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Inledning 

Till det verkligt intressanta i småskriftskrift nr 15 hör den uppsats som 
psykologen Berit Bergman har skrivit om den märkliga variant av den tyska 
översättningen av romanen Rid i natt! som dåvarande lärarstudenten Sabine 
Engström 1971 använde för sin uppsats om hur Mobergs roman överförts till 
tyska. Hon fann i sitt exemplar av boken fyra sidor som inte har sin mot-
svarighet i Mobergs ursprungliga version, ett inskott som dessutom skärper 
kritiken mot det nazistiska Tyskland. Under sitt arbete upptäckte hon också att 
samma sidor i en något utvidgad variant fanns i en tysk kulturtidskrift som var 
tryckt året före den bok hon arbetade med. Sabine Engström kontaktade Vilhelm 
Moberg som inte kände till de tillagda sidorna och fann tillägget ”sensationellt”. 
I den översättning han hade i sin ägo fanns det inte. Hur hade det kommit in i 
det exemplar som Sabine Engström använde och vem låg bakom detta tilltag? 
Dessa frågor försöker Berit Bergman ge svar på.  

Läs den spännande undersökningen av detta problem och det svar som Berit 
Bergman ger på frågorna! Hennes text är illustrerad av en målning som hon 
själv gjorde 1993 och som försöker återge stämningen 1940-41 och som kan ses 
som en variant till andra världskrigets devis ”En svensk tiger”. 

Seminariet En dag med Moberg 2018 var förlagt till Vissefjärda förenings-
hus och hade temat ”Din stund på jorden”. Programmet var lite annorlunda än 
vanligt och av inslagen visade det sig att endast undertecknads föreläsning om 
Bjurbäcken lämpade sig för tryckning. Jens Liljestrand presenterade sin 
kommande biografi Mannen i skogen så inlevande att flera åhörare sade sig se 
fram emot när de skulle få möjlighet att läsa boken. Cecilia Davidsson hade för 
sin föreläsning om att bearbeta Mobergs romaner till lättlästa versioner valt 
titeln ”Jag kände mig som Karl Oskar – om Utvandrarna som lättläst och 
romanens nya läsare”. Det var en intressant redogörelse för hennes viktiga 
arbete, men den hade inte en form som hade fungerat att överföra till en tryckt 
version.  

Strängt taget var det endast min föreläsning om Bjurbäcken som knöt an till 
temat. Bjurbäcken förekommer i flera av Mobergs verk men har en central roll i 
romanen Din stund på jorden genom att viktiga händelser i bröderna Alberts och 
Sigfrids samvaro utspelar sig vid denna bäck. Det är vid Bjurbäcken den vuxne 
Albert tycker sig möta sin döde bror när han som svenskamerikan återvänder till 
hembygden, och det är genom dessa möten som läsaren får del av deras 
upplevelser. Jan Dzedins, kulturansvarig i Emmaboda kommun, läste dessutom 
under min föreläsning upp ett längre avsnitt ur romanen som skildrar den viktiga 
episoden med gäddan som smet från Sigfrid med snärjan om ryggen som en 
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gloria, en gädda som han gång på gång förgäves försöker fånga. Detta parti har 
jag fört in i min text. 

Ett spännande inslag under seminariet i Vissefjärda var de scener som Jan 
Dzedins visade från en inspelning som hans svärfar gjorde under Cramér-
balettens inspelning i Dädesjö av TV-filmen av Brudarnas källa.  

En stor njutning var det att lyssna till den avslutande konserten av världs-
berömde munspelaren Filip Jers. Han ackompanjerades av gitarristen Emil 
Ernebro. Konserten var ett samarbete med Mundekulla Folk & Jazzdagar.  

Ett annat intressant inslag under seminariet var det guidade besök som 
anordnades på Kyrkeby bränneri. Där producerar man fortfarande brännvin på 
det sätt som man gjorde på 1700-talet, då bränneriet startade sin verksamhet och 
fick kungliga privilegier av Gustaf III. Brännvinet finns i tre olika smaker och 
kan beställas på Systembolaget. 

Det andra bidraget från En dag med Moberg är hämtat från det seminarium 
som hölls 2011 på hembygdsgården Rävkullen i Bökeberga, en plats som man 
vet att Vilhelm Moberg gärna besökte när det anordnades dans där. Temat för 
det seminariet var ”Vilhelm Moberg som kvinnoskildrare”. Vilken enastående 
kvinnoskildrare han var framgår tydligt av den historiska kärleksromanen Mans 
kvinna. Det var den jag valde för min föreläsning, och det är den som utgör 
underlaget för mitt andra bidrag i årets småskrift. 

Jag hoppas att denna lite annorlunda variant av Vilhelm Moberg-Sällskapets 
småskrifter ska ge dig som läsare och Moberg-intresserad god underhållning och 
något att fundera över. Det är verkligen ett mysterium med den tyska variant av 
Rid i natt! som innehåller sidor som inte har sin motsvarighet i Mobergs roman. 
Jag tycker att Berit Bergman ger ett trovärdigt svar på frågan vem som kan ha 
skrivit dessa och infogat dem. 
 

Ingrid Nettervik 
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Insmugglat tillägg i Vilhelm Mobergs Rid i natt! på tyska 

Av Berit Bergman 

 

Under andra världskriget smög någon in ett tillspetsat tillägg i den tyska utgåvan 
av Vilhelm Mobergs antinazistiska roman Rid i natt!, tryckt i Schweiz 1946.   
Lärarstudenten Sabine Engström skulle 1971 skriva en uppsats om romanens 
översättning. För dess skull behövde hon jämföra den svenska och den tyska 
texten sida för sida. Enbart så kunde upptäckten göras. Ett av kapitlen i Reit heut 
Nacht! visade sig ha ett tillägg på 4 sidor.   

Engström kontaktade Moberg om fyndet. Tillägget var okänt för honom och 
han fann det ”mycket sensationellt”.  Moberg skrev till henne: ”… Nog har det 
många gånger hänt att man strukit i utländska versioner av mina romaner, med 
detta är första gången man har skrivit till …”. 1 Inte heller förläggaren Gottfried 
Bermann Fischer2  eller översättaren Verner Arpe3 visste något om ett tillägg. 
Fyndet togs upp i en artikel i DN 1972-01-20. Inget nytt kom fram förrän 1974.4  
Då fick Engström tipset att ett kapitel ur Reit heut Nacht! fanns i den tyska 
kulturtidskriften Die Neue Rundschau5. Det visade sig vara samma kapitel som 
ändrats i romanen – men här var ändringen större. Tidskriften var tryckt 1945 i 
Stockholm, året före romanens tyska utgåva. Textändringen hade alltså 
anknytning till Sverige.  
 

Romanens bakgrund 

Moberg hade länge fördömt den svenska regeringens eftergifter gentemot 
Tyskland. När den 1940 tillät tågtransporter av tyska soldater genom Sverige 
och inte tog ställning för Finland, som anfallits av Sovjetunionen utan för-
varning, författade Moberg debattartiklar i vredesmod. Ingen vågade ta in dem.  
Regeringen hade nämligen ålagt svenska utgivare att bromsa texter som kunde 
irritera Nazityskland. För att komma runt detta framförde Moberg sina åsikter 
förklädda till en historisk roman. 

Den handlar om hur en tysk herr von Klewen på 1600-talet köper sig rätten 
att kräva dagsverken av bönderna i en del av Småland. Snart visar sig de 
negativa konsekvenserna för dem. Inbördes slitningar uppstår mellan byborna i 
valet mellan att anpassa sig eller göra motstånd. 

																																																													
1	Ur	Mobergs	brev	till	Engström	1971‐04‐29,	överlämnat	till	Vilhelm	Mobergsällskapet.	
2	Bermann‐Fischers	brev	till	Engström	1971‐05‐28,	överlämnat	som	ovan.	
3	DN	1972‐01	20.	
4	Brevfråga	från	prof.	Wolfgang	Grothe	till	Engström	1974‐01‐12,	överlämnat	som	ovan.	
5	Mobergs	text	i	tidskriften	–	sid	112–115.	Tidskriftsnumret	finns	på	Kgl	Biblioteket,	Stockholm.	
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Rid i natt! gavs ut av Bonniers 1941. Den recenserades i 28 dagstidningar 
och såldes på kort tid i över 50 000 ex. Framgången ledde till att Moberg skrev 
ett film- och teatermanus. Redan 1942 gick pjäsen på biografer och teatrar över 
hela landet. Lokaltidningarna skrev nya recensioner. Romanen, filmen och 
pjäsen blev en dundersuccé. Svenska folket förstod romanen som Moberg avsett 
– en uppmaning till kamp mot det nazistiska förtrycket.  

Bonniers tryckte snart en ny, billigare version av romanen. Dess stora fram-
gångar medförde att förlag utanför Sverige också ville ge ut den. Under åren 
1942-1945 kom den ut på danska, engelska, norska, finska, isländska och 
franska. Också ett tyskt förlag ville ge ut romanen. Det förlaget kunde förstås 
inte ligga i Nazitysklands domäner. 
 

Ett tyskt förlag i Stockholm 

Det anrika Berlinförlaget Berman-Fischer konfiskerades av nazisterna efter 
maktövertagandet 1933. Ägaren och förläggaren Gottfried Bermann Fischer var 
jude. Han flyttade till Österrike och startade om förlaget. 1938 anslöt sig 
Österrike till Tyskland. Förlaget konfiskerades igen. Förläggaren flydde till 
Schweiz, men fick inte tillstånd att starta förlag där. I det läget fick han kontakt 
med några i familjen Bonnier, som tillfälligt besökte landet. Mötet resulterade i 
att hans förlag snabbt återuppstod i Stockholm, dock ägt till 51 % av Bonniers.  
Utlänningar fick inte ha aktiemajoritet i svenska företag.   

