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Sven Delblanc

Lokalsamhällets maktordning

Ett av den klassiska sociologins bärande teman är dess analyser av 
”den stora omvandlingen”, det vill säga hur vi ska förklara övergången 
från ett jordbrukssamhälle till ett samhälle som domineras av industri 
och service. Den frågan och det historisk-sociologiska problemet kan 
teoretiskt förankras på olika sätt. De kan begreppsliggöras som frå-
gan om övergången från feodalism till kapitalism, från fåtalsvälde till 
demokrati, eller ännu mer generellt, från traditionella till moderna 
samhällsformer. 

Denna samhällsomvandling, dess orsaker, former och konsekven-
ser, har förstås också inbegripit Sverige och varit föremål för mycken 
svensk forskning, både historisk och samhällsvetenskaplig. Den är 
också ett centralt tema i svensk skönlitteratur; särskilt tydligt var det 
under 1930- och 1970-talen.

1930- och 1970-talens författargenerationer
I den författargeneration som trädde fram på 1930-talet finner vi inte 
bara Moa Martinson utan också Harry Martinson, Eyvind Johnson, 
Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård. Dessa för-
fattare skildrar den omformning av landsbygden och småorterna 
som skedde under trycket av industrialisering, stadstillväxt och, mer 
grundläggande, den samhälleliga moderniseringen i dess olika for-
mer. Det skeendet ackompanjerades av den moderna statens fram-
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växt: den politiska makten demokratiserades. Nya samhällsklasser, 
inte minst arbetarklassen och andra folkliga klasser, växte fram och 
organiserade sig. 1930-talsförfattarna skildrar hur nya former för soci-
alt liv växte fram. Det kom till uttryck i nya typer av samhällen (sta-
tionssamhällen, industristäder med mera) och i nya folkliga rörelser 
(från nykterhetsloger till fackliga organisationer). De skildrar också 
hur den traditionella underordning under godsen, patronernas och 
prästerskapets herradöme som landsbygdens folkliga skikt levt under, 
bröts upp. 

Under 1970-talet kom en ny och betydelsefull författargeneration 
att gestalta nya aspekter av den ständigt pågående omvandlingen av 
landsbygden och småorternas Sverige. De skrev om kvinnoöden i ett 
stationssamhälle som blev stad (Kerstin Ekman), om vandringen till 
städerna och fabrikerna (Sture Källberg), om landsbygdsborna som 
kom till Stockholms Söder (Stig Claesson), om den västmanländska 
glesbygdens märkliga liv (Lars Gustafsson), om Västerbottens reli-
giöst formade byliv (Per Olov Enquist). I sina verk förmår de att 
med stor skicklighet och inlevelse framställa fascinerande individu-
ella livsöden och familjerelationer som de skriver in i den tid och det 
samhälle som de är förankrade i.

Sven Delblanc och Åminne
Det vore en utmaning för en sociolog att analysera hur dessa förfat-
tare förmått skildra 1900-talets genomgripande omvandling av det 
svenska samhället. I detta kapitel väljer jag ett verk av en författare 
ur 1970-talsgenerationen som på ett närmast exemplariskt vis litte-
rärt gestaltade landsbygdens och småorternas moderniseringsprocess. 
Författaren är Sven Delblanc och verket är romanen Åminne.1 Jag 
använder Åminne för att avlocka en intrikat gestaltad roman dess 
sociologiska undertext och samhälleliga inramning.

Åminne kom 1970 och var den första delen i Hedebysviten, som 
kom att bestå av fyra romaner. År 1973 kom andra delen, Stenfågel. 
Vinteride kom 1974 och sista delen, Stadsporten, kom 1976. Delblancs 
böcker nådde snabbt en stor publik. Seriens framgång gjorde Del-
blanc ”ekonomiskt oberoende” så att han därefter kunde verka som 
författare på heltid.2
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Under åren 1978–1982 gjordes en tv-serie om Hedebyborna, i tre 
olika omgångar.3 Den finns i dag tillgänglig på dvd. De första sex 
avsnitten, den första säsongen, är en dramatisering av Åminne. Del-
blanc svarade själv för bearbetningen. Tv-serien blev mycket omskri-
ven och uppskattad. Den fick höga tittarsiffror och fortsätter att dra 
en stor publik när den repriseras, senast för några år sedan. Dess 
framgång bygger sannolikt på att den levandegör ett oåterkalleligt 
förflutet men ändå bekant Sverige. 

Min diskussion baseras på boken. Tv-serien har i mycket folk-
lustspelskaraktär. Burleska och parodiska inslag finns som medvetna 
stilmedel i boken, men framträder än mer i tv-serien.4

En sociologisk läsning av Åminne 
Det finns ett antal skarpsinniga litteraturvetenskapliga analyser av 
Sven Delblancs författarskap. De lyfter fram hans behandling av 
existentiella frågor och hur han hanterat sina biografiska erfarenhe-
ter, särskilt relationen till fadern.5 Hans avancerade berättartekniska 
grepp och hans medvetna bruk av olika stilmedel underkastas en 
sakkunnig granskning.6 Hos litteraturforskare kan man också hitta 
en enkel analys av en av huvudberättelserna i Åminne, den som 
titeln åsyftar. Den handlar om att Hedebyborna varje år anordnar 
en rensning av den å som flyter genom samhället. På en informell 
bystämma utses varje år tre män att rensa ån från vass och ävja. De tar 
sig under tre dagar på en stor flotte från sjön Sillen genom Hedeby 
ned till samhällets kvarnfors. Under denna långsamma färd hugger 
de tre männen från flotten ned vassen och rensar bort avlagringarna i 
strömfåran. Det år då romanen utspelas, 1937, fick rensningen av ån, 
denna ”relikt från bondedemokratins dagar” (s. 147), ett katastrofalt 
utfall. Det valda rensarlaget mäktade inte med sin uppgift. Två av 
de tre i besättningen måste bytas ut. Hädanefter var resningen inte 
längre ett gemensamt åtagande från bybornas sida utan en uppgift 
som kommunen fick ta hand om. Den hyrde in ett mudderverk som 
gjorde jobbet både billigt och effektivt.

I analyserna av Åminne blir denna förskjutning från den tradi-
tionella årensningen till det moderna mudderverket en symbol för 
moderniseringen av det svenska samhället.
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Några olika skikt i romanen Åminne
Historien om årensningen och det årliga valet av besättning på flotten 
är styvt berättad och uppenbart betydelsefull. Den roll som den årliga 
rensningen spelar i lokalsamhället som mål för drömmar, planer och 
sociala konflikter organiserar många av bokens sociala teman. För de 
unga männen i byn är årensningen en manbarhets- och vuxenrit: att 
bli vald till en av de tre på flotten är ett tecken på samhälleligt erkän-
nande och ett upptagande i de vuxna männens krets.

Åminne skildrar ett myller av individer och familjer. Men boken 
är inte en kollektivroman. Den är mer än så. Genom människor-
nas livsöden och bybornas komplicerade relationer till varandra låter 
Delblanc själva byn, som den formande kontexten för bybornas liv, 
framträda som berättelsens verkliga huvudperson. 

Jag vill i linje med det föreslå en sociologisk läsning av Åminne 
som en skildring av ett litet svenskt samhälle som en komplex och 
dynamisk helhet. Jag ska särskilt betona hur Delblanc skildrar ett 
sörmländskt lokalsamhälles sociala värld. Det är Delblancs skickliga 
teckning av samhällets sociala skiktning och dess system av makt- 
och beroendeförhållanden som jag vill lyfta fram ur den litterära tex-
tens språkligt intrikata väv. Mitt argument är att Åminne med fördel 
kan läsas som en litterärt utarbetad community study, det vill säga en 
studie som tar ett samlat grepp om ett mindre samhälles komplexa 
sociala liv. 

C. Wright Mills skriver i sin klassiska bok Den sociologiska visionen 
att sammanflätningen av biografi och historia, av individuella livs-
öden och det bredare samhälleliga skeendet, är sociologins egentliga 
kärna, dess löfte och program.7 Delblanc fångar i Åminne inte bara 
det lilla samhällets inre liv utan också hur byns och bybornas villkor 
präglas av att de är inordnade i och underkastade influenser och påver-
kan från det omgivande storsamhället. Hedebys och Hedebybornas 
liv är tydligt inflätade i den svenska sociala och politiska kontexten. 
Det är detta underliggande mönster – byns villkor som formande för 
bybornas liv – som Delblanc framställer med språklig virtuositet och 
berättarteknisk skicklighet. Han använder sig av enskilda livsöden och 
berättarröster för att föra sin berättelse framåt. Dessa rör sig över men 
samtidigt i en mycket nära relation till byns sociala ordning. 
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Delblancs språk och tidsmarkörer
Innan jag går in på de innehållsliga och sociologiskt centrala delarna 
i min läsning av Åminne ska jag kort kommentera några karakteris-
tiska stildrag hos Delblanc.

Det första är hans ymniga bruk av ord och uttryck som är djupt 
försänkta i förgången tid. Han använder sig ofta av ålderdomliga och 
dialektala uttryck samtidigt som han låter en adelsman ”parlera tran-
kilt” på försvenskad franska. Delblancs strävan att med ett arkaise-
rande språk nagla fast sin historia i 1930-talet kan bli ett problem för 
unga – och än mer framtida – läsare av Åminne. Syftet är sannolikt 
att förflytta läsarna till en specifik tid för att göra dem samtida med 
berättelsen.

Delblanc använder också andra sätt att markera tiden i sin text. 
Inte minst finns ett antal explicita referenser till händelser som var 
högst levande i romanens år 1937, från vad som stod på reklam-
skyltarna på handelsbodens yttervägg och vilka filmaffischer som 
satts upp på byns anslagstavla till notisen om att luftskeppet Hin-
denburg hade störtat (vilket skedde den 6 maj 1937). Kvinnorna 
drömmer om och sörjer drottning Astrid, maka till den belgiska 
kungen och ett långlivat veckotidningsobjekt, som hade förolyckats 
i augusti 1935.

Andra tidsreferenser ingår mera aktivt i Delblancs berättelse, till 
exempel hänvisningen till att Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 
(det vill säga 1936) och hade fått makten i kommunen (troligen efter 
kommunalvalet 1934).8 Det senare markerade förändrade maktför-
hållanden som satte spår i byns sociala liv. Delblanc tar även upp den 
nyss avlidne LO-ordföranden Edvard Johansson. I bouppteckningen 
efter honom fanns det en för den tiden och för den personen ofatt-
bart stor aktieförmögenhet, och den lokale handlaren använde det 
som slagträ när han ville trycka till ett par äldre kalkbruksarbetare. 
Den typen av tidsmarkörer gör berättelsen trovärdig som en berät-
telse från just 1937. 
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Sociologiska teman
Men det är inte tidsmarkörernas enkla blinkningar som väcker den 
läsande sociologens analytiska hunger. Det gör i  stället Delblancs 
framställning av de sociala mönster som formar livet i Hedeby, 
den sociala ordning som samtidigt är både gåtfull och självklar för 
byborna – och för läsaren. Jag ska diskutera några teman och avsnitt 
i Åminne utifrån sociologiska begrepp, med vilkas hjälp vi kan få syn 
på underliggande mönster i Hedebys sociala värld. 

Stigande och fallande klasser
Åminne skildrar ett stort antal personers och familjers öden, några 
utförligt, andra mera summariskt och antytt. De personer som skild-
ras är inte bara särpräglade individer med egenheter och särdrag, de 
kan också läsas som representanter eller symboler för olika samhälle-
liga skikt och klasser. Poängen är, som vi ska se, inte att Delblanc bara 
radar upp de klasser han skriver fram i sin bok, adel, präster, borgare, 
storbönder, småbönder, drängar och pigor, kalkbruksarbetare och till 
sist trasproletärer. 

Mest utarbetad i romanen är den lokala adelsfamiljen som obön-
hörligt styr mot sin undergång. Boken slutar med att baron Carl 
Gustaf Urse, herre på Valla, går i ån. Han åker runt i Hedeby i sin 
svarta Desoto (tidsmarkör igen!) men han är på fallrepet. Äktenska-
pet är barnlöst, hans högadliga hustru alkoholiserad. Gården bär sig 
inte och det kalkbruk som är knutet till godset håller på att konkurre-
ras ut. Baron Urse kan inte hantera den nya tidens utmaningar. Han 
försöker, i strid med sin uppfostran och sitt habitus, att vara folklig 
och gemen. Han har till och med anlagt en brand i sitt eget slott 
för att få ut försäkringspengar. Han försöker sälja ut arvegodset och 
planerar ännu en brand, denna gång i kalkbruket. Han är i klorna på 
den lokala handlaren, som dyrt ger honom de lån som sparbanken 
förvägrar honom. Det gamla, och med den adeln, är på väg ut.

Till de uppåtstigande hör den framgångsrike storbonden Lille-
Lars. Bondeförbundare, javisst är han det, men han är också med i 
styrelsen för andelsmejeriet och även i andra bolag. Han håller utkik 
efter alla möjligheter att utvidga sina arealer. Han håller sig ajour 
med växtförädlingens framsteg och använder sig av de nya vetesorter 
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som tas fram av svenska växtgenetiker. Hans goda självförtroende är 
förankrat i hans framgångsrika jordbruk. Det är så gott att han inte 
ängsligt måste vakta på sitt bondska bordsskick när han väljer att 
sätta sig vid det lokala borgerskapets bord på Trosa stadshotell.

