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Abstract 

The aim of this essay, As only the deceived one can love, is to investigate the city character in 

the book Mina drömmars stad (City of dreams) by swedish author Per Anders Fogelström. I 

will do this by using narratology and making a narrative analysis of the city as a protagonist, 

with help from Jimmy Vulovic’s Narrativanalys (”narrative analysis”) and Claes Göran 

Holmberg’s & Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion (”epic analysis – an 

introduction”). All of these three theorists use the narratological tool-box of Gérard Genette, 

and I will use his tools in this essay as well. By doing this I will try to point out what this 

kind of personification of the city does to the story, and how it affects the readers point of 

view. One of the steps of the narrative analysis is to seek for information about the 

protagonist in its own environment, to see if there are any hidden clues about the identity of 

their character. In his book A universe of the mind – A semiotic theory of culture, Jurij M. 

Lotman writes about the semiosphere of the home, and how the ultimate place to seek for 

details about someone’s character is in someone’s home environment or surroundings. He 

demonstrates his thesis by analyzing the meaning of different homes in Michail Bulgakov’s 

The Master and Margarita. Even if I try to read the city as a main character in City of 

dreams, it is inevitable that the city is also a stage, a scene and the environment where the 

story takes place. In the end of my analysis I will look to the environment of the city to try to 

draw conclusions about who this city of dreams really is. 

 

Key words: Narratology, narrative analysis, the semiosphere, Per Anders Fogelström, 

Mina drömmars stad, City of dreams, home, environment, A universe of the mind – A 

semiotic theory of culture 
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1. Inledning 

Senare skulle han undra om han glidit in i staden alltför lätt och 

motståndslöst, på något sätt blivit lurad. Staden borde ha visat sitt rätta 

ansikte redan från början: det ogästvänliga och skoningslösa. Han borde 

ha blivit sparkad ut långt bortom tullportar och flottbroar, borde ha 

tvingats att smyga in gång på gång – tills han blivit tillräckligt listig och 

säker.1 

Trots att det bedrivits mycket forskning om Per Anders Fogelströms litteratur är det svårt att 

hitta vetenskapligt material om Mina drömmars stad som handlar om någonting annat än 

Stockholmsromantik, Södermalms historia och författarens egen efterforskning. Intresset för 

Fogelström tycks främst ha riktats mot hans arbetens historiska kontexter, politiska ramar och 

halten av självbiografiska inslag i hans romaner. Född och uppvuxen i Stockholm har dessa 

frågor fascinerat även mig otroligt mycket, men mer än någonting annat har jag drabbats 

något oerhört av Fogelströms sätt att skildra människoöden. Det finns någonting i hans 

karaktärsskildringar och hans komposition av små ord och stora känslor som gör mig djupt 

berörd. I min läsupplevelse av Mina Drömmars Stad förundras jag ständigt över hur det inte 

tycks finnas en enda karaktär (och de är många) utan en viktig funktion för berättelsens 

utveckling. På något sätt har författaren mer eller mindre medvetet lyckats med att skildra så 

pass många personer utan att en enda av dem känns överflödig, och vi tycks komma varje 

karaktär väldigt nära inpå livet med till synes enkla medel. Jag har funderat mycket över hur 

detta kommer sig. Har det med textens uppbyggnad att göra, eller har jag helt enkelt svårt att 

se nyktert på texten för att jag själv är stockholmare och så bekant med de omgivningar som 

Fogelström beskriver? Vad som också fascinerade mig var den ständiga kluvenhet som också 

hör ihop med karaktärsskildringarna. I Mina drömmars stad möter man sällan absoluta 

känslor som glädje, ilska och förtvivlan utan att de vägs upp av ett andra perspektiv, och det 

finns få exempel på förtryckare som inte själva blivit utsatta för förtryck. För att komma till 

botten med min egen nyfikenhet kring Fogelströms karaktärsskildringar och på något sätt 

förena dessa iakttagelser ville jag göra en undersökning av narrativet i Mina drömmars stad, 

och där stötte jag på mitt första problem. Var skulle jag börja? Vem eller vilka av bokseriens 

karaktärer var mest lämpade för min undersökning? Vad var det jag egentligen vill sätta 

fingret på?  

																																																								
1 Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad (Stockholm: Bonniers, 1960), s. 14. 
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Det var då som jag slogs av tanken på att staden i sig kan läsas som huvudkaraktär. Ständigt 

personifierad och besjälad verkar stadens med sitt väsen som en bordun till grund för de 

övriga narrativen, och harmoniserar mer eller mindre med berättelsens övriga karaktärer. I 

ramen för berättelsen om den unge Henning som anländer till Stockholm i mitten av 1800-

talet i hopp om en ljusare framtid än den som den fattiga landsbygden erbjudit honom pågår 

ständiga förändringar i stadens skepnad. Genom staden får vi ta del av bokens karaktärer och 

det är på stadens villkor som människorna lever sina liv. På stadens premisser får vi möta 

lidande, men även mod, glädje och hopp hos de som bor där. I den här uppsatsen har jag 

därför bestämt mig för att rikta in min narratologiska undersökning på staden, som hos Per 

Anders Fogelström får sitt ansikte i form av Stockholm.  

 

2. Syfte och frågeställning 

I Mina drömmars stad finns återkommande beskrivningar av staden som någon som gör eller 

vill något. I denna uppsats kommer jag att läsa staden som huvudkaraktär i den första delen i 

stad-serien, Mina drömmars stad. Jag kommer att lyfta fram stycken ur boken där staden 

framträder som en egen karaktär och använda som underlag för att göra en karaktärsanalys av 

den stad som beskrivs för att besvara dessa frågeställningar:  

- På vilket sätt framställs staden som en karaktär i Mina drömmars stad?  

- Hur interagerar den karaktären tematiskt med de övriga karaktärerna som finns med i den 

här berättelsen?  

- Vad kan staden i egenskap av miljö ge oss för information om staden i egenskap av bokens 

huvudkaraktär? 

 

3. Teori och metod 

Narratologi 

Till hjälp för min undersökning kommer jag att använda mig av boken Narrativanalys av 

Jimmy Vulovic och Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsons bok Epikanalys, med fokus 

på avsnitt som berör karaktärsskildringar. Författarna till dessa böcker bygger sina 

narrativanalyser med hjälp av Gérard Genettes narratologiska begreppsformulär och boken 

Narrative Discours: An essay in method. Till uppsatsen kommer även jag att ta stöd av 

Genette och boken Narrative Discourse Revisited, en uppföljare till förlagan där Genette går i 
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dialog med sig själv för att förtydliga och motivera sina teorier utifrån kritik mottagen av 

andra teoretiker som Mieke Bal, C. J Van Rees och Dorith Cohn. Det råder ofta 

meningsskiljaktigheter om vad narratologin egentligen gör för nytta för den moderna läsaren, 

då den kan anses bromsa den lustfyllda läsningen.2 Precis som Genette själv gör i sin bok så 

går narratologer gärna i dialog med varandra för att motivera sina val av begrepp och 

modeller som lämpar sig bäst för att kartlägga ett narrativt landskap. Genette har utvecklat 

sina teorier med hjälp av exempel från Proust och det ”proustianska” sättet att skriva, vilket 

han menar utmärker sig särskilt när det kommer till textens temporala och spaciala 

omfattningar.3 Hans narratologiska teorier har framhållits och även ifrågasatts när det 

kommer till hur man ska arbeta med narrativanalyser. I den här uppsatsen kommer jag 

använda mig av Genettes begrepp för att markera avståndet mellan berättarrösten och staden 

för att undersöka hur den berättartekniska konstruktionen påverkar upplevelsen av stadens 

karaktär i Mina drömmars stad. Litteraturteoretiker Jonathan Culler förklarar i sin bok 

Literary Theory – A Very short introduction hur moderna teoretiker tenderar att använda 

narratologi och narrativanalyser i första hand till att urskilja och tolka gruppidentiteter, inte 

minst inom queerteori eller feministisk teori.4 Narratologin fungerar alltså både som teori och 

som metod för att visa på narrativets potential, och finns till för att hjälpa oss att få ut så 

mycket information som möjligt av texten i fråga.5 På så sätt hjälper det läsaren att undersöka 

vad en individ kan berätta om ett kollektiv med hjälp av identifikation, vilket är det 

grundläggande momentet när det kommer till frågor om representation.6 Styrkan i en lyckad 

representation ligger i en skicklig kombination av singularitet och exemplifikation, det vill 

säga ett enskilt exempel som berör en större grupp.7 Narratologin är vanligtvis det första som 

undersöks för att urskilja med vilka grepp och troper man kan skildra universella känslor och 

tillstånd, komprimerade i en karaktär. 