Det nya förlaget hade bara råd med tre anställda utöver förläggaren själv. 
Dessa var sekreteraren Annie Stern, redaktören Walther Singer och Justinian 
Frisch, ansvarig för grafisk utformning och produktion. Andra medarbetare 
anlitades tillfälligt vid behov. Tryckningen lades ut på ett stockholmstryckeri.  

En brittisk agent i Stockholm vände sig till exilförlaget i hopp om att få 
hjälpen att sända med propagandamaterial i förlagets vanliga utskick till 
kunderna.  Han fick ja trots att flyktingar i Sverige var förbjudna att ägna sig åt 
politisk verksamhet. Innan utskicket gått iväg fängslades förläggaren och 
sekreteraren.  De dömdes inte i sak, men utvisades 1940. 

Gottfried Bermann Fischer tog sig till USA och fortsatte att leda stockholms-
förlaget. Det var inte enkelt. Kommunikationerna mellan USA och Sverige var 
svåra. Krigshandlingar i luften och till sjöss gjorde att en del meddelanden och 
försändelser inte kom fram. Postbefordran var den helt dominerande kontakt-
vägen dessa år. Det gick inte att telefonera och telegrafi var dyrt. 

Läget medförde att medarbetarna i Stockholm fortsättningsvis måste arbeta 
mycket självständigt för att hålla förlaget igång. Även av personliga skäl var det 
viktigt att förlaget överlevde. Ett uppehållstillstånd i Sverige fordrade att man 
antingen kunde uppvisa en arbetsinkomst eller försörjande anhöriga. 1940 var 
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därtill ett vanskligt år för alternativa lösningar. Tyskland verkade oövervinner-
ligt och det var svårt att ta sig från ett Sverige omringat av grannländer i krig.     
 

Utgivningen av romanen på tyska respektive tidskriften med kapitlet ur 
den 

Verner Arpe, tysk flykting i Sverige, fick förlagets uppdrag att översätta 
Mobergs roman till tyska. Översättningen lämnades in 1944. I förlagets prospekt 
inför 1945 aviseras Reit heut Nachts! utgivning. Därmed måste utgåvan ha 
förberetts under 1944 – inklusive tillägget – och legat färdig, satt med blytyper, 
den tidens teknik. Arpe hade annars inte kunnat göra sin korrekturläsning.  Men 
romanutgivningen gick inte enligt planen. Den sköts ett år framåt. Något annat 
tog förlagets resurser och fick gå före – men vad?  

1944 hade nazisterna just lagt ned den gamla kulturtidskriften Die Neue 
Rundschau. Dittills hade den getts ut på det konfiskerade Berlinförlaget. I 
augusti samma år beslöt förläggaren Bermann Fischer att starta utgivningen 
igen. Kanske var det som en markering mot makten att han ville göra det så att 
saken väckte uppmärksamhet. Det första numret skulle bli ett omfattande 
jubileumsnummer till en världskänd persons ära: Den tyske författaren, nobel-
pristagaren och motståndskämpen Thomas Mann. Numret skulle komma ut på 
Manns 70-årsdag den 6 juni 1945. Redaktionen bestod av tre personer – en i 
vardera USA, England och Sverige. Numret skulle tryckas i Stockholm.   
Medarbetarna i Sverige blev centrala för att ordna allas material inför tryck-
ningen och med distributionen efteråt. Som allra längst kunde Singer och Frisch 
alltså ha haft nio månader på sig från det att förläggaren bestämt sig och till 
deadline. Inväntande av material från många länder krympte säkert tiden de hade 
på sig att få ihop helheten. Uppdraget blev sannolikt så komplext att om tid-
skriftens utgivningsdatum skulle kunna hållas fick jubileumsnumret lov att gå 
före romanutgivningen. 
 

 

Varför togs Mobergs kapitel med i jubileumsnumret? 

Jubileumsnumret blev omfattande. Olika länders författare och förläggare bidrog 
med sin hyllning. Svenska skribenter var Tor Bonnier, Svenska Akademiens 
sekreterare Anders Österling, Natur och Kulturs förlagschef Gustaf Lundgren 
samt Mobergs vänner författaren Eyvind Johnson och litteraturprofessorn Olle 
Holmberg. Moberg fick bidra med ett kapitel ur Reit heut Nacht!. 

Tidsmässigt var romanen högst aktuell för Singer och Frisch. Varken den 
eller Moberg hade något att göra med Thomas Mann, men de sågs kanske som 
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en parallell till Manns eget opinionsarbete mot Nazityskland. Dessutom hade 
Mobergs appellroman lyckats med ett mycket starkt genomslag. Trots den 
framgången tog någon bort nästan all Mobergs text i kapitlet ifråga och satte in 
en egen som en förstärkning av hans budskap. 

  

Analys av tilläggen och omständigheter 

Hade Mobergs ursprungliga manus partier som togs bort inför den svenska 
utgivningen, men togs med i den tyska?  Svaret är nej. Ett tillägg hittas varken i 
det teatermanus som Moberg själv utarbetade eller i Bonniers senare utgivna 
svenska versioner av Rid i natt!. De danska, engelska och norska första-
utgåvorna innehåller inte tillägget.  De två funna tilläggen kan enbart knytas till 
förlaget Bermann-Fischer. 

Romankapitlets rubrik, Natten vill skipa rättvisa, är korrekt översatt och 
Mobergs ursprungliga. Den mening som följer är hans. Efter den kommer ett 3,5 
sidor långt tillägg innan Mobergs originaltext fortsätter. Efter originaltextens 
slut kommer ett nytt tillägg – en halv sida långt – som får bilda kapitlets 
avslutning. De två tillagda partierna utgör sammanlagt 16,3 % av kapitel-
omfånget.  

I jubileumstidskriften är kapitlet kortare än i originalet och har fått en annan 
titel – Die Prüfung des Menschen (ungefär Människans prövning). Även här 
inleds texten med Mobergs första mening.  Sedan kommer tillägget. Först mitt 
på sista sidan återkommer några få av Mobergs ursprungliga meningar. Nästan 
hela hans text har alltså tagits bort. Därmed utgör tillägget hela 92,9 % av 
kapiteltexten i tidskriften. Trots detta anger underrubriken att kapitlet hämtats ur 
Vilhelm Mobergs roman ”Reit Heut Nacht!”.  

Tilläggen är språkligt sett skickligt gjorda och väl inpassade. De vässar 
Mobergs appell. En passus uttrycker en aggressivitet olikt Mobergs berättarröst i 
romanen:  ”…Res er och kom! Slå ihjäl tysken! Hugg huvudet av honom! Stegla 
honom! …” (Min översättning).  

Moberg använder inte spärrad stil i originalromanen. Både i den översatta 
romanen och i jubileumsnumret förekommer spärrad stil för att poängtera 
budskapet. Vissa meningar är lika i båda tilläggen men de används på olika 
platser i texterna. Det blir tydligt att romanens och tidskriftens tillägg har samma 
källa.  

Båda tilläggsversionerna intensifierar alltså Mobergs budskap. Båda trycker 
mer än hans på att det personliga ansvaret måste tas i valet mellan att vika sig 
för förtryck eller kämpa. Ansvaret ska inte läggas på andra medan man själv 
smiter undan. Tidskriftens tilläggstext är inte bara längre än romanens. Dess 
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etiska budskap ter sig friare formulerat och mer personligen uppfordrande mot 
läsaren jämfört med tillägget i romanens tyska utgåva.  

Förlagsmedarbetarna behövde göra en särskild layout och typsättning för tid-
skriften, inklusive Mobergkapitlet. Om en första version av tillägget skapats och 
redan låg redo för romanen romanens tryckning skulle en ny version av tillägget 
kunna skapas när man ändå måste göra om layouten och enkelt läggas in i 
tidskriftsnumret. Människor frigör sig oftast från låsningar och blir tydligare när 
de skriver om ett material. Jubileumsnumrets tillägg är just friare och ter sig 
därför som version två. Antagandet att tidskriftens tillägg var den andra 
versionen håller hur än det schweiziska tryckeriet senare fick sin romanförlaga – 
i form av färdiga typsatta kast sända från Sverige eller som ett postat provtryck 
av dem.  

En tänkbar katalysator för att skriva en ny version kan ha varit att det full-
ständiga kapitlet ur Reit heut Nacht! blev för långt för tidskriftsformatet. Någon 
fick korta Mobergs text. Romankapitlets kärnbudskap om dilemmat – valet 
mellan att böja sig eller kämpa mot förtryck – sågs rimligen som huvudpoängen 
för att passa in i jubileumstidskriftens tema. Varför då inte utveckla just den 
poängen?  

En del av bidragen i jubileumsnumret skrevs på andra språk än tyska. Efter 
textens slut anges då ett anonymt ”Aus dem Schwedischen” eller ”Aus dem 
Englischen”. Arpe tas således inte upp som översättare för Mobergs kapitel. 
Förutom Arpe kunde Singer och minst två översättare till vid stockholmsförlaget 
översätta svensk text till tyska. Men behövde man kunna svenska för att göra 
tillägget i tidskriften? Nej, romanen existerade som ett översatt manus och 
sannolikt korrektur. Den kunde alltså vid tiden läsas på tyska.  

När jubileumsnumret av Die Neue Rundschau kom ut hade Tyskland 
kapitulerat en månad tidigare. Det kan te sig inaktuellt att då sprida en text som 
var en appell till motstånd, men när förberedelserna för tidskriften gjordes 
pågick ännu kriget och texterna var angelägna.  
 

Personer som kan ha gjort tilläggen 

A Översättaren Verner Arpe (1902 – 1979) 

Kan vi tro att Verner Arpe talade sanning när han svarade Sabine Engström att 
han ingenting visste? Efter tjugosju år kan man ha glömt vad man gjort. Eller 
kanske vågade han inte vara ärlig ens så långt efteråt. Både förläggaren och 
författaren var ju ännu i livet.  Att olovandes ändra en text är en allvarlig sak och 
kan straffa sig. Enligt praxis är det översättaren som sist granskar och rättar 
korrekturet tills texten blir felfri. Först därefter går den vidare till tryckning och 
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produktion. Arpe hade alltså möjlighet att enkelt skriva in ett tillägg. Som 
dramaturg och författare och hade han förmågan att intensifiera en text.  

Hade han motiv nog? Arpe ogillade nazismen, men framstår varken som 
socialist, kommunist eller jude. Han hade därför troligen inte förföljts lika 
mycket som dessa grupper. Från Tyskland kom han några år före krigsutbrottet. 
Planen var att ägna sig åt teater i Sverige, där han tidigare hade gjort turnéer.  
Med en svensk mor hade han släkt här. Andra flyktingar uppges inte ha sett 
honom som en ”riktig” flykting. (Ur brev från Müessener till mig). Kanske 
uppfattade de Arpes personliga engagemang mot nazismen inte lika starkt som 
deras eget.  

Trots Sverigeanknytningen var Arpes försörjning bräcklig. Tidigare hade 
han arbetat som översättare i ett mindre svenskt förlag. Efter tyska påtryckningar 
fick han lämna det. Ställd utan försörjning bad han Moberg lägga ett gott ord för 
honom hos Bonniers. I mars 1943 vädjade Moberg till Kai Bonnier att ge 
uppdrag åt Arpe.6  I brevet framgår att Moberg känt Arpe i fem år och att han 
hade gjort översättningar av Mobergs pjäser. Moberg beskrev Arpe som en 
”hederlig och rejäl karl”. Vädjandet lyckades och Arpe fick ett mindre uppdrag.   
Mot denna bakgrund ter det sig inte troligt att han skulle göra ett hemligt tillägg.  
Arpe talade nog sanning i sitt svar på Engströms fråga.   
 

 

B Skribenter i Die Neue Rundschaus jubileumsnummer 

I förlagets nätverk världen över ingick många personer. Den vanskliga krigstida 
postgången till utlandet ger fog för att välja bort icke-nordiska personer som 
tänkbart inblandade i tilläggen. Tidskriftens skandinaviska skribenter hade 
pålitligare postala och/eller närmare personliga kontakter med stockholms-
redaktionen. Det gör dem intressanta att begrunda som möjliga författare av 
tilläggen.  

Hur troligt ter det sig dock att institutionella representanter för Svenska 
Akademien, förlagen Natur och Kultur och Bonniers skulle komma på tanken att 
verka för ändringar i Mobergs text – utan hans kännedom? Det verkar inte 
troligt. Skulle författarna Undset, Nexø och Johnson, som också skrev i 
jubileumsnumret, vilja i lönndom utsätta en kollega för det som de själva inte 
skulle vilja bli utsatta för?  Svaret måste bli nej.  

Litteraturprofessorn och tidningsskribenten Olle Holmberg fanns i Lund. 
Holmbergs engagemang mot nazismen var så starkt att han, bland annat, 
anmälde en kollegas nazistvänliga ageranden till högsta universitetsinstans. Han 

																																																													
6	Mobergs	brev	till	Kaj	Bonnier	1943‐03‐08.		Kgl	Biblioteket.	
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hade samarbetat med Bermann-Fischerförlaget som redaktör för en av dess 
böcker7. Därmed måste han ha lärt känna både Singer och Frisch och kanske den 
vägen bidragit med tilläggen.  

Holmberg och Moberg hade brevkontakter under krigsåren. I Mobergs brev8 
till Holmberg framgår en intressegemenskap vad gäller nazismen. Trots den 
hittas inte i breven stöd för att Holmberg bett om lov att ändra i Mobergs text. I 
dem framgår att Moberg upprepade gånger bjuder in Holmberg hem till sig. De 
var alltså personliga vänner. Skulle Holmberg ha gått bakom sin väns rygg? Det 
verkar inte troligt.  

Slutsatsen blir att skribenterna i jubileumsnumret bör kunna uteslutas som 
aktörer beträffande tilläggen.    
 

C Walter Singer (1883–1956) 

Från förläggarens utvisning 1940 var den tyske journalisten Walter Singer 
kontorets lokalchef. Hans arbetsbörda bör ha varit stor. Förlagets ekonomiska 
situation var prekär under hela krigstiden. Produktionen skulle hållas igång trots 
komplexiteten med förläggaren i USA och författare i flera olika länder. Kriget 
gjorde postgången osäker, försvårade internationella betalningar och att få fram 
material till bokproduktionen. Han hade inte heller en avlastande sekreterare. I 
maj 1944 fick Singer dessutom uppdraget att förbereda omlokaliseringen av 
verksamheten till Schweiz. 1945 års förlagsprospekt visar att han arbetat med 
saken. Där anges att en del av årets kommande verk skulle tryckas i Sverige och 
en del i Schweiz. Singers arbetstid under krigsåren användes i vart fall inte för 
översättning av böcker.  

Redan 1917 kom Singer till Sverige9. Han arbetade som reporter för en tysk 
tidning innan anställningen på Bermann-Fischerförlaget. Så undgick han att leva 
under de nazistiska förhållandena i Tyskland. Hans drivkraft mot nazismen 
färgades antagligen inte av ett personligt upplevt förtryck på samma sätt som 
flyktingarnas.  

I Gottfried Bermann Fischers memoarer beskrivs Singer som en kompetent, 
effektiv administratör som ”aldrig svek sitt uppdrag”.10 Hur troligt är det att en 
sådan person skulle riskera förlagets anseende och förläggarens förtroende 
genom att ändra i en författares text – särskilt när han själv undertecknat avtal 
med författaren ifråga? Singer är sannolikt inte textändraren. 

																																																													
7	Zwölf	Schwedishe	Erzähler	von	Heute,	utgiven	1942	på	Bermann‐Fischer	Verlag,	Stockholm.		Olle	
Holmberg	anges	på	omslaget	stå	för	både	urval	samt	bokens	inledning.	
8	Mobergs	brevsamling,	Kgl	Biblioteket.	
9	Nawrocka:	Verlagssitz	Wien,	Stockholm,	New	York,	Amsterdam.		Der	Bermann‐Fischer	Verlag	im	Exil	
(1933–1950),	s	89.				
10	Bermann	Fischer:	Bedrotht‐Bewahrt,	s	142.	
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D Justinian Frisch (1879 - 1949)11 

Frisch var utbildad jurist och grafiker. Han var produktionstekniskt ansvarig vid 
stockholmsförlaget och hade haft samma roll vid förlaget i Österrike.  

När hyllningstidskriften om Mann kom ut i juni 1945 låg romanen på tyska 
ännu otryckt på förlaget. Som produktionstekniker hade Frisch uppgiften att titta 
igenom manuset för layout och senare, efter provtryckningen, granska det för att 
hitta eventuella fel i den grafiska kvaliteten. Han fick alltså på förhand läsa vad 
romanen handlade om. Frisch kunde tekniken och hade därmed kompetens att 
själv, i hemlighet, komplettera typerna för ett tillägg efter det att Arpe godkänt 
materialet för tryckning. För att spara på det ekonomiskt ansträngda förlagets 
pengar var det kanske rentav Frisch själv som brukade sätta flera alster innan 
tryckeripersonalen tog vid.  

I boken Reit heut nacht! anges Frisch som grafisk utformare. Vid förlaget 
fanns det ingen annan som gjorde det arbetet med trycksakerna. I den rollen på 
förlaget bör Frisch ha varit den som skötte kontakterna med tryckeriet och den 
som sannolikt överlämnade både romanens och tidskriftens manus och/eller 
korrektur till det.  I det momentet fanns möjlighet att lägga in egen text – så att 
säga på vägen till tryckeriet – även om han inte ens själv satte några typer.  
Tryckeriet kunde ju inte veta vilka tillskrivna korrigeringar i det slutkorrektur de 
fick som var rätteligen gjorda och vilka som var insmugna.  

Frisch hade skrivit två böcker. I Stockholm gjorde han flera översättningar 
från engelska till tyska för förlagets räkning. Det bör ha gett träning i att arbeta 
också med andras texter. Översättaruppdragen visar att han hade tid utöver sitt 
grafiska arbete.  

Vilket motiv kunde Frisch ha haft för att ändra i Mobergs text? När förlaget i 
Österrike konfiskerades blev Frisch, då nära 60 år, av med sitt arbete. Nazisterna 
betraktade honom som halvjude. Han fick inte tillstånd att lämna Österrike och 
fördes till koncentrationsläger. Bermann Fischer lyckades tillsammans med 
Bonniers ordna de tillstånd som krävdes för att få ut honom och till Sverige.  

Som nämnts poängterar textändringarna i både Reit heut Nacht! och Die 
Neue Rundschau starkt varje människas moraliska ansvar. Frisch var redan före 
kriget engagerad i existentiella frågor och texter. Sonen Otto Frisch skriver: 
”…Min far hade en stark känsla för rätt och fel. Han var inte religiös i 
konventionell mening, snarare var han mycket emot alla slag av organiserad 
religion; men med sin djupa respekt för liv kunde han ha kallats buddhist och 

																																																													
11	Se	not	9:	s	89‐90.		
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intresserade sig verkligen mycket för buddhistiska skrifter …” (Min 
översättning)12 

Justinian Frisch hade tid, tillfälle, nödvändiga tekniska kunskaper samt 
språklig förmåga att både författa och placera in tilläggen. Han bör ha haft starka 
motiv att bidra till motståndskampen mot nazismen. Ledtrådarna indikerar att 
Frisch var författaren och införaren av tillägget i såväl romanen Reit heut Nacht! 
som i Die Neue Rundschaus jubileumsnummer. 

 

Epilog 

När Vilhelm Moberg i april 1971 fick kännedom om tillägget i Reit heut Nacht! 
blev han entusiastisk.  ”Det hela är ju ett övergrepp mot författarens självklara 
rättigheter till sitt eget verk, men i detta fall förlåter jag gärna ´brottslingen´ – 
han var troligen en tysk flykting i Sverige, som ville förstärka min romans 
propagandaverkan med att sätta in detta ´flygblad´ eller appell: Han drevs av 
samma hat mot Hitler-regimen, som författaren av Rid i Natt! gjorde… Det som 
gör denna historia märklig och betydande, det är den bild den ger av tillståndet 
i Sverige åren 1941-42, då Sverige i realiteten var ett tyskt lydrike: Tyska 
flyktingar var förstummade, förbjudna att driva politisk propaganda – och så 
använder de sig av en svensk författares roman för att egga…”. 13  Några år 
senare, när tillägget i hyllningsnumret till Manns ära upptäcktes, var Moberg 
redan död. Frisch dog i England 1949.  

1964 kom Reit heut Nacht! ut på nytt hos det östtyska förlaget Volk und 
Welt.  Samma tillägg som i Bermann-Fischers romanutgåva finns med.  

Om Justinian Frisch levt idag – vad hade han tänkt om att hans text spreds 
ytterligare så långt efter kriget? Vad hade han tänkt om att tilläggen hittades, om 
Mobergs entusiasm för dem och att gåtan, om vem som gjort dem och varför, till 
slut löstes? *  

Ervalla 2018-11-15 

*I detta skede framstår gåtan som löst, men jag kommer att fortsätta forskningen 
i ämnet och angränsande områden. 

Författarens tack 

Varmt tack till Franz Cohn, Helmut Müessener och Iréne Nawrocka som vänligt 
delat med sig av sina arbeten.   

																																																													
12	Otto	Frisch:	What	Little	I	Remember,	s	10.		Cambridge	University	Press,	Cambridge.	1979		
13	Ur	Mobergs	brev	till	Engström	1971‐04‐29,	överlämnat	till	Vilhelm	Mobergsällskapet.	
	



	 16

Utan Sabine Engström – vars upptäckt och förarbeten är grunden – och utan 
Lennart Hedbergs kunskaper som historiker hade detta arbete inte blivit till.  
Deras entusiasm gjorde dessutom resan in i den här annorlunda världen så extra 
rolig. Tack!  
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Denna målning gjorde Berit Bergman 1993.  Så här berättar hon om den: 
Läraren för en målningskurs som jag gick bad oss att ta med ett laddat föremål 
och måla det vi "såg". I mina ögon framkom stämningen 1940-41. Figuren i 
förgrunden är en apa med fingret över munnen och är i verkligheten en 
sigillstämpel. Förmodligen är den inspirerad av den gamla statyetten som visar 
tre apor som håller för öron, öga och mun. Stämpelns apa sågs nog vid 
tidpunkten som variant av andra världskrigets devis "En svensk tiger". Min far 
vann den på en militär vinterfältävlan i Boden. Årtalet är ingraverat.  Soldaterna 
hade vita överdragskläder för att dölja sig mot snön.  Det var intensivt kallt 
däruppe under krigsvintrarna och de var tvungna att göra brasor när det gick för 
att hålla emot köldskador.  Förutom apan finns där ytterligare en mystisk och 
kanske olycksbådande figur i bakgrunden. 
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Bjurbäcken – en livsnerv i Mobergs författarskap 

Av Ingrid Nettervik 

 

Bjurbäcken flyter fortfarande fram nedanför platsen för soldattorpet där Vilhelm 
Moberg föddes. Det är fascinerande att betrakta den och föreställa sig att man 
ser gossen Carl (som var Mobergs tilltalsnamn fram det att han lämnade 
Grimslövs folkhögskola 1917) komma gående från bäcken tillsammans med 
storebror Hjalmar efter ett lyckat fiskafänge i någon av bäckens höljor. Att 
Bjurbäcken spelade en viktig roll i den unge Vilhelm Mobergs liv framgår av att 
den återkommer i flera av hans romaner, antingen under sitt verkliga namn eller 
med ett uppdiktat sådant. De har alla självbiografiska inslag. 

Han skriver om bäcken i Berättelser ur min levnad (1968) i det avsnitt som 
har rubriken ”Där jag sprang barfota”: ”Bäcken som rann i halvcirkel kring 
torpets ägor var ett rörligt vatten som undergick ständiga förändringar under 
året. Det var ett spännande vatten. Om hösten svällde bäcken över sina bräddar 
och dränkte ängar och mader, om vintern blev den klar och genomskinlig 
skridskois, om våren svällde den upp igen, men på sommaren sinade bäcken, 
och dess vatten rann sakta och stillsamt fram under alarnas och videbuskarnas 
löv.” (s. 40) 

Moberg berättar vidare att fisken från bäcken året om blev sovel på bordet. 
Helga torsdag, dvs. Kristi Himmelsfärdsdag, var första metaredagen. Man 
fiskade med metrev men också med snärjor av det slag som Sigfrid använder i 
Din stund på jorden. Moberg beskriver hur man tillverkade en sådan av 
enbuskarnas rötter. ”Vi ryckte upp enbuskar och gjorde fisksnaror av buskarnas 
rötter, som nersänkta i vattnet likande grässtrån och som lurade gäddorna. De 
märkte ingenting förrän de hade snärjan om ryggen.” (Berättelser ur min levnad, 
s. 40) Han berättar också om den första gädda som han fångade på det viset. Den 
bet honom i tummen så att det blödde. Av det lärde han sig att man inte ska 
stoppa några fingrar i gäddans gap. Men han var ändå stolt över sin fångst. Detta 
är ett minne som måste ha inspirerat honom till en episod i Sänkt sedebetyg.  

Den som lärde honom hur man skulle gå tillväga när man fångade en gädda 
var storebror Hjalmar: 
 

Du smyger dig ljudlöst fram längs bäckkanten, alldeles tyst, med 
barfotasteg, sakta steg för steg. Du ska akta noga på din skugga, så att den 
inte kommer i förväg och faller över vattnet och skrämmer den stående 
gäddan: Det plaskar till i vattnet, och den är borta. Men om gäddan står kvar 
så sänker du försiktigt snärjan framför huvudet och för den varsamt och 
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sakta bakom gälarna. Se till att den inte rör vid fiskens bröstfenor. Och när 
du kommer förbi fenorna, gör du ett snabbt och hårt ryck, så att rännsnaran 
med en gång drages åt – gäddan sprattlar i luften: Fisken är din. (Berättelser 
ur min levnad s. 41)  

 

Detta skulle kunna vara hämtat ur romanen Din stund på jorden där Albert och 
Sigfrid tillbringar mycket tid vid Bjurbäcken och där Sigfrid undervisar sin 
lillebror i gäddfiskets konst. Ett särskilt gäddfiske är ett centralt inslag i den 
romanen. 

Bjurbäcken spelar en viktig roll även i Mobergs debutroman Raskens – en 
soldatfamiljs historia (1927). Soldattorpet där Gustav och Ida bor har tydliga 
drag av det torp där Moberg föddes och tillbringade sin första nio levnadsår, 
”den lyckligaste delen av min levnad” skriver han i ”Där jag sprang barfota”.  
En bäck förekommer tidigt i romanen, när Gustav är på flykt i tron att han har 
tagit livet av sin husbonde. Han är hungrig och kommer fram till en bäck vars 
hålor håller på att torka ut och han fångar ”ett halvt dussin gäddor av en fetsills 
storlek”. Om det är Bjurbäcken får läsaren inte veta. Första gången denna bäck 
nämns vid namn i romanen Raskens är då soldattorpet beskrivs. ”En bäck, kallad 
Bjurbäcken, flöt i en stor kurva kring soldattorpets ägor och bildade en naturlig 
gräns mot grannbyn.” (s. 54) När Gustav som nytillträdd soldat ska ha sitt kalas 
fungerar Bjurbäcken som matförråd. Den innehåller nämligen gott om kräftor 
som han plockar upp med bara händerna för att tillagade ha som tilltugg till 
brännvinet.   

Efter en svår torksommar sinar Bjurbäcken och slutar rinna redan i juni. 
Vattnet stannar bara kvar i höljorna, och ur dem kan man ta gäddor och stenlake, 
som också kallas ålkusa, med bara händerna. I augusti är det bara Storhöljan 
som har vatten kvar och där finns det mängder med fisk. Det beskrivs i detalj 
hur Gustav och Ida och ett par av sönerna hjälps åt att tömma höljan på vatten 
och hur de sedan fångar fisk med bara händerna. Man får nära fyra skäppkorgar 
med fisk och har nu sovel till långt in på hösten. Det mesta måste man förstås 
salta in. 

Detta fiskafänge blir intressant även på ett annat sätt. Gustav hittar en 
klädtrasa. Det är det rutiga klänningstyget som Skara-Knallen inte fick med sig 
när han flydde undan den ilskna Ida som jagar honom på flykt med ett vedträ, 
sedan han föreslagit hur hon skulle kunna få tyget gratis. Ida ser ingen annan 
möjlighet att göra sig av med tyget än att sänka det i Storhöljan. Knallen hämnas 
genom att sprida ut den osanna historien om hur soldathustrun köpt sig ett 
klänningstyg, och nu börjar Gustav tvivla på att hustrun talat sanning. I Raskens 
spelar Bjurbäcken rollen både som livgivare och olycksbringare. 
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Självbiografiska inslag i Raskens är soldattorpet och livet där med den 
gudfruktiga Ida som lånat sitt namn och vissa personlighetsdrag från Mobergs 
djupt religiösa mor Ida Charlotta, och så är det sonen Axel som genom sin 
läsbegåvning bär drag av författaren. Axel har inte bara lätt för boken utan också 
för ”odygder och olater”, och när varken förmaningar eller stryk hjälper vet man 
inte hur man ska göra. Han är också oberäknelig och kan plötsligt lämna sina 
ålagda sysslor och ströva omkring i skogen en hel dag. Läxorna behöver han 
bara läsa igenom en gång och han kan alltid svara på lärarens frågor. I likhet 
med romanens författare leker han helst med flickorna och kallas för 
”flickpojken”. 

Till stor del självbiografisk är romanen Sänkt sedebetyg (1935), den första 
berättelsen i trilogin om Knut Toring. Lidalycke by påminner om Moshultamåla. 
Bäcken i den här romanen bär namnet Gölabäcken. Den vuxne Knut (avsnittet 
”Mannen”) vantrivs i Stockholm och med sitt arbete som redaktör på Aktie-
bolaget Folklektyr. Längtan tillbaka får honom att drömma om hur han går 
barfota genom hagen och drar upp en enebuske med rötterna för att göra sig en 
rotsnärja: ”Med rotsnärjan på en stake smyger pojken på tå längs bäckens kant. 
Han ser sig noga för vid varje steg, rädd att trampa på en orm. En gång trampade 
han på någonting oerhört kallt – fast det var bara en snok, som skrämd ringlade 
bort.” (s. 9) Drömmen störs av barnens prat och hustrun Aina som väcker 
honom.  Det blir ingen gädda fångad i drömmen denna gång.  

Gölabäcken återkommer i romanens andra huvudavsnitt som har rubriken 
”Barnet” och berättar om Knuts uppväxt fram till det att han blir en yngling. Ett 
fiskafänge beskrivs detaljerat, först hur 6-åringen Knut drar upp enebusken med 
rötterna och sedan hur han gör en snärja. Han har ingen snärja av gul ståltråd 
som de större pojkarna. Fösta försöket blir misslyckat. Gäddan smiter undan, 
men andra gången lyckas han och gäddan hamnar i gräset. För att den inte ska 
hoppa ner i bäcken igen kastar han sig på knä över gäddan och försöker få ett 
grepp i gälarna. ”Aj – de vassa gäddtänderna stack in i tummen. Det gjorde ont, 
han tvingade tillbaka ett skrik. Han hade inte tänkt sig att en gädda kunde bitas 
värre än en arg katta.” (s. 107) Blodet rinner sedan från tummen. Här har vi ett i 
raden av de självbiografiska inslagen i romanen.  

Knut får beröm för sin fångst av föräldrarna. Gäddan väger halvtannat skål-
pund. För att man ska tro honom måste han visa fram sin snärja. ”Duktigt av en 
sexåring, som inte ens hade snärja av siktetråd.” (s. 109) 

I likhet med Bjurbäcken i Raskens vidgar sig Gölabäcken till stora höljor 
som är flera alnar djupa. Men bäcken är inte bara ett matförråd, den kan också 
innebära fara. En dag halkar Knut på en grönslemmig sten och faller framstupa i 
vattnet. I sista stund räddar han sig genom att få tag i en avblåst grantopp som 
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fallit i vattnet och han lyckas ta sig upp. Han ljuger vid hemkomsten att han 
blivit våt av regn, men föräldrarna förstår att han ljuger, och det blir bannor. 

Knut hade ramlat i Katthöljan som fått sitt namn av att man brukade dränka 
kattungar i den. I den bottenlösa Igelhöljan kryllade vattnet av iglar. Sådana 
satte man på sjuka människor. Klinta-Kittan, en klok gumma, hade en svag-
dricksbutelj full med svarta iglar. Hon gick runt och satte dem på alla som hade 
ont blod i kroppen som de måste bli av med. Stinas hölja fick sitt namn efter en 
flicka som dränkt sig och i Hästhöljan hade en full tattare kört ner sig på isen 
med häst och vagn. Höljorna var farliga!  

I Gölabäcken som i Bjurbäcken sjunker vattnet vid sommartorka. Läsaren 
får i detalj beskrivet hur Knut och kamraten Henning fiskar ålkusor i de nästan 
uttorkade hålorna. ”Det var lakar, som hunnit bli gråspräckliga av ålder, kusor 
med breda, fula huvuden, på vilka satt ett par små utsående blå ögonknappar. De 
var riktiga vanskaplingar. Men det var några hala, slemmiga rackare, som man 
inte fick grepp om med händerna. De slant ur handen som om de vore insmorda 
med såpa.” (s. 114 f.) 

Men pojkarna finner på råd och slipar till en långskaftad gaffel som de 
sticker i huvudet på fiskarna. Det blir en stor mängd som pojkarna delar lika. Nu 
kan man tycka att Knut borde få mycket beröm när han kommer hem med elva 
stora ålkusor. Men det är tyst i huset. ”Jag har taet ålkusor, mor. Många och 
stora” (s. 116), säger han, men modern reagerar inte. Skälet är att lillebrodern 
Sture ”fått flytta och komma till ro”, säger mor Hilda. Knut förstår inte inne-
börden av orden, och konstigt är det att den gnällige Sture är så tyst. Inte heller 
reagerar han när Knut sträcker fram sin pilbössa åt honom.  

Bäcken erbjuder Knut en möjlighet i ett annat sammanhang än för fiske. Det 
har med läshungern att göra, något som Knut i likhet med författaren lider svårt 
av i barndomen. Knut har arbetat tungt med slåttern och tycker att han av sin far 
kunde får två kronor att skicka efter böcker för. ”Att skriva efter romanböcker 
för! Dä sker inte.” (s. 234) Faderns svar är kort. Knut blir upprörd och slänger 
sig på köksgolvet och skriker och gråter. (Så ska också Vilhelm gjort som barn.) 
Det slutar med att Knut rusar ut ur huset. Nu ska han hämnas. Han beger sig till 
Gölabäcken och sätter sig vid Igelhöljans kant. En effektfull hämnd vore det att 
han dränkte sig. Då skulle föräldrarna ångra sig. Han sitter länge och ser för sitt 
inre hur de draggar efter honom. Men när en igel sätter sig fast i handen på 
honom, kommer han till sans och börjar tänka på Sture som sänkts ner i jorden. 
Knut inser att han inte vill dö.  

I romanen Din stund på jorden förekommer Bjurbäcken under sitt rätta 
namn, och här spelar den en ännu viktigare roll än i Raskens och Sänkt 
sedebetyg. Den bidrar till att forma och fördjupa bilden av Sigfrid som en 
Kristusgestalt, den symbolik som jag ser som romanens kärnpunkt. Moberg 
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använder också Bjurbäcken som ett medel att framhäva den kontrastverkan som 
kännetecknar uppbyggnaden av romanens inledande avsnitt med motsatspar. 
Albert Carlson somnar på sitt hotellrum i Laguna Beach ”med havsbruset 
dröjande i öronens snäckor”, men när han ligger vaken om nätterna hör han 
ibland ljudet från ett annat vatten långt borta. 
 

Det är en fjärran ström, som rinner i en smal, slingrande fåra genom skogar 
och ängar i ett annat land. Den har ett lägre och mildare sorl än havet. Den 
går inte fram med starka vågor. Det är ett litet vattendrag som med sin 
strömfåras ljusa och rena klang blandar sig med bruset från världens största 
hav. Det är min barndoms bäck, där jag för några veckor sedan mötte min 
bror. (s. 33)  

 

Så följer ett exempel av flera i romanen på hur nu och då flyter samman. 
Bjurbäcken nämns vid namn och beskrivs med sin fiskrikedom. Till sin sorg 
noterar den åldrade Albert att det inte finns något liv i bäcken. ”Blåsilver ligger 
över vatten som locket över en likkista. Dödens lock var lagt över min barndoms 
bäck.” (s. 35) Det ligger något hotfullt i den beskrivningen. Blåsilvret åter-
kommer längre fram i brödernas samtal. Det var som det kvävande locket på en 
likkista och pojkarna kallar hålorna täckta av en blå hinna för gravar.  

Så följer skildringen av det fiske som handlar om den stora mytiska gäddan 
på tre fot. Det beskrivs i detalj hur Sigfrid ordnar sin rännsnara och hur han för 
den över fiskens fenor utan att röra vid dem. Men den stora gäddan rycker till 
och siktetråden av stål går av. ”Fisken hade tagit fiskarens redskap med sig ner i 
djupet.” (s.115) När han nästa dag får syn på gäddan ser han att snärjan har 
fastnat i ryggfenan. ”Kring fisken som var grov som en trädstam satt nu 
siktetråden som en gyllene ring. Snärjan blänkte genom vattnet och sken i 
ögonen. Därför hade han fått syn på den.” (s. 116) 

Sigfrid vill till varje pris fånga denna gädda och han återvänder dag efter dag 
till bäcken för att försöka fånga den gåtfulla fisken med den gyllene ringen. 
”Han såg den varje gång. Den simmade omkring därnere bland andra fiskar som 
ett vandrande ljus. Den rörde sig som en tänd lampa i det mörka djupet.” (s. 
117) Han tror till sist att den är ett förtrollat vattendjur som tillhör en annan 
värld än denna.  

 

Sigfrid blev så småningom säker på, att det i Svarthöljan levde en fisk som 
inte tillhörde denna världen, som kunde visa sig och försvinna som den ville. 
Och den fisken kunde endast leva i ett vatten som var utan botten. (s. 118) 
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”Sigfrid fångade aldrig gäddan med den gyllene ringen.” (s. 127) Denna gädda 
hör tillsammans med figuren Jesus-Jensen, pengarna som farbrodern får för 
värvningen av Sigfrid till Volontärskolan i Jönköping och Sigfrids offerdöd till 
de viktiga inslag i romanen som bidrar till att forma Kristussymboliken. 

Bäcken har också en annan hotfull uppgift i Din stund på jorden. Här 
handlar det om hunden Jäger som bitit ihjäl alla kaninungarna som pojkarna ska 
sälja och tjäna pengar på. För att hämnas tar de med sig Jäger till Storhöljan, 
lurar med hjälp av ett köttben in hunden i en potatissäck som de knyter ihop för 
att slänga i bäcken. Jäger ska för sitt illdåd straffas med döden. Byltet i säcken 
får liv och rullar runt och det kommer ett genomträngande tjut från den 
instängda hunden:  

 

Det hade föresvävat mig att vi hade fångat Dödens käftar inne i potatis-
säcken. Istället hade vi stängt in en levande varelse, som själv spjärnade 
emot Döden. Och ljudet inifrån säcken var som en människas skri. (s. 74)  

 

Pojkarna är överens om att de inte kan dränka hunden. Sigfrid lossar knutarna 
och Jäger rusar ut ”som om han vore slungad”.  Detta får Sigfrid att inse: ”Jag 
vill inte ha med döen att göra. Nää! Allri!” (s. 75) Så spelar Bjurbäcken en 
avgörande roll också för den övertygelse hos Sigfrid som kom att leda till hans 
egen alltför tidiga död. 

 

Vi har nu sett flera exempel på den roll som Bjurbäcken spelar i tre av Mobergs 
romaner. Med hjälp av den visar författaren sin hemhörighet i hembygden som 
aldrig lämnade honom och den känsla av kluvenhet han bar inom sig sedan han 
slagit sig ner i storstaden, en kluvenhet som han gestaltar både genom Knut 
Toring, som lämnar storstaden och återvänder till Lidalycke by, och Albert 
Carlson, som genom sina besök i hembygden återupplever samvaron med den 
älskade brodern Sigfrid. Den småländska hembygden släppte aldrig sitt grepp 
om Vilhelm Moberg. Genom att skriva romaner med handlingen förlagd till 
denna bygd återvänder han hem och upplever barndomen på nytt. Bjurbäcken 
blir symbolen för den livsnerv som bidrog till att bygga upp hans skaparkraft 
och syresätta hans blod.  
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Mans kvinna i ett historiskt perspektiv 

Av Ingrid Nettervik 

 

Vilhelm Mobergs roman Mans kvinna kom ut 1933. Tillägget till titeln, ”Roman 
från Värend på 1790-talet” placerar handlingen i tid. Det är alltså en historisk 
roman. Vilhelm Moberg själv kallar den för sin första historiska roman och 
menar med det påståendet att skildringen av miljön och människornas 
handlingar är trovärdig och historiskt belagd. Det är vad han själv skriver i 
Otrons artiklar (1973)14. I förordet till Folket i Bilds utgåva av romanen (1950) 
skriver Moberg att ”Mans kvinna är den av mina romaner, som jag själv sätter 
högst.”15 Bror Olsson framhåller i en uppsats16 att romanen nära anknyter till 
skildringen av skoggångarna i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius viktiga etnologiska 
verk Wärend och Wirdarne, som kom ut i två delar i slutet av 1860-talet. Bror 
Olsson skriver också att verklighetsunderlaget bestyrks av domböckerna. 
Skoggångare var en historiskt belagd realitet. I regel var det brottslingar som på 
det viset höll sig undan. I Mans kvinna lämnar Håkan, en av de manliga huvud-
personerna, sin gård för skogen. I Rid i natt! har Ragnar Svedje inget annat val, 
sedan han allvarligt har skadat fogdens dräng. Skogen är där också ett tillhåll för 
tjuvar. En av dem är Ygge, som räddar Svedje när han ligger svårt sjuk.  

Vilka är då kriterierna för en historisk roman? Litteraturforskaren Ying 
Toijer Nilsson menar att i en historisk roman bör händelserna ligga utanför 
författarens egen livserfarenhet. Den måste alltså bygga på forskning eller 
tradition.17 Intressant är att Moberg själv inte anser att Raskens, som kom 1927, 
är historisk. Han menar kanske att den ligger honom själv för nära i tid och 
miljö. Inte heller kan Långt från landsvägen (1929) och De knutna händerna 
(1930) anses vara historiska romaner, även om de för en nutida läsare får 
historisk innebörd, eftersom de skildrar en för vår tids människor svunnen 
bondemiljö. Det stämmer alltså att Mans kvinna är Mobergs första historiska 
roman. Sedan skulle det komma flera. Rid i natt!, de fyra romanerna i 
utvandrarserien och Förrädarland kan nämnas som tydliga exempel. 

Beteckningen historisk täcker emellertid inte romanens hela bredd. 
Romanens titel ställer en kvinna i centrum och knyter henne till en man. Så 
måste man tolka uttrycket ”mans kvinna”. Den som har läst romanen vet dock 
																																																													
14	Vilhelm	Moberg,	”Om	historiska	romaner”,	s.	118‐135.	
15	Vilhelm	Moberg,	Mans	kvinna,	Folket	i	Bilds	Förlag,	1950,	s.	6.	
16	Bror	Olsson,	”Vilhelm	Moberg	–	en	folkloristisk	studie	i	hans	romaner”,	i	Vilhelm	Moberg.	Småländskt	
folkliv,	LTs	förlag	1982,	s.	104.	
17	Ying	Toijer‐Nilsson,	Minnet	av	det	förflutna,	Rabén	&	Sjögren,	1987,	s.	12	ff.	
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att en man inte är tillräckligt. Den kvinnliga huvudpersonen Märit är knuten till 
två män. Hon är gift med Påvel men älskar Håkan. Det rör sig alltså om ett 
triangeldrama, ett vanligt förekommande motiv i en kärleksroman.  Mans kvinna 
är utöver att vara historisk också en kärleksroman där passionen spelar en 
avgörande roll för hur handlingen utvecklar sig. Jag brukar säga att den är den 
främsta och vackraste svenska kärleksromanen. Jag menar alltså att den 
överträffar Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken och Pär 
Lagerkvists roman Mariamne. Så var också kärleken det ena av de två ämnen 
som Vilhelm Moberg ansåg ”värdigast och angelägnast för dikten”. (Det andra 
var Döden). I en tidningsintervju från 1957 säger han: ”Jag måste erkänna att jag 
ibland ångrar allt vad jag skrivit som faller utanför dessa motiv.” 

Men romanen är också en produkt av sin tid. En stor litterär händelse på den 
internationella arenan var den engelske författaren D. H. Lawrences roman Lady 
Chatterley´s Lover. Kärleksskildringen i denna numera världsberömda roman 
ansågs så farlig eller anstötlig i hemlandet att det dröjde ända till 1960 innan den 
fick ges ut i England. Den gavs först ut 1928 i Florens i en subskriberad upplaga 
på 1000 exemplar och kom ut 1929 i Paris i en populär utgåva, och det lär ha 
förekommit pirattryck i England. Boken fick snabbt spridning i övriga Europa. 
Artur Lundkvist läste den 1929 och påverkades av innehållet. 

Vilhelm Moberg påstod visserligen att han inte hade läst romanen då han 
skrev Mans kvinna. Det berättade han för mig i februari 1962, när jag träffade 
honom och nämnde att Mans kvinna var den av hans romaner som jag tyckte 
allra mest om. Vid det tillfället sa han också att Mans kvinna var den roman som 
han själv satte främst av sina verk. Han berättade även att den till skillnad från 
hans andra romaner hade tillkommit i ett enda svep. Han satt på en ö i 
Stockholms skärgård och skrev den på fem veckor utan att den behövde skrivas 
om. I ett förord till utgåvan 1950 skriver han: ”Den blev på något sätt tillskuren 
med några få, enkla snitt på en gång och i ett enda stycke.” Så har det också 
blivit en tät och helgjuten roman. I Jens Liljestrands biografi får vi svaret på vad 
som inspirerat Moberg till denna kärleksroman.18 

Åter till påståendet att Vilhelm Moberg inte hade läste Lawrences roman. 
När man tänker närmare på saken, så behärskade han säkert inte engelska 
tillräckligt bra i början på 1930-talet för att kunna läsa Lady Chatterley´s Lover. 
På svenska kom boken ut först 1941. Men då romanen var ett samtalsämne i 
litterära kretsar kan Moberg knappast ha undgått att höra talas om den. Han kan 
till exempel mycket väl ha träffat Artur Lundkvist och hört honom redogöra för 
hur han hade berörts av läsningen. Säkert hade Moberg också läst Lundkvists 
diktsamling Naket liv från 1929. Den innehåller flera dikter typiska för 

																																																													
18	Jens	Liljestrand,	Mannen	i	skogen.	En	biografi	om	Vilhelm	Moberg,	Albert	Bonniers	Förlag	2018,	s.	190	ff.	
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primitivismen, som ju med ett speciellt bildspråk hyllar sensualitet och sexuell 
utlevelse. Primitivismen hämtade sin näring från Lady Chatterley´s Lover. 

Nu var ju Lawrences roman en samtidsskildring, medan Moberg med ett 
djärvt grepp hade förlagt handlingen i sin roman till 1790-talet. En annan 
skillnad är den att det i Lawrences roman inte bara handlar om otrohet utan 
också om klasskillnad. Lady Chatterley är otrogen med skogvaktaren. I Mans 
kvinna är Påvel och Håkan socialt jämbördiga. De äger båda en bondgård. En 
viktig skillnad mellan dem är dock att Påvel är en duglig och ansvarskännande 
bonde som sitter på skuldfri gård, medan Håkan är tungt skuldsatt och saknar 
förmåga och vilja att sköta sin gård på bästa vis. När till exempel en ko självdör, 
så gräver han ner hela kon i stället för att ta tillvara huden, som han hade kunnat 
sälja och få välbehövliga kontanter för. Moberg har spetsat till sitt triangeldrama 
genom att låta Håkan stå i beroendeställning till Påvel.  Han tvingas gå till sin 
vänligt inställda granne för att låna både det ena och det andra: utsäde, mjölk, 
dragdjur för att nämna några exempel.  

Mans kvinna har också en moralisk dimension som saknas hos Lawrence. 
Sigvard Mårtensson framhåller i sin monografi Vilhelm Moberg (1956) att det i 
Mans kvinna inte som hos Lawrence är primitivismens evangelium som 
förmedlas.19 Även om det är kärleken mellan man och kvinna som segrar, så är 
Mobergs roman ett drama om samvete och moral. Den är typisk för sin författare 
genom att den ställer huvudpersonerna inför ett val. Frihet och tvång, känsla och 
förnuft är motsatspar som förekommer i flera av Mobergs romaner. När Märit 
lyssnar till förnuftets röst inser hon att hon måste avstå från att träffa Håkan, 
men det är ändå känslorna som mestadels styr hennes handlande. Och hon är 
plågsamt medveten om den orätt hon begår och det straff som kan utdömas 
henne av Gud, människor och lagen. Hon plågas dessutom av att göra illa mot 
den man, Påvel, som aldrig varit annat än god mot henne. Och så lider hon svårt 
av att vara två mäns kvinna. Det är först när hon har blivit det som hon känner 
sig som en fallen kvinna. Håkan kräver att Märit ska avhålla sig från Påvel. Han 
vill inte dela henne med en annan man. Märit kommer med olika slags 
undanflykter för att slippa undan den sexuella akten med maken. Hon inser 
emellertid att det inte går i längden. Hon måste låta honom få sin äktenskapliga 
rätt i sängen. Annars skulle han bli misstänksam. Det är då hon blir två mäns 
kvinna. 

Problemet ställs på sin spets när Märit förstår att hon är havande och att hon 
inte kan veta vem som är far till barnet hon bär på. Den ovissheten kan hon inte 
uthärda, och inte heller kan hon tänka sig att föda ett barn åt Påvel som kanske 
inte är hans och inte till utseendet liknar honom. Hon utsätter sig därför för så 

																																																													
19	Sigvard	Mårtensson,	Vilhelm	Moberg,	Albert	Bonniers	förlag,	1956,	s.	103.	
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kraftig fysisk ansträngning att hon framkallar ett missfall. Men passionen har 
henne i ett så kraftigt grepp att inte ens detta kan hindra henne från att fortsätta 
att träffa Håkan i smyg. Han är den ende och det enda som ger henne glädjen i 
livet. Åter segrar känslorna över förnuftet. 

Samtidigt känner Märit sig oförmögen att avstå från den trygghet jorden och 
hemmet skänker henne. Hon är sedan barndomen van vid ett tryggt och säkert 
liv. Därför vägrar hon tvärt när Håkan föreslår henne att följa honom ut i 
skogen. Nu segrar förnuftet över känslorna. ”Hon mindes ett ordspråk, som 
hennes far hade: Det är nöjsamt att dansa barfota, för ingen dans går lättare – 
men man kan få farliga stickor i fötterna.” (s.103) Hon ser tydligt de praktiska 
problemen med en skogstillvaro. Hur ska de bo? Hur ska de få föda? Håkan 
däremot har inga problem med att välja. Han kan inte tänka sig att stanna kvar 
som granne till en man vars hustru han bedragit honom med och på en skuldsatt 
gård som han inte klarar av att sköta. Han väljer utan att tveka att gå ifrån 
gården till det fria livet i skogen precis som Stark-Ingel, en av hans förfäder 
gjort. Märit å sin sida vill ha både det som äktenskapet med Påvel innebär, den 
ekonomiska tryggheten, och det som Håkan erbjuder henne, kärleken och 
friheten. Till sist, när Håkan har gett sig iväg, inser hon dock att hon har sin 
frihet att välja. Hon är inte fastbunden i sin säng. Hon kan resa sig upp och gå 
över golvet. Hon kan öppna dörren och gå ut. Hon gör sitt slutgiltiga val genom 
att välja kärleken och friheten framför hemmanet och de döda ting som hör till 
det. Hon går i natten ut genom dörren för att äntligen bli en mans kvinna. 

Moberg polariserar gärna. Vi har nu sett att Håkan och Märit kan välja 
mellan att lyssna till förnuftets röst och eller att följa sin känsla, de kan välja 
mellan frihet och tvång. Ytterligare exempel på motsatspar erbjuder Håkan och 
Påvel, Märit och Elin, Håkans piga. Författaren låter i romanens början 
rotehjonet Herman betrakta sin brorson:  

 

Håkans kropp är spänd av senor och knölig av muskler. Fårskinnströjans 
ärm är uppkavlad ett stycke och blottar en handled lika grov som en vanlig 
mans smalben. Tjockt, halmgult hår hänger ner över hans öron, skägget är 
ljusbrunt, ögonen blå. Han har släktdragen, han är av den gamla virdaätten. 
(s. 14) 

 

Påvel är till det yttre hans raka motsats:  

 

Påvel Gertsson sträckte inte full manslängd. Han gick något skulderböjd, 
men hans grova bål vittnade om stora krafter. Han var korthalsad och bar 
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ljust kindskägg. Under en bred panna öppnades ett par ljusa, förtroendefulla 
ögon; de blickade trögt som om globerna suttit för hårt fast i sina hålor. Han 
blinkade titt som om han därmed velat få loss sina ögon ur fängslet. (s. 36) 

  

Författaren har säkert medvetet valt att beskriva de två männen i Märits liv så 
olika. Det ligger något av ett löjets skimmer över beskrivningen av Påvel. För en 
ung vacker kvinna som Märit måste valet ha varit enkelt, i varje fall om man ska 
se till det yttre. I synnerhet sedan hon med Håkan hade fått uppleva sinnlig-
hetens fulla njutning. Den äktenskapliga samvaron med Påvel hade gjort henne 
besviken. ”Påvel tog henne, men han lyfte henne icke. Hon hann endast med ett 
litet, litet stycke, så sjönk hon ned igen.” (s. 19) 

Betraktad med Håkans ögon ser vi Märit när hon står och sköljer tvätt i det 
rinnande vattnet:  

 

… hon var barbent och iklädd endast linntyg och kjol jämte en gördel, som 
omspände hennes liv. Ingen huvudduk bar hon; hennes tjocka, bruna hår var 
utslaget och glänste i soldagern. [---] Hon böjde sig med den självfallna 
mjukhet, som blott en ung människa har, hon snodde kläderna i vattnet, det 
plaskade och rann efter. Hennes bröst vällde ut från linntyget, fylliga och 
spända. Hon lutade sig fram och lyfte armarna över det farande vattnet, det 
var armar med kraft och rundhet, och de lyftes eggande mjukt som till ett 
famntag. (s. 24 f.) 

 

Elin är Märits raka motsats. Vi ser henne när Håkan går in till merafton: 

 

Elin, pigan, står vid spiseln; hon har just tänt eld i en fårriskärve, och hon 
håller en hand för ögonen som om hon grät, men det är för röksvedans skull, 
ty röken hittar inte ut genom den söndriga pipan. Håkans piga är svarthårig 
och brunögd. Hennes överkropp är kraftig, men under sig har den så korta 
ben, att hon förefaller småvuxen. (s. 25 f.) 

 

Någon skönhet är hon uppenbarligen inte. Herman förvånar sig över att Håkan 
inte gjort henne med barn, men det gör inte läsaren, inte efter att med Håkans 
ögon ha betraktat Märit och efter beskrivningen av Elin. Hon önskar annars 
inget hellre än att Håkan, husbonden, ska se henne, röra vid henne. Gärna hade 
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hon blivit matmor på hans gård. Svartsjukan är hennes drivkraft när hon ser till 
att Påvel tar de båda älskande på bar gärning. 

En annan kvinna betraktar Märit med oblida ögon. Det är den förgrämda 
Karna, åldermans hustru. Åter kan vi se hur Moberg utnyttjar kontrastverkan för 
att framhäva Märits förtjänster. Berättaren lånar fattighjonet Hermans ögon för 
att göra motsatsen tydlig. När han i romanens första kapitel kommer vandrande 
till Hägerbäcks by ser han först Karna där hon står ute och eldar under en gryta. 
”Hon måste räknas till de kvinnor, om vilka man aldrig kan tro, ett de en gång 
varit unga, lockande, hullmjuka flickor. Helvetet finns troligen inte, men det 
borde inrättas, om det fanns en käring till av Karnas sort.” (s. 12) Så tänker 
Herman som i sin ungdom hade lyssnat till blodets röst och städslat unga vackra 
kvinnor till pigor på sin gård. Strax därefter ser Herman Märit lägga ut en väv på 
marken, en ung kvinna som är ”resligt växt, hennes ansiktshy är vit och ren” och 
”hon rör sig så lätt och glidande mjukt”. (s. 12)  

Herman är en biperson i handlingen, men han fyller den viktiga uppgiften 
som författarens språkrör. Han undrar längre fram i berättelsen hur länge det ska 
dröja innan ”Håkan och Märit går jordens rätta ärenden”. Herman spelar, som vi 
sett, också rollen av byns utomstående betraktare och introduktör.  

Karna, som bor granne med Påvel och Märit, har också ögonen med sig och 
ser vad som händer mellan Håkan och ”löndahoran” Märit. Hon för skvallret 
vidare, och snart vet alla i byn vad som sker mellan Håkan och Märit – utom 
Påvel. Karna känner att det är hennes skyldighet att bevara byns anseende, som 
Märit solkat. Nu ska hon skrämma henne rejält. En dag när Karna träffar Märit 
vid brunnen berättar hon vad som hade hänt med en bondhustru som hade 
frestats och överrumplats och syndat med en man. Det slutade med att hon fick 
dra ut på vägarna som tiggerska. ”Hon syndade och förspillde både sin 
lekamliga och andliga välfärd.” Karna lägger ytterligare sten på Märits börda 
genom att berätta att hon hade en lagbok där det stod att ”gift kvinna, som gjort 
sig skyldig till hordom, skall slita trettio par spö eller tjugofyra par ris och sitta 
på vatten och bröd, och är hennes gärning av grövsta slaget, så skall hon mista 
livet.” Och, fortsätter Karna, ”det har skett många gånger, att äktenskaps-
bryterskor fått gå till stupstocken, och innan de halshöggs så slet man håret av 
dem, så att stora flagor av huvudsvålen följde med.” (s. 211) 

På detta vis låter alltså Moberg den historiska verkligheten bli synlig i 
texten. Det var enligt lagen straffbart att begå äktenskapsbrott. Detta kände 
Märit redan till. När hon första gången märker hur hennes kropp reagerar på 
närheten till Håkan tänker hon att det är djävulen som frestar henne. ”Hon kände 
väl katekesens sjätte bud: Hon frestades att bli äktenskapsbryterska.” Och när 
hon går till kyrkan på söndagen väljer hon det svarta livet till sin dräkt och inte 
det röda. ”Blodets färg är ju syndens färg” (s. 63), erinrar hon sig. 
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En annan person som har ögonen med sig är Herman. Han ser att Håkan trår 
efter en kvinna och också vilken kvinna det rör sig om. Och han tror inte att 
Påvel, som verkar ”tämligen stilla i blodet”, kan vara rätt man för Märit. 
Samtidigt reflekterar han: 

 

Om en man tänker sig för det allra minsta, så rör han icke vid gift kvinna. De 
kan bägge bli olyckliga för hela livet, om de straffas efter lag. Det händer ju 
att horsbrott leder till stupstocken för den gifta parten. Och säkert leder 
brottet till spöslitning och fästning och sådana nesliga straff. (s. 66) 

 

Men Moberg låter inte Håkan bry sig om sådana ting. Även han känner till att 
”horsmål” hålls för ”ett stort, grovt brott”, men det vill han inte tala om för 
Märit efter deras första sälla möte. ”Kanske visste hon inte, att de gjort något, 
som lagen krävde skymfliga straff för: ris, spö, fästning, kanske stupstocken.” 
(s. 104) Själv bryr han sig inte om detta. För honom är kärleken, den sanna 
kärleken mellan man och kvinna, viktigare än lagens bud. Det är därför han som 
Stark-Ingel, en berömd man i hans släkt, vill dra till skogs med Märit. 

Vi har nu sett hur Moberg vid flera olika tillfällen låtit sina gestalter vara 
medvetna om de lagar som gällde för äktenskapsbrott, ett sätt att förankra 
handlingen i tid. Och hur förhåller det sig nu med skoggångaren? Håkan nämner 
Stark-Ingel när han för skogsgången på tal, men redan i romanens början dyker 
denne förfader upp i ett samtal mellan Håkan och Herman, som är Håkans 
farbror. Och så får läsaren första gången sig till livs berättelsen om hur Stark-
Ingel lämnade sin gård, drog till skogs och tog den kvinna med sig som 
föräldrarna vägrade honom till hustru. De bodde i en jordkula, livnärde sig av 
det vilda och fick till och med barn. 

I Wärend och Wirdarne kan man läsa att när en man ”icke i samhället fann 
tillbörligt skydd för sin rätt, egde han enligt forntida gotiskt rätts-begrepp, att 
fritt uppsäga samhällsfördraget genom att gå till skogen.” Bland skogsmännen 
fanns ”förlupne hor-karlar och hor-konor samt kättare eller personer som 
bedrivit hor inom förbjudna leder.”20 Hyltén-Cavallius skriver också att kätteri 
och hor under medeltiden kunde bestraffas med döden. Han berättar vidare om 
en person vid namn ”Åke i Dufvemåla” som dragit till skogs med sin älskarinna 
och gjort sig en bostad under jorden med spis, säng och bänkar vad övrigt man 
kunde behöva för ett hushåll.  Detta skedde på 1600-talet, vilket även gäller 
merparten av alla de exempel på skoggångare som Hyltén-Cavallius ger. 

																																																													
20	Gunnar	Olof	Hyltén‐Cavallius,	Wärend	och	Wirdarne,	andra	delen,	P.	A	Norstedt	&	Söner,	Stockholm	
1868,	s.	344.	
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Mans kvinna är historiskt förankrad i ytterligare ett avseende. Det gäller 
sättet man färdas på och hur jordbruket bedrivs. När Påvel besöker sin far i 
Ljuder, så rider han. Och inte kan man använda vagn för att föra en kista till 
kyrkan. Från Hägerbäcks by är det nära två mil till Algutsboda kyrka, men 
vägarna är så dåliga och kyrkvägen ”så stenig och gropig, att ett lik alldeles 
skulle skakas sönder, om man använde vagnsdon och satte kistan på rullande 
hjul.” (s. 164) Det blir alltså ett tungt dagsverke för bönderna i Hägerbäcks by 
att bära en död till graven. Och så beskrivs på ett trovärdigt sätt hur det går till 
när ”tolv bär den trettonde” och hur bönderna delar sig i två lag för att klara av 
uppgiften. ”Sex bär en fjärdingsväg, medan de sex andra går löske efter och 
vilar till nästa fjärdingsväg.” Men man har brännvin till hjälp. ”Från sorgehuset 
har bärarna fått med sig tre kannor likbrännvin. Det är inte mycket, ett halvstop 
på man är inte mycket för en kyrkväg, som är nära två mil lång och som därtill 
har minst tio svåra uppförsbackar. Det borde ha varit en kanna till, för 
uppförsbackarnas skull.” (s. 164) Det är berättaren som på detta vis återger vad 
männen ansåg. 

Denna episod utnyttjar Moberg dessutom till att ytterligare spetsa till 
triangeldramat. Eftersom Håkan och Påvel är de yngsta bönderna i byn går de 
främst och bär vid likets fötter. ”Håkan och Påvel går där och håller i samma rep 
med likkistan mellan sig.” (s. 164) En något makaber parallell till hur de också 
delar samma kvinna. Fast det vet ju Påvel ännu ingenting om. 

Detta är ett exempel på hur författaren ger läsaren en inblick i 1700-talets 
seder och traditioner. Andra exempel är beskrivningen av vardagens arbete, av 
linberedning, kreaturens och jordens skötsel och äktenskaps ingående. Märit 
drar sig till minnes hur Påvel hade kommit hem till hennes föräldrar och frågat 
om han kunde få gifta sig med henne. De hade frågat henne om hon hade något 
emot honom, och det hade hon ju inte även om hon inte hade föreställt sig 
honom som sin make, men, tänker hon ”det var ju mannen som valde hustru, 
icke hustrun som valde man”. (s. 18) Mannen var ju också länge den som var 
hustruns (eller dotterns, eller annan kvinnlig släktings) förmyndare. Så när Påvel 
beslår sin hustru med äktenskapsbrott är han i sin fulla rätt att köra henne på 
porten eller anmäla henne för länsman. Men det gör han inte. Han vill inte bli 
utskämd i byn. Inte heller kan han piska henne i hemmet, för hennes skrik skulle 
höras av andra. 

I det viktiga kapitlet ”Väv på marken” beskriver Moberg linets hantering 
från blåblommande åker till förruttnelse och upphettning av bastuvärme, sedan 
brytning, skäktning och spinning och slutligen väv. Av sin första linåker väver 
Märit lakan. Dessa lakan, sömmade av en väv som hon sett Håkans händer 
smeka i skymningen, bäddar hon sängen med när Håkan första gången besöker 
henne. De blir hennes riktiga brudlakan. Så ser vi utvecklingen från längtans blå 
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blomma till kärlekens fullbordan. Det ligger en vacker symbolik i denna 
skildring som är i samklang med primitivismens sensuella budskap.  

I detalj skildrar Moberg dessutom hur det går till när en kornåker skördas, 
hur kvinnorna går först och skär och samlar ihop till kärvar och hur männen 
sedan sätter upp kärvarna till tork.  

Även naturskildraren Vilhelm Moberg firar i Mans kvinna triumfer. Här 
följer ett exempel som visar att Moberg också behärskade konsten att skriva 
lyrisk prosa: 

 

Tyst kväll, bara syrsans sång stiger andlöst från marken. En katt kliver utan 
ljud över kornstubben, han lurar på råttor i sädesskylarna. I kålgårn där borta 
prasslar det lätt – en klippare till hare har kommit från gärdena i kväll och 
känt kålbladens lukt i sin näsa. På en bärande apel brister skaftet till en frukt 
– det stora äpplet faller med en duns i gräset, och harens öron står raka som 
ljus. Och när månen skiner fram, uppstår det en stor skugga på åkerrenen, 
där en häst står vid sin tjuderpåle. (s. 208) 

 

Ja visst är Mans kvinna en historisk roman, men den är framför allt en 
kärleksroman, och nog är det intressant att Moberg, en manlig författare, 
placerar en kvinna i centrum för handlingen. Men Märit är inte den enda kvinna 
som han skildrar med känsla och inlevelse. Ida i Raskens, Ebba i Sänkt 
sedebetyg, Kristina och Ulrika i utvandrarromanerna är andra kvinnor som han 
gjort så levande att man tycker sig ha mött dem i verkligheten. 
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