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TITEL: Att vända hem i text: motivstudie av Där och Då i relation till Här och Nu i kröniketext 

FÖRFATTARE: Viktor Andersson 

 

 

Abstract 

 

 

Uppsatsen bygger på en närläsning av ett antal kröniketexter från svenska dagstidningar, 

publicerade 2007-2010, vars författare har en dubbel tillhörighet – deras ursprung är annanstädes 

än den nuvarande uppehållsorten; exempelvis född och uppvuxen i Falköping, numera boende 

och verksam i Stockholm. Fenomenet som uppsatsen vill bevisa, ”Att vända hem i text”, innebär 

att man som skribent skriver om ett där och då, och låter detta framstå som en referenspunkt för 

sitt här och nu. Resor företas i kröniketexten; faktiska, imaginära och minnesresor.  

   Studien söker svar på hur resan, vilken form den än företar, skildras rent stilistisk och 

narratologiskt, men också om hemvändarmotivet i texterna tyder på ett uttryck av nostalgi. 

Dessutom undersöks vad dubbel tillhörighet har för betydelse för den journalistiska rollen och 

den enskilde journalistens sätt att observera verkligheten. Även berättarens auktoritets betydelse 

för berättelsens autenticitet avhandlas. 

    Undersökningen söker stöd hos Arne Melbergs forskning om reseskildringar, Karin 

Johannissons sondering av känslan ”nostalgi” och dess betydelse genom tiderna, Staffan Björcks 

studier i prosaberättarens teknik, samt i Torsten Thuréns studium i gränsöverskridande litterära 

genrer. 

   Undersökningen är uppdelad i tre kapitel: (1) Resan (2) Platsen (3) Minnesakten. Detta för att 

underlätta för läsaren. På detta följer en längre diskussion. De krönikörer vars texter finns 

representerade och utsätts för närläsningar är Hanna Hellquist, Ronnie Sandahl, Marcus Birro, 

Johan Croneman och Fredrik Strage. 

    

 

NYCKELORD: Krönika, reseskildring, nostalgi, dubbel tillhörighet, nomadism, berättarteknik, 

betraktelser av verkligheten, den journalistiska rollen. 
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1. Inledning 

”Det var hösten 1980 och jag minns fortfarande med fasa när jag anlände till Stockholm”, skriver 

journalisten Anneli Jordahl i sin krönika ”Ode till nyinflyttade”
1
. Och många är nog de 

stockholmsimmigranter som har formulerat en liknande mening, som bär på ett liknande minne. 

De enda skillnaderna är i somliga fall årstiden och årtalet.  

   Mitt eget årtal för stockholmsfarandet var 2008, och årstiden var den samma som för Jordahl – 

hösten. Ja, som för de flesta som kommer till Stockholm för studiernas skull, direkt när 

sommaren efter gymnasiet tar slut, precis lagom till höstterminens start. Man kommer så fort man 

kan. 

   Drömmen om Stockholm är för många den samma, och de förlorade illusionerna blir med tiden 

också de samma. Åtminstone för somliga. 

   Swebus linje 835 från hållplatsen E 22 Valdemarsvik, destination Citycentralen, Stockholm. Ja, 

så såg min resa ut. Och jag reser fortfarande den sträckan, fram och tillbaka, till julen och 

sommaren. Och ja, jag säger fortfarande att jag ska ”åka hem”.  

   Min tillhörighet är dubbel. 

   Jordahl tar längre fram i sin krönika upp Ivar Lo-Johanssons betydelsefulla roman Kungsgatan. 

Hon skriver om romanens unga kämpande karaktärer, som lämnat landsbygden till förmån för 

Stockholm: ”Staden har sitt elände, men korn av möjligheter. Landsbygden har – ingenting. Ivar 

Lo-Johansson osäkrade sin revolver när någon idylliserade landsorten”.  

    Och jag är beredd att säga att även jag osäkrar min revolver, om jag nu hade någon, då 

idyllisering av landsorten kommer på tal. Men trots landsbygdens ”ingenting” så kommer jag 

ändå på mig själv med att längta, eller åtminstone tänka tillbaka, och då är det inte till 

”ingenting” jag längtar. Nej, utan till allt det som har varit, en tid och en plats. Minns, reser 

liksom tillbaka i minnet och överväldigas av nostalgi. 

 

”Det finns människor som aldrig skulle bli förälskade om de inte hade hört talas om kärleken”, är 

en av greve François de La Rochefoucauld 500 cyniska formuleringar om livet och samhället.
2
  

    Greven syftar på ordet ”förälskad”. Och måhända är fallet det samma med min relation till 

nostalgi – namnet för en känsla av hemlängtan. Är min egen känsla av nostalgi helt enkelt en 

simulerad sådan? Något jag fått för mig att jag ska känna eftersom jag sett andra i min situation, 

utomstockholmare med drömmen om Stockholm, som till exempel Jordahl uttrycka den i låt oss 

                                                 
1
 Jordahl, 2006, Sid. 41  

2 Johannisson, 2001, Sid. 16 
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säga krönikor? Kanske är jag bara påverkad av små texter på 2500 tecken inklusive blanksteg? 

Kanske har krönikorna jag läst varit smittobärare? Åkomman heter i sådana fall alltså nostalgi. 

 

”Jag är inte intresserad av världens sju världsdelar och inte heller kan jag verkligen se någon av 

dem; jag reser i den åttonde, som är min egen”, skriver författaren Fernando Pessoa i sin antibok 

”Orons bok”. Och vill enligt litteraturvetaren Arne Melberg poängtera att det är resenären som är 

resan
3
. 

    Ja, nog finns det korn av sanning i det alltid – man skriver ner sin egen subjektiva bild av 

resan, som i det största, och melodramatiskt metaforiskt kan sägas vara livet självt. 

Reseskildringen, som lika gärna skulle kunna kallas ”betraktelser av verkligheten”. Det man ser 

helt enkelt. Resan är inte enbart fysisk, utan också psykisk och känslomässig. Och desto längre 

den är, desto mer betydelsefull tycks den vara.  

   Enligt mig är det mer intressant hur en människa har känt under en viss tid, än var hon varit 

under samma skede. Men omgivning och känsla samspelar, detta är ändå min klara åsikt. En plats 

eller ett ting inges betydelse av människan, och skapar en känsla hos henne. 

   Tänkvärt är också hur man presenterar, och även ser på sin egen berättelse som en historia värd 

att berätta för andra människor. Hur man spetsar till den subjektiva verkligheten med 

dramaturgiska finesser och ett narratologiskt upplägg, ja, använder litterära grepp för att man 

anser den värd att berätta, vara en bärare utav litterär potential. 

     

Det är resan tillbaka jag är intresserad av. Berättelsen om resan hem – hemvändandet. Och det 

finns enligt mig en företeelse hos till storstäder inflyttade journalister, eller över huvud taget 

litteratörer med dubbel tillhörighet, vilken bäst beskrivs som ”Att vända hem i text”. De skriver 

om sin hembygd, sitt ursprung, de står men en fot i varje läger. De både iakttar och deltar, om 

vart annat. Något som låter som en form av gyllene medelväg för idealjournalisten.  

   Nostalgins uttryck är varierande. I de allra flesta historiska fall är känslan av nostalgi en passiv 

känsla, skriver idéhistorikern Karin Johannisson, liksom suckande och bitterljuv
4
, och det är den 

formen jag ämnar söka efter, hos de där som är på hemväg. Om inte rent faktiskt, så åtminstone 

”på väg tillbaka” i något avseende. Ja, någonstans är vi ju allesammans på väg, även om 

riktningen och målet är obestämt. Även om sikten är dimmig och man druckit upp spriten i 

kompassen, så är man i alla fall på väg.  

 

                                                 
3
 Melberg, 2006, Sid. 86 

4
 Johannisson, 2001, Sid. 22 
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2. Syfte och Frågeställning 

Det jag ämnar undersöka i uppsatsen är hur till en annan stad inflyttade journalister/krönikörer, 

alltså skribenter med dubbel tillhörighet, ”vänder hem” i storstadspresskrönikan. ”Vända hem” 

definierar jag som att skriva om sitt Där och Då. Undersökningen kommer att söka svar på hur 

de vänder hem/åter i text rent stilistiskt, vilken roll skribenterna har, vilken betydelse platsen har 

i texterna, vilken innebörd den dubbla tillhörigheten har, samt om texterna i sig uttrycker 

nostalgi. 

   Utgångspunkten är närläsning av texter – krönikor och kåserier – av skribenter med dubbel 

tillhörighet. Hemvändarmotiv kommer att utpekas. Antalet texter är begränsat, likaså 

skribenterna. Jag kommer bara ta med så många texter som jag anser behövs för att visa på 

fenomenet, men en lista av fler hemvändartexter och hemvändare kommer stå till läsarens 

förfogande i en bilaga, där även de studerade texterna återfinns i sin helhet (sid. 44). 

   Ja, själva fenomenet blev jag medveten om i och med att ha följt journalisterna Hanna Hellquist 

(Dagens Nyheter) och Ronnie Sandahls (Aftonbladet) karriärer. Har märkt av att de ofta ”vänder 

hem” i sina texter. De har båda två även gett ut självbiografiska romaner som handlar om deras 

hemstäder – Karlstad respektive Falköping. Dessutom har de klart och tydligt profilerat sig som 

”folk från landet”. Ja, och så är deras dialekter intakta – värmländskan och västgötskan klingar 

ännu ur deras munnar. Dessa skribenters texter är för övrigt representerade i undersökningen. 

   Jag vill visa på detta fenomen, bevisa och presentera det som något av intresse för forskningen, 

samt som något av betydelse för den journalistiska rollen. Vill se vad den dubbla tillhörigheten 

har för innebörd. Jag tillhör som sagt själv en av de oräkneliga landsortsungar som har flyttat från 

en mindre ort till den, för svenska förhållanden, stora staden Stockholm. Alltså kommer 

uppsatsens att bli en självreflexiv, ja faktisk en mycket personlig sådan. 

 

Uppsatsens frågeställning, som jag hoppas kunna besvara, lyder på följande sätt: 

- Hur vänder de hem rent konkret i sina texter, stilistiskt och narratologiskt?  

- Vad fyller platsen, alltså hemorten, för funktion för krönikörerna? 

- Vad finns det för inslag av nostalgi/hemlängtan i texterna? 

 

Att vända hem i text likställer jag med att resa – fysiskt som psykiskt. Det är en form av 

reselitteratur. Skribenterna reser tillbaka i minnet, till en tid och plats de har besökt. Andra 

gånger i realtid.   
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   Inom litteraturhistorien är ”hemvändandet” ett mycket populärt motiv. Som exempel kan man 

ta författaren Göran Tunström och dennes eviga återkomst till sin barn- och ungdomsköping 

Sunne i Värmland. Torgny Lindgren och Sara Lidmans ständiga återvändande till det 

västerbottniska inlandet. Hjalmar Bergmans skriverier om sin hemstad Örebro, som han lät gå 

under täcknamnet ”Wadköping”. Dessutom finns även hela den fraktion av arbetarförfattare som 

i sin produktion envisas med att återvända till sin barndoms socknar. Exempel: Ivar Lo-

Johansson, Harry Martinson, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg et cetera. 

   Det tycks finnas ett behov och ett användningsområde för denna egna plats; den enskildes 

referenspunkt, en alternativ verklighet, ett läger för den andra foten, en plats att komma hem till. 

Valet av inomsvensk dubbel tillhörighet, att jag till exempel inte väljer krönikörer med ursprung i 

ett annat land, det vill säga med dubbel nationell tillhörighet, beror på att jag förutom 

identifikation och intresse anser att det faktum att en majoritet av världens befolkning för första 

gången någonsin bor i städer, är värt att uppmärksamma. I förstudierna till uppsatsen läste jag 

journalisten Karin Mattssons reportagebok Landet Utanför – en reportagebok om Sverige bortom 

storstaden, där just denna realitet förekommer i ett av de inledande kapitlen.
5
 Allt fler flyttar till 

storstäderna. Den 18 september 2010 recenserades boken i Dagens Nyheter av journalisten 

Mattias Hermansson. I inledningen till recensionen skrev han följande: 

 

Jag har brutit mot generationskontraktet. Efter att ha kostat min lilla hemkommun vid 

älven mängder med pengar för barnomsorg, utbildning och fritidsliv tackade jag för mig. 

Bytte gul buss genom skogarna till blå vagnar under jorden. När jag på allvar började dra 

in egen inkomst hamnade skattekulorna i Stockholms stadshus. Så som hundratusentals 

svenskar gjort, och därmed fått den grundmodell som hittills präglat det svenska samhället 

– att man bidrar där man kostar – att kantra.
6
 

 

Hermansson hoppades att Mattssons reportagebok skulle starta en debatt om det stegvis 

avvecklande Sverige utanför storstadsregionerna, men likt många andra reportageböcker föll den 

fort i glömska. Debatten uteblev. Kanske på grund av att ingen brydde sig, eller så hade det att 

göra med att DN-skribenten Kajsa ”Ekis” Ekmans reportagebok Varat och vara: Prostitution, 

surrogatmödraskap och den delade människan kom ut samtidigt och stal allt utrymme i den 

allmänna debatten. Där om tvista de lärde. Precis som Hermansson, och med honom många 

andra journalister, har jag som sagt brutit mot generationskontraktet. Är medveten om 

problemtiken. Det finns en underton i uppsatsen: jag vill väcka debatten som uteblev i och med 

publiceringen av Mattsson bok. 

                                                 
5
 Mattsson, 2010, Sid. 15 

6
 Hermansson, 18 september 2010 
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3. Material 

Uppsatsens huvudkällor, det vill säga det analysmaterial som jag kommer att använda mig av är 

åtta stycken noga utvalda krönikor av fem skribenter. Det primära urvalet, det vill säga det av 

skribenterna, sker utifrån om skribenten i fråga har en dubbel tillhörighet. I de flestas fall rör det 

sig om ett utomstockholmskt ursprung. Texterna i urvalet ska vara publicerade högst tre år 

tillbaka i tiden, alltså är det texter publicerade 2007 – 2010 som jag kommer använda mig av. 

Därefter kommer texter där det ”vänds hem” sållas ut. Av dessa utses sedan åtta krönikor. Frågor 

som kommer att ställas till texterna då det slutgiltiga urvalet görs är: Reser skribenten hem? 

Minns skribent sitt hem? Utspelar sig delar av texten någon annanstans än i den nuvarande 

bostadsorten/tiden?  Dessa ska fungera som kontrollfrågor för att granska om det vänds hem i 

texterna. 

    Att urvalet begränsas till texter publicerade under de senaste tre åren beror på att det är så pass 

länge jag har varit ”medveten” – läst dagstidningar på ett mer djuplodande och reflektivt sätt. 

Dessutom vill jag påvisa ett nuvarande fenomen, något som jag anser kräver ett i tiden begränsat 

urval. Jag är även av den åsikten att det empiriska materialets giltighet ökar då urvalet begränsas 

på detta sätt. Till min hjälp för att utföra textanalyserna kommer jag att använda mig av böckerna 

Romanens formvärld – studier i prosaberättarens teknik av Staffan Björck, Journalistikanalys av 

Britt Hultén och Författarens verktygslåda – att läsa och skriva sakprosa av Torsten Thurén. 

Dessa böcker representerar och presenterar olika öppningar till textanalys som jag ämnar 

använda mig utav: den rent stilistiska, den narratologiska och gestaltande, samt den mer strikta 

journalistiska. 

   Men det tar inte slut där. Då jag anser att det skribenterna gör i sina texter är att de vänder hem, 

alltså reser, så kommer jag utgå från den litterära genren ”Reseskildringar”, detta då det rör sig 

om en form av skriftlig resa tillbaka. Min tes är, om det ännu i framkommit, att det skriftliga 

hemvändandet uttrycker hemlängtan, det vill säga nostalgi. 

   När det kommer till analysen och den teoriutvecklande aspekten av uppsatsen kommer jag att 

använda mig utav två böcker. Boken Nostalgia av Karin Johannisson, professor i idé- och 

lärdomshistoria, samt Resa och Skriva – en guide till den moderna reselitteraturen av Arne 

Melberg, professor i litteraturvetenskap. Utöver nämnda material och litteratur kommer jag även 

att använda mig av två böcker som diskuterar kåserier, som jag anser kan likställas med den 

moderna tidningskrönikan. Kåserierna, var tog de vägen, där texter av Per Rydén, Birgitta Ney, 

Jarl Torbacke och Kajsa Olsson finns representerade, samt Magnus Fernbergs doktorsavhandling 

i nordiska språk Kåseristil.   
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4. Teori och Metod 

Uppsatsens kärna är en litteraturvetenskaplig textanalys korsbefruktad med en journalistisk 

sådan. Korfattat och förenklat kan man kalla det en kvalitativ textanalys och/eller en motivstudie.   

   Metoden jag kommer att använda mig av är ”Närläsning” (Close reading). Metoden är en 

formalistisk typ av litteraturkritik. Litteraturvetaren Lars Wolf beskriver den som en grundlig, 

upprätthållande tolkningen av en knapphändig text. En närläsning betonar det särskilda före det 

generella. Den uppmärksammar enskilda ord, textens syntax samt den följd i vilken mening och 

idéer framkommer då texten läses. Metoden vidareutvecklades under nittonhundratalets andra 

hälft utav vad man brukar kalla den ”Nya kritiken” (New criticism) och är nu en mycket vanlig 

förekommande metod inom den moderna textkritiken, som visar på det litterära verkets 

egenvärde och självhänvisade estetiska objektivitet.
7
 

   Valet av metod beror på att jag inte tänker skriva om hur just de utvalda skribenterna vänder 

hem i sina texter, utan enbart se deras texter som exempel på ”hemvändartexter”. Ämnar studera 

det lilla för att belysa det stora, något som kännetecknar Hermeneutiken – läran om tolkning och 

förståelse. Kommer till viss del stödja mig på den ”hermeneutiska spiralen”, som Metodpraktikan 

– konsten att studera samhälle, individ och marknad beskriver på följande sätt: tolkningen växer 

fram genom ett växelspel, en cirkelrörelse mellan mig som läsare och texterna i fråga. Denna 

metod ökar och fördjupar förståelsen och utvecklar min förståelsehorisont – det vill säga ökar 

mitt vetande, min förståelse och min kunskap för det som jag studerar.
8
 

   När det kommer till teori så är det en strukturalistisk sådan jag utgår ifrån – det är texten jag 

kommer att titta på. Men för ”hemvändande i text”, journalistens uttryck av hemlängtan och så 

vidare, har jag ingen färdig teori till min hjälp. Alltså är det en teoriutvecklande undersökning jag 

ämnar göra. Det är en teori om ”hemvändande i text”, fenomenet som sådant, dess betydelse och 

dess litterära uttryckssätt som uppsatsen ska frambringa. Min hypotes är som jag redan nämnt att 

krönikörerna vänder hem i sina texter, på ett sätt eller annat, och att hemvändandets intryck; att 

återse/minnas sin hembygd, gestaltar sig i en känsla av nostalgi. 

   De teorier som Arne Melberg presenterar när det kommer till reseskildringar, som han redogör 

för i sin bok Resa och Skriva, samt Karin Johannissons teorier om nostalgi, som hon beskriver i 

sin bok Nostalgia, ligger till grund för min hypotes. 

    

 

                                                 
7
 Wolf, 2001, Sid. 16 

8
Metodpraktikan, 2007, Sid. 252 
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5. Tidigare forskning 

Nedan presenteras två studier berörande författarna och tillika journalisterna Vilhelm Moberg 

(1898 – 1973) och Ivar Lo-Johansson (1901 – 1990), vars karriärer bygger på samhälleligt 

engagemang i kombinationen med en litterär förmåga. De tillhör som sagt båda två 

arbetarförfattarna, och var under större delen verksamma i Stockholm, men fortsatte ändå att 

skriva om sin hembygd. 

     Därefter redogörs för den tidigare forskning som finns kring de företeelser jag ämnar 

undersöka, hämtad från tre olika akademiska fält: Journalistik, Litteraturvetenskap och Idé- och 

lärdomshistoria. En diskussion som redogör för den möjliga kombinationen av dessa tre 

områden, samt den tidigare forskningen redovisad mer i detalj finns också för läsaren att tillgå. 

 

5.1 Författare eller Journalist? 

”Seklet främste journalist” är rubriken på inledningen till Anna-Karin Carlstoft Bramells 

avhandling Vilhelm Moberg tar ställning – en studie av hans journalistik och tidsaktuella 

diktning. Vid en omröstning som Publicistklubben höll i slutet av förra seklet blev Moberg 

faktisk utsedd till århundradets journalist. Inte nog med att Moberg utsågs till seklets främste 

journalist, hans romansvit Utvandrarna framröstades till 1900-talets bästa skönlitterära bok. Vad 

var han då? Författare eller Journalist? Carlstoft Bramell skriver om att det uppstod vissa 

svårigheter för Publicistklubben med att dra skiljelinjer mellan olika slag av skribenter.
9
  

   Journalistiken var en central del av Mobergs arbete, menar Carlstoft Bramell, och driver i sin 

avhandling en tes om att Mobergs journalistik innehåller samma frågeställningar och intar samma 

ståndpunkter som hans författarskap, att förbindelselänkar finns mellan de genreskilda verken. 

Han debatterade både i tidningar och i sina böcker. ”Genrerna befruktade varandra”, som 

Carlstoft Bramell skriver.
10

 

   Mobergs genreöverskridande, som beskrivs i Carlstoft Bramells avhandling, när det kommer 

till journalistik och skönlitteraturen, är något som kan ses som tidigare forskning i viss närhet till 

den som bedrivs i denna uppsats. Detta då de analyserade krönikorna till viss del driver en fråga, 

men också måste ses som berättelser. Man kan komma att ställa frågan: ”Vad är krönikörerna då? 

Författare eller Journalister?” 

   Både Vilhelm Moberg och hans samtida kollega Ivar Lo-Johansson, började båda två sina 

banor inom journalistiken, innan de fann sig till rätta inom litteraturen. Medan Lo-Johanssons 

                                                 
9
 Carlstoft Bramell, 2007, Sid. 9 

10
 Carlstoft Bramell, 2007, Sid. 13 
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journalistik förknippas med engagemang i socialpolitiska frågor så var Mobergs bredd i ämnet 

större, fortsätter Carlstoft Bramell.  

   I boken Ivar Lo-Johansson som ingår i bokförlaget Natur och Kulturs serie Litterära profiler, 

skriver Ola Holmgren, professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola dels om 

journalisten Lo-Johansson, men också om reseskildraren.  

   Länge bodde och verkade han på den trekantiga halvön Södertörn, i Sörmland söder om 

Stockholm, som han också kom att placera på den sociala kartan genom sin journalistik, och på 

den litterära kartan med sina böcker, skriver Holmgren.
11

  Forskningen kring de båda männens 

dubbla roller som journalister och författare, och särskilt i Lo-Johanssons fall hans utpräglade 

dubbla tillhörighet som stadsbo och landsortsbo, Stockholm – Södertörn, anser jag kunna 

placeras in som en form av tidigare forskning.        

 

5.2 Tre akademiska fält 

Angående hemvändande i journalistiska krönikor, om där finns uttryck för nostalgi et cetera, 

bjuds ingen egentlig tidigare forskning. Den presshistoriska forskningen har inte uppmärksammat 

just själva fenomenet, även om motivet har noterats hos enskilda skribenter som till exempel 

norrlänningen Hadar Hessel, i historikern Jarl Torbackes levnadsteckning över denne.
12

  

   Därför anser jag mig tvungen att åberopa forskning från andra akademiska fält än enbart det 

journalistiska. De studier som uppsatsen utgår ifrån är dels Litteraturvetenskapliga: Arne 

Melbergs forskning kring reseskildringar, som presenteras i boken Resa och Skriva, där 

resenärens berättarteknik, dennes roll och till viss del dennes dubbla tillhörighet diskuteras. 

Melbergs forskning kring relationen ursprung och destination finner jag också givande. Även 

Staffan Björcks studier i prosaberättarens teknik i boken Romanens Formvärld, där stilistik, 

narratologi men också berättarauktoritet och berättelsens autenticitet diskuteras, är hämtade från 

litteraturvetenskapens fält. 

   Den föreliggande Journalistiska forskningen som jag lutar mig mot är dels Torsten Thuréns 

studier angående journalistens roll som deltagare och/eller observatör, dessa tvås olika 

underkategorier och innebörd. Thuréns skriverier om de olika former av främlingskap man som 

journalist kan hamna i, samt författarjagets roll i en text är också något jag använder som 

underlag. Huvudsakligen är det Thuréns bok Författarens verktygslåda som presenterar dessa 

studier.  

                                                 
11

 Holmgren, 1998, Sid. 252-254 
12

 Journalistiken var hans liv: Hadar Hessel 1891-1984, Carlsson Förlag, 2007 
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   Dessutom vänder jag mig till Britt Hultén och hennes forskning när det kommer till analys av 

journalistiskt text, presenterad i boken Journalistikanalys. Men eftersom krönikan befinner sig i 

den lättare, och där med friare journalistiska genre, känner jag mig tvungen att komplettera denna 

forskning med den tidigare nämnda litteraturvetenskapliga. Hos Hultén är det forskningen kring 

berättarperspektiv och berättaröst jag använder mig av.  

    Jag är av den uppfattningen att journalisten är en författare och att den journalistiska texten är 

en litterär genre. Därför borde sammanslagningen av de två nämnda fälten vara fullt möjlig. Det 

tredje akademiska fält vars forskning jag använder mig av är Idé- och lärdomshistoria. Detta för 

att finna forskning som berör känslan nostalgi. Passande är då professor Karin Johannissons 

forskning om just denna känsla, som finns sammanställd i boken Nostalgia. Johannisson 

deklarerar i kapitlet ”Det samtida förflutna” att nostalgi är minne, och redogör i stor utsträckning 

för minnets funktioner och dimensioner, ursprungets betydelse för individens tillhörighet och för 

relationen mellan ”Då och Där” och ”Här och Nu”. Inte heller detta fält finner jag svårt att 

kombinera med de två andra. Detta då en text allt som oftast uttrycker en idé och/eller en känsla 

– till exempel nostalgi. 
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6. Bakgrund 

Här nedan finns en bakgrund till hur, och varför, jag har valt att behandla de olika genrerna av 

kortare texter – kåseri och krönika – så som jag gör. Därefter följer en redovisning av den enda 

svenska presshistoriska forskning jag stött på när det kommer till vad jag kallar ”att vända hem i 

text”.  

   Därpå återfinns ett stycke där de utvalda krönikörerna introduceras för läsaren. Den sista delen 

i kapitlet kommer definiera begreppen ”Nostalgi” och ”Reseskildring”, som är uppsatsens 

ofrånkomliga nyckelord. 

 

6.1 Kåseri eller Krönika, eller kanske till och med kolumn?  

År 2004 kom Magnus Fernberg, Göteborgs Universitet, med sin avhandling i nordiska språk – 

Kåseristil, som före detta Namn och Nytt-kåsören, och vid tillfället för avhandling krönikören 

Kajsa Olsson, kommenterade i branschtidningen Journalisten. 

   En sak som Olsson poängterar är att Fernberg aldrig riktigt går in på skillnaden mellan en 

krönika och ett kåseri, eller för den delen det från engelskan anammade ”kolumn”. Inom parantes 

förklarar Olsson att skillnaden är ungefär 1500 kronor, detta eftersom det är större efterfrågan på 

krönikor. Skämt åsido, hon förklarar därefter att en krönika ska driva en tes, och att ett kåseri 

förutom att det ska ha ett ärende också bör ha ett akrobatiskt språk.
13

 

   Nåväl, det jag vill ta till vara på från Fernbergs avhandling och Olssons läsning av den är att 

även om kåseriet är en marginaliserad genre – rubriken till Olssons krönika lyder: ”En genre på 

utdöende” – så breder den kåserande stilen ut sig. Gränserna för vad som är ett kåseri till skillnad 

från en krönika suddas ut.  

 

Fernberg menar att det moderna kåseriet, eller krönikan, så som vi känner den i dag, rent 

stilistiskt och formmässigt, har växt fram genom diverse olika genrer. Till exempel, så som 

relevant för denna uppsats; resebrev – en form av resereportage i kortare brevform. Dessutom har 

en utveckling mot det djupt personliga, ”utelämnande” om man så vill, i dessa texter skett under 

hela nittonhundratalet. Och han menar slutligen att hela kåseribegreppet gått allt mer mot en 

genre av berättelser.
14

 

   Jag är av den åsikten att den kåserande stilen, sedan Fernberg disputerade (2004), samt den tid 

som förflutit mellan de kåserier han undersöker (1998-1999) och vår tid, nu till fullo utnyttjas av 

                                                 
13 Olsson, 2 juni 2004 
14 Fernberg, 2004, Sid 48 
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de flesta krönikörer. Till stor del är många av de krönikor man hittar i svenska tidningar nu 

kortare berättelser. Därför kommer jag inte skilja dessa två, krönika och kåseri, åt i uppsatsen. 

Etiketterna är föråldrade, den är inte längre aktuella. De två genrerna har gått upp i varandra, och 

kan nu helt enkelt beskrivas som kortare texter med personlig prägel. Namnen ”krönika” och 

”kåseri” kommer båda två att förekomma, men i uppsatsen behandlas de som synonymer. 

 

6.2 En föregångare  

Då den presshistoriska forskningen är bristfällig, samt då uppsatsens undersökning i sig är 

omfattande, så har det inte funnits tid till att egenhändigt utföra någon större sökning efter 

hemvändande krönikörer/kåsörer i historien. Men här nedan följer åtminstone en kort 

presentation av en hemvändare, aktiv under nästan hela förra seklet, och vars motiv påminner om 

de i efterkommande stycke nämnda skribenterna. 

    Som i fallet med författarna Moberg och Lo-Johansson rör det säg även i detta fall om 

historisk personforskning i större utsträckning än motivstudier.  

 

Ångermanlänningen Hadar Hessel, också känd under kåsörpseudonymen ”Gustafsson med 

muntascherna”, blev år 1923 stockholmare, och förblev så fram till sin död. Hessel gjorde sig 

som kåsör känd såsom en sann ”hemvändare”. Inte nog med att han vände åter till sin byggd, 

utan han vände också åter i sitt eget liv, genom minnesakter – allt som oftast vände han åter till 

sin ungdom och blev då mer ångermanländsk i sitt språkliga bruk.
15

 

    Alltså, det har vänts hem tidigare i kröniketext, och på ett sätt som liknar hur ett urval av 

dagens utomstockholmska journalister, främst representanter för den ”lätta journalistiken” gör 

det. 

 

Historieprofessorn Jarl Torbackes bidrag till boken Kåserierna – var tog de vägen, är en kort 

levnadsteckning över Hadar Hessel. Sedermera skrev Torbacke en hel bok om denne. Torbacke 

poängterar att just eftersom Hessel anspelade på sin bakgrund som ångermanlänning, eller som 

norrlänning över huvud taget, så var det en stor del av de norra regionernas läsarskara som hörde 

av sig på grund av identifikationen.
16

 

    Intressant är att Hessel inte bara var uppskattad av läsare bosatta i de norra regionerna, utan 

också av personer med bakgrund och rötter uppe i norr, där i Hessels ungdomstrakter, som likt 

                                                 
15

 Torbacke, 2004, Sid. 76 
16

 Torbacke, 2004, Sid. 77 
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han själv har lämnat sina hemtrakter till förmån för Stockholm, som hörde av sig till Hessel 

personligen, och till Dagens Nyheters Namn och Nytt-redaktion.
17

 

   Huruvida liknande författare/läsare-relationer finns mellan de skribenter vars texter är utvalda 

för närläsning och deras läsare är oklart. Känt är att möjligheten till direktinteraktion har ökat 

tack vare e-post, kommentarfunktioner och liknande, men detta blir en uppgift som lämnas åt 

framtida forskning. 

 

Tanken med ovanstående kortbiografi har varit att påvisa att fenomenet, även om det inte 

benämnts just ”hemvändande i text”, ändå har synliggjorts i tidigare forskning, och att det med 

stor säkerhet går att finna hos ett större antal kåsörer/krönikörer genom historien.  

 

6.3 Hemvändarna 

Här nedan följer kortbiografier över de skribenter vars texter analyseras i uppsatsen. De nutida 

hemvändarna. Den huvudsakliga funktion som presentationerna fyller är egentligen att visa på att 

de nu är boende i en särskild stad (för majoriteten Stockholm), men födda och uppväxta någon 

annanstans – de har lämnat sin hembygd.  

   Här följer således presentationerna, en introduktion, som redovisar var krönikörerna är födda, 

vad deras nuvarande bostadsort är, var deras texter återfinns, samt framlägger lite grundläggande 

information om deras karriärer.  

 

Hanna Hellquist – född 1980 i Karlstad. Nu boende i Stockholm. Journalist. Författare till 

boken Karlstads Zoologiska (2009) som handlar om hennes uppväxt. Skriver kåserier på DN:s 

”Namn och Nytt”-sida varje onsdag, samt skriver krönikor i samma tidnings bilaga ”På Stan” 

varannan fredag. Radiopratare i P3:s morgonshow ”Morgonpasset”. 

 

Ronnie Sandahl – född 1984 i Falköping. Journalist. Nu boende i Gnesta. Gett ut boken Vi som 

aldrig sa hora (2007), som utspelar sig i hemstaden Falköping. Har sedan mitten av förra 

decenniet skrivit krönikor i Aftonbladet om måndagarna, med undantag för vissa perioder. 

Debuterade 2009 som dramatiker på Dramaten. 
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Johan Croneman – född 1955 i Norrköping. Film och Tv-kritiker. Bor numera i Stockholm. 

Skriver sport- samt film och tv-krönikor i Dagens Nyheter. Mottog 2006 Gerard Bonniers pris för 

kulturjournalistik. Erkänd IFK Norrköping supporter. 

 

Marcus Birro – född 1972 i Göteborg. Numera bosatt i Norrköping. Författare/poet. 

Programledare för P4:s ”Karlavagnen”. Böcker i urval: Landet Utanför (2003) Flyktsoda (2005) 

Svarta vykort (2007).  Mottog Dan Andersson-priset 2008.  Onsdagskrönikör i Expressen, bland 

annat.  

 

Fredrik Strage – född 1972 i Linköping. Numera bosatt i Stockholm. Musikjournalist. 

Medverkat i ett stort antal populärkulturella tidningar och magasin, exempelvis magasinet ”Pop”. 

Skriver krönikor i DN På Stan. Mottog 2008 Stora Journalistpriset som Årets förnyare. 

 

6.4 Definition av viktiga begrepp 

Nostalgi – eller ”nostalgia” myntades av den tonårige läkarstudenten Johannes Hofer, i dennes 

avhandling ”Disseratatio medica de Nostalgia ode Heimwehe”, skriver Karin Johannisson i sin 

bok Nostalgia. Ordet är en sammanslagning av grekiskans ”nostos” – hemkomst, och ”algos” – 

smärta. Alltså, Nostalgi: smärtsam längtan efter att återvända hem.
18

   

   Inom den svenska populärmedicinska vokabulären har begreppet varit likställt med ”trånsjuka” 

eller ”längtanssjuka”, förklarar Johannisson. Den känslorelaterade sjukdom som ligger närmast 

nostalgin är erotomanin, det vill säga ”kärlekssjukan”. Båda betecknar längtan efter ett älskat 

objekt som man har separerats ifrån.
19

 

    

Johannisson skriver att vetenskapsmannen Carl von Linné ofta återkom till nostalgi i sitt 

författarskap. Han översatte begreppet med ”hemsjuka”. Och den sista definitionen av nostalgi, 

som var av Linnés hand, löd: ” den innersta barndomsplatsen”; för honom Stenbrohult, socken i 

Älmhult kommun, Småland.
20

 

   I modern tid så har begreppet frigjorts från ursprungskänslan, det vill säga hemlängtan, och 

kommit att få många olika betydelser, som till exempel: socialpsykologiskt fenomen, 

                                                 
18 Johannisson, 2001, Sid. 17 
19 Johannisson, 2001, Sid. 18 
20 Johannisson, 2001, Sid. 20 
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sentimentalitet och ogrundade brist på anpassningsförmåga.
21

 Den nu rådanden innebörden av 

begreppet ”nostalgi” är enligt en nydefinition som Karin Johannisson gör ”det känslosamma 

minnet”. 

   Nationalencyklopedin definierar ”Nostalgi” på följande sätt: ”vemodig men njutningsfylld 

längtan hem eller tillbaka till ngt förlorat särsk. om längtan till vissa miljöer.”
22

 

 

Reseskildring – kan man säga är resultat av att resa och att skriva om sin resa, och skapar den 

litterära genre ”reselitteratur” som på grund av att den inkluderar både reportage och biografi, 

hamnar i de litterära genrernas periferi. Reseskildringen som sådan, menar litteraturprofessorn 

Arne Melberg, kan skildra en faktisk resa eller en metafysisk resa. Den kan både vara fysisk och 

psykologisk.
23

 

   En reseskildring, eller reselitteratur, kan också bestämmas efter om motorn eller motivet i 

texten är själva resan, helt oberoende på om den är fiktiv eller verklig, fortsätter Melberg att 

förklara.
24

 

    

För att exemplifiera detta med den ”icke rent faktiska resan”, den fiktiva eller den psykologiska, 

kan man precis som den kände resenären och tillika reportern Ryszard Kapuscinski, begrunda 

Konfucius påstående om att man lär känna världen bäst om man inte går utanför dörren.
25

 

   Den definition som Nationalencyklopedin ger ordet ”reseskildring” är som följer: ”litterär 

beskrivning av en resa. Reseskildringen var från början snarast en biprodukt till ett resande, 

motiverat av något praktiskt syfte: politiskt, krigiskt, merkantilt, vetenskapligt (t.ex. geografisk, 

topografisk, historisk, botanisk, zoologisk, antropologisk utforskning av ett område) eller 

religiöst (för mission, korståg, pilgrimsfärder etc.)”.
26

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Johannisson, 2001, Sid. 28 
22 nostalgi. http://www.ne.se/kort/nostalgi, Nationalencyklopedin 
23

 Melberg, 2005, Sid. 10 
24

 Melberg, 2005, Sid. 15 
25

 Kapuscinski, 2009, Sid. 22 
26

 reseskildring. http://www.ne.se/lang/reseskildring, Nationalencyklopedin 
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7. Resan – Analys I 

”Det finns en resa och det finns en resenär”, detta är ett av kriterierna för vad som kännetecknar 

modern reselitteratur. Åtminstone enligt ett av de tre krav som Arne Melberg formulerar i 

inledningen till sin bok Resa och skriva – en guide till den moderna reselitteraturen. Melberg 

lägger ut texten, och fortsätter förklara för läsaren att den faktiska resan också har en själslig 

utsträckning – det är inte bara kroppen som rör på sig, utan också själen. Dessutom klargörs det 

att resenären alltid är en, och att resan känns och upplevs av den enskilde, det vill säga resenären, 

på ett ofrånkomligt subjektivt sätt.
27

 

   Alltså, det är alltid någon som ser den verklighet som beskrivs. Resenären är inte bara en 

objektiv åskådare. Ingen annan kan göra exakt samma resa. Resan är unik. 

 

En resa ger en mängd sinnesintryck, som i sin tur genererar olika former av känslor. Vilken 

känsla som uttrycks bör bero på intryckets karaktär, och det är som sagt min tes att 

hemvändandets intryck; att återse se hembygden, om så bara i minnet, gestaltar sig i en känsla av 

nostalgi. 

   Uppsatsen kommer till att börja med att undersöka själva reseberättelsen, som här likställs med 

berättelsen om resan hem, det vill säga själva hemvändandet. Dels det faktiska men också det 

imaginära. Till och börja med bjuds ett textexempel där konflikten mellan resans verkliga 

destination och den imaginära, det vill säga den förväntade, är mycket tydlig. 

 

7.1 Imaginära kontra faktiska resor 

”Jag tänkte att jag skulle suga ut det bästa ur Stockholm innan jag åkte i väg för sommaren”, 

skriver krönikören Hanna Hellquist i sin försommartext med rubriken ”Suga ut det bästa”. För att 

förtydliga så framkommer det i texten att ”det bästa” syftar på Stockholms uteliv.   

   Krönikan skildrar därefter den faktiska resan tillbaka till den värmländska hembygden, och 

genomsyras av hemvändandets nostalgiska stråk, men också hemkomstens höga förväntningar. 

 

I söndags så kom mamma och Göran och sopade med van hand upp det som var kvar av 

mig, satt mig och katten i bilen och körde hem oss, hela vägen till Grums och 

sommarstugan.
28

 

 

                                                 
27

 Melberg, 2006, Sid. 32 
28
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”Det som var kvar av mig”, betyder i sammanhanget att Hellquist lider sviterna utav ”det bästa”. 

Intressant är att Stockholm på detta sätt tycks ha fyllt sin funktion, och när det bästa väl har 

sugits ut så återstår inget annat än de negativa konsekvenserna. Enbart genom att likställa 

Stockholm med utsvävningar så blir ”Grums”, som Hellquist förövrigt kallar för ”hem”, indirekt 

dess motsats, och framställs då som en sann idyll, en plats för kontemplation och tillfrisknad. 

Något som det för övrigt inte hymlas med i resten av texten. 

 

Gud vad jag har längtat. Jag har drömt om det, tänkt att det bara finns ett enda ställe i hela 

världen där jag kan vara lycklig, och att det är här, och tänkt på den där fantastiska 

meningen i Frödings ”Strövtåg i hembygden”: den dungen är mig kär, min barndom susar 

där, och till slut blir jag nästan helt utmattad av nostalgi och svunnen barndom…
29

 

 

Det verkar vara en ren och skär fantasibild som målas upp, duperad av nostalgi, indoktrinerad av 

senromantisk poesi, det är höga förväntningar och ända sedan barndomen förädlade minnen som 

Hellquist hoppas uppleva på nytt. Senare skriver hon: ”Den här sommaren har mycket att leva 

upp till (…) Jag klarar inte av att bli besviken”.  

   Medvetenheten om förväntningarnas väldiga proportioner, och dess svårighet när det kommer 

till införlivande av dem, är ett gott exempel på den konflikt som finns just mellan den ännu inte 

avresta resenärens fantasibild av destinationen, och den verklighet denne möter då den faktiska 

resan företas.
30

 

    I uppsatsens sammanhang kan man översätta det till det förskönade minnet av platsen, i 

kontrast till den verkliga plats som man möter då man vänder hem. Precis som Arne Melberg, i 

sitt kapitel ”Imaginära resor”, menar att man hos författaren Marcel Proust, i den sjätte delen 

Rymmerskan, i dennes romansvit På spaning efter den tid som flytt, kan studera hur resefantasin 

om destinationen, som i bokens fall är Venedig, förvandlar resans mål till ett förebud, som 

medlar mellan fantasi och verkligheten, kan man se hur Hellquists resefantasi om Grums 

fungerar på samma sätt. Melberg skriver att enbart platsen namn, till exempel Grums, behöver 

nämnas för att utlösa en rad förväntningar som den verkliga platsen omöjligen kan infria.
31

  

   

I Vålberg vaknar jag för första gången under hela resan. Katten spyr över min blommiga 

klänning. Hon klarar det mesta den där katten, men hon klarar inte av den där krokiga 

vägen mellan Vålberg och stugan.
32
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Den faktiska resan, som skiljer sig från resten av resan i texten, det vill säga den imaginära, 

understryks genom att Hellquist ”vaknar” – alltså blir medveten om verkligheten, vaknar upp ur 

de nostalgiska fantasierna.  

   Att ett ortsnamn dyker upp, ”Vålberg”, precis som ”Grums” nämns i början av texten, innan 

minnesbilder och förhoppningar tar över texten, skapar intrycket av en faktisk resa och tillför 

autenticitet. Ett ortsnamn är konkret, det skvallrar om en bestämd geografi och är något som går 

att kontrollera, skriver Staffan Björck i sin bok Romanens formvärld.
33

 

    Ortsnamn kan alltså dels ha en romantisk och poetisk innebörd, så som Prousts Venedig, men 

kan också fylla en autentisk och naturalistisk funktion. Att resan i kröniketexten slutar i en 

faktisk sådan är tydligt då katten kräks, något sådant finns det inte plats för i den idylliska 

drömmen – den är perfekt.  Alltså borde man kunna säga att den imaginära resan är den resa som 

görs i sinnet varenda gång som man tänker på den, eller dess mål. Och att den pågår fram till dess 

den verkliga resan fullgöras. 

 

7.2 Resenärens roll 

Ronnie Sandahl vänder i sin krönika vars rubrik lyder ”Det främmande som blev bekant” åter till 

Wetterlinsgatan i Falköping, som förövrigt benämns som ”hem” i texten. 

    Om Hellquist i tidigare text har förmedlat den psykologiska tidskänslan, det vill säga den 

känsla som värderar tiden efter dess innehåll – retrospektivt ger den värde, så förmedlar Sandahl i 

stället den fysikaliska tiden. Den tid som läsaren själv kan gradera med hjälp av kalender och 

klockan, en tidslinje där det går att göra nedslag, skriver Staffan Björck
34

. I detta fall sker det 

förvisso på ett generellt och odetaljerat sätt genom ”då” och ”nu”. 

 

När folk i Falköping fick sina cyklar stulna brukade de gå ned till Wetterlinsgatan och 

leta. Där hade någon lustigkurre klottrat “Gazaremsan” på en vägskylt. På den tiden ett 

sorgligt nedgånget bostadsområde, mintgröna illaluktande hyreshus. Femhundra tomma 

lägenheter som fylldes med flyktingar från det forna Jugoslavien.
35

  

 

Arne Melberg skriver i tidigare nämnda bok Resa och Skriva om resenärens olika roller, som 

klargör för läsaren vilken perspektiv resenären har. Dessa är: turisten (eller vittnet), upptäckaren 

och profeten (sanningssägaren). Sandahl kan man säga ikläder sig rollen som upptäckaren.
36
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   Detaljerna som nämns: den nedklottrade vägskylten samt färgen ”mintgrön”, befäster rollen 

som upptäckare – den som förmedlar något för läsaren okänt, medan det också tyder på det som 

Melberg menar är det viktigaste då en resa ska skildras, nämligen att stanna upp och verkligen 

titta, att lära sig se.
37

 

   Detta med ”att lära sig se” är något som Britt Hultén tar upp i sin bok Journalistikanalys. 

Journalisten måste lära sig se innan den kan skriva om det den ser. Verkligheten får inte 

uppfinnas. Den måste uppsökas, upplevas och tolkas. 
38

 

När jag nu kommer hem till Falköping har Sverigedemokraterna just fått 8,5 procent i 

kommunvalet. Mest i Skaraborg. Jag går ned till Wetterlin. Fortfarande en stor andel 

invandrare som bor här.
39

 

 

Tidigare i detta kapitel, med stöd hos Melberg, redogjordes det för att resenären alltid är en, och 

att resan som företas känns och upplevs av den enskilde, det vill säga resenären, på ett 

ofrånkomligt subjektivt sätt. Alla resor präglas av den som företar dem. Detta påminner om det 

som Torsten Thurén redogör för i sin bok Författarens verktygslåda – att läsa och skriva 

sakprosa. Han menar att varje författare visar upp bitar av sin personlighet i texten, och att detta 

är ofrånkomligt.  All text präglas av den som skriver den, även den journalistiska.
40

 

    Distans mellan författare och text, menar Thurén, kan skapas genom bruket av det för en 

författare mycket viktiga verktyget ”persona”, det vill säga den mask som en skribent tar på sig, 

den man framställer sig som i sin text. I hur stor grad denna persona är konstruerad, eller om den 

faktiskt stämmer samman med skribentens sanna natur, menar Thurén är omöjligt att besvara, 

men han konstaterar ändå att författarjaget i viss mån måste överensstämma med dennes verkliga 

personlighet, annars anar läsaren oråd.
41

  

   Melberg menar, i samma stycke som nämner resenärens olika roller, att det finns två typer av 

reseskildrare: skribenter som reser samt resenärer som skriver. Alltså, beroende på typen av 

skildrare, finns där alltid antingen en persona eller en roll, någonting som berättaren/resenären 

ikläder sig, en form av verktyg för att konstruera en objektivitet, samt skapa förtroende och 

sympati hos läsaren. 
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Och när jag promenerar långsamt genom de höststädade innergårdarna på Wetterlinsgatan 

tycker jag mig heller inte se några underjordiska terrorceller i källarlokalerna. Såvida inte 

Falbygdens Fågelklubb räknas.
42

 

 

Det faktiska hemvändandet i Sandahls text är lätt att särskilja från den i början av texten 

återfunna minnesakten, detta genom att tempus ändras från imperfekt till presens. Att använda 

sig av presens är ett väl beprövat stilistiskt grepp som används inom reselitteraturen, en känsla 

inte bara av ”jag var där” utan av ”jag är här” skapas. Melberg beskriver det som att en 

omedelbar närvaro förmedlas till läsaren.
43

 

   Reselitteraturen må i sin renaste och mest idealiserade form betraktas som dokumenterande, 

liknande det journalistiska reportaget i sitt utförande. Men även den dokumentära effekten skapas 

med hjälp av litterära grepp, fortsätter Melberg
44

, som i fallet med den här ovanstående texten av 

Sandahl; den inre monologen i vilken han registrerar det han ser och inte ser.   

I de båda kröniketexterna återvänder skribenterna rent faktiskt till platserna i verkligenheten, men 

också tidsmässigt (i minnet) samt imaginärt (i fantasin). Resan är i någon form hem och tillbaka, 

och verkar bestämmas av tid och rum, medan gestaltningen av resan, det vill säga det perspektiv 

som skribenten anlägger, tycks bestämma skribenten i frågas roll som resenär. 

   I sin bok Nostalgia – en känslas historia presenterar idéhistorikern Karin Johannisson 

”resenärerna” som en tänkbar grupp av nostalgiker. De må frivilligt ha lämnat hemmet, men är 

ändå inte friköpta från hemlängtan. En intressant parallell är att Johannisson beskriver hur 

längtan till en plats kan förstora minnena av platsen, precis som fallet i Hellquists text tycks 

vara.
45

  

   Platsen med stort ”P”, som ännu benämns som ”hem” både av Hellquist och Sandahl, verkar ha 

en fundamental och bestående betydelse, och tycks vara ett resmål både i den fysiska 

verkligheten, men också i hög grad i tankarna, och därmed i texten. 
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8. Platsen – Analys II 

”Det enda ljud som då och då kunde höras på kvällarna i byn där jag växte upp var knattret från 

trimmad moped. Jag drömde om (…) allt jag läst om. Till huvudstaden skulle jag. Och där skulle 

jag bli lycklig”, så skriver journalisten Anneli Jordahl, i sin krönika ”Kungsgatan”
46

. 

   Bortlängtan, så heter hemlängtans motsats. Också ”längtan bort” har ett stiligt namn på latin – 

”Apodemialgia”. Denna form av längtan, förklarar Karin Johannisson, har rent historisk ansetts 

drabba bildningslystna ynglingar som inte får ge sig av från hemmet för att bedriva 

universitetsstudier. Hemmet är den plats som måste lämnas, och blir där med den totala 

motsatsen till bortlängtans mål.
47

 

   I Jordahls fall är det Stockholm som är destinationen, eller som man också kan kalla den i 

tillstånd av bortlängtan, och vilket hon också gör: ”platsen där man ska bli lycklig”, ens 

drömmars stad.  

    

En platsskildrings trovärdighetsgrad bestäms av skribentens auktoritet. Lokalkännedomen ligger 

till grund för möjligheten till den detaljrika skildringen, och just detaljerna är vad som skapar 

tillförlitlighet, menar Staffan Björck.
48

 

   Detaljer är ett måste för att skapa en levande berättelse, samt för att förhållandena i en text ska 

kunna göras begripliga. ”Från abstrakt till konkret”, det är vägen att vandra. Konkretisering är en 

av journalistikens mest använda retoriska figurer, skriver journalisten Britt Hultén
49

, och borde 

även vara användbar då man berättar om en plats som en stor del, ja kanske faktiskt en majoritet 

av ens läsare inte känner till.  

   Torsten Thurén, docent i journalistik, deklarerar för övrigt i sin bok Författarens verktygslåda 

att en av de viktigaste uppgifter en journalist har är att beskriva miljöer som är okända för 

läsarna, att vara deras ögon, att resa till platser och försätta sig i situationer i deras ställe.
50    

 

8.1 Författarens perspektiv 

I krönikan med rubriken ”Helt självklart”, signerad Hanna Hellquist, skriver och berättar hon om 

företaget att få tag på en eka till en vän som kommer för att besöka henne i den tidigare nämnda 

sommarstugan, belägen i Grums, Värmland. 
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Efter två dagar i sommarstugan ringde Linda och förklarade att hon ville ha något att ro i 

om hon skulle komma och hälsa på, eftersom hon har börjar ro såna där engelska 

tävlingsroddbåtar i Årstaviken, och inte kan kosta på sig att missa träningen under 

semestern.
51

 

 

Varje roman, eller litterär text över huvudtaget, måste utspela sig på en plats – i ett bestämt rum. 

Detta proklamerar Björck. Och om denna plats är obekant för genomsnittsläsaren (som i 

Hellquist fall med all säkerhet är någon bosatt i Stockholmsregionen, med tanke på DN:s 

spridningsområde), finns det ett stort behov av yttre miljöskildringar, vilka också fängslar läsaren 

desto mer då dessa omgivningar ges en betydelse av och via författaren.
52

  

 

Kari bor vid en grusväg som kantas av den ena idyllen efter den andra, Röda hus bland 

gröna björkar, med utsikt över stora åkrar och en sjö (…) På hans gård staplas billik, 

båtar, traktorer, släpvagnar, lyftkranar, svetsar, husvagnar och gamla motorer.
53

 

 

Miljön fungerar som en kuliss, anpassad till handlingens anda. Miljöbeskrivningen brukar också 

vara inledning till porträttering av en karaktär, i det här fallet pappans vän ”Kari”, tillsammans 

med beskrivningar av andra yttre egenskaper så som kläder, hållning et cetera. Allt som oftast har 

iakttagelserna relevans för figuren, händelseförloppet eller det större budskapet, fortsätter 

Björck
54

. 

    Hellquist uppradande av ”den ena idyllen efter den andra” i texten ovan, bryter sedan tvärt av 

mot Karis gård, och meddelar läsaren om att Kari är ett original. 

    

Kanske är det så att man måste ha tillbringat en vår innanför tullarna i Stockholm för att 

helt och fullt kunna uppskatta karaktären hos min pappas vän Kari (…) i någon annan 

kontext, vilken som helst, finns det en risk att hans karaktär skulle blivit för osannolik och 

exotisk (…) Det är helt underbart att komma hem till just det här sammanhanget, det där 

Kari är världens vanligaste man.
55

 

 

Resan har i detta fall varit förutsättningen för berättelsen – utan resan tillbaka, skulle berättelsen 

icke ha funnits. Och utan resan bort från första början; inget Stockholm att jämföra med. 

Tillhörigheten skulle ha varit enhetlig, vilket den nu inte är. 
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    Arne Melberg uttrycker det ungefär på följande sätt, med författaren V. S Naipaul som 

exempel: eftersom det finns en tillhörighet i två kulturer så bli bristen av hemhörighet i en kultur 

något som gör att en främmande observatörs plats intas på båda dessa platser. Den faktiska resan 

blir på så sätt en pendeltrafik i form av ankomst och hemkomst till ursprunget och destinationens 

platser.
56

 

   Också Torsten Thurén nämner V. S Naipaul, detta då han diskuterar författarens perspektiv. Då 

denna dubbla tillhörighet besitts så blir man en outsider på samma gång som man är en insider, 

man deltar samtidigt som man observerar. Under samma rubrik nämner Thurén författaren och 

tillika journalisten Slavenka Drakulic, och hur ett inifrånperspektiv alltid tycks appliceras då det 

rör sig om att skildra en uppväxtmiljö.
57

   

   Hellquist visar i texten också på en hemkomst som inte enbart är till ett geografiskt hem, utan 

också till ett socialt sammanhang, alltså en plats som inte enbart innebär en plats på kartan, utan 

något än mer komplext – det är inte bara en miljöbeskrivning som görs, utan en beskrivning av 

fler dimensioner. 

 

8.2 Att skildra platsen 

Johan Cronemans fredagskrönika i Dagens Nyheter, med rubriken ”Om man vågar påstå att tv, 

som populärkultur, eller än värre tv-spel…”, skulle mycket väl kunna placeras i uppsatsens 

nästkommande kapitel ”Minnesakten”, men den rika skildringen av platsen, Norrköping, gör att 

den tas upp i detta kapitel. 

 

Jag gick på filmstudion Harlequin i Norrköping, inne på Konstmuseet. Väldigt högtidligt 

kan jag lova, Norrköping var en helt bombad stad, söndertrasad av grävskopor och 

parkeringsplatser. Varenda industri var nedläggningshotad. Raggare, industriarbetare, 

pappersbruk, sossar.
58

 

 

Att överskådliggöra en främmande plats, i tid och rum, så som Croneman gjort här ovan, kallar 

Melberg för ”mapping” (sv. kartläggning). Verkligheten läggs till rätta, ordnas så att den inte 

känns så främmande för läsaren.
59

  

    Croneman bygger upp en kuliss; en bombad stad, samt introducerar de olika karaktärerna som 

spatserar omkring i ruinerna, och som direkt väcker associationer om rådande mentalitet. Med 
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stöd hos Björck blir det tydligt att kulturföremålen klass, politisk tillhörighet et cetera, spelar lika 

stor roll för karaktärernas samspel med miljön som den naturalistiskt skildrade omgivningen.
60

 

    

Mormor och jag satt en annan kväll i gillestugan (!) och tittade på Aktuellt. Det gick inte 

en sändning utan en rapport om Vietnamkriget (…) Min mormor var klok och rar och 

omtänksam, hon hade aldrig rest utomlands, hon brydde sig inte nämnvärt om politik sade 

hon – hon visste rätt mycket om livet.
61

 

 

Mormodern introduceras, i samband med en enkel men ändock detaljrik miljö- och 

tidsbeskrivning. Gillestuga och Vietnamkriget – den direkta associationen blir till sjuttiotalet. 

Tidsandan, en politisk sådan, står här i kontrast till mormoderns icke nämnvärda intresse för 

politik.  

   Växelspelet mellan människor och deras miljö ger platsen mer än bara en geografisk 

dimension, den ges också en social och andlig dimension, och blir på detta sätt allt mer levande, 

menar Björck.
62

 

   Inte bara lokalkännedom spelar här in som ett inslag i skribentens autenticitet, utan också 

människokännedom.  

 

8.3 Där och Här, Då och Nu 

Fredrik Strage skriver i sin krönika som bär rubriken ”Var bor du? frågade Adam Tensta. Jag 

ville svara Rådhuset men min mun...” om en pikant intervjusituation med artisten Adam Tensta, 

som senare leder till en diskussion om hur man gärna visar på den tidigare nämnda dubbla 

tillhörigheten, om en sådan finns hos textens jag 

 
Var bor du?” frågade han. Jag ville svara ”Rådhuset” men min mun lydde inte. Instinktivt 

svarade jag ”blå linjen” (...) Adam Tensta gav mig en blick som sa: ”Du är okej. Du är 

nere med betongen.” Först när vi träffades andra gången nämnde jag Kungsholmen – men 

inte förrän jag, i förbifarten, nämnt att min fru växte upp i Akalla.
63

 

 

Melberg beskriver mötet mellan en texts ”jag” och det ”främmande andra” som en arena för jaget 

maktutövning visavi det Andra. Han fortsätter med att beskriva reseberättarens element på 

följande sätt: jaget reser in i det okända, möter en värld och försöker finna sin plats i denna 

okända värld.
64

 I ovanstående utdrag av Strages text framkommer författarens vilja att inta en 
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dubbel roll, ett försök att undvika jagets maktutövning genom att framställa sig själv som hemma 

i detta okända, som en del av det främmande andra, som både deltagare och observatör. Strage 

fortsätter: 

 

Jag är inte ensam om att bete mig så här. Om kulturjournalister inte har en 

arbetarklassbakgrund att kokettera med nämner de gärna sina kopplingar till förorten. 

Saker som händer där händer på riktigt. Någon som kommer därifrån är på riktigt.
65

 

 

Uppenbarligen tycks den dubbla tillhörigheten, som i detta fall har att göra med att ett ursprung i 

förorten och en klassresa som fört resenären i fråga till Stockholms innerstad, vara något mycket 

eftertraktat. Man vill betona likheter, avsäga sig rollen som enbart observatör av en främmande 

verklighet.  

   Thurén skriver i tidigare nämnda Författarens verktygslåda att den som beskriver en 

främmande miljö har att välja mellan två sätt att närma sig den. Antingen betonar man likheterna 

med den egna miljö, eller så framhåller man skillnaderna.
66

 

   Det Strage menar att han och många andra med honom gör är att de betonar likheterna mellan 

sitt ursprung och den för dem nu främmande miljön. Då var inte det betraktade Där främmande. 

Då och Där blir en referenspunkt för Här och Nu. De försöker upphäva främlingskapet genom att 

anspela på sitt förflutna, sin sociala, geografiska och kulturella bakgrund. Man försöker undvika 

rollen som turist i det främmande andra, en roll som Melberg menar beskriver den främmande 

miljön genom att framhålla skillnaderna med den egna, i många fall genom att förfrämliga den 

och skildra den som exotisk.
67

 

   Förvisso ser Strage det ironiska, ja nästan patetiska i sitt och andras försök att framhålla sin 

dubbla tillhörighet. Ändå gör han det själv. Han vill visa på att han kommer från ett mer 

autentiskt sammanhang än ”Kungsholmen”, att han kommer från en verklighet som ”är på 

riktigt”. 

 

Nyligen bestämde jag mig för att sluta idealisera betongen. Den enda förort jag tänkte 

nämna i konversationer var Skäggetorp, ett område i nordvästra Linköping som knappt 

kan kallas förort, men där jag faktiskt föddes. Skäggetorp var idylliskt i början av 

sjuttiotalet och har under de senaste decennierna haft en del sociala problem. (…) jag 

råkade googla min födelseplats och fick en träff på Urbandictionary.com (…) som 

beskriver Skäggetorp som ”one of the most dangerous Swedish ghettos (…) Och hur 
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gärna jag än vill ta avstånd från de groteska överdrifterna klappar mitt hjärta mer än 

någonsin för Linköping.
68

 

 

Först mot slutet av texten redogör Strage för sin egen bakgrund. Skäggetorp Då är en idyllisk 

plats, och tillhörigheten till bilden av förorten är i detta fall inte vara helt sann. Han verkar inte 

vilja kännas vid den. Men när upptäckten att Skäggetorp Nu lider av sociala problem, och att 

någon faktisk benämner den östgötska förorten som ”ghetto”, uppstår en autentisk, 

hjärtklappande känsla av tillhörighet. 

   Johannisson skriver att tillhörighet inte enbart behöver vara till ett samhälle eller ett 

sammanhang, utan också kan bestå av en känsla att förstå och bli förstådd – exempelvis en 

tidsanda. Hon fortsätter med att beskriva den moderna människan som någon utan tro på 

tillhörighet, dock får inte denna brist av tro på tillhörighet människan att sluta längta efter den. 

Och just därför, menar Johannisson, skapar människan, precis som Strage gör, episodisk och 

provisorisk hemhörighet i tid och rum.
69

  

 

Ja, sammanfattningsvis bör man alltså kunna säga att en relation till platsen som skildras är av 

stor vikt, eftersom just det emotionella bandet till en plats tycks göra den allt mer levande och 

äkta – även känslan konkretiseras.  

    Hur man känner för en plats påverkar hur man själv ser på den, och beskriver den för andra. 

”Mapping” är således inte bara en ren typografisk företeelse. Orientering sker också 

känslomässigt. 

    Platsen är alltid ett bestämt rum, men har också en bestämd tid. Någonstans och någon gång, 

måste berättelsen utspela sig. Kulisser byggs upp, då och nu skiljs åt. 

   Växelspel mellan två platser, så som till exempel Grums och Stockholm, samt en dubbel 

tillhörighet, det vill säga att ursprung och destination kan byta plats, gör det möjligt att skildra en 

plats både med intimitet och med distans. En utifrån- respektive inifrånperspektiv är applicerbart 

om det hos skribenten finns en annan plats, ett sammanhang eller tid som kontrast till vad som 

skildras. 

   Just detta med en annan tid, det vill säga ett förflutet, ett minne, kommer att avhandlas närmare 

i nästa kapitel av uppsatsen. 
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9. Minnesakten – Analys III 

Marcel Proust, återigen denne tidigare nämnda författare. Men det är svårt att utelämna honom då 

man söker efter uttryck av nostalgi, och resor tillbaka i minnet gestaltade i skrift. Det som 

presenteras här nedan är en av litteraturhistoriens mest berömda, och kanske även mest refererade 

passager. Förhoppningsvis ska den fungera som en öppning till denna del av uppsatsen som berör 

resor i minnet och känslan av nostalgi över händelser i det förflutna. Resan behöver inte ske i 

rummet, utan kan ske i tiden; i minnet. 

   Nåväl, huvudpersonen i den tidigare nämnda romansviten spisar i en av berättelsens 

nyckelscener en Madeleinekaka doppad i lindblomste, och den starka upplevelsen av kakan och 

dryckens smaker och dofter, i kombination med varandra, påminner inmundigaren om dennes 

barndom. Och på detta vis har Madeleinekakan blivit en allmän metafor för något som väcker 

minnen åter.
70

  

    Ett av Proust krav var att minnet skulle vara ofrivilligt, det skulle alltså stiga upp ur det 

förflutnas mörker genom ren och skär slump – precis som med kakan. I denna del av uppsatsen är 

det inte så mycket där som behandlas, utan i stället då, som förvisso ofta samverkar med där. 

    Idéhistorikern Karin Johannisson skriver i inledning till Nostalgia att känslan som sådan är en 

form av självmedveten längtan. Hon definierar det som ”en saknad utan objekt”. Det som söks – 

oftast något i det förflutna – finns bara som ett minne, och det är just på grund av det eftersöktas 

ständiga frånvaro som drömmen om återkomsten görs möjlig.
71

  

   Johannisson menar också att det i många fall är minnet av hemmet, eller vad man nu saknar, 

och inte det själva faktiska hemmet som är kärnan i känslan av hemlängtan.
72

 

     

9.1 Det ofrivilliga minnet 

I den Ronnie Sandahl signerade krönikan med rubriken ”Ryan Adams är inte farlig – det är inte 

hon heller” tar texten sitt avstamp i en konsert med den amerikanske singer/songwritern Ryan 

Adams, vars show Sandahl bevittnar på Chinateatern, Stockholm. Adams person och musik 

fungerar som en Madeleinekaka, och ett stycke senare är det en kärlekskrank tonåring som är 

textens berättarjag – ett ofrivilligt minne har dykt upp, precis så som Proust förespråkar.   

 

… Hon var mitt tonårstrauma och jag var hennes parantes. Vi brukade sitta bredvid 

varandra i hennes flickrum med ryggarna mot en kall sängram och dricka te med smak av 
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svarta vinbär. (…) Och jag trodde nog aldrig att jag skulle glömma. Men så sitter man 

plötsligt här i ett nostalgiskt mörker, som man trots allt är alldeles för ung för, och inser 

att det var väldigt länge sedan man tänkte på henne.
73

 

 

Alltså kan man konstatera, precis som Staffan Björck gör i Romanens Formvärld, i kapitlet 

”Tiden och rörelsen”, att flera tider och orter samtidigt är närvarande i det medvetna. Det 

förflutna bestämmer en människans handlade i nuet, skriver Björck, och söker stöd hos 

djuppsykologin – i det undermedvetna minns vi allting hela tiden, ungefär. Björck tar hjälp av ett 

citat från författaren Hjalmar Bergman: ”Men även då vi icke minnas, styras vi av våra minnen”. 

Vidare menar Björck att det är omöjligt att människan vid avgörande steg i sitt liv kan undgå att 

något av hennes minnesmaterial aktualiseras.
74

  

   Det som Björck beskriver, och som han funnit exempel på inom litteraturen, är precis vad 

Sandahl gestaltar i sin text. Han glömmer henne genom att minnas henne – han bearbetar sitt 

förflutna, sina minnen, i text. För att ta ett steg framåt måste han också ta ett steg bakåt, och han 

märker att det förgångna, sett från en annan plats och ett annat tidsperspektiv, inte är så farligt. 

Resan, den faktiska, men också den tidsmässiga, har gjort detta möjligt: 

 

Det är en insikt som också är en sorts seger, en hämnd om du så vill, om än av den 

försiktigaste sorten: Det kommer nya du. (…) Jag önskar att någon hade knackat mig på 

en sjuttonårig axel och sagt det.
75

 

 

Björck fortsätter, och klargör att det hos den berättande människan finns en starkt historisk 

medvetenhet, en bakåtriktning i sin reflexion, som gör att man gärna placerar sig själv i sin egen 

historia och även återberättar den.
76

 

    Minnena är förankrade i scener, till exempel ”te på flickrummet”, och i musiken – Ryan Adam 

– men också i en känsla; den av olycklig kärlek. Alla dessa tre komponenter är Madeleinekakor. 

Alltså figurerar dessa tre komponenter som ”bojar”, vilka flyter omkring på medvetandes hav, 

och som allesammans är förankrade i samma minne. De finns där som hjälpmedel, den dag då 

man kommer för att söka minnet, för att använda Arne Melbergs ord.
77

 

 

Det som aldrig hade varit något var plötsligt över. (…) Jag minns att jag blev stående på 

stora torget (…) Och när jag nu låter tankarna vandra fritt i Chinateaterns mörker, då är 
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det dit de väljer att gå, då är det den kvällen, den skivan jag tänker på, och känslan av att 

ingenting någonsin skulle kunna bli värre.
78

 

 

9.2 Det närvarande minnet 

Författaren, poeten, medieprofilen och dessutom krönikören Marcus Birro tar, vad man genom 

kontinuerlig läsning av dennes krönikor kan urskilja, ofta utrymmet i sina onsdagskrönikor i 

Expressen till förfogande för en stilla minnesakt.  

   I krönikan med det utlyfta citatet ”Jag kedjade fast missbruket som en fånge, ett monster, djupt 

inne i mig…” som rubrik, vänder Birro åter till både en tid; 90-talet, och en plats; Göteborg. 

Resan företas om nätterna, i hans drömmar. 

 

I min dröm satt vi vid ett bord på en krog vid Järntorget i Göteborg när den fortfarande 

hette Gillestugan och drack öl (…) vi talade om att bilda ett rockband och Morgan tyckte 

att vi borde hete The Christer Petterssons (…) Vi visste att vi skulle bli stjärnor.
79

 

 

Resan sker som sagt i drömmen, och måste därför ses som en imaginär sådan. Ett 

autenticitetsproblem uppstår: är detta minne verkligen sant? Men eftersom minnet i sig ges 

validitet och sanningshalt genom Birros lokalkännedom, samt att scenen binds till en viss 

tidpunkt, undgås detta problem. Det är också på grund av lokalkännedomen, Göteborg, 

Järntorget, Gillestugan, som skildringen av platsen kan bli så detaljerad och auktoritativ – 

skildringen vilar på den i tidigare kapitel (Platsen) diskuterade berättarauktoriteten som 

skribentens lokalkännedom tillför.
80

  

 

Det är då det slår mig. Det förflutna är bara en annan sorts närvaro. Hösten 1990 ligger 

inte längre bakåt i tiden än förra veckan. Tiden är en labyrint. Jag överlevde med hjälp av 

mina vänner. Sprit, droger och kärlek höll oss vid liv de där åren.
81

 

 

Texten är ett utmärkt exempel på hur nostalgi är ett tvetydigt kulturellt fenomen, för att använda 

Karin Johannissons ord. Tillbakablickandet, eller minnesakten, är antingen en form av 

självtillfredsställelse, eller ett förljuget drömmande om ett ”bättre förr”. Nostalgin, fortsätter 

Johannisson, tror sig representera autenticitet, som i sin tur färgar av sig på vem som nu än 

upplever känslan, men förfalskar i stället det förflutna.
82
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   Därefter refererar Johannisson till författaren David Lowenthals bok The past is a foreign 

country (1985), där hon menar att nostalgi anses vara en utmaning mot en hedervärd relation till 

historien. Alltså borde man i fallet med Birros text, och till texter där nostalgi över det egna 

förflutna uttrycks, bitterljuvt eller förljuget, kunna se det som en utmaning för en ärofull och sann 

relation till sig själv.  

   Texten uttrycker också det som nämndes i läsning av Sandahls text, tidigare i detta kapitel, 

nämligen det Björck skriver om att flera tider och orter samtidigt är närvarande i det medvetna. 

 

Jag kan inte säga att jag saknar dem. Jag tänker på dem ibland, som man tänker på en stad, 

en gata, eller en byggnad man skulle vilja se igen. Jag skulle vilja strosa runt bland mina 

vänner i en park. Jag skulle vilja se vad det blev av dem.
83

 

 

9.3 Minnets dimensioner 

I följande krönika, signerad av den för läsaren vid det här laget välbekanta krönikören Hanna 

Hellquist, med den bekännande rubriken ”Jag låg med din kille”, är det dags för henne att 

minnas. Den faktiska resan finns med, men fungerar bara som en öppning, eller ramberättelse om 

man vill kalla den för det, till återberättandet av minnet i fråga.  

    När någonting historiskt, som till exempel ett minne berättas, är det viktigaste att läsaren inte 

har känslan av att bevittna ett sedan länge avslutat händelseförlopp, utan ett som sakta men säkert 

håller på att växa fram i relation till minnet, skriver Björck.
84

 

 

De sällsynta gånger jag är i Karlstad, alltså i staden Karlstad – inte ute i sommarstugan – 

lämnar jag knappt mammas och Görans lägenhet (…) Jag går inte ut om kvällarna, för jag 

vågar inte. Jag känner ingen där längre. Eller jag känner för många. (…) Det är jobbigt. 

Jag går inte ut i Karlstad.
85

 

 

Ja, platsen går det inte att ta miste på; Karlstad – det vill säga Hellquists ”hemma”. Johannisson 

skriver om att ”Hemma” kan innebära en speciell relation till tiden, en tid som ligger bakom en.
86

 

   Begreppet ”hem” har olika dimensioner, varav en är det bestämda geografiska rummet, alltså 

platsen, men här finns också den sociala dimensionen, samt den emotionella
87

, något som 

framkommer klart i texten, där de allesammans samspelar. 
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En gång var jag kompis med en tjej från Karlstad. Vi bodde i Göteborg samtidigt. (…) 

Hon hade en mager karl från och till, det mesta jag hörde om honom var negativt men en 

gång när jag sprang på honom i Karlstad (det här var alltså på den tiden jag fortfarande 

gick ut) så följde jag med honom hem. Och sen fick hon reda på det.
88

 

 

Minnesakten inleds i texten på ett klassiskt viss: ”En gång” – en form av ”Det var en gång” – 

skimmer av saga – som tyder på dåtid, något som också markeras genom tempusformen 

imperfekt.  

 

Men så en sällsynt helg dricker jag en massa öl på en lokal middag och bli modig och pigg 

och går till det ställe i Karlstad dit alla de där människorna som jag inte vill träffa går, och 

så ser jag henne där i baren. Pang! Där står hon. Ångesten personifierad.
89

 

 

Johannisson refererar i ett textavsnitt till sociologen Jonathan M. Schwartz, som menar att 

”hemma” är den plats där känslor skapas men också praktiseras.
90

 Och nog stämmer just det in på 

händelseförloppet i texten, samt på de dimensioner av hem som presenterats tidigare. Alltså; 

känslan av ångest beror på en handling utförd i det förflutna, i hemstaden Karlstad (geografiska 

dimensionen), som i sig innehar personerna och platsen (sociala dimensionen) som skapar 

känslan (emotionella dimensionen), eller utlöser den om man vill det. 

  

Minnesakten måste enligt Björck företas på ett sätt som gör att det historiska återblickandet inte 

kännas för avlägset och därmed irrelevant för läsaren; litterära stilgrep så som ramberättelser 

tycks vara en av de vanligaste metoderna för att skapa en känsla av nu.  

   Minnet ska förefalla ”ofrivilligt”, om man lyssnar till minnesmästaren Marcel Proust. Något i 

nuet ska påminna en om det förflutna, som exemplifierat i detta kapitel; en person, en plats, ett 

föremål. Andra ofrivilliga tillvägagångssätt är till exempel drömmar, då man själv inte kan styra 

över sina tankar, utan då ens undermedvetna serverar en med förträngda tankar. Att ha en sund 

relation till det förflutna, alltså att skildra sitt minne utan nostalgisk påