
FÖRFATTARNA OCH TEKNIKEN I LITTERATURFORSKNINGEN 

En bibliografisk översikt av Ulf Sandström.1

Idéeerna, åsikterna och attityderna till tekniken spänner över ett 

kontinuum från måttlösa hymner till nattsvart pessimism. Föreställ-

ningarna om vilken av dessa hållningar som dominerat skiljer sig mel-

lan olika idéhistoriker. Tore Frängsmyr (1980) finner att framstegs- 

ideologierna dominerar, medan Göran Albinsson (1980) lyfter fram en 

delvis annorlunda bild - en antiindustriell och teknikfientlig kul-

tur. I föreliggande översikt framträder ytterligare ett drag hos det 

kulturella perspektivet på tekniken; strävan efter att finna en syn-

tes, en kompromiss mellan teknik, människa och natur.

Spännvidden i "teknikens idéhistoria" gör området till ett spännande 

och förbryllande, men alltid intresseväckande ämne. Ett forum för 

idéer och attityder som knappast kan förbigås är skönlitteraturen. 

"Teknikens genomgripande verkan sträcker sig ända in i själslivets 

och diktskapandets innersta vrår", skriver litteraturprofessorn 

Victor Svanberg. Framställningens syfte är att översiktligt redogöra 

för litteraturforskningen om svenska författare. Läsaren får stifta 

en viss, om än ytlig, bekantskap med forskning om litteratur som be-

rör teknikfrågor. Det bör understrykas att de författare som blivit 

föremål för forskning bara är en delmängd av totala antalet författa-

re. Detta gör att många författare som kan vara av intresse inte 

finns med. I särskilt hög grad gäller detta författare efter andra 

världskriget.

Uppsatsen har utförts inom ett projekt vid Tema T i Linköping som 

syftar till att upprätta en svensk bibliografi över samhällsveten-

skaplig och humanistisk forskning som kan hänföras till rubriken Tek-

nik, människa och samhälle från 1950 till 1984. Den systematiska 

genomgången av litteraturforskningen gäller således tiden efter andra 

världskriget, men till följd av att det finns goda författar- och 

forskningsbibliografier på litteraturområdet har forskning även före 

denna tidpunkt kunnat förtecknas.

Uppsatsens första del behandlar den forskning som direkt är ägnad att 

belysa olika författares syn på tekniken i industrisamhället. Det
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gäller med andra ord sådana verk där forskningsfrågeställningen varit 

av typen: Vilken syn har författarna på tekniken och industrialise-

ringen? Men också i den litteraturforskning som behandlar enskilda 

författarskap finns avsnitt och resonemang som är av intresse för 

denna bibliografiska översikt. I den andra delen lyfter jag fram av-

snitt och teman i denna forskning som är relevanta för ämnesområdet. 

Framställningen följer därvid en kronologi i så måtto att litteratu-

ren om författarna presenteras i den ordning de i sammanhanget in-

tressanta diktverken publicerats. Den därpå följande bibliografin 

upptar både forsknings- och debattlitteratur som framlagts i Sverige 

och vars innehåll faller inom översiktens intressefält.

Ämnet är av sådan natur att man endast i viss utsträckning är hjälpt 

av bibliografiska hjälpmedel. Titlar på böcker och artiklar ger säl-

lan ens en antydan om huruvida det finns analyser och beskrivningar 

som är relevanta i sammanhanget. De litteraturhistoriska översikts- 

verken ger visserligen en antydan om vilka författare som kan vara av 

intresse, men uppgiften kräver ändock ett relativt omfattande direkt 

sökarbete i de litteraturvetenskapliga avhandlingarna. Framställning-

en bygger på en översiktlig genomläsning av merparten svenska avhand-

lingar under perioden, och bibliografin innehåller således litteratur 

som jag själv studerat och funnit innehålla text som motiverar att 

den förtecknas.

En bibliografi av den här typen har avgjort vissa problem med att nå 

fullständighet. Förutom den mänskliga faktorn är det inte självklart 

vad som skall anses inrymmas inom begreppet "tekniken". I stor ut-

sträckning regleras det automatiskt genom att utgå från hur forskarna 

själva diskuterat och definierat begreppet i fråga. För uppsatsen 

gäller att industrisystemet, industrialiseringens strukturomvandling, 

urbaniseringen, mekaniseringen och synonymer till dettta utgör en 

grov ram, som också ger utrymme för sådan forskning som visar hur 

tekniktermer och materiella artefakter används i diktarnas bildspråk.

Problemet med den grova ramen kompliceras ytterligare av att det är 

nödvändigt att vara uppmärksam på att det finns många olika kulturel-

la perspektiv och uttryckssätt i relation till tekniken. Även sådana 

som inte direkt uttalar sig om teknik och industrialisering kan vara



av stort intesse. Jag menar att det sannolikt är otillräckligt att ta 

hjälp av en metalldetektor när man undersöker en författares dikt-

verk. Genom att bygga upp motbilder till ett teknifierat samhälle 

kommer också en tekniksyn till uttryck. Preliminärt kan vi tänka oss 

fyra olika författarroller och kulturella hållningar till tekniken. 

Diktaren kan bidra till att utveckla eller avveckla tekniksamhället, 

eller dikten kan syfta till att anpassa teknik och människa, eller 

till att motsäga tekniken.

Positionen utveckla kan reserveras för Lubbe Nordström för vilken 

tekniken borde stödjas eftersom den genom sin lagbundna utveckling 

skulle överskrida sig själv och skapa grunden en ny andlighet och 

mänsklighetens enande. Hos primitivistiska författare och av Rousseau 
inspirerad civilisationskritik^ är hållningen avveckla. Allt det 

konstgjorda är mer eller mindre förkastligt. Delar av August Strind-

bergs författarskap kommer nära denna position. Att anpassa de två 

kulturerna till varandra, med bibehållande av dess särdrag, kan inne-

bära kritik av båda kulturerna. Erik Blomberg kan hänföras till denna 

kategori. Dessa tre positioner förefaller tydliga som uttryck för o- 

lika teknikattityder, men bör inte också den fjärde, att motsäga, be-

traktas som en sådan? De som bygger motbilder ger sällan material som 

tydligt kan beläggas som uttryck för en teknikattityd, men formulerar 

likväl en sådan. Erik Axel Karlfeldt, vars diktning kan ses som mot-

bilder till den fortgående industrialiseringen, skrev med något en-

staka undantag aldrig direkt om maskiner eller industri.

FORSKNING OM TEKNIKEN I SKÖNLITTERATUREN

Vid sextiotalets början kom många litteraturvetare att intressera sig 

för maskinmotivet hos svenska författare. Till stor del var detta en 

följd av att flera forskare avhandlade författarskap som tillkommit 
trettio år tidigare, t ex de fem unga,3 vilkas maskindiktning blev 

ett viktigt litteraturvetenskapligt problem. Ett historiskt grepp om 

denna frågeställning togs i en avhandling för licentiatexamen vid 

Uppsala universitet av Tord Westerberg med titeln Maskinen och 

maskintekniken i svensk litteratur 1900 - 1935. Avhandlingen har inte 

publicerats, men en sammanfattning finns i den periodiskt utgivna 

Litteratur och samhälle 1966. Avhandlingen ger en kartläggning av
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tekniksynen hos författare från sekelskiftet och fram till maskinkul-

ten under 30-talet. Analysen är upplagd efter motsatsparet maskinbe- 

jakelse och maskinkritik. En särskild form av bejakelse, lagd efter 

både etiska och estetiska grundvalar, betecknas som maskinromantik. I 

kartläggningsarbetet, som är avhandlingens starka sida, genomgicks 

drygt 1 000-talet skönlitterära verk av 138 svenska författare. Hos 

alla dessa finns självfallet inte relevanta texter, men Westerberg 

får fram ett material som, förutom de mindre kända, omspänner många 

av de mest välrenommerade diktarna. Ambitionsnivån är satt så att av-

handlingen i första hand beskriver textställen där författarnas olika 

förhållningssätt kommer till uttryck. Westerberg söker inte systema-

tiskt efter förklaringar till de ideologier som kommer till uttryck, 

men han finner ett mönster över tiden: I början av 1900-talet är de 

kritiska synpunkterna starka - folkbildaren och författaren Karl-Erik 

Forsslund är en framträdande maskinkritiker. Jämsides med detta finns 

en bejakelse av det växande industrisamhället hos författare som 

Selma Lagerlöf, Henning Berger och Ossian-Nilsson. Vid tiotalets bör-

jan finner Westerberg flera belägg för en positiv inställning till 

maskinkulturen, vilka hyllar industrin och lovsjunger tekniken - 

Ludvig Nordström är det främsta namnet, men bejakandet finns även hos 

Hedenvind-Eriksson och Ernst Didring. Om maskinen under 00-talet i 

litteraturen framträdde som ödessymbol, kom under 10-talet en ändrad 

syn; maskinen blev en kraftsymbol. Krigserfarenheten gav dock upphov 

till en hos många författare mörk syn på maskinkulturen. Under 20- 

talet dominerar de negativa attityderna. Kritiken riktas mot övertron 

på den mekaniska kulturen, av många författare uppfattas en icke-

industrialiserad idyllisk tillvaro som ideal. Exempelvis Sten 

Selander är programmatisk på dessa punkter. Fram mot 30-talet kommer 

sedan en våg av teknikbejakelse och maskinromantik, ofta kopplad till 

en primitivistisk naturromantik, med de fem unga som främsta exponen-

ter. Vid denna tid framkommer också en maskinbejakelse som grundas på 

att det moderna, mekaniserade och uppstyckade arbetet gav upphov till 

ett socialt beroende, en kollektivkänsla hos arbetarna. I relation 

till det privata hantverket var detta något positivt. Westerberg kan 

belägga en sådan syn hos ett flertal författare; Eyvind Johnson,

Albin Lind, Gustav Sandgren, Erik Blomberg och Josef Kjellgren.



I Elisabet Kågermans undersökning Arbetarförfatjarnas syn på arbetet 

(1961) görs ett försök att påvisa hur olika faktorer påverkar förfat-

tarnas syn på arbetet och sätt att gestalta det litterärt. Hon redo-

gör för deras erfarenheter av arbete, arbetslöshet, närhet till agra-

ra miljöer, ideologiska ställningstaganden, uppväxtmiljö och rent 

fysiska utgångsläge och sätter systematiskt dessa faktorer i samband 

med hur författarna skildrat arbetet och industrialiseringen. Under-

sökningen bygger på en tveksam koppling mellan författare och roman-

personer, men ger ändock ett i sammanhanget intressant försök att 

förklara attityderna till arbetet och tekniken. Kågerman skiljer mel-

lan en framåtblickande, accepterande och en bakåtblickande attityd 

till industrialiseringen och redovisar resultat från ett material som 

omfattar nära 50 författare och 140 verk.

Med fokus på arbetet finns ett flertal skrifter som bör nämnas.

Holger Ahlenius (1934), Åke Runnquist (1952) och Lars Furulands upp-

satser (1963, 1976, 1977, 1980, 1984) ger exempel på hur industriar-

betet och de industriella miljöerna belysts i litteraturen - allti-

från C J L Almqvist till Göran Palm.

Till ämnesområdet hör även litteraturforskning som beskriver och ana-

lyserar författarnas bild av Amerika. Landet i väster uppfattades 

ofta som en hotbild över samhällsutvecklingen när det gällde urbani-

sering, materialism, mekanisering och "okultur". Den svenska littera-

turforskningen täcker Amerikabilden från 1800-talets slut fram till 

våra dagar genom Wendelius (1982) och Eidevall (1983).

I två omfångsrika uppsatser har litteraturvetare, Örjan Lindberger 

(1951) och Lars Furuland (1984), satt tekniska innovationer i rela-

tion till litteraturens utveckling. Lindberger behandlar järnvägarna 

och den svenska litteraturen. Lokomotivet blev en symbol både för den 

kraftfulla staten och för den moderna människans ångest. Intressant 

är att Lindberger också menar att järnvägen haft betydelse för ut-

vecklingen av de litterära uttrycksformerna genom att lägga grunden 

för ett nytt perspektiv och en ny landskapslyrik. Furulands uppsats 

skrevs till ett symposium över elkraftens historia och behandlar bl a 

litteratursociologiska frågeställningar av typen: Vad har den elek-

triska belysningen betytt för läskulturen? I uppsatsen framkommer
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dessutom hur givande det kan vara när litteraturhistoria och teknik-

historia förenas genom en undersökning av huruvida man kan avläsa 

systemskiften inom belysningstekniken i litterära skildringar. I upp-

satsen berörs vidare ett ämne för teknikbedömning: Hur kommer nya 

elektroniska media att påverka folkbildningen och läskultur?

Science fiction är en planta i den litterära trädgården som vårdas 

ömt av många litteraturintresserade. Genren har däremot sällan blivit 

föremål för forskning. Ett omfattande arbete har dock lagts ned på 

att framställa historiska och bibliografiska översikter. Sam J 

Lundwalls Bibliografi över science fiction och fantasy (1963, rev 

uppl 197^) bör nämnas i första rummet. Lundwall (1969, 1977) och J H 

Holmberg (1974) är exempel på översikter av genrens historia i 

Sverige och utlandet. Inom framtidsstudieprojektet Sveriges interna-

tionella villkor har Richard L McKinney publicerat en skrift om gen-

rens relevans för den vetenskapliga futorologin, Science fiction as 

futurology (1976).

En mycket elegant uppsats i gränsområdet mellan idéhistoria och lit-

teraturvetenskap med titeln Industrin och idéerna framlade Göran 

Albinsson vid ett symposium 1979. Syftet är att erhålla ett histo-

riskt perspektiv på den teknikfientliga opinionen under 1970-talet. 

Idéhistoriska arbeten, t ex Tore Frängsmyrs Framsteg eller förfall 

(1981), är alltid av intresse i litteraturvetenskapliga sammanhang.

Åttiotalets förnyade allmänna intresse för teknik och vetenskap i ett 

kulturellt och samhälleligt perspektiv har också en motsvarighet på 

det litteraturvetenskapliga fältet. Vid Tema-institutionen i Linkö-

ping arbetar Martin Kylhammar med ett projekt rubricerat "Maskinen 

och humanisten" inom vilket Strindbergs och Heidenstams tekniksyn och 

civilisationskritik behandlas. Vid Arbetslivscentrum arbetar Eva- 

Karin Josefsson i ett projekt om människan och tekniken i litteratu-

ren, som syftar till att "fånga den kunskap litteratur ger om den 

tekniska utvecklingen".

Teknikens värld har också inneburit en rik källa ur vilken diktarna 

kunnat hämta bilder för liknelser och jämförelser. I svensk littera-

turhistorisk forskning finns ett flertal bildspråksanalyser som beak-
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tat motiv och termer från teknik och vetenskap. Sådana bildkällor har 

systematiskt påvisats hos Hauquin Spegel av Bernt Olsson (1963), 

Esaias Tegnér av Josua Mjöberg (1911) och August Strindberg av Karl- 

Åke Kärnell (1962). I Peter Hallbergs handboksartade framställning 

Diktens bildspråk (1982) finns vidare sådana analyser också av Karl- 

feldt och Martinson. En underfundig belysning av de tekniska metafo-

rernas möjligheter och begränsningar ger Staffan Björck (1954), som 

påpekar att symboliken i dikter med tekniska sinnebilder är tidsbund- 

en och åldras fort. Samtidigt är det denna tidsbundenhet som gav dik-

terna dess slagkraft då de först lästes.

