att egentligen kunna förklara varför. Annorlunda 
då med den senare metoden: ”Där spelar den individuella existensen en under-
ordnad roll. Där spelar samhället huvudrollen, och huvudsaken i samhället är för 
sociologen: icke individen utan förhållandet mellan individerna; Detta förhållande 
mellan individerna är för honom den individuella själens innehåll”.21 

Då man söker sammanfatta det romanideal Ludvig Nordström utvecklar i de 
tre programtexterna så är det didaktiska syftet ett av de drag som tydligast fram-
träder. På ett ställe formulerar författaren följande om vad som är en av littera-
turens allra viktigaste uppgifter: ”Förmågan av social överblick med därav följande 
trygghetskänsla i tillvaron och befrielse från all frestelse till en fatalistisk världssyn.”22 
Romanens uppgift blir i detta sammanhang inte endast att åskådliggöra den sam-
hälleliga moderniseringsprocessen utan minst lika viktigt är att den också blir en 
aktiv del av den samma.
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Berättarrollen blir i linje med denna didaktiska hållning starkt framhävd. 
Berättaren analyserar och förklarar för läsaren utifrån tydligt redovisade premisser 
och idéer och kommer idealt att fungera som ”en visionär, en folkets, nationens, 
mänsklighetens öga”.23 Berättelsens stoff liksom dess handling och personer orga-
niseras i första hand efter den historiska utvecklingens olika faser och motsätt-
ningar och inte efter den individuella särprägeln eftersom deras främsta funktion 
är att åskådliggöra generella processer. Precis som den enskilde individen i viss 
mån ”försvinner” ur denna typ av berättelse så upphör också tiden att existera, 
i varje fall den kronologiska, individuellt särpräglade tiden. Ludvig Nordström 
menar att urbanisering tillsammans med industrialisering, världshandel och den 
nya kommunikationsteknologin, skapat en ny enhet vad gäller tid och rum och 
nämner i det sammanhanget Marcel Proust som en av de första författare som 
gestaltat denna nya globala urbanitet. Man kan i detta sammanhang notera hur 
författaren i sin uppfattning av hur förhållandet till tiden har förändrats på en gång 
anknyter till och avviker från tendenser inom den samtida modernismen. Likt 
inom modernismen betonar Ludvig Nordström hur den kronologiska, mekaniska 
tiden brutits upp genom den moderna utvecklingen men olikt vad som är brukligt 
inom modernismen, där man vanligen skildrar olika tiders samtidighet, är det just 
tidens enhet som hos honom står i fokus.24 Det är den historiska utvecklingen, 
särskilt då den moderna, som – rätt tolkad – utgör varje berättelses förutsättning 
i den nordströmska romanvärlden under 1920-talet. Det gör att denna typ av 
roman inte bara får starka didaktiska inslag utan att den i hög grad också kommer 
att ha formen av exempelberättelse och historisk-politisk allegori.

Av Petter Svensk-seriens fyra delar är den första, Världstaden, av rent teoretisk 
karaktär och som sådan ytterligare en av de texter där författaren utlägger sina 
totalistiska idéer liksom sin samhälls- och historiesyn. Romanverket i sin helhet 
beskrivs här som ”ett världshistoriskt exempel”25 vars främsta syfte är att beskriva 
en ny världsåskådnings framväxt samt att förklara dess orsaker med betoning 
på dess universella giltighet.26 Då litteraturens funktion mer allmänt diskuteras 
återkommer samma inslag som i programskrifterna: den didaktiska inriktningen 
liksom den ekonomisk-sociologiska och vetenskapligt grundade synen på individ 
och samhälle.27 Själva berättelsen om Petter Svensk, en romangestalt som formas 
successivt genom seriens följande delar, början först i den andra delen, Bröderna 
Persson i Sverige. Här beskrivs i inledningen hur denne samlingsgestalt är tänkt 
som en ny, modern nationalfigur som skall ersätta den av utvecklingen överspelade 
moder Svea.28 Detta är också ett av många tecken i författarskapet på att Ludvig 
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Nordström huvudsakligen såg samhällets moderniseringsutveckling ur ett snävt 
manligt perspektiv. Det manliga perspektivet dominerar starkt i Petter Svensk-
romanen liksom i de samtida reportageböckerna. Bröderna Persson i Sverige berättar 
annars historien om hur tanken på ett modernt Sverige föds år 1723 då en Daniel 
Persson och en Samuel Åbygge beslutar sig för att bilda bolag. Den fortsatta berät-
telsen skildrar hur dessa genom diverse handlingar och övertalningskampanjer 
lyckas vinna olika personer för sin sak samtidigt som de då kommer i konflikt 
med diverse representanter för ”det gamla feodala Vasa-Sverge”.29