Med hjälp av Jimmy Vulovics Narrativanalys ska jag göra en karaktärsanalys 

av staden. Jag kommer att låna rubrikerna från hans analysmodell för att undersöka stadens 

karaktär utifrån till exempel direkta definitioner, karaktäriserande handlingar och språk för att 

ta reda på om vad det kan säga om stadens karaktär. Holmberg och Ohlsson förklarar i 

																																																								
2 Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited, (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1988), s. 8. 
3 Genette, 1988 s. 12. 
4 Jonathan Culler, Literary theory: A very short introduction, (Oxford: Oxford University Press, 
1997), s. 112. 
5 Ralph Müller, ”Rhetoric and narratology”, Language and literature 22:3, (Sage: University of 
Fribourg, 2013),  s. 171. 
6 Culler, 1997, s. 114. 
7 Culler, 1997, s. 112.	
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Epikanalys hur en karaktär eller en litterär gestalt inte nödvändigtvis måste vara en fysisk 

karaktär. En gestaltning kan göras med hjälp av ett ting och te sig mer abstrakt än en person 

med ett för och efternamn. Det enda som sätter gränserna för hur någonting kan gestaltas är 

den egna fantasin.8 Det är ibland lätt hänt att man förvirrar sig i användning av begreppen 

gestalt och karaktär när man undersöker karaktärsanalyser.  

En gestalt kan vara mer av en figur med en särskild karaktär, men en karaktär kan också 

fungera som en gestaltning av någonting. Som med flera av de narratologiska begreppen är 

det svårt att ge renodlade förklaringar och begreppens användning kan variera från fall till 

fall. För att undvika förvirring kommer jag i den här uppsatsen att utgå från att en gestalt är 

mer av en statisk, abstrakt och symbolisk karaktär, och att en karaktär är en unik person med 

komplexa karaktärsegenskaper som är formbar på sina egna villkor.  

 

Retorik, narrativ och semiosfären 

Det sista momentet i Vulovics karaktärsanalys är att se till en karaktärs miljö för att 

undersöka vad den kan berätta om karaktären i fråga. Den miljö som karaktären befinner sig i 

kan gömma viktiga ledtrådar om dennes inre. Miljöbeskrivningar kan arbeta förstärkande för 

berättelsen och bidra med förutsättningar för en karaktärsutveckling. För de människor vi får 

följa i Mina drömmars stad är staden mer än bara en karaktär. Den är också en scen där 

människornas livberättelser utspelar sig, en miljö som formar dem och deras hem.9 Med hjälp 

av den estniske litteraturteoretikern Jurij M. Lotmans teori om ”the semiosphere” kommer jag 

i slutet av min analys att fördjupa mig i stadens miljö för att se om den eventuellt kan tillföra 

någonting nytt till min undersökning av stadens karaktär. ”The semiosphere” eller som jag 

kommer att kalla det på svenska – semiosfären – är den sfär som bildas i litteraturen tack vare 

teckens interaktion med varandra.10 Teorin är inom litteraturvetenskap främst formulerad av 

Lotman men varianter av den förekommer även inom en rad andra forskningsområden. I 

boken A universe of the mind – A Semiotic theory of culture, ägnar Lotman ett kapitel åt att 

undersöka semiosfären utifrån en analys av hemmet i Michail Bulgakovs Mästaren och 

Margarita, där olika sorters hemmiljöer har en omfattande symbolisk betydelse för 

berättelsen. Han redogör för hur Bulgakov använder spatiala termer för att uttrycka icke-

spatiala fenomen genom att tolka hemmet som ett uttryck för karaktärernas egna 

																																																								
8 Jimmy Vulovic Narrativanalys (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 64-65. 
9 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 63. 
10 Jurij M. Lotman, Universe of the Mind - A semiotic theory of culture (Bloomington: Indiana 
University Press, 1990) s. 188. 
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värderingar.11 Det fysiska rummet i egenskap av hemmiljö läses här som ett uttryck för 

karaktärens inre. Genom en studie av denna hemmiljö förväntas vi alltså kunna hämta 

information om en karaktär med hjälp av en semiotisk läsning. Bulgakov skildrar ett samhälle 

där kulturen är tätt sammanflätad med människans privatliv, där den sanna kulturen utövas i 

människans eget hem utan påtryckning från omvärlden. Det privata hemmet agerar här ett 

facit för vem du är och organiseringen av hemmet blir därför ett viktig semantiskt element för 

det kulturella utrymmet.12 När dessa element arbetar tillsammans och bildar en helhet kallas 

den för semiosfären. 

 

Statiska och dynamiska karaktärer 

Ju mer komplex och föränderlig en karaktär är desto verkligare och mer äkta upplevs den. 

Detta kallas för en dynamisk karaktär.13 Två exempel som brukar få demonstrera den sortens 

karaktärer är Emma Bovary i Gustave Flauberts Madame Bovary och Raskolnikov i Fjodor 

Dostojevskijs Brott och straff14. I Brott och straff följer vi den unge studenten Raskolnikov, 

vars skiftande karaktär beskrivs så detaljerat att läsaren snart själv upplever att den befinner 

sig tillsammans med honom i hans feberdrömmar, osäker på vad som faktiskt sker i hans 

verkligheten och i hans fantasi. Läsaren leds med in i hans påbörjade och ofta oavslutade 

tankegångar i stunder av både tveksamhet och övertygelse. Dessa ständiga rörelser fram och 

tillbaka gör karaktären desto mer dynamisk, desto mer levande och desto mer opålitlig. Det 

bidrar också till läsarens egen aktivitet, att ständigt försöka urskilja dessa skiftningar hos 

karaktären. I detta exempel är det beskrivningar av huvudkaraktärens skiftande inre som 

utgör en komplexitet, medan de yttre attributen förblir så gott som oförändrade. Raskolnikov 

är och förblir en lång, blek yngling med ett rikt inre liv. 

Motsatsen till den dynamiska karaktären är den statiska karaktären. Denna sorts 

karaktär genomgår inte någon inre utveckling utan är underordnad berättelsens utveckling.15 

Samtidigt kan den statiska karaktären vara en effektiv stöttepelare för berättelsens utveckling. 

Ett snabbt sätt att karaktärisera någon eller något kan till exempel vara att använda sig av en 

analogisk förstärkning i namngivningen, det vill säga att namnet som tilldelas en karaktär 

																																																								
11 Lotman 1990, s. 189. 
12 Lotman 1990, s. 190. 
13 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61. 
14 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61. 
15 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61.	
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säger oss någonting om dess egenskaper.16 I fallet Mina Drömmars Stad är det här en viktig 

detalj för faktas samverkan med fiktionen. Namnet Stockholm är redan givet och sätter en 

prägel för vår berättelse. Fogelström har valt att utnyttja detta till berättelsens fördel. En 

verklig stadsmiljö är rik på analogier när det kommer till namngivningar av områden i staden. 

Norr mälarstrand ligger norr om Mälarens strand och Åsöberget är berget i slutet av 

Åsögatan. Miljön är alltså rik på möjligheter att använda och detta styr till viss del också det 

fiktiva porträttet av staden. Vad man kan konstatera att den staden befinner sig under en 

ständig förändring till det yttre i takt med att nya hus byggs och gamla rivs, och berättelserna 

om de som bor i staden står ständigt i relation till stadens fysiska förändring. Samtidigt 

tillskrivs staden en egen vilja och egna egenskaper. Frågan jag vill reda ut är om stadens 

karaktär genomgår en inre utveckling. 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 

Per Anders Fogelström 

I de flesta av Fogelströms böcker ligger stadens väsen till grund för berättelsen. Hans 

romaner om Stockholm har en särskild stark karaktäristisk atmosfär. Trots sitt omfattande 

arbete om Stockholms historia och mängden utgivna verk är Fogelström inte särskilt 

uppmärksammad i utländsk kanon, kanske som en följd av romanernas geografiska 

platsbundenhet17. Även här i Sverige hamnar hans litterära verk ofta i skymundan och det 

talas mer om honom som en samlare, en samhällsaktivist eller journalist. Genombrottet fick 

Fogelström 1951 när han gav ut boken Sommaren med Monika, som sedan blev till film 

under regi av Ingmar Bergman. Romanen gav upphov till ett mindre wertherfenomen och 

inspirerade ungdomar att lämna staden och pröva på ett liv i skärgården.18 Fogelström kom 

dock att hamna i skymundan bakom Bergmans internationellt uppmärksammade namn, och 

står ibland inte omnämnd i filmens eftertexter. Samtidigt har han kommit att bli en folkkär 

figur, uppmärksammad bland sina läsare som författaren som berättar de bortglömda 

människornas historia. Hans bidrag till forskningen om Stockholms historia har varit oerhört 

betydelsefull och allt hans samlade material finns bevarat på Stockholms Stadsmuseum för 

besökare att ta del av i form av över hundra litterära verk, fotografier och arkeologiska 
																																																								
16 Vulovic 2013, s. 65-66. 
17 Rochelle Wright, World Literature Today, 54:2 (Oklahoma: Board of Regents of the University of 
Oklahoma, 1980) s. 295. 
18 Karl-Olof Andersson, Per Anders Fogelström - Ett liv för Litteraturen, freden och miljön 
(Stockholm: Stockholmia förlag, 2012) s. 8.	
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ritningar.19 Att hans litterära status inte anses mer märkvärdig kan också tolkas utifrån bristen 

på vetenskaplig forskning kring hans författarskap. Den enda doktorsavhandlingen som finns 

om stad-serien är utförd vid Sorbonne i Paris av Ingela Guerren-Thurén år 1994.20 

Avhandlingen omfattar över 200 sidor och innehåller en mängd dokument som bidrag från 

olika bibliotek och museer runt om i Sverige samt bifogade kommentarer från Fogelström 

själv.  

Den största delen av Fogelströmforskningen har fokuserat på relationen mellan 

fakta och fiktion i hans romaner. Intresse har främst riktats mot trovärdigheten i återgivandet 

av verkens historiska kontexter. Till följd av detta har det också forskats mycket kring halten 

av självbiografiska inslag i berättelserna om Stockholm. Dels beror detta på fascinationen för 

det självupplevda i hopp om att urskilja en implicit författarröst.21 I sin kandidatuppsats Den 

levande staden skriver Susanne Qvist om hur forskningen inriktat sig mer på biografi än 

vetenskapliga teorier, och att detta är berättigat för att författaren hämtat sin främsta 

inspiration från sitt eget liv och sina egna erfarenheter.22 Qvist ger exempel från Fogelströms 

sista utgivna roman Hem, till sist där huvudkaraktären Per försöker orientera sig i stadslivet 

och finna sin plats i samhället. För den som är bekant med Fogelströms bakgrund kan 

liknande kopplingar göras kring den unge August i Mina Drömmars Stad. August är Henning 

och Lottens förstfödda barn, som gör en klassresa från sin arbetarfamilj till en borgerlig 

familj och plötsligt finner sig i någon form av mellanförskap i sin egen hemstad. Ordet 

mellanförskap används vanligtvis som benämning för människor som växer upp i en kultur 

med föräldrar som vuxit upp i en annan. I en allt mer globaliserad värld är det många som 

finner sig växa upp med dubbla kulturarv. Detta kan skapa känslor av utanförskap men också 

bidra till en upplevelse av ökad samhörighet, beroende på vad man sätter sig själv i relation 

till.23 Då upplevelsen av att befinna sig mellan olika dikotomier kan bidra till en kluven 

identitet och påverka behovet av kulturell och social gemenskap, oavsett område, så kan ordet 

mellanförskap vara ett funktionellt uttryck även när det kommer till frågor om klass. August 

brottas hela sitt liv med de skyldigheter han upplever sig ha gentemot sina båda 

																																																								
19 Sören Lindström, Låt andra röster tala, andra röster redovisas, (Stockholm: Stockholmia förlag, 
2017), s. 3. 
20 Ingela Guerrien-Thurén, Le cycle romanesque Ville de Per Anders Fogelström – Une méditation 
littéraire, (Paris: Université de Sorbonne, 1994). 
21 Holmberg & Ohlsson 2012, s. 82. 
22 Susanne Qvist, Den levande staden, en retorisk studie av Mina drömmars stad, (Uppsala: Uppsala 
universitet, 2013), s. 10. 
23 Johan Nikula, Mellanförskap – svenskhet, ursprung och invandrarskap (Stockholm: Stockholms 
universitet, 2011), s. 6. 
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klasstillhörigheter, en kamp som Fogelström själv skildrat i anekdoter från sin egen 

uppväxt.24 Fogelström saknade själv en fast punkt i tillvaron tidigt i sitt liv då hans familj 

befann sig på resande fot från St:Petersburg. Under ett stopp i Finland beslöt sig hans far för 

att lämna familjen och resa ensam till USA, och återförenades aldrig med familjen igen.25 

När Fogelström äntligen landade med sin mor i Stockholm kom staden för honom att bli 

ovärderlig, i egenskap av en efterlängtad plats att få kalla för hem. Stadens betydelse i hans 

eget liv kom sedan att leda honom in på forskningen om staden som ett rent fenomen. I Hem, 

till sist uppmärksammas även huvudkaraktären Pers första möte med litteraturen och 

litteraturens betydelse, och i Mina drömmars stad skrattar grannungarna åt Augusts enorma 

läslust.26 Fogelström har själv hävdat att han som författare haft en ambition att undvika 

användning av direkt självbiografiska inslag i sina romaner.27 Trots det kan man bara genom 

att studera dessa båda karaktärer urskilja spår av de främsta kännetecknen för hans 

författarskap: hans ständiga kluvenhet, hans stora kärlek till litteraturen och hans eviga 

hemlängtan till sina drömmars stad, Stockholm. 

  

En roman mellan genrer 

Mina drömmars stad är den första boken i stad-serien. Dessa romanerna korsar lite olika 

genrer, så som den moderna romanen ofta gör. Dels är det en realistisk familjeroman som 

följer utvecklingen hos en särskild ätt och deras liv, och samtidigt är det en historisk roman 

som ska skildra Stockholms historia.28 Totalt utgörs stad-serien av fem delar och utspelar sig 

under ungefär hundra år. Stora delar av böckerna bygger på ett reportage-aktigt återgivande 

av historiska händelser, och det finns därför en hel del fakta som präglar fiktionen. De 

realistiska författarna arbetar mer med ”showing” än ”telling”, vilket betyder att de är 

sparsamma på de värderande orden.29 Att visa istället för att berätta är en gyllene regel, också 

för den som arbetar med att skriva reportage. Effekten av detta blir att läsaren får en 

upplevelse av en icke-moraliserande berättelse. Men även om rent textuella metaforer kan 

vara sällsynta i litteratur av det här slaget, så betyder det inte att det inte finns litterära 

antydningar till parallella undertexter.30 Böckerna innehåller sparsamt med dialog till förmån 

för att lämna plats åt skildring av karaktärers inre liv. Inom realistisk såväl som naturalistisk 
																																																								
24 Andersson 2010, s. 42-43. 
25 Andersson 2010, s. 31. 
26 Fogelström 1960, s. 247. 
27 Andersson 2012, s. 153. 
28 Andersson 2012 s. 9. 
29 Vulovic 2013, s. 83. 
30 Müller 2013, s. 171. 
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litteratur utgör miljöbeskrivningar en stor del av berättandet, då miljön ofta fyller en viktig 

funktion för karaktärers personliga utveckling.31 I Mina drömmars stad finner vi stora drag 

av realism och historiska dokumentationer, och på flera ställen även inslag av poesi.32 I fallet 

socialrealism och skildringar av arbetarsamhället är detta ett kraftfullt grepp för att urskilja 

och attrahera en gruppidentitet, och denna genre har använts flitigt för att belysa sociala 

frågor och missförhållanden sedan 1800-talet av för fattare som bland andra Charles 

Dickens.33 Tack vare sina egna rötter till Ryssland har Fogelströms berättarteknik färgats av 

hans egna intresse för rysk formalism och idén om vikten av att välja perspektiv. Så som 

Fogelström skildrar missförhållanden och människor som lever i utsatthet genom att ständigt 

ge oss ett andra perspektiv är hans sätt att försöka vränga av sig sin implicita författarröst i 

hopp om att rikta uppmärksamhet mot texten i sig.34 

 

 ”…Men det allra bästa material kan missbrukas och förvandlas till praktiskt taget vad som 

helst.”35 - Den Fogelströmska kluvenheten 

Per Anders Fogelström har en tendens att idogt arbeta med relativisering i sitt berättande, och 

på så sätt behålla en särskild kluvenhet i sina romaner. Karl-Olof Andersson påpekar i sin 

bok hur detta sätt att ständigt försöka belysa ett andra perspektiv tycks vara ett utmärkande 

drag för Fogelströms författarskap.36 Detta sätt att arbeta med relativisering är ett av de 

främsta grepp som Fogelström använder sig av för att undvika moraliserande och 

generaliserande, och hålla berättelsen till vad läsaren uppfattar som objektivt skildrande.37 

Relativiseringen skapar också utrymmen för att finna ljuspunkter i de allra svåraste av 

situationer, och att lyckas finna den optimismen i en berättelse om 1850-talets situation i 

arbetarklassens Stockholm utan att romantisera är en medveten berättarteknisk skicklighet. 

Denna teknik är också anledningen till varför retoriken kan upplevas desto mer svåråtkomlig. 

Qvist vill i sin uppsats undersöka Fogelströms retoriska strategier och dess effekter, och 

förklarar hur berättelser som ligger så nära historien lätt får agera vittnesmål från en förfluten 

tid, trots att storyn är fiktiv.38 Genette berör samma frågor i Narrative Discourse Revisited 

när han ställer sig frågan om ren fiktion eller ren icke-fiktion är någonting som 

																																																								
31 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 68. 
32 Andersson 2012, s. 105. 
33 Vulovic 2013, s. 41 
34 Vulovic 2013, s. 55. 
35 Fogelström 1960, s. 69. 
36 Andersson 2012, s. 128. 
37 Genette 1998, s. 119 
38 Qvist 2013, s. 10-11. 
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överhuvudtaget existerar.39 Var berättelse är en typ av strukturering av information, i 

synnerhet när den bär på historiska inslag. När den attraherar en större publik får den en 

samtidigt kulturbärande roll.40 Det är därför högst relevant att ständigt begrunda relationen 

mellan fakta och fiktion. Samtidigt finns det en risk att resultatet av det blir just så som jag 

upplever i fallet med Fogelström, att författaren bakom verket hamnar ur sikte för 

vetenskaplig forskning och att intresset för vad som berättas blir större än för hur det berättas. 

Den narratologiska begreppsapparaten blir till vår hjälp när vi vill upptäcka och synliggöra 

det som inte framträder helt självklart i texten. Man arbetar helt enkelt med den formella 

terminologin för att undersöka inte bara vad texten har för betydelse utan också hur och med 

vilka medel.41 Har till exempel Fogelström lagt historien till rätta för att ge sina karaktärer 

förutsättningar att utvecklas, eller formas karaktärerna av historiens utveckling? Arbetar 

karaktärsskildringarna tematiskt för att stärka varandra? När vi gör en narrotologisk analys är 

det viktigt att se till texten som en konstruktion innan vi börjar analysera den. Läsupplevelsen 

är således det resultat vi får av att rekonstruera texten i vårt eget medvetande.42 Ju större del 

av läsningen som utgörs av vårt eget retoriska arbete desto mindre moraliserande upplevs 

texten vi läser. Samtidigt spelar samarbetet stor roll för läsningen, då känslan av att fullborda 

en stilfigur med sin insikt bidrar med en tillfredsställelse och en upplevelse av belöning hos 

den som läser.43 Avgörande för både karaktärsskildringar och troper är dock inte hur många 

narratologiska verktyg som används när man skapar en karaktär, utan hur väl de används. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen så är narratologin en metod för att klassificera de troper och 

retoriska grepp som används för att urskilja gruppidentiteter och undersöka deras 

gemensamma beröringspunkter.44 I Mina drömmars stad är det de fattiga människorna som är 

i fokus. Vem som helst kan vara fattig, oavsett klass, kön och identitet, så redan genom temat 

finns en möjlig bred målgrupp. Samtidigt är ordet ”fattig” som epitet väldigt relativt, 

eftersom uppfattningen av sann fattigdom kan anses vara är högst individuell. Det är i 

huvudsak den sortens universella teman som behandlas i Fogelströms romaner som 

fattigdom, skam, tro och tvivel.  

 

 

																																																								
39 Genette 1998, s. 15. 
40 Holmberg & Olsson 1999, s. 17.	
41 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 8. 
42 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 12. 
43 Müller 2013, s. 169. 
44 Müller 2013, s. 170. 
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5. Analys  

I det här analysmomentet kommer jag att utgå från Vulovics metod för att göra en 

narrativanalys. Hans analysmodell består av exempelrubriker på var vi kan leta för att finna 

information om en karaktär när vi vill göra en analys. Jag kommer att använda fem av dessa 

rubriker till min analys av staden: Direkta definitioner, karaktäriserande handlingar, 

karaktäriserande språk och utseende/miljö, och sedan ge exempel ur i Mina drömmars stad 

för att försöka reda ut hurdan den här stadskaraktären porträtteras. Efter att jag har gjort det 

kommer jag att undersöka och jämföra hemmiljöer i staden för att ta reda på vad ett hem kan 

säga om en karaktär och vad en analys av staden som ett hem kan tillföra karaktärsanalysen. 

Innan jag börjar min karaktärsanalys vill jag även understryka att staden, trots sin centrala 

roll, inte är bokens berättare. En extradiegetisk berättarröst – en berättarröst som inte 

uppträder i diegesen - kan vara mer eller mindre framträdande och svår att få grepp om, men 

berättarperspektivet har stor betydelse för vår upplevelse eftersom den utgör vår egen distans 

till textens innehåll.45 I Mina drömmars stad finner vi en nollfokaliserad berättare, det vill 

säga en allvetande berättarröst. En extradiegetisk berättarröst gör också att diegesen 

expanderar det universum inom vilket vår berättelse tar plats, och det är denna berättarröst 

som sitter på vår information om vem staden egentligen är.46  

Vulovic skriver i Narrativanalys om informationen som når oss innan en bok 

har öppnats, det vill säga detaljer från bokens utsida som skapar associationer och utgör 

bokens retoriska inramning. Sådana detaljer kallas för textens paratexter.47 Bokens titel är en 

del av den paratextuella informationen. Det går därför att hitta ledtrådar om stadskaraktären, 

bara genom att studera stad-seriens titlar. Titeln Mina drömmars stad säger oss att här finns 

särskild röst, en person bakom drömmen om staden. Om boken hade varit skriven i första 

person, det vill säga ur ett jag-perspektiv så hade formuleringen ”mina drömmars stad” sagt 

oss att det var Hennings egna drömmars stad och att han berättade sin egen historia. När vi 

vet att boken är skriven i tredje person så bidrar titeln till en upplevelse av en implicit 

författarröst, det vill säga en allvetande berättare.48 De övriga titlarna Barn av sin stad, Minns 

du den stad, I en förvandlad stad och Stad i världen ger oss också en bild av staden som en 

fostrande figur (”barn av sin stad”), och öppnar upp för en gemensam återblick i dialog med 

läsaren (”minns du den stad?”). I en förvandlad stad avslöjar att staden kommer att genomgå 

																																																								
45 Genette 1998, s. 115.	
46 Genette 1998, s. 121. 
47 Vulovic 2013, s. 60. 
48 Vulovic 2013, s. 92	
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en förvandling och på något sätt förändras, och den sista titeln Stad i världen öppnar upp för 

tankar om stadskaraktären som en del av något större än bara sig själv. En stad i en värld, full 

av andra städer. 

	

Direkta definitioner	

En direkt definition av en karaktär är ett effektivt sätt för författaren att enklare skapa 

tematiska hållpunkter för diegesen.49 Statiska karaktärer bygger ofta på direkta definitioner 

vars huvudsakliga egenskaper fyller en särskild funktion för berättelsens utveckling. I Mina 

drömmars stad är Fogelström väldigt sparsam med direkta definitioner när det kommer till 

skildringarna av individerna i staden. Han använder inte definierande epitet när han skildrar 

sina karaktärer, om det inte handlar om klasstillhörighet eller kapital. Tvärtom så är han 

mycket envis i sitt sätt att relativisera och balansera ut sina karaktärsskildringar och göra dem 

komplexa med små enkla medel. Effekten av detta blir att man dämpar upplevelsen av en 

stereotyp genom att enträget blotta karaktärernas innersta och relativisera deras känsloliv. 

Nästan varje skildring av känslomässig aktivitet hos karaktärerna har dessa skiftningar. I en 

av bokens tidiga scener sitter Henning och Annika intill varandra och pratar. Vi får beskrivet 

för oss hur Henning fylls med rädsla och glädje, ”närhetens oro och nöje.”50 Kort därefter gör 

vännerna en utflykt där Annika och Tummen får upp ögonen för varandra. Han förför henne 

och vill hålla henne nära intill sig, och Annika protesterar men ”svagt”51.  

När det gäller staden så förekommer däremot en hel del direkta definitioner. I 

relation till den allmänna kluvenheten och människornas skiftande känslolägen så utmärker 

sig de direkta definitionerna av staden när de väl dyker upp, och de färgar den fortsatta 

läsningen. Som första exempel har vi ett inledande citat i boken, samma citat som jag även 

valde att använda som inledning till denna uppsats. 

Senare skulle han undra om han glidit in i staden alltför lätt och 

motståndslöst, på något sätt blivit lurad. Staden borde ha visat sitt rätta 

ansikte redan från början: det ogästvänliga och skoningslösa. Han borde 

ha blivit sparkad ut långt bortom tullportar och flottbroar, borde ha 

																																																								
49 Vulovic 2013, s. 67. 
50 Fogelström 1960, s. 51. 
51 Fogelström 1960, s. 51. 
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tvingats att smyga in gång på gång – tills han blivit tillräckligt listig och 

säker.52 

Stycket, formulerat i furutum preteriti, berättar för läsaren att staden kommer att vara 

ogästvänlig, skoningslös, hård och kräva list och kamp för att erövra. Här utspelar sig en 

proleps, (”senare skulle han undra”) en framåtblick som byggts in i ett stycke som utgör en 

analeps – en återblick, (”han borde ha blivit”). Analepsen fullbordas när den återvänder till 

den i boken aktuella situationen som skildras, nämligen Henning som liftar in på en kärra till 

Stockholms stad. Citatet beskriver alltså en återblick till en förfluten tid, men också en rörelse 

framåt som avslöjar att tid redan har kommit att passera – en så kallad ellips.53 Genom denna 

narrativa manöver presenterar berättaren någonting om den temporala omfattningen inuti 

berättelsen som visar att den vet mer än läsaren. På så sätt vet vi vad vi har för avstånd till 

berättelsen.54 Vi har att göra med en extradiegetisk, nollfokaliserad berättarröst.55 Dessa 

egenskaper som nämns i citatet är också de första egenskaper vi får veta om staden, och det 

präglar starkt den bild av staden som vi bär med oss för vår vidare läsning. Bilden av staden 

utifrån är missvisande och visar inte stadens rätta ansikte. Staden som vi kommer att få möta 

är ogästvänlig och skoningslös. 

Beskrivningen av Hennings resa in i Stockholm är full av längtan. Den 

femtonåriga pojken från landsbygden är förväntansfull för vad staden har att erbjuda honom, 

men läsaren får redan i början veta att hans liv kommer att bli svårt och att den stad han går 

till mötes är av kall och problematisk karaktär. I slutet av Mina drömmars stad sker en 

återanknytning till den stad som presenteras vid Hennings ankomst till Stockholm, och där 

får vi den direkta definitionen av stadens karaktär bekräftad.  

Så trolös är staden. Och ändå överger vi den inte, ändå älskar vi den så 

som bara den som har bedragits kan älska.56 

Vad innebär det att staden är trolös? Det går att närma sig citatet på olika sätt för att göra en 

tolkning. En grundare analys av ordet är att det betyder exakt som det står, att staden är 

trolös, det vill säga att den är opålitlig och otrogen. Men trots att just detta citat utgör ett brott 

mot tempusordningen och anknyter till en pågående tid, (berättelsen skildras annars i dåtid), 

																																																								
52 Fogelström 1960, s. 14. 
53 Vulovic 2013, s. 84. 
54 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 84.	
55 Genette 1998, s.118, s.120. 
56 Fogelström, 1960, s. 289. 
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så utspelar sig Mina drömmars stad under sent 1800-tal och kyrkan under denna tidsperiod är 

fortfarande en dominerande makt i Sverige. För att göra en djupare analys av detta är det 

nödvändigt att kontextualisera och även ägna en del reflektion åt vad tron har för position i 

Mina drömmars stad över lag. Genomgående i denna roman finns nämligen en påtaglig 

gudsfrånvaro. Detta är en tydlig skillnad om man ska jämföra med samtida verk om Sverige 

under 1800-talet, som till exempel Vilhelm Mobergs Utvandrarna.57 Båda dessa böcker läses 

på högstadie- eller gymnasie-nivå och har därför en viss roll att fylla i 

undervisningssammanhang. Även om det är viktigt att skilja författare från verk är det i vissa 

fall värdefullt att undersöka bakomliggande omständigheter för att urskilja retoriska grepp, 

inte minst om ett verk förväntas fylla en funktion i ett utbildande syfte. Med detta i åtanke är 

det viktigt att poängtera att de båda böckerna skiljer sig från varandra på två punkter. 

Utvandrarna utspelar sig på landsbygden, och Mina drömmars stad utspelar sig i staden. I 

Utvandrarna pågår en dialog om gud, medan religionen förblir i princip helt utelämnad i 

Mina drömmars stad.  

Fogelström själv var kyrkligt aktiv i sin ungdom men lämnade kyrkan för 

fortsatt arbete inom mer socialt än religiöst betonade föreningar.58 Att inte låta religionen ta 

någon större plats i berättelsen är ett aktivt val och påverkar upplevelsen av stadens karaktär. 

Konsekvensen av gudsfrånvaron och stadskaraktärens anonymitet, i kombination med 

karaktärsdrag av någon som vill och längtar efter något blir att staden tar större utrymme som 

den dominerande instansen i en berättelse med starkt ödesmotiv. En mytologisering och 

personifiering av staden som en aktant blir helt enkelt en ersättare för den religiösa utopin i 

berättelsen. 

 

Karaktäriserande handlingar  

Allt textförfattande bygger på ett urval. Precis som urvalet av direkta definitioner kan låta 

färga en hel karaktär så är urvalet av en karaktärs handlingar något som får stora 

konsekvenser för hur denne uppfattas.59 Jag ska nu lyfta fram delar ur romanen där staden 

porträtteras som en karaktär som gör eller utför någonting.  

																																																								
57 Vilhelm Moberg, Utvandrarna (Stockholm: Bonniers, 1949). 
58 Andersson 2012, s. 49. 
59 Vulovic 2013, s. 68. 
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Blod och smuts, svett och brännvin. Staden bjöd på en frän dryck. Men 

den som var törstig drack.60 

Blod och smuts, svett och brännvin – en frän dryck som staden brygger och bjuder av. Men 

vad innebär det för berättelsen att det är staden som bjuder? Är det verkligen staden som 

tillstår denna brygd, och vem är det som är törstig nog att dricka av den? Vid sidan av 

skildringen av människornas hårda liv kommer denna mening och ger som en förnimmelse av 

en karaktär som riktigt kramar ur denna motbjudande vätska ut ur sina invånare. Samtidigt 

finns ingenting aktivt deltagande av staden i den handlingen. Ordvalet ”bjuder” betyder 

egentligen inte mer än serverar. Den säger ingenting om att staden faktiskt skulle vara den 

som tillrett den fräna drycken eller att den ens är en aktiv medskapare av denna scen. 

Pojken drömde. Staden väntade.61 

Detta citat förekommer flera gånger i Mina drömmars stad. Vid två tillfällen beskrivs två 

pojkars drömmar om staden, medan staden står stilla och väntar. I båda dessa korta meningar 

har vi ett subjekt och ett predikat, medan objektet förblir utelämnat. Pojken drömmer, men vi 

får inte veta om vad. Staden väntar, men vi får inte veta på vad eller på vem. Upprepandet av 

denna situation bidrar till en cyklisk upplevelse, att pojken och staden möts upprepade 

gånger. Vidare redogör berättaren för människorna som kommer till staden, om människorna 

utanför staden och om de som längtar bort från staden. Staden presenteras som om den hade 

rest sig själv på en lämplig plats och tagit människan i sitt våld, att det är staden som har den 

auktoritära rollen. Detta stärker bilden av staden som ersättaren för den religiösa utopin. Det 

är möjligt att ställa frågan om denna väntan som staden bär på inte rent av är kopplad till 

någon form av förväntan, och frågan är vad staden själv i så fall förväntar sig. Eller är det 

verkligen den fysiska staden själv som väntar, och vad är det i så fall som den väntar på?	

 

Karaktäriserande språk 

Att urskilja ett karaktäriserande språk hos staden är det första momentet i analysen där jag 

möter motgång. Det finns i Mina drömmars stad nämligen inte något exempel att ge där 

staden säger något. För att urskilja stadens språk måste jag därför söka på andra platser. De 

som bor i Stockholm kallas på den här tiden för Stockekare, och Stockekarnas valspråk är att 

																																																								
60 Fogelström 1960, s. 35. 
61 Fogelström 1960, s. 10.	
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”allting ordnar sig”.62 Henning studerar flitigt Tummens sätt att röra sig i staden, men också 

hans sätt att tala. Sociolekter är minst lika geografiskt bundna som dialekter, och språk kan 

formas snabbt av sin omgivning.63 Det kan finnas olika saker som påverkar sociolekter. Ett 

lågmält, långsammare sätt att kommunicera kan till exempel vara ett resultat av ett tyst 

landskap, en omslutande natur som inte behöver överröstas. En miljö med ett högt tempo 

behöver ett smidigt språk som förenklar kommunikation och gör den tidseffektiv.64 Resultatet 

av det senare exemplet är vad vi i folkmun kallar för ”slang”, det vill säga genvägar i 

kommunikation. Men egentligen är det inte staden som utför den snabba kommunikationen, 

utan bara människorna i den. Staden i sig, till sina yttre attribut, är en statisk och stillastående 

karaktär. Utöver detta är allt den gör att vänta. Språket är alltså inte en konsekvens av staden 

som karaktär utan av stadens natur, det som sker i dess miljöer, och det som främst utgör 

stadens natur är människan. Jag kommer återvända till diskussionen om stadens natur under 

nästa rubrik. 

En berättelse kan ha flera berättarnivåer, och detta kan förändras under 

berättelsens utveckling. Claes Göran Holmberg och Anders Ohlsson förklarar att en hypo-

diegetisk berättare innebär att en tidigare omtalad karaktär i berättelsen som själv börjar tala 

och bidra med sitt eget narrativ. Holmberg och Ohlsson frågar sig i Epikanalys om kriteriet 

för en expanderad berättarnivå nödvändigtvis måste innebära att en tidigare nämnd karaktär 

plötsligt får en egen röst, men menar att en sådan slutsats är allt för pragmatisk och därför 

inte rimlig att fastslå.65 Det går dock att tänka sig att staden, om den plötsligt hade börjat tala, 

hade utgjort en hypo-diegetisk berättare och först då hade vi kunnat tolka dess 

karaktäriserande språk, men detta sker alltså aldrig i Mina drömmars stad.  