I detta sammanhang bör även nämnas att det finns några antologier med 

texter om teknik. Dikt om teknik är rubriken på en antologi som Karin 

Hansson och Stig Nilsson utgav 1967. När Stockholms elverk fyllde 75 

år redigerade Staffan Timell en antologi i ord och bild istället för 

att göra "en helt vanlig jubileumsbok"; Människan, staden och ljuset 

(1968). I Örjan Lindbergers urval av Svensk arbetardikt (1952) finns 

självfallet ett flertal texter av intresse.

Vid sammanställandet av en översikt som denna ligger det nära till 

hands att lyfta fram litteraturanalyser av författare som uttalat ex-

plicita åsikter om den tekniska utvecklingen. Kanske finns det en 

slagsida åt sådan typ av litteraturforskning. Den tekniska utveck-

lingen är ju av betydelse för dikten och författarna på flera olika 

och helt skilda plan. Det faktum att välståndsökningen till följd av 

innovationer gett författarna en större publik och att tryckeritek-

niken underlättat litteraturspridningen bör inte glömmas bort. Olika 

typer av sådan forskning diskuteras av Lars Furuland i handboken 

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (1974). I den 

materialistiska litteratursociologi som i Sverige introducerats av 

Arne Melberg (1975, 1978) har utvecklats en teori som bl a beskriver 

hur villkoren för konstnärlig verksamhet skiljer sig mellan olika 

produktionssätt.

På ett annat plan är tekniken i sig av underordnat intresse. Koncen-

treras uppmärksamheten till gestaltningar av människans livsvillkor i 

det teknologiska samhället är det inte säkert att åsikter och attity-

der räcker som ledord för forskningen. Litteraturvetare har kanske
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mera sett till utanverket och inte till relationen diktare och teknik 

på ett djupare plan. Sven Delblanc (1966) har påpekat att de som ta-

lar om två kulturer kanske inte läser rätt i diktarnas texter. Förmå-

gan att gestalta omvandlingen av människans medvetande till följd av 

den tekniska utvecklingen är just adelsmärket för de stora moderna 

diktarna, menade han i anslutning till Marshall McLuhan.

Den motsatta ståndpunkten, att se diktarna som oförmögna att gestalta 

och tolka sin samtids medvetande, är inte ovanlig. Victor Svanberg 

efterfrågade ofta en litteratur som gav perspektiv på den nya verk-

lighet tekniken givit människan. En annan litteraturvetare, Ingemar 

Algulin (1977), har betraktat diktarnas handikapp som ett faktum och 

sökt en förklaring i demokratiseringen och förvetenskapligandet av 

tillvaron. Diktaren tilltros helt enkelt inte en extraordinär funk-

tion som förmedlare av verklighetens okända dimensioner.

FORSKNING OM ENSKILDA FÖRFATTARE DÄR TEKNIKFRÅGAN BELYSES

August Strindberg (1849-1912)

1870— och 1880-talet är tiden för det industriella genombrottet i 

Sverige. Den viktigaste skönlitterära strömningen, åttitalismen med 

Strindberg i spetsen, framträdde med en samtidskritisk verklighets-

skildring som koncentrerades kring det destruktiva och fula hos den 

nya tiden. Strindbergs motvilja mot de nya penningherrarna, hans för-

akt för det konstlade i den nya tekniken är ett välbelagt faktum. 

Gunnar Ahlström (1947) och Sven Gustaf Edquist i sin avhandling om 

Strindberg, Samhällets fiende (1961), framställer en författare som 
delade sin civilisationskritik med Max Nordau1* och J J Rousseau. Med 

Nordau menade Strindberg att industrialismen var ett "framsteg i sjuk 

riktning" och från Rousseau övertog han kritiken mot arbetsfördel-

ningen, mellan människor och mellan stad och land. Bondelivet förhär-

ligades i ett flertal texter från 1880-talets början. Delar av denna 

idévärld diskuteras också i avhandlingar av Boethius (1969), Lindstöm 

(1952), Hagsten (1950), Eklund (1948) och Meidal (1982). I en avhand-

ling om Strindbergs bildspråk visar Kärnell (1962) att författaren 

trots sitt förhärligande av naturen ändock flitigt i liknelser och 

metaforer utnyttjade det språk och de uttryck som följde med teknik-

ens förändring. Bilden av Strindberg är alltså mångskiftande, han be-

168



jakade, enligt Kärnell, den nya rörligare tiden, han levde i täten av 

utvecklingen och satte en ära i att vara en "samtida", men endast i 

bildspråket - ideologin var teknikkritisk. Direkt inriktad på Strind-

bergs förhållande till tekniken är Ulf Edstams teknikhistoriska upp-

sats: "Teknik hos August Strindberg". Där ges exempel och kommentarer 

till de texter där Strindberg behandlat sådant som ångmaskiner, upp-

finnare, elektricitet och flygmaskiner. Edstam menar att teknik utgör 

ett hatkärleksmotiv i Strindbergs författarskap. En relativt utfors-

kad sida av Strindberg är dennes försök som naturforskare. Gunnar 

Brandell (1950) studerar detta i sin avhandling om Strindbergs infer-

nokris och ur naturvetarens perspektiv har Tord Hall, med glimten i 

ögat, redogjort för diktarens naturvetenskapliga fantasier.

Viktor Rydberg (1828-1895)

1891 publicerades Den nya Grottesången vari Viktor Rydberg gav en 
kraftfull gestaltning av konflikterna i det framväxande industrisam-

hället. Dikten räknas till de största i svensk litteratur och har in-

gående analyserats av Örjan Lindberger (1938» 1959) och Gösta Löwen- 

dahl (1954) i omfångsrika avhandlingar. Den Rydberg som vid mitten av 

seklet, enligt Albert Nilsson (1916), var i tjänst hos det liberala 

framåtskridandet hoppades efter de industriella genombrottsåren på 

storindustrins undergång. Grottesången förmedlar den olust Rydberg 

kände inför missbruket av mänsklig arbetskraft. Hans attityd är prin-

cipiellt anti-industriell menandes att tekniken blivit ett redskap 

för maktmissbruk.

Gustaf Fröding (1860—1911)

Den tragiska livskänsla som genomsyrar Frödings diktning sätts av 

Henry Olsson (1950) i samband med industrialiseringens effekter på de 

värmländska herrgårdssläkterna. Konflikten mellan den nya tidens ef-

fektivitetskrav och det undergångsmärkta gjorde honom till en "till-

varons utlänning". När det gäller diktarens direkt sociala och poli-

tiska diktning finns en sammanhållen studie av Arne Munthe: Frödings 

sociala diktning (1929). Diktarens sympatier synes ligga hos den nya 

tiden, bl a symboliserad av lokomotivets snabba skepnad, men han är 

även bekant med tidens skuggsidor. Till skillnad från många andra av-

visade dock Fröding tanken att den gamla goda tiden skulle ha varit 

bättre. Med Munthes ord: "'Den gamla goda tiden' var icke mycket bät-
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tre än industrialismens järnålder, men stunden var nu inne att änt-

ligen bryta oket av ett sekellångt slaveri". Munthes framställning i- 

frågasattes på flera viktiga punkter av Erland Lindbäck (1933), vil-

ken fann sociala motiv hos Fröding även i hans senare produktion.