Den följande delen, Bonjourstriden, utspelar sig under åren 1724–66 och 
skildrar hur kampen mellan det moderna och det gamla samhället utvecklas 
vidare.30 Handlingen utmynnar i att de stridande krafterna förenas och bildar 
en ny affärskoncern, en förening av gammalt och nytt som är ett återkommande 
motiv i hela romanserien där berättandet förs framåt genom olika strider som 
med jämna mellanrum utmynnar i förklaringsögonblick liksom i omvändelse- och 
försoningsscener. Till de återkommande inslagen i romanseriens berättande hör 
också att olika begynnelseögonblick för den moderna utvecklingen i Norrland och 
i Sverige utpekas. Så inleds exempelvis dess fjärde och avslutande del på följande 
sätt: ”Jag skall här rätt och slätt visa, hur ett stort industriell företag i Sverge tillkom 
på 1890-talet, nämligen Aspuddens Trävaru A. B. i Öbacka, som blev början till 
det moderna Norrland.”31 Här anges också de materiella grunderna för romanens 
berättelse om skogsindustrins expansion, i tur och ordning de stora inlandssko-
garna, det norrländska älvsystemet samt kustbogseringen samt följderna av dem: 
ökad råvarutillförsel och produktionskapacitet liksom ökad företagskoncentra-
tion.32 Inledningskapitlet avslutas med följande ord från berättaren: ”det är just 
denna lilla strid, vilken betecknade en episod i tidpunktens allmänna stora strid 
mellan det då frambrytande stor-industriella Sverge och det gamla manufaktur- 
och agrar-Sverge, som vi i det följande skola bevittna”.33 Här liksom på andra 
ställen i romanserien punkteras möjliga spänningsskapande faktorer i berättelsen 
genom berättarens olika utläggningar och förklaringar. Berättarkommentarer som 
”som vi skall se”, ”det skedde på följande sätt”, ”därmed var saken klar” och en 
rad liknande förkommer ofta och didaktiken understryks ytterligare genom att 
flera av romangestalterna uppträder i liknande roller som berättaren då de söker 
påverka sin omgivning för den moderna utvecklingens sak. 

Själva berättelsen i Firman Nordhammare gifter sig handlar om en C. A. Luth-
erholm som till slut lyckas rekonstruera och nystarta Aspuddens trävarubolag 
tillsammans med en rad av bygdens övriga ledande män, dock sedan han enligt 
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romanseriens mönster först utkämpat en åtta år lång strid mot representanter för 
det gamla samhället. Fusion och samarbete är centrala teman i hela Petter Svensk-
romanen och i dess slut realiseras det inte bara genom bolagsbildningen. De 
kommer också till uttryck i det nya samarbetet mellan de forna konkurrenterna 
Öbacka (Härnösand) och Köpmansvik (Sundsvall), ett samarbete som manifes-
teras i järnvägsbyggande, liksom i det bröllop handlingen utmynnar i.

Som torde framgått av ovanstående så pekar den förnyelse av romangenren 
Ludvig Nordström argumenterar för i sina programskrifter och som han genomför 
i sin Petter Svensk-roman, med dess starka didaktiska prägel och med dess påtagliga 
karaktär av exempelberättelse och allegori – drag som för övrigt även återfinns i 
den tidiga arbetarprosa som skrivs under samma tid34 – snarare bakåt än framåt, 
åtminstone om man jämför dessa romantexters utseende med den mer modernistiskt 
präglade prosa som började skrivas under samma decennium. Berättelsemönstren 
i Nordströms 1920-talsromaner sträcker sig därför betydligt längre tillbaka i tiden 
än till den realistisk-naturalistiska romantradition av 1800-talsmodell författaren 
själv utpekar som viktig utgångspunkt för sin sociologiskt inriktade romanprosa. 
En mer omedelbar förebild torde särskilt Olof Högbergs norrlandsroman Den 
stora vreden (1906) vara och jag skall avslutningsvis peka på ett par förbindelser 
mellan detta verk och Ludvig Nordströms Petter Svensk-roman.

Ludvig Nordström lärde känna Olof Högberg redan som barn och blev senare 
kollega med honom då han började arbeta som journalist i Sundsvall.35 Då Hög-
bergs roman Den stora vreden utkom 1906, och blev recenserad av Nordström, 
hade de båda umgåtts i flera år och diskuterat sina respektive författarskap med 
varandra. Gunnar Qvarnström menar att Olof Högberg påverkade Ludvig Nord-
ströms intresse för Norrland, för dess historia liksom för dess litterära traditioner 
och att detta inflytande redan kan iakttas i den artikelserie om ångermanländska 
fiskare Nordström skrev 1906. Vid samma tid skall han också ha diskuterat sina 
planer på en historisk skildring av hemstaden Härnösand (diktens Öbacka) med 
den äldre kollegan.36 Då Olof Högberg 1921 tilldelades De Nios pris, ett pris som 
Ludvig Nordström aktivt skall ha verkat för, 37 publicerade den senare en stor essä 
om den förres författarskap i tidskriften Ord och Bild, som kom att tryckas i den 
nyutgåva av Den stora vreden som utkom samma år. Även under senare år kom 
Nordström att i olika sammanhang att återkomma till romanen.38

Rent kronologiskt finns det en tydlig förbindelse mellan Petter Svensk-romanen 
och Den stora vreden eftersom den förra tidsmässigt tar vid ungefär där den senare 
slutar. Högbergs roman skildrar visserligen det förtryckta och koloniserade Norr-
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land, det av det övriga Sverige glömda och okända, medan Ludvig Nordströms 
Norrland är själva födelseplatsen för det moderna, globaliserade (eller mondiala 
för att använda författarens egen term) industri-Sverige. I båda romanerna spe-
lar Karl XII rollen som en av den svenska nationens stora förgörare39 och då 
Ludvig Nordström i en av sina allra sista texter i författarskapet 1940 återvänder 
till Petter Svensk-gestalten, vill han själv se denne i anslutning till Gråe Jägaren, 
centralgestalten i Den stora vreden, och dennes siarord om framtiden.40 Det går 
förmodligen att kartlägga en rad förbindelser mellan de två romanverken, såväl 
på den stoffliga som den motiviska och tematiska nivån.41 Likheterna gäller även 
sådant som övergripande syfte och samhällsvision liksom berättarstruktur, något 
jag avslutningsvis vill peka på.

Ingeborg Nordin Hennel, som ägnat Den stora vreden en monografi, har 
beskrivit den som en på en gång historisk skildring och ”en demokratisk idédikt, 
som har sin utgångspunkt i det sena 1800-talets ideologiska och sociala debatt”.42 
Samhällsvisionen hos Högberg har hon beskrivit som en utvecklingsoptimistisk 
vision om ett harmoniskt samhälle präglat av kollektiv solidaritet och socialt 
ansvarstagande. I Högbergs roman betonas det moraliska uppvaknandets betydelse 
för samhällsutvecklingen och centrala teman är kärlek och broderskap, samarbete 
och gemenskap.43

I sin genomgång av romanens berättarteknik visar hon hur berättande och 
persongestaltning är helt underordnade författarens samhällsvision och historie-
tolkning. Romanens handling är i linje med detta i stor utsträckning organiserad 
efter dess funktion att åskådliggöra idéinnehållet och romanens gestalter blir på 
samma sätt främst bärare av detta och agenter för diverse stridande krafter som 
gör att de liksom handlingen i stort faller ut i olika antitetiska mönster. Ett annat 
återkommande drag är de många upprepningarna i såväl romanens handling som 
berättande, som även de fyller en förtydligande funktion.44 Dessa och andra inslag 
i Olof Högbergs Den stora vreden, såsom den ytterst närvarande, tolkande och 
förklarande berättaren eller de olika greppen med vilket romantexten söker skapa 
historisk autenticitet, kan utan svårigheter återfinnas även i Ludvig Nordströms 
Petter Svensk-roman, där också kvinnorna spelar samma perifera roll för att driva 
den ”goda” samhällsutvecklingen framåt.
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