Till de uppåtstigande hör också den lokala socialdemokratins 
företrädare i form av Skomakar-Ludde. Han har tagit över ordföran-
deklubban i kommunfullmäktige och kan se fram mot att så små-
ningom bli nominerad till en säker plats på listan i valet till andra 
kammaren. I bokens epilog har han redan kommit in i riksdagen.

Det finns en grupp som i stunden har en någorlunda säker posi-
tion, vars bana inte är stigande men heller inte fallande, nämligen 
en del av de specialiserade yrkesgrupperna: mjölnaren, handlaren, 
stinsen. De ingår i den lantliga småborgerlighet som efter hand kom 
att möta samma öde som först drabbade småbrukarna och sedan de 
egentliga bönderna.

Till de fallande skikten hör de skuldsatta småbrukarna, vars barn 
får söka sig positioner som drängar och pigor om de är kvar i byn 
eller flytta till den näraliggande staden (Södertälje) i sitt sökande efter 
en framtid. Här antyds också möjligheten för de unga männen att 
gå till sjöss eller att ta värvning för att komma bort från byn. Att bli 
hembiträde i Stockholm (med risk att hamna på gatan) var en utväg 
för unga kvinnor.

1930-talet var det årtionde då flyttströmmarna vände i Sverige. 
Sedan 1930 har invandringen överstigit utvandringen. I början var det 
fråga om återinvandring, av den typ som familjen Weber i Hedeby 
representerade. Det är Delblancs egen familj, lätt maskerad, som får 
bära upp den rollen.

Till de fallande hör också de redan fallna, det lokala trasproleta-
riatet, i Åminne kallat avskummet, som ständigt dricker pilsner och 
som trots tillfälliga påhugg i slåttern och skördetiden så gott de kan 
undviker stadigt arbete.

Position och politik
I Hedeby är social position och politisk inställning sammanlänkade 
på ett självklart och genomskinligt vis. Provinsialläkaren och baro-
nen är förstås högermän, bönderna och de bättre ställda småbrukarna 
bondeförbundare, medan kalkbruksarbetarna, backstugusittarna och 
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lantarbetarna är socialdemokrater. Här och där – som hos Signe 
Svensson, gift med en arbetsovillig, småsupande historieberättare – 
finns en hemlig dröm om jämlikhet och de röda fanornas gemen-
skap. Det är spår av de radikala luffare som under krisåren i början 
av 1930-talet genomkorsade bygden på sina vandringar.9 Den lokala 
handlaren – och ockraren – sympatiserar med nazisterna och det-
samma antyds för stinsens del.

De individer och familjer som hos Delblanc får representera de 
olika klasserna är knutna till varandra i en tät väv av över- och under-
ordning, av ekonomiskt beroende och av traditionella lojalitetsband. 
Klassmönstret i Hedeby framställs som dynamiskt, inte bara på sikt 
utan också i ögonblicket.

Makt- och beroendeförhållanden
Klasserna och klassrelationerna sätter också ramen för det komplexa 
mönster av makt- och beroendeförhållanden som präglar Hedeby-
bornas liv. Här finns knapphetens och fattigdomens beroende. De 
flesta handlar på kredit hos handlaren. När denne hånar tre äldre 
kalkbruksarbetare genom att peka på den nyss avlidne LO-ordfö-
randens ekonomiska oregelmässigheter (var han månne köpt av sina 
motparter bland arbetsgivarna?) sitter de och tar emot handlarens 
hånfullheter, blickar tigande ned i golvet, snärjda som de är av kredi-
tens underordnande logik.

Makt- och beroendeförhållandena i Hedeby tar sig också andra 
former. Den traditionsbestämda underordning, beundran och vörd-
nad som åtföljt adelns och godsägarens maktställning lever kvar 
ännu år 1937. Baron Urse upptar mångas tankar och sinnen. Även 
om byborna utgår från att han är en mordbrännare accepterar de att 
lagen inte kunnat ingripa mot honom. Den traditionsgivna respek-
ten och underordningen lever vidare också i kroppslig form – ryg-
gen kröks och rösten förändras när man möter baronen. Och det är 
kanske början till undergången som Delblanc framställer när baron 
Urse blir gemen och köper sig till platsen som förste man på flotten 
genom att bjuda hela bystämman på en stor middag på stadshotellet 
i Trosa – och sedan inte kan genomföra uppdraget utan blir fråntagen 
det av myndiga bybor.
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Åminne har tydliga exempel på hur den patriarkala könsordningen 
fungerar. Där finns föraktet för horor, ogifta mödrar och deras oäkta 
barn. Handlaren upplåter en bostad till kalkbruksarbetaren Nikode-
mus Johansson och hans hustru Agda. Motprestationen är att Agda 
får tjäna som handlarens frilla. Hon stiger in genom tapetdörren till 
handlarens rum när denne bankar i väggen. Agdas anseende i byn blir 
förstås lidande av detta. I än högre grad får Nikodemus lida för detta: 
han förlorar sitt samhälleliga anseende. Nikodemus undviker stän-
digt andras blickar och drar sig undan all kontakt och allt umgänge; 
han är en person som ingen räknar med.