Verner von Heidenstam (1859—1940)

I en sammanfattning till sin avhandling om Heidenstam beskriver Hugo 

Kamras (1942) ungdomsdiktningen som en reaktion mot industrialise-

ringens sociala brytningstid. Den röjs, enligt Kamras, i den orienta-

liska lättningsfilosofin, i angreppen på västerlandet som rullar på i 

materiell triumf, i hånet mot vetenskapen. Längre fram i författar-

skapet utvecklar han dock, som Staffan Björck visar i avhandlingen 

Heidenstam och sekelskiftets Sverige (19*46), en programmatisk anti- 

rousseauism med ett snarast civilisatoriskt patos. Han är mot det 

primitiva, men inte heller för den nervösa industriella storstaden. 

Hans program är skönhetens, estetikens. Björck antyder att detta pro-

gram kan ha fungerat som ett alibi när de moderna sociala frågorna 

blev alltför påträngande.

Björcks avhandling tillhör klassikerna på området och detta inte 

minst tack vare av den skildring som ges av tidssammanhangen och sam- 

hällsandan runt sekelskiftet - svensksinnets renässans och svärmeriet 

för hembygden och det fäderneärvda.

I Erik Uhlins avhandling om Dan Andersson (1950) finns en liknande 
fyllig och bred skildring av tiotalets samhälle och litteratur. Uhlin 

skildrar Norrlandsdiktningen, industrialiseringen och de sociala 

krafterna i ett kapitel med rubriken "En ny samhällsklass - en ny 

litteratur". Till denna kategori av goda skildringar av litteraturen 

i ett samhällsperspektiv vill jag också föra ett par böcker i Ingvar 

Holms produktion, dels den stora boken om Harry Martinson, dels det 

teaterhistoriska verket Industrialismens scen (1979).

Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)

De tidssammanhang som Björck lyfter fram är i hög grad giltiga också 

för Karlfeldts författarskap. Olof Lagercrantz studie (1938) över 

diktaren från Dalarna framhåller att han skrev för alla dem som 

tvingades lämna landet för städerna. Fogelqvist menar att han slets
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mellan två epoker, patriarkalismen och industrialismen. Westerberg 

som systematiskt sökt efter maskin- och industrimotiv påpekar att det 

endast i dikten "Till en jordförvärvare" (1918) finns belägg för 

Karlfeldts syn på industrikulturen. Men, vilket framkommer hos 

Westerberg, Karlfeldts diktning uppfattades dock av samtiden som rik-

tad mot industrialiseringen. Detta är uppfattningen hos Victor Svan-

berg 1928 (omtr upps 1971) och Sten Selander (1932), vilken menade 

att nittiotalsromantiken inte var annat än en reaktion mot maskin-

civilisationen, "en dröm om ett samhälle utan maskiner". Bilden av 

författaren kompletteras av Westerberg som lyfter fram en kommentar 

Karlfeldt gjorde till Stockholmsutställningen 1930: "Tekniken skall 

ha sin gång. Den fyller oss med känslor av kraft och fart, tidens 

vingsus är stolt".

Karl-Erik Forsslund (1872-1941)

De estetiska ideal som utvecklades av nittitalisterna lades av 

Forsslund till grund för en häftig kritik mot industrialismen för 

dess skövling av naturen, mekanisering av arbetet och urbanisering av 

människomassorna. Litteraturvetenskapligt har Forsslund behandlats i 

en uppsats av Bengt Brundin och idéhistoriskt av Bosse Sundin och 

Sten Lundwall. Westerberg framhåller i den opublicerade lieavhand-

lingen att Forsslund visserligen svärmade för bondelivet och var kri-

tisk mot maskinerna, men egentligen var ambivalent i sin hållning. I 

det positiva reformprogram som han framförde i sina böcker ville han 

åstadkomma en förening mellan stad och land. I dessa "skogsstäder" 

skulle maskiner få användas till sådant arbete som inte var glädje-

rikt och skapande.

Kompromissen mellan skog och stad var ett decentraliseringens pro-

gram. Westerberg påminner om släktskapet med utländska författare som 

William Morris och Pjotr Krapotkin. Fram mot 1914 tillägnar sig 

Forsslund en mer positiv inställning också till storindustrin: "Na-

turligtvis måste vi ha storindustri", skrev Forsslund i Hembygdsvård 

II (1914). "Bilen är ett härligt åkdon, flygmaskinen är en av männi-

skans vackraste skapelser, och de kan inte hemslöjdas. Det elektriska 

ljuset, den elektriska driften äro segrar och erövringar av stoltaste 

slag." Men allt hade sin rätta plats. "Ingen motor i aktern på en 

gammal kyrkbåt på Siljan - ingen motorbåt på åtskilliga mils avstånd 

från Stora Sjöfallet!"
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Selma Lagerlöf (1845-1940)

Hos Lagerlöf finns en betydligt mera positiv inställning till indu-

strin än den man möter hos Forsslund. Gunnar Ahlström (1942) redogör 

ingående för Lagerlöfs idévärld i boken om Nils Holgerssons underbara 

resa från 1906. Uppslutningen kring industrin hos Lagerlöf - Ahlström 

kallar verket "ett levande industriepos" - sätts i samband med vågen 

av nationalism omkring 1905. Det är med andra ord viktigt att stryka 

under att det är den svenska industrin Lagerlöf hyllar i folkskole- 

sagan.

Data- oeh elektronikkommittén inleder sitt slutbetänkande Datateknik 

och industriell förnyelse (SOU 1984:51) med en alexandrindikt av 

Lagerlöf; "Slåtterkarlarna på Ekolsund" från 1912. Slåtterkarlarna är 

mekaniska träfigurer framställda av Polhem åt förvaltaren på Ekolsund 

i syfte att undkomma utgifterna för den mänskliga arbetskraften. "Ro-

botarna" fungerar väl, men förvaltaren blir betänksam: "Blir den ej 

själv till trä, som måste träfolk sköta?", varpå han tappar kommandot 

och är nära att själv dödas av de mekaniska figurerna. I slutkommen-

taren säger Polhem till förvaltaren:

"Nu vet ni vad ett liv bland människor är värt 
Att folk folks glädje är, det fattar ni omsider, 
och jag får vara nöjd, att detta mål jag når".

Ulla-Britta Lagerroth tar i sin avhandling om Lagerlöfs 10-talsdikt- 

ning fasta på det som talar för att dikten är riktad mot mekanise-

ringen. De argument som gjorde förvaltaren betänksam var ju automa-

tionens förödande inverkan på det levande mänskliga, maskinens dödan-

de av själen. Lagerroth betonar detta i polemik med Stellan Arvidson 

som i sin Lagerlöfbok istället framhåller diktens slutrader;

"Men jag kan säga er, att först det nådens år, 
då ingen av dess tjänst en minskad lön befarar 
men ökat välstånd blott den minsta hydda får, 
så duktigt skördefolk sig åter uppenbarar.",

och menar att diktens tendens sammanfaller med den socialistiska ide-

ologin: Den dag de tekniska framstegen kommer alla till godo, då - 

och först då - är maskinkulturen av godo. Med Westerberg kan sägas 

att dikten förefaller självmotsägande eftersom de argument som gjorde
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förvaltaren betänksam rimligtvis kvarstår även om alla får del av det 

materiella välståndet. Frågan är hur Data- och elektronikkommittén 

tolkat dikten?