 

Stadens miljö  

En analys av den episka textens miljöbeskrivningar sägs ge oss ledtrådar till både 

karaktärsskildringar och tematik. Detta blir som tydligast när miljö- och karaktärsbeskrivning 

tillåts smälta samman. Den första våren som Henning upplever tillsammans med Tummen så 

möter han även hans yngre kusin, Anna-Kajsa. Anna-Kajsa är, precis som Tummen, ett barn 
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av staden som tidigt lärt sig hur hon ska ta sig runt och föra sig, inte bara som ung och fattig 

utan även kvinna.  

Hon var den fattiga våren, mager och outvecklad, fräck och full av 

upptåg. Långt efter det att hon försvunnit mellan plank och buskar hörde 

de hennes gäckande skratt.66 

Här är ett exempel på en Fogelströmsk meningsbyggnad, där kompositionen av fokalisering 

gör att det sker en subtil klyvning i perspektiv.67 Meningen kan i sammanhanget läsas som en 

skildring av Anna-Kajsas barnsliga sätt, men samtidigt beskrivs hon som ”våren”. Att 

författaren kallar henne våren expanderar karaktärsskildringen till något mer omfattande än 

bara den unga flickan. Våren i sig förknippas ofta med pånyttfödelse. Samtidigt får vi också 

läsa om hur vårens ankomst gör att snön smälter och blottar vinterns offer, i form av lik från 

ihjälfrusna katter och hundar. En fattig och mager vår innebär svårigheter för människorna, 

och en fräckt skrattande vår som lovar upptåg kan få förödande konsekvenser för den som är 

fattig i staden. Samtidigt skildras ett barn som lever i fattigdomen, som skrattar och 

försvinner mellan plank och buskar på väg för att upptäcka världen omkring sig.  

Hur ska hon leva om inte just på det viset? 

Om vi för ett ögonblick blundar för att vi har att göra med en Stockholmsskildrare, är 

egenskaperna och dragen av staden egentligen jämförelsebara med vilken stad som helst och 

inte nödvändigtvis Stockholm. Den geografiska platsbundenheten är således irrelevant. Att vi 

är i en specifik stad har alltså ingen direkt betydelse, utan det som har ett värde är egentligen 

skildringen av staden som ett mänskligt fenomen. Naturligtvis tillför geografin någonting till 

en läsares privata erfarenhet av den nämnda staden, och hur den sinnliga läsningen bidrar till 

vår upplevelse av texten. Men mer allmänt karaktäriserande egenskaper, kronotoper och 

atmosfärer går att finna i andra stadsskildringar inom både litteraturen, poesin och film, som 

till exempel romanen Neon av Jay McInerney eller valfri Petersburgroman.68 

Staden väntade, lyste blekt ur skymningen: murar och torn intill vatten. 

Dunklet hade löst upp strändernas konturer, suddat gränserna mellan 

land och vatten. Men tornen stod fortfarande svarta och skarpa mot 
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västerhimlens ljusare grå. Med sin smuts och sin fattigdom – för dem 

som fötts där var staden ändå hemmet.69 

Förutom att vara en karaktär, är staden också den scen på vilken berättelsen utspelar sig.70 I 

det här fallet råkar vi befinna oss i Stockholm, men staden är egentligen en rätt så anonym 

figur. Den befinner sig i konstant rörelse och omtalas i dessa böcker som en form av natur 

som ger och tar. Vi befinner oss mitt i den andra industriella revolutionen i Europa, och när 

en kåk reser sig faller samtidigt en annan. Det finns en viss tematik som sammanbinder 

stadskaraktären och människornas öden. Denna tematik är cyklisk och har en nästan 

naturalistisk karaktär.71 Skildringarna av dramatiska händelser är simpla, och ju allvarligare 

situationerna är desto enklare är formuleringarna – om de formuleras alls. En stor del av 

boken utgörs av omsorgsfulla miljöbeskrivningar av stadens. Likt naturen i naturalismen 

porträtteras stadsmiljön här som en karaktär med en okontrollerad kraft. Staden är alltså inte 

bara ogästvänlig och skoningslös, den är också oberäknelig, men för de som fötts i staden är 

staden trots det hemmet. 

 

Lotmans hem och anti-hem 

Enligt den ursprungliga definitionen av hemmet i folksagotraditionen står ”hemmet” och 

”skogen” i opposition till varandra.72 Hemmet är det trygga, tillåtna och säkra utrymmet 

medan skogen ruvar på ovisshet, faror och plötslig död. När Jurij M. Lotman analyserar 

hemmet i Mästaren och Margarita ger han exempel på hur symboliska utrymmen kan agera 

till stor hjälp för att stärka en karaktärsskildring. Han påpekar hur hemmet har använts inom 

litteraturen som en metafor eller ett semiotiskt element för det kulturella utrymmet, men hur 

det också kan spegla mänskliga egenskaper som givmildhet, såväl som egoism och 

självcentrering. Lotman menar att en människas avgränsade utrymme är den perfekta 

förutsättningen för att bilda en semantisk atmosfär, det vill säga en fysisk avgränsad plats 

som återspeglar en människas inre.73  

Under historien har dessa två motpoler, hemmet och skogen, kommit att 

förskjutas. I Mina drömmars stad agerar staden som en andra natur, nästan som en naturkraft, 

som är avsiktslös och på samma gång skoningslös. Hemmet skyddar oss från stadens 
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oroligheter, men om sommaren sover Henning hellre i ett buskage vid Hammarby sjö för att 

rädda sig själv från det trångbodda hemmet.74 Naturen har alltså i jämförelse med staden 

kommit att förvandlas till en tillflyktsort medan staden är farlig. I sin analys av Bulgakovs 

roman talar Lotman om hur de olika typerna av hem kan sorteras under två kategorier. Han 

menar att det i grunden finns två typer av hem, dels det äkta hemmet som speglar den sanna 

människans inre natur, och dels det falska hemmet, eller anti-hemmet. I hans analys 

representeras anti-hemmet av ”the communal flat”, det vill säga den sortens trångbodda 

lägenheter som förekom i Ryssland under 1900-talets början, där de inneboende utsätts för 

oönskade intrång tack vare de andra som bor i lägenheten.75 Han ger exempel på ett hem som 

inte symboliserar det inre livet, utan som istället formar det inre livet tack vare sin 

oberäknelighet.  

Storskräckens kollektivboende fungerar i Mina Drömmars stad som vad 

Lotman kallar för ett sådant anti-hem. Allt i jämförelse – till och med ett buskage i 

Hammarby sjöstad – duger bättre än att tillbringa ännu en natt i just det hemmet. 

Storsäckens hus är ett krypin utan någon vidare chans till privatliv där de boende drar sig 

undan om natten för att återhämta sig inför nästa arbetsdag. Utöver den rent praktiska 

funktionen – ett tak över huvudet - har hemmet olika betydelse för de olika människorna som 

bor där. För Storsäcken själv är det hans källa till inkomst och det enda kapital han äger. För 

hans fru är det skyddet för barnen. För Färgarn som bor där, är det trångbodda hemmet hans 

enda väg till fysisk närhet. För Annika, däremot, är föräldrahemmet ett fängelse och en skam. 

Fattigdomen och smutsen är outhärdlig, och allt hon kan tänka på är en väg bort därifrån. För 

de övriga, Augusta, Matilda och Henning, är hemmet hos Storsäcken en inblick i de olika 

varianter av utsatthet som människorna i staden uthärdar. Storsäcken själv som super för att 

orka arbeta, hans fru som befinner sig i en beroendeställning till sin man, samtidigt som hon 

själv lider av hur barnen far illa i hemmet. Sedan finns också Klara, som köper staden med 

alla dess bättre och sämre sidor. Att leva så nära inpå varandra är inte bara en plågsam och 

trång tillvaro. Hemmet har på samma gång en fostrande funktion i form av ett utformande av 

den egna moralen, ett utforskande av den egna gränsen och en prövning av den empatiska 

förmågan hos de unga som bor där. Anti-hemmet är alltså den sortens falska hem, som 

formar den inneboende individen istället för tvärtom. 

Ett annat exempel på anti-hem i stad-serien är det fattiga bostadsområdet som 

kallas för negerbyn. Negerbyn var ett verkligt existerande område i Stockholm under 1900-
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talets första hälft.76 Ordet ”negerby” användes i Sverige fram till 1970-talet som namn på 

temporärt uppsatta boplatser för arbetare inom kolgrävning, och sägs ha fått sitt namn 

därifrån. Nu mera har alla orter som haft så kallade negerbyar ändrat namnet på dessa 

områden eftersom att det ansetts ha uppenbara rasistiska konnotationer, och ordet används 

inte längre. I stad-serien är detta de fattigas hem. Människorna där bor i barackliknande hus 

med endast skynken som separerar familjer från varandra. Detta är de människor som gett 

upp kampen mot smutsen. Ingen som lyckats ta sig ut ur fattigdomens grepp och fly från 

smutsen vill komma dit på besök, och de som bor där har svårt att ta sig därifrån av olika 

anledningar. Många av de som bor där har utsatts för förtryck och blandats in i kriminella 

verksamheter, och den som inte vill riskera att bli inblandad i problem gör bäst i att hålla sig 

därifrån, men för de som fötts där är negerbyn hemmet. En modern läsare skulle kunna välja 

att kalla negerbyn för en no go-zone. Begreppet no-go zone är ursprungligen till för att 

beskriva förekomsten av farliga områden i militära sammanhang, men det har vid tillfällen 

kommit att användas i diskussioner om stadsområden där det finns en hög våldsbenägenhet 

eller förekommer kriminalitet som upplevs stå utanför stadens kontroll.  

 

Mina drömmars hem 

När Henning möter Lotten för första gången på en bröllopsfest vid Nytorget är det första vi 

får veta om henne att hon är tvätt-Malins dotter, helt klädd i vitt77. Vid en första läsning kan 

det tyckas vara en oviktig detalj att hon är dotter till en tvätterska, men under berättelsens 

utveckling blir det tydligt hur stor roll kampen mot smutsen i staden kommer att spela. När 

Henning besöker Lotten och hennes mors hem får han uppleva hur ett alternativt hem i staden 

kan se ut, i jämförelse med hur han tvingats bo hos Storsäcken. Ingela Guerrien Thurén 

beskriver i sin doktorsavhandling under rubriken La maison avec Lotten (”Hemmet med 

Lotten”), hur Henning för första gången upptäcker att ett hem kan vara mer än bara en port 

mot oönskat intrång från omvärlden. 78 Han lär sig att hemmet kan representera en 

välkomnande plats och väcka en egen vilja att upprätthålla en viss renhet. När Lotten och 

Henning så småningom flyttar ihop i hemmet på Åsöberget tillsammans med Tummen och 

Matilda blir denna bild av hemmet deras ideal. I relation till semiosfären handlar detta inte 

bara om ett utrymme att få spilla sin oavsiktliga godhet runt omkring sig och sin familj. Den 
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självvalda vänligheten och omsorgen är av en annan sort än den tvungna eller frammanade, 

och reflekteras tydligast i det egna hemmet, där man tillåts sätta sina regler.79 Denna 

inställning till renheten kommer att visa sig vara fundamental för familjens fortsatta 

överlevnad. För Lotten och Henning symboliseras detta redan vid deras bröllop, när de väljer 

att införskaffa sig en byrå istället för att köpa Lotten en brudklänning. Byrån de skaffar är 

stor nog att rymma alla deras viktiga ägodelar och lever kvar som en släktklenod i familjen i 

hundra år framöver. Byrån arbetar även den semiotiskt som en symbol för den gränslösa 

givmildheten. Precis som byrån rymmer alla deras viktigaste ägodelar kommer det lilla huset 

uppe på berget rymma alla de som kommer och ber om hjälp. Inte ovillkorligt, men ingen 

utsatt som kommer till dem och ber om hjälp eller tak över huvudet nekas utan att få en 

chans. De får alla möjligheten att ta del av hemmet och renheten. Byrån kan alltså läsas som 

en symbol för den självvalda medmänskligheten. Den är husets hjärta, ett hjärta som rymmer 

allt. Hemma i huset på Åsöberget kokas kaffe på samma sump om och om igen, medan oron 

kretsar kring smutsen. Och vem kan vinna kampen mot smutsen om inte tvätterskans dotter? 

 

Rena rum och rena tankar 

I Mina drömmars stad finns en ständig rädsla för smuts. Rädsla över att smutsa ner sina 

kläder, rädsla över att råka släppa in smutsen i sitt hem, för att bli nerdragen i smutsen. Det 

finns flera exempel på hur karaktärerna, i synnerhet kvinnorna, skräms av tanken på smutsen 

och försöker jaga den ut ur huset.80 Jag redogjorde tidigare för Fogelströms ihärdiga sätt att 

envist relativisera sitt berättande för att behålla en sorts kluvenhet till texten, men när det 

gäller smutsen är detta ett tema som är retoriskt entydigt. Smutsen är det stora hotet mot 

människorna. Renheten måste säkerställas och går inte att kompromissa kring. När Bodins tar 

emot familjen Nilsson på besök första gången får vi genom Annika ta del av upplevelsen om 

att familjen skiljer sig från den fattigdom som hon själv vuxit upp i och att de ”doftar svagt 

av såpa”.81 Den betonas även i de senare böckerna i serien hur de som har det bättre ställt 

fascineras över hur rent Henning och Lottens ättlingar har det i sitt hem, och att den renheten 

utmärker dem från deras allmänna bild av arbetarklassen. Att göra denna läsning av 

semiosfären i hemmet och betona renhetens betydelse belyser helt nya delar av berättelsen 

som tidigare inte var lika iögonfallande.  
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”Du är en dålig tvätterska!” säger Tummen till Annika när han iakttar hur hon 

tvättar sina kläder i början av boken.82 Så som vi får lära känna Tummen kan detta tyckas 

vara en kommentar i linje med hans frispråkiga och raka personlighet, men för den som 

känner till Annikas öde får orden större betydelse. Att vinna eller förlora kampen om smutsen 

visar sig vara avgörande i flera fall, och om smutsen inte bara är en fråga om praktisk 

renlighet utan även en andlig kan det vara en av förklaringarna till Annikas eviga 

otillfredsställelse över sin egen tillvaro. Hur Annika än kämpar för att komma ifrån sin fattiga 

bakgrund så blir hon aldrig lycklig. Hon har flytt från smutsen genom att spela stadens fula 

spel, prostituera sig och lämnat sin familj för att söka lyckan. Annika är en dålig tvätterska 

och hur mycket hon än jagar smutsen ut ur hemmet eller bort från kläderna kan hon inte bli 

fri och lycklig förrän hon städat den ut ur sig själv.  

Hur kunde fläcken ha kommit dit? Vem var det som försökte förstöra allt 

för henne, dra ner henne i smutsen?83 

Så tänker Annika när hon upptäcker en fläck på sin kjol. Även om jag tidigare skrev att min 

upplevelse av berättelsen var att den var icke-moraliserande så framkommer med denna 

analys att relationen till smuts blir en sorts moralkompass och att personer som drabbas av 

smutsen ofta är av en sämre karaktär. Smutsen hos Annika, till exempel, kan vara hennes 

missnöje, hennes desperation och hennes ständiga känsla av besvikelse. Hon har höga tankar 

om sig själv, och är beredd att göra vad som helst för att slippa fattigdomen. För att 

återanknyta till det tidigare exemplet jag gjorde om den fräna drycken som staden erbjuder 

människorna, så går detta i linje med den direkta definitionen av staden som skoningslös. 

Den som dricker av den fräna drycken och spelar efter stadens regler riskerar sitt öde genom 

att släppa in smutsen på sin insida. En invändning mot idén om den sortens enkelspåriga 

retorik är att den som agerar på ett sätt som anses orent inte nödvändigtvis blir bestraffad. Det 

handlar alltså inte om den typen av uppmanande eller övertygande retorik som hos 

Aristoteles, utan en mer subtil sorts retorik.84 Det betyder att ödestematiken i berättelsen i sig 

är relativ, och de retoriska greppen väcker snarare frågor än vad de propagerar moraliska 

budskap. I fallet Mina drömmars stad går det därför inte alltid leta efter retoriska slutsatser 

genom att studera konsekvenser av människornas handlingar. Som exempel på detta har vi 
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Henning, som sliter hårt i hela sitt liv för att uppleva en bättre framtid, men som dör ung och 

lämnar sina små barn och Lotten efter sig. 

Kanske speglas det rena idealet som starkast i Henning och Lottens dotter 

Emelie. Det finns en särskild utmärkande symbol som demonstrerar föräldrarnas egenskaper 

och hur deras renhet går i arv till deras barn och ättlingar, och detta är den lilla näsduken som 

Emelie fått av sin far på sin åttonde födelsedag, som hon sparar i familjens byrå i hela sitt liv 

tills den blivit alldeles tunn och skör85. Näsduken blir som en påminnelse om Emelies 

bakgrund, och bara åsynen av den sporrar hennes uthållighet i de allra svåraste av situationer. 

Emelie själv blir inte tvätterska som sin mor utan får sig en karriär i fabriken, men inom 

henne finns den nedärvda mentaliteten från modern och instinkten att ständigt hålla rent 

omkring sig, både när det kommer till hem och till umgänge. Längre fram i romanserien finns 

exempel på när Emelie ingriper i gräl genom att slå ner en hotfull man med smutsens främsta 

bekämpare: sopkvasten. Kampen mot smutsen blir alltså den främsta karaktäriserande 

handlingen när det kommer till människorna i staden, och utifrån detta går det att dela upp 

människorna i två kategorier: De som bekämpar smutsen och de som ger efter för den.  

 

Den rena staden, den rena människan 

Om man ska tro Lotmans idé om det avgränsade hemmet i form av ett rum som kan sägas 

representera individen, vad händer då om vi försöker läsa stadens miljö som en representation 

av människan? Den som kommer hem till staden bjuds på ett gift av smuts och elände, men 

den som är törstig kommer att dricka ändå.86 Stadens är skoningslös och trolös, och giftet 

som den matar människorna med gör dem svaga och utsatta. Det egna lidandet är hos 

Fogelström alltid startskottet för orsakande av lidande hos andra, och det finns få karaktärer i 

berättelsen som förtrycker någon utan att själva ha blivit förtryckta.87 Utifrån analysen av 

staden går det att dra slutsatsen att även staden skildras som en förtryckare av människorna. 

Så vem är det då som har förtryckt staden? Min tanke är att staden är den av människan 

förtryckta naturen, ommöblerad och omorganiserad efter behag. Faktum är att människan 

väldigt sällan står omnämnd i Mina drömmars stad, och när människorna som kollektiv 

omtalas så är det oftast med blygsamma formuleringar som ”man hoppades” eller ”man 

tänkte” och ”man hostade och spottade och klagade”.88 Människorna är aldrig direkt 
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definierade som grupp med en egen agens förutom i vissa fall när det gäller klasstillhörighet, 

som ”de fattiga” och ”de rika”. Som kollektiv är människorna porträtterade som en 

undergiven grupp i staden som är den auktoritära figuren. Det finns två centrala rubriker som 

saknas i den här socialrealistiska berättelsen, men som gör sig påminda i den här analysen. 

Dels är det kapitalismen, och dels är det människan eller mänskligheten. Att dessa ord inte 

skrivs rakt ut i Mina drömmars stad hänger ihop med det berättartekniska greppet att visa 

istället för att berätta – to show, not tell. Hurdan är människans karaktär egentligen? Låt oss 

pröva idén om Fogelströms sätt att besjäla och personifiera staden är ett grepp för att göra 

den till allegori för någonting annat.89 

Om man prövar att byta ut ordet ”stad” mot ”människan” i de citat som jag 

använt till min karaktärsanalys går det att lägga ihop en möjlig karaktärisering av människan 

själv. Kanske är det inte 1850-talets Stockholm stad som är trolös, ogästvänlig och 

skoningslös, utan människan själv? Detta berättartekniska grepp att framställa staden som en 

egen karaktär är alltså i själva verket en ren och skär projicering av mänskligheten. 

Författaren hade kunnat välja att sätta stad och människa som två motpoler för att föra in en 

diskussion om människans intrång i naturen. Det mesta pekar trots allt på att det är 

människan som är den drivande kraften bakom stadens utveckling, även om det aldrig 

formuleras ordagrant i berättelsen. 

 

 

6. Resultat och avslutande diskussion  

Om det avgränsade hemmet kan berätta någonting om individen, vad kan då stadens miljö i 

egenskap av ett hem åt människan berätta för oss om kollektivet? Efter att ha gjort 

undersökningen av staden och dess relation till dess invånare säger mig resultatet att 

skildringen av stadens karaktär egentligen inte håller som en egen karaktär, utan att den är en 

projicering av människans karaktär. På varje plats i boken där staden personifieras som en 

karaktär som vill saker eller gör saker, går det att ersätta ordet stad med ordet människa eller 

mänsklighet. Berättelsen om pojken som lämnar sitt liv på landsbygden för att möta staden är 

alltså berättelsen om en pojke som reser för att möta mänskligheten. Att möta staden är att 

möta sig själv, och detta är en prövning som kräver sin list och eftertanke. När Fogelström tar 

oss runt i staden plockar han ut delar av människan och ger dem en skepnad i fysisk form. 

När vi ser dem och möter dem kan vi välja vår distans och vårt förhållningssätt till dem, 
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precis som karaktärerna gör i Mina drömmars stad. Det finns yttre omständigheter som 

tvingar oss att göra dessa val, men det egna avgränsade rummet och det privata hemmet är 

det största provet, och det yttersta beviset på äkta godhet. Det rena samvetet måste komma 

inifrån människan och inte från påtryckningar utifrån. 

Hennings resa till Stockholm är mycket mer än bara en upptäcktsfärd och en 

prövning på hur ett liv i staden kan bli. Det är mötet med hans eget inre liv, en mätning av 

hans egen kapacitet och ett sökande efter svar på vad människan egentligen drömmer om. 

Läser vi boken på det här sättet blir det lättare att ställa nya, mer filosofiska frågor till texten 

för att undersöka det essentiella och existentiella i människans eget varande. Vi kan alltså se 

till staden och hur vi styr den för att begrunda vår egen mänsklighet, i synnerhet om vi vill 

granska de delar av mänskligheten som vi är mindre bekanta med. För att återanknyta till 

diskussionen om litterära gestalter och karaktärer kan man utifrån denna undersökning välja 

att formulera det som att staden är en gestaltning av människans inre och den hos Fogelström 

har särskild karaktär. Utifrån Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons teori om statiska 

och dynamiska karaktärer kan man också dra slutsatsen av att den karaktären är en relativt 

statisk karaktär. Det går alltså att göra en läsning av människan som trolös, skoningslös och 

ogästvänlig. ”Ändå älskar vi den, så som bara den som bedragits kan älska.” skriver 

Fogelström i slutet av Mina drömmars stad.90  

Min slutsats utifrån att ha undersökt semiosfären i staden i egenskap av ett hem 

åt människan är att om vi läser staden som en reflektion av människan, blir det tydligt hur vi 

gör skillnad i hur vi hanterar mänsklig problematik på individuell och på kollektiv nivå. Hur 

vi uppmanas att hantera våra inre no go-zones i form av trauman, psykisk ohälsa eller rent av 

”orena” tankar skiljer sig till exempel en hel del från hur vi hanterar dessa områden på 

kollektiv nivå i städer idag. Individen uppmanas att möta svårigheter för att förtryckande av 

det inre livet kan få svåra konsekvenser, medan motsvarande problem i staden skjuts upp och 

till och med undviks. Min slutliga poäng med denna reflektion är att mänskligheten kanske 

måste lära sig att badda sina kollektiva sår lika intensivt som människor uppmanas att ta hand 

om sina egna, inre sår. Kanske är det endast på det viset som vi kan bekämpa smutsen en 

gång för alla. Staden, eller människan, som ett fenomen i världen, med sina idéer och sin 

envist konstruerade andra natur, kommer kanske alltid att vara på en ständig jakt efter en 

hittills ännu outforskad dröm. Hur mycket vi än bygger eller programmerar kan vi inte 

springa ifrån vår spegelbild. Genom att stanna upp och se oss själva omkring kommer det 

																																																								
90 Fogelström 1960, s. 289	
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alltid gå att hitta resultat av mänsklighetens misslyckanden och brister, och ser vi dem inte 

direkt så smälter snön så småningom bort och blottar vad vi glömt. Hur vi än kämpar för att 

få förlita oss på autonomier och längtar efter att få njuta av en vacker ljusreflektion från 

sommarsol i ett kliniskt rent hem, kanske den sanna viloplatsen trots allt är i ett buskage intill 

vattnet om sommaren – förslagsvis i utkanten av Hammarby sjö. 

 

6. Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen har jag gjort en narratologisk analys av stadens karaktär i Per Anders 

Fogelströms Mina drömmars stad. Jag har lyft fram de olika roller som staden har i egenskap 

av både en miljö, ett rum och en scen åt människan och valt att försöka läsa staden som 

bokens huvudkaraktär. Jag har försökt påvisa hur den stadskaraktär som skildras speglar sig i 

alla människoöden som vi får ta del av i berättelsen, hur den bidrar med sin oberäknelighet, 

och agerar för människorna en sorts andra natur. Slutligen har jag även undersökt vad staden 

har för betydelse i egenskap av ett hem. Med hjälp av Jurij M. Lotmans teori om hemmets 

semiosfär har jag redogjort för idén om hur den fysiska hemmiljön kan spegla en människas 

karaktär. Jag har analyserat stadens miljö i egenskap av ett hem för att se vad den hemmiljön 

kan berätta om stadens karaktär, och i förlängningen om mänsklighetens karaktär i Mina 

drömmars stad. Resultatet av denna undersökning säger mig att den omtalade staden går att 

läsa som en allegori för människan eller mänskligheten, och att effekten av att framställa den 

statiska stadsgestalten som en levande karaktär bidrar till en upplevelse av berättelsen som 

icke-moraliserande. Jag har även kommit fram till att den miljö som människan lever och 

vistas i bär på viktig information om människans inre liv och processer, och hur vår natur än 

förändras kommer det alltid att gå att hitta den typen av spår. 
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