Skildringen av hur Nikodemus socialt återupprättas och ges ett 
erkännande i byn när han tillfrågas om att ta på sig den lägsta upp-
giften i samband med årensningen, den att tjära flotten, är mycket 
dramatisk. Här skildrar Delblanc något så ovanligt som en avmargi-
nalisering, början till acceptansen av en outsider, något som inte kun-
nat skildras bättre eller mer precist ens av Norbert Elias. Det är Elias 
grundläggande och kraftfulla teori om den maktordning som gäller 
i förhållandet mellan etablerade och outsider som jag har anlagt på 
passagen om Nikodemus.10

Delblanc beskriver mästerligt hur den sociala maktordningen i 
Hedeby kommer till uttryck i den sexuella attraktionens mekanis-
mer. Den unga flickan Märta Svensson är sjutton år, beundrad och 
åtrådd av den nittonårige drängen Erik Gustafsson. Hennes öns-
kan är att komma bort från byn, från sin fattiga familj, sin trötta 
och uppgivna mor, sin försupne och våldsbenägne far – hon vill till 
staden. Men hon lockas och attraheras av baron Urse. Det har inte 
bara eller ens i första hand att göra med hans höga position, hans 
sociala erfarenhet och mogna ålder (44 år). Hennes längtan efter 
Urse är inte bara en kalkylerande trängtan efter att klättra på sam-
hällsstegen, ingen enkel nyttokalkyl i könets bytesvärde. På några 
korta sidor beskriver Delblanc, på ett sätt som samhällsforskare har 
svårt att göra lika skickligt och trovärdigt, hur själva den sexuella 
attraktion som baron Urse uppväcker i Märtas känslovärld betingas, 
genereras och formas av den sociala och könsliga underordningens 
former i Hedebys värld.
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Berättarens distans
I Åminne finns det två berättarröster. Den ena är Axel Weber, både 
som liten pojke 1937 och som författare på återbesök i Hedebys värld. 
Denne Axel är en föga förklädd Delblanc.11 Den fruktade och våld-
samme fader som Delblanc gör upp med i ett antal arbeten finns bara 
i marginalen av Åminne: en gång hör man kvinnoskrik från Mölna, 
den gård som ägdes av Axel Webers far.12 

Den berättare som regerar i boken är Mon Cousin, Carl-Sebas-
tian Urse, halvkusin till den baron Urse som är herre på Valla. Han 
beskriver sig som bastard, född i sin fars sidoförbindelse, men senare 
upptagen i riddarhuset via adoption. Hans utanförskap förstärks av 
hans homosexualitet; han har smak för unga matroser och kammar-
sekreterare. Mon Cousin har haft förbindelser till hovet men är nu 
förvisad därifrån, på grund av opassande sexuell framfusighet.

Både Axel Weber och Mon Cousin är sociala outsider i Hedeby, 
i den värld som skildras. Axel är barn till ”svenskamerikanen”, som 
inte är infödd i byn utan kommer utifrån. Även i sin senare gestalt 
som författare är han i social mening främmande i byn. Mon Cousin 
är en samhällelig outsider i dubbel mening: som bastard inom det 
härskande skiktet och på grund av sin sexuella läggning. Denna dub-
belhet – att vara en del av men ändå stå utanför – är en fin parallell 
till sociologens och sociologins roll. Den finner vi både hos den delta-
gande observatören i rollen som fältundersökare och mera generellt i 
rollen som distanserad och nyktert objektiv analytiker av det samhäl-
leliga skeendets insida.

Delblancs val av författarperspektiv och författarroll är såle-
des kongruent med vad som förväntas av en sociolog. Det är också 
detta perspektiv som gör det möjligt för författaren till Åminne att 
framställa de underliggande sociala maktordningar som styr livet i 
Hedeby – förhållandet mellan de stigande och fallande skikten och 
de intrikata makt- och beroendeförhållanden som strukturerar, for-
mar och begränsar människors liv i Hedeby. Men inte bara där, i 
Hedeby. Och inte bara då, 1937.
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