Amerikaskildrarna Berger (1872-1924) och Hallström (1866-1960) 

Amerikabilden i svensk skönlitteratur är av intresse eftersom man ge-

nom Amerikaskildringarna får en bild av författarnas syn på ett urba-

niserat samhälle. Lars Wendelius avhandling Bilden av Amerika i 

svensk prosafiktion (1982) redovisar inställningen hos Henning 

Berger, Per Hallström och en rad andra författare. Båda dessa förfat-

tare har dessutom blivit föremål för monografier - Lagerstedt (1963) 

om Berger och Arvidsson (1969) om Hallström. Berger är en av de stora 

Amerikaskildrarna med en förmåga att gestalta en urbaniserad livsin-

ställning och en förståelse för maskinkulturens skönhetsvärden, dvs 

storstadens yttre aspekter: bilar, lyxhotell, blänkande asfaltsgator 

och gnistrande ljusreflexer. Per Hallström däremot hatade "amerika- 

nismen" och reagerade starkt mot det materialistiska i denna livs-

stil. Påpekas kan att Hallström är en av de få författare som genom-

gått utbildning vid teknisk högskola.

Ludvig Nordström (1882-1942)

Uppgiften att litterärt gestalta det industriella framsteget sökte, 

av litteraturforskningen att döma, länge sin författare i Sverige. 

Westerberg visar att det hos K G Ossian-Nilsson, H Berger, S Lager-

löf, S Siwertz, samt några andra finns en begynnande, men villkorlig, 

positiv inställning före 1910. Det är dock inte fråga om någon konse-

kvent tillbedjan av maskincivilisationen. Troligen är det först med 

Lubbe Nordströms författarskap som Sverige får se industriframsteget 

i litterär gestaltning. Hos Nordström finns en närmast total uppslut-

ning kring tekniken, vilken inte bröts av världskriget, utan betrak-

tade tekniken som en den andliga utvecklingens avgörande förutsätt-

ningar. Gunnar Qvarnström ger i sin avhandling, Från Öbacka till Urbs 

(1954), en utförlig beskrivning av de idéer om församhälleligande och 

socialt samarbete som Nordström utvecklade i sina romaner. I den s k 

totalismen, världstadsläran, sågs tekniken som befrämjare av den and-

liga utvecklingen. Nordström såg allt med tekniska metaforer - staden 

som en maskin, ett organiskt helt där allt hänger samman och griper 

in i vartannat. Westerberg menar att Nordström i maskinerna såg guds-
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symboler vars historiska mission var att genom en total samordning 

sammansmälta mänskligheten till en enda kropp och själ. Qvarnström 

visar att författarprogrammets urbanism ändock höll industriskorsten-

arna på betryggande avstånd. Med ett psykologiskt analysperspektiv 

finner Qvarnström att det hos författaren finns en personlighetsklyv- 

ning mellan småstadens Scylla och världsstadens Charybdis.

Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967)

Hedenvind tillhör kretsen av tiotalister som i romanform utfört en 

sorts inventering av det svenska samhället i brytningen mellan nytt 

och gammalt. Örjan Lindberger (1945) och Lars Furuland (1963) har 

framhållit honom som den mest mångsidige och fängslande skildraren av 

det industriella genombrottet. Med "plastisk åskådlighet" har han vi-

sat både hur tekniken ingriper i människans öde och hur människan kan 

ingripa i den tekniska utvecklingen. Lindberger har betonat hur 

Hedenvind i flera av sina romaner utvecklar en solidaritetstanke som 

kan ses som en motsvarighet till Lubbe Nordströms samarbetsidé, men 

sedd från en radikalt annorlunda klasståndpunkt.

Hedenvind är en i detta sammanhang viktig författare eftersom han i 

sin produktion lyfter fram och gestaltar grundläggande teknikfiloso-

fiska problem. I romanen Järnets gåta (1921) ställs frågan om järnet 

(tekniken) varit till välsignelse eller förbannelse. Tolkningen av 

Hedenvinds svar skiljer sig något mellan olika litteraturforskare. 

Conny Svensson (1974) och Artur Lundkvist (1982) menar att Hedenvind 

flyttade över problemet på människan själv. Tekniken i sig är varken 

ond eller god, allt beror på syftet och användningen. Järnets gåta är 

med andra ord att det låter sig användas både för det goda och det 

onda, att det har en benägenhet att forma sig efter människan. Lind-

berger har en annan tolkning. Han menar att Hedenvind för resone-

manget längre: "Människans innersta önskan formas inte bara av henne 

själv; den beror också på hennes omgivning och dess idévärld, och 

dessa färgas både av hennes tekniska kunnande och av viktiga händel-

ser hon upplever". Problemet är således, både individuellt och so-

cialt. Här finns oklara punkter, men kanske har Lindberger satt fing-

ret på något viktigt. Hedenvind är svår att entydigt placera på en 

skala med motsatserna teknikbejakelse-teknikkritik. Samtidigt som han 

föregriper 30-talets maskinromantik är tekniken i sitt sociala sam-

manhang inte alltid kritiklöst accepterad.



Ernst Didring (1868-1931)

Om Ernst Didring och den triologi Malm, som denne utgav under 10- 

talet, har Mats Eklöf skrivit en avhandling (1975). Enligt Eklöf är 

Didring den förste svenske författaren som givit den moderna ingen- 

jörstypen en rangplats i litteraturen. Eklöf koncentrerar intresset 

till att frilägga grundsynen hos Didring i relation till industrin, 

kapitalismen och de sociala krafterna. I avhandlingen framställs för-

fattaren som en talesman för klassamarbetets ideologi; att hela fol-

kets resurser skulle samlas för att stärka landet. Gestaltningen av 

idén genomför Didring genom att skildra slutförandet av ett banbygge 

som resultatet av allas gemensamma ansträngningar. Westerberg fram-

håller att det verkligen är fråga om ett industriepos med våldsamt 

intensiva skildringar av de industriella krafterna.

Pär Lagerkvist (1891-1974)

Lagerkvist beskriver i ett prosastycke i Motiv (1914) en sportbil 

utanför ett hotell i en ordkonst som påminner om futuristernas. Svan-

berg (1968) tolkar den som en hymn till "underverket bilen", men på-

pekar samtidigt att stilen blir lödigare när bilen far bort från det 

dammiga hotellet till sollysta fält och kullar. I Karakhas avhandling 

(1978) finns en utförligare diskussion kring denna texts tillkomst 

och tolkning. I mycket kan man se Lagerkvists små noveller som prov 

på hans intresse för de tekniska föremålen som objekt för estetisk 

ordkonst och bildkonst. Efter världskriget tog Lagerkvist bestämt av-

stånd från industrialismens maskinkultur, påvisar Svanberg vidare. 

Lagerkvist härledde sin ångest ur mötet med nutidslivet... "Ångest, 

ångest är min arvedel".

Erik Blomberg (1894-1965) och Harry Blomberg (1893-1950)

Tanken att alla mäniskor står i ett allsidigt beroende av varandra, 

dvs den samhörighets- och församhälleligandeidé vi mött hos Lubbe 

Nordström, fanns också hos Erik Blomberg, och formades hos honom till 

ett utvecklingsoptimistiskt och kulturkritiskt program. Jan Stenkvist 

har ägnat sin avhandling om Blomberg, Den nya livskänslan (1968), åt 

ett närstudium av denna idévärld, som byggde på en monistisk orga-

nismtanke om enhet mellan människor, mellan människa och natur och 

mellan organiskt och oorganistiskt. Kritiken riktades mot de dualis-

tiska ideologierna, t ex kristendomen, till förmån för en utveck-
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lingstro som vilade på en speciell förståelse bl a av naturvetenskap-

ernas historia. Stenkvists uppgift var inte att exakt karakterisera 

Blombergs syn på den tekniska utvecklingen, men påpekar att det i 

synsättet också rymdes negativa konsekvenser av tekniken. Blomberg 

menade att människorna känslomässigt inte hunnit anpassa sig till sin 

nya mekaniserade, organisk tillvaro. De fortfor att leva med dualis-

mens ideologier och hade på grund av teknikens snabba framsteg in-

getts en falsk härskarmentalitet gentemot naturen. Denna förslavning 

under människans "inre naturkrafter" i förbund med maskinerna gav 

kriget som konsekvens. Människans uppfinningar kunde användas mot 

henne själv.

Mot bakgrund av Stenkvists analys kan man sluta sig till att Blomberg 

betraktade tekniken i sig som neutral. Den kunde få negativa effekter 

om människornas sociala utveckling hindrades av falska ideologier.

Det är en personlig utformning av en under mellankrigstiden vanlig 

synpunkt på relationen mellan teknik och människa - teorin om andlig 

eller kulturell eftersläpning som formulerades av Chicagosociologen 

William Ogburn 1922, (cultural lag).

Harry Blomberg hade åren runt 1920 en glödande tro på teknikens möj-

ligheter. Enligt Ahlberg ville han själv kalla sig ingenjörsromanti- 

ker. Espmark (1964) framhåller att H Blombergs diktsamling Jorden och 

jaget (1924) på ett intressant sätt föregriper flera av de fem ungas 

synpunkter och konstnärliga strävanden omkring 1930. Hos Sven Linnér 

(1954) framkommer hur diktaren målade ett paradis där teknik och 

idyll förenades.

Birger Sjöberg (1885-1929)

De första åren av tjugotalet brukar karakteriseras som idyllens år i 

svensk poesi. Snart skulle dock denna period ersättas av ett moder-

nistiskt kaos. En levande symbol för denna utveckling är Birger Sjö-

berg, som efter debuten med Fridas bok 1922 fyra år senare överraska-

de med samlingen Kriser och kransar. En samling som ansetts vara ut-

gångspunkten för en svensk poetisk modernism. Någon egentlig analys 

av Sjöbergs syn på tekniken och industrisamhället finns inte. En dikt 

i Kriser och kransar, "Industria collosale", sammanställer August 

Peterson (1944) med det han kallar Sjöbergs avståndstagande från
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kolartron på den moderna tekniken, och Gunnar Helén (1946) ser dikten 

som en drömfantasi som låter maskinkulturen besegras med dess egna 

vapen. Gunnar Axberger (1960) påpekar i en not att det i Sjöbergs 

diktning ofta framträder en motsättning mellan drömmaren och tekni-

kern. I ett diktutkast, som Axberger funnit, skall Sjöberg ha gett 

utlopp åt en känsla av att malas sönder i teknikens och effektivite-

tens tidsålder. Här finns troligtvis ett ämne som söker sin för-

fattare.

Arnold Ljungdal (1901-1968)

De politiska visionernas betydelse också för den skönlitterära ge-

staltningen av maskinerna illustreras väl av kommunisten Arnold 

Ljungdals diktning. I Jan Stenkvists bok över författaren - ursprung-

ligen en lieavhandling - framgår hur samhällssystemet blir den be-

stämmande faktorn när det gäller förhållandet mellan människa och 

teknik. Den glädje över maskinerna, som Ljungdal kunde uttrycka i 

sina dikter, var en inteckning i det utopiska framtidsbygget och det 

gav med andra ord utrymme också för ett hat mot den alienerande kapi-

talistiska maskinkulturen. I det socialistiska samhället skulle ma-

skinerna förvandlas från fientligt sinnade monster till människans 

lydiga tjänare. Stenkvists bok tillhör det fåtal som direkt syftar 

till att utforska en författares syn på tekniken och staden.

Artur Lundkvist (1906—)

En omfattande och central del av Kjell Espmarks avhandling Livsdyrka- 

ren Artur Lundkvist (1964) ägnas åt att belysa maskinmotivet och tek-

niksynen hos författaren. Avhandlingen utgör ett av de tyngsta bidra-

gen till analysen av teknikens ställning hos 30-talsförfattarna, inte 
minst genom sin diskussion av begrepp som primitivism och vitalism. 

Lundkvist, som av samtiden benämndes primitivist, föraktade inte ci-

vilisationen, men önskade samtidigt återknyta till naturen och den 

"sanna kulturen". Konkret innebar detta att Lundkvists modernism gav 

plats åt maskinen och storstaden i dikten: "Vi måste lära de nya ryt-

merna / hos de snabba, starka, stålglänsande maskinerna" skrev han i 

en dikt 1930. Mycken litteraturvetenskaplig energi har lagts ned på 

att spåra inspirationskällorna bakom denna motivförnyelse, och Esp-

marks framställning tillhör en av de främsta på området. Viktigast är 

dock avsnittet som behandlar temats särprägel hos Lundkvist. Espmark
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visar hur livsdyrkaren försöker inlemma tekniken i det mänskliga li-

vet, besjäla tekniken, och vidare hur författaren fogar in fabriks- 

kulturen i naturen. Hos Lundkvist gäller inga politiska systemkrite-

rier vid bedömningen av tekniken, men den fick inte vara ett själv-

ändamål. Tekniken skulle förbindas med människan och hennes tillvaro. 

Maskinerna skulle ges en själ, motsatserna människa-maskin förenas, 

och tekniken bli delaktig i det mänskliga livet. Lundkvist har, påpe-

kar Espmark, en ambivalens inför tekniken och ståndpunkten genomgår 

flera utvecklingsstadier, som dock sammanflyter i en syntes, ett för-

sök att utjämna spänningarna mellan det pastorala landskapet och 

fabriksstaden. Denna kompromiss mellan bonderomantik och maskindyrkan 

kallar Espmark pastoral teknikutopi. Industrialismen skall efterträ-

das av "ett land i vårgröna kläder". "Industrins roll i den pastorala 

utopin är given. Fabrikerna skapar de ekonomiska förutsättningarna 

för ett liv nära naturen, den mänskiliga och den grönskande." Fabri-

kerna blir således en väg till utopin. I sin senare produktion ser 

Lundkvist betydligt mörkare på tekniken, vilket framkommer i Lind-

bloms (1976) och Nordbergs (1981) böcker.

Harry Martinson (1904-1978)

Synteskravet fanns också hos Harry Martinson. Gunnar Tideström pekar 

i en diktanalys i Lyrisk tidsspegel (1967) på den dragningskraft som 

både det mest primitiva och det mest moderna utgjorde för Martinson. 

Ingvar Holm (1960) talar i sin stora bok om författaren att det hos 

honom fanns en strävan till "idyllfred" mellan teknik och natur, men 

han såg inte tekniken som en människornas förlossare på det sätt som 

Lundkvist framställde det. Visserligen fanns en dragning och en eg- 

gelse till teknikens fantastiska nyheter - han lekte med tekniska 

fantasier och funderade till och med på att bli uppfinnare. Det fanns 

dock en distans i Martinsons förhållningssätt. Holm visar att förfat-

taren intog en reserverad hållning till teknikbejakelsen som den 

framträdde vid Stockholmsutställningen 1930. Espmark (1964) menar att 

det hos Martinson fanns ett drag av teknologisk primitivism, en vilja 

att i syntesens form besegra maskinerna. Teknikkritiken i boken Verk-

lighet till döds från 1940 var obarmhärtig. Sådan ledde vägen fram 

mot dikteposet Aniara på femtiotalet med en rymdresa som inte var en 

segrande vetenskaps triumf utan en bankruttens färd. Avhandlingen om 

Aniara har skrivits av Johan Wrede (1965), som relativt ingående dis-
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kuterar innehållet i Martinsons tekniksyn. Wrede påpekar bl a att 

tanken om en framtida fullkomlig syntes av teknik och natur utgör ett 

av de mest allmänt förutsatta antagandena i mellankrigtstidens uto- 

pism och hänför den till en strömfåra som utgår från den romantiska 

filosofin. I anslutning till Lars Ulvenstam (1950) visar Wrede att 

Martinson med begreppet civilisation förknippade det onda, men för 

det goda reserverade "kultur". I analysen framkommer att diktverket 

har en etisk mission. Martinson vill mana fram en ny hederskodex, en 

konsekvensetik för att bedöma den tekniska civilisationen och den 

vetenskapliga teknologin. Han varnar för den blinda utvecklingen: 

"Förr ansågs det i alla fall att utvecklingen ledde någon vart. Nu 

heter det att den inte kan hejdas." Gunnar Tideströms och Tord Halls 

olika bidrag ger ytterligare läsanvisningar till detta poetiska för-

sök att tolka problemkomplexet människan-tekniken-livet.

Josef Kjellgren (1907-1948)

Genom Gerd Kvarts avhandling från 1979 har också förhållandet till 

tekniken hos en annan av de fem unga penetrerats. Kvart menar att det 

hos Kjellgren finns en grundläggande konflikt, en dialektik mellan 

arbetets glädje och arbetarens ångest. Bejakelsen och stoltheten över 

arbetet stod mot arbetarens främlingsskap i det kapitalistiska sam-

hället. Endast under vissa förhållanden kunde maskinarbetet anses 

glädjerikt - den socialistiska tendensen delade Kjellgren med Ljung-

dal. Kjellgrens mest maskinlyriska poem har titeln Maskinsång efter 

lång arbetslöshet och är intressant i så måtto att längtan till 

maskinerna var stor hos författaren inte minst på grund av att han 

befann sig på avstånd från dem. Han längtade från ett elände till 

maskinerna. Det omvända kunde också förekomma, som framgår i ett brev 

av Kjellgrens penna: "Fy fan, min vän, för maskinpoesin, när man så 

här dagligdags måste stå i den till knäna". Med hänvisning till samma 

psykologiska reaktion har litteraturvetare som Martin Lamm och Victor 

Svanberg förklarat svärmeriet för lantlivet hos romantikens författa-

re, och i Kågermans undersökning finns en mängd evidens för dylika 

spekulationer - "ju längre från ..., desto hängivnare ..." Gerd Kvart 

visar vidare att Kjellgrens attityd till maskinerna längre fram under 

30-talet blev mörkare, och jämför honom med den bild av fabriken som 

Elmer Diktonius gav uttryck för; en hänsynslös och tröttande grotte-

kvarn.
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Arvid Brenner (1907-1975, pseud för Helge Heerberger)

I sin avhandling om Arvid Brenners romaner visar Birgitta Ahlmo- 

Nilsson (1972) att dennes författarskap till stor del bör ses som in-

lägg i en diskussion om mekaniseringens och urbaniseringens konse-

kvenser för människan. Brenner ställde sig kritisk mot den nya män-

niskotyp som den industriella utvecklingen skapat, och han gjorde det 

på en delvis annorlunda grund än den vitalistiska och primitivistiska 

som fanns hos svenska författare. Brenner flyttade till Sverige från 

Nazi-Tyskland 1933 och tog med sig den kontinentala kulturdebatten 

och samtidskritiken. I romanen Stranden mitt emot (1953) lät han 

nazisten vara ingenjör och teknikdyrkare av en typ som Brenner själv 

stod främmande inför.

Karin Boye (1900-1941)

Med romanen Kallocain utgiven 1940 reserverade sig Karin Boye en cen-

tral plats bland de författare som kan komma ifråga i denna översikt. 

Men ytterst litet av litteraturvetenskaplig forskning har utförts 

kring denna del av hennes författarskap. Tivenius och Bouman (1961) 

anlägger ett psykologiskt perspektiv för tolkning av romanen och ser 

den som nyckeln till hennes inre. I övrigt får man vända sig till 

handböckerna på området, Linder (1965, 1966) och Brandell (1975), för 

kommentarer. Gunnar Ekelöf har fäst uppmärksamheten vid Boyes skild-

ring av det goda livet i slutet av Kallocain - det som fanns där den 

teknokratiska tillvaron till trots.

Ivar Lo-Johansson (1901—)

Ivar Lo har i sin produktion gestaltat flera olika teman som på oli-

ka sätt belyser teknikens sociala betydelse - urbaniseringen ("Kungs-

gatan"), mekaniseringen, byråkratiseringen, sårbarheten ("Traktorn") 

och den tekniska arbetslösheten ("Elektra"). I litteraturkritik och 

-vetenskap har särskilt Traktorn (1943) givit upphov till tolknings-

problem, och litteraturen, Oldberg (1957), Edström (1976) och Furu-

land (1976), innehåller hela kapitel om denna bok. Tyngdpunkterna 
ligger lite olika i de nämnda böckerna men ur dem kan följande upp-

fattning extraheras. Traktorn är en mäktig skildring av jordbrukets 

industrialiseringsprocess. Romanen är ytterst ett försök att finna 

och beskriva den nya människan; hon som formats av den nya gemenskap-

en, av församhälleligandet och samarbetet, av det ömsesidiga beroende
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som finns mellan människor vilkas liv griper in varandra som kuggarna 

i ett urverk. Detta var Ivar Los litterära program, men under skapar- 

processen blir andra frågor avgörande. Särskilt införandet av ny tek-

nik undergräver gemenskapen, och under romanens gång misslyckas det 

litterära programmet. Människorna hinner inte lära sig att leva med 

sina uppfinningar lika fort som hon tillverkar dem. Gemenskapstanken 

lider nederlag och istället blir det sabotören, avvikaren som tecknas 

med hatets klarsyn, med en sympati för det irrationella hos individ-

en.

Folke Fridell (1904—)

En författare med långvarig erfarenhet av industriarbete är Folke 

Fridell. I Rolf Bloms avhandling (1978) framkommer att Fridells pro-

duktion före 1960 kan ses som ett anatema över teknokratin med en 

filosofi som gränsade till maskinkrossarens. Arbetarna framställdes 

som slavar under maskinerna. Kravet att vara med och bestämma liknar 

Ljungdals, men det finns hos Fridell också inslag som påminner om 

Martinsons idyllfred. Försynt och stilla, på det sätt maskinen kom 

till användning av bonden och på sjukhusen, skulle den kunna komma i 

människornas tjänst.

Gunnar Ekelöf (1907-1968)

I en mycket driven och uppmärksammad analys av Ekelöfs ^O-talsproduk- 

tion visade litteraturkritikern G Printz-Påhlson (1958) att dennes 

diktning gav uttryck för en hållning som i idéhistoriska sammanhang 

brukar benämnas teknologisk primitivism, dvs att människorna var 

lyckligare på betydligt primitivare stadier. Per Hellströms avhand-

ling från 1976 försöker utvidga analysen av Ekelöf på denna punkt. I 

Strountesdiktningen finner Hellström en skarp vidräkning med tekno-

kratmentaliteten. Den tekniska utvecklingen är överdriven på det and- 

hade utvecklats ensidigt materiellt. Men det är inte fråga om en to-

tal primitivism hos Ekelöf. Han längtar visserligen tillbaka, men 

önskar att framtiden skall kunna hämta något av det gamla och förena 

med det goda nya. Hellström beskriver det som ett framåtskridande i 

spiralrörelsens form. Även här möter vi alltså kravet på en syntes, 

en förening av det primitiva och det civiliserade. En förening som 

Ekelöf menade skulle bli möjlig om känslan gavs lika stor uppmärksam-

het som förnuftet.

181



Göran Palm (1931—)

Lars-Göran Malmgrens avhandling Göran Palms LM-böcker (1977) ar till 

sin huvuddel en undersökning av hur böckerna mottogs på verkstadsgol-

vet och fungerade i opinionsbildningen i fråga om industriarbetets 

värde. I böckerna ger Palm uttryck för en utpräglat politisk syn på 

tekniken, en syn som han delar med författare som Arnold Ljungdal och 

Folke Fridell. Först när arbetarna själva "tagit över" kan arbetes 

värde återupprättas och flykten från arbetet i fritidskult och dag-

drömmar avbrytas.

AVSLUTNING

Redan denna korta översikt visar att tekniken är ett viktigt inslag i 

många svenska författarskap. Med utgångspunkt i det skönlitterära ma-

terialet har litteraturforskarna försökt att analysera, tolka och be-

skriva författarnas skiftande attityder till tekniken och de sam-

hällsförändringar som följt i dess spår. Där finns också början till 

ett humanistiskt forskningsperspektiv på tekniken.

Ett första stråk berör tekniken som inspirationskälla för författarna 

i deras symbolspråk, bildspråk och andra stilmedel. Hit hör också 

tekniken som en förutsättning för läskultur och spridning av littera-

tur.

Ett andra stråk berör tolkningen och analysen av de idéer som förfat-

tarna uttryckt om tekniken. Analyser som arbetar med inklusiva be-

grepp som bejakelse och kritik kan synas enkla, men stöter ofta på 

problem när konkreta författarskap behandlas - inte bara på grund av 

att författare byter ståndpunkt över tiden. Primitivismbegreppet 

(Printz-Pählson, Espmark, Boethius, Hellström) ger vissa nyanser, men 

man har bara delvis lyckats med att närmare studera de idéer som 

starkast lyser igenom; dels tanken om teknikens församhälleligande 

funktion, att tekniken tvingar fram antingen det goda eller överorga-

niserade samhällets sociala samarbete, dels tanken om en syntes, en 

kompromiss mellan människa, teknik och natur, den pastorala utopi 

Kjell Espmark talar om. Litteraturvetenskapen behöver utveckla ana-

lysredskap som kan hantera "församhälleligandet" och "kompromissen", 

och sannolikt är detta i stor utsträckning beroende av ett betydligt
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mera elaborerat och differentierat teknikbegrepp. Kritik eller beja- 

kelse gäller sällan tekniken i generell mening. Medan uppfinnings- 

verksamhet med dess fria och konstnärliga inslag sällan ger upphov 

till negativa attityder förefaller motsatsen gälla icke-skapande, ut-

övande tekniska verksamheter.

Ett tredje stråk gäller att förklara varför olika författare utveck-

lat ett specifikt förhållningssätt till tekniken. Här har idén om 

sublimering, längtan efter det ouppnåeliga, ofta exploaterats (Svan-

berg, Kågerman, Kvart). Betydligt mera komplicerad är den schumpete- 

rianska omvandlingsanalys som Gunnar Ahlström lade till grund för sin 

förståelse av genombrottsförfattarnas syn på det tidiga industrisam-

hället. För litteraturforskningen återstår att beskriva och analysera 

tekniksynen i författarskapen efter andra världskriget. Eller kan det 

vara så att det från 40-talisterna och framåt inte finns material för 

detta? Hur skall man i så fall kunna förklara detta? Hur ser den lit-

teratur ut som produceras i det högteknologiska, postindustriella 

samhället?

FÖRFATTARNA OCH TEKNIKEN I LITTERATURFORSKNING OCH LITTERATURKRITIK 

BIBLIOGRAFI 1950 - 1984

Bibliografin har upprättats efter en genomgång av (1) tillgängliga 

bibliografier över svensk litteraturvetenskap och kritik (dessa för-

tecknas nedan); (2) ordinära bibliografiska hjälpmedel som Svensk 

bokkatalog och Svenska tidskriftsartiklar från 1950; och (3) avhand-

lingar i svensk litteraturvetenskap och avhandlingsrecensioner i ve-

tenskapliga tidskrifter.

I bibliografin har, som framgår av rubriken, även medtagits arbeten 

som inte gör anspråk på vetenskaplig status. Här ryms med andra ord 

litteraturkritik och även ett antal artiklar av anekdotisk karaktär. 

Den angivna tidsgränsen från 1950 gäller den systematiska genomsök-

ningen av olika bibliografiska hjälpmedel. I bibliografin har medta-

gits all litteratur som framkommit i undersökningen oberoende av 

tillkomstår. I relation till översikten är bibliografin dessutom vi-

dare i så måtto att den också upptar litteratur om författare före 

August Strindberg.
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HANDBÖCKER, BIBLIOGRAFIER

Hela perioden behandlas i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 

del II-IV (1959) med fortsättningen Fem deoennier av nittonhundra-

talet av E Hj Linder (1965-1966). En selektiv bibliografi inriktad på 

standardverken över författare 1870-1970 finns i Brandell/Stenkvist 

Svensk litteratur 1870-1970 (1974-75). Den fullständiga bibliografin 

återfinns i Samlarens årsbibliografier. En lättillgänglig bibliogra- 

fisk handbok är Palmqvist/Grandin Svenska författare (1967). En 

forskningsöversikt över de under 1970-talet tillkomna avhandlingarna 

i litteraturvetenskap finns i Ulf Wittrocks Svensk litteraturveten-

skap 1970-1977 (1979). Uppgifter om recensioner av den nedan förteck-

nade, i bokform publicerade, litteraturen finns i Svenskt författar- 

lexikon 1900-1975 (bd 1-7). Där finns även elementära data om förfat-

tarna.
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Noter

1 För arbetets genomförande står jag i tacksamhetsskuld till ett 
flertal personer; särskilt Martin Kylhammars och Lars Furulands 
kritik och synpunkter har varit till hjälp.

2 Primitivism är ett begrepp som i litterära sammanhang kan använ-
das med svävande betydelse. Enligt Svensk uppslagsbok (1957) är 
företrädarna för p. "i allm antiintellektualister, som utdöma den 
enl deras mening mekaniska kultur, som följt på Västerlandets in-
dustrialisering, och som binder den enskilde med en rad konven-
tionella regler och bud, särskilt i fråga om den sexuella." Jfr 
kommentaren vid Göran Printz-Påhlson i bibliografin.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fransk filosof och samhälls- 
teoretiker som 1750 riktade en häftig anklagelse mot kulturen och 
lovprisade naturlivet och den primitiva människan. Civilisationen 
med dess betonande av det intellektuella samt det mondäna stads-
livet hade bragt lidande över människorna.

3 Fem unga är titeln på en "unglitterär antologi" som 1929 utgavs 
av Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martin-
son och Gustav Sandgren. "De fem unga" brukar användas som be-
teckning för den grupp som dessa författare bildade och som gjor-
de en viktig insats i 1930-talets svenska litteratur.

4 Max Nordau (1849-1923), tysk-ungersk förf av judisk börd, från
1880 bosatt i Paris som prakt läkare, mest känd som kulturkriti-
ker. Hans skrifter översattes snabbt till svenska (Konventionella 
nutidslögner 1884, Paradoxer 1885)

5 Av enkelhets- och utrymmesskäl har jag avstått från att ange för-
lagsort. Jag ser inte det meningsfulla i att skriva "Stockholm" 
vid i stort sett varje titel. Undantag finns, men förlagsort un-
derlättar på inget sätt identifieringen av titlarna i bibliogra-
fin. Förlagsort är däremot nödvändig i förteckningar som upptar 
internationell litteratur. Med ytterst få undantag finns titlarna 
i bibliografin med i Svensk bokkatalog eller Svenska tidskrifts-
artiklar. För avhandlingar, ej utgivna på förlag, har universi-
tetsort uppgivits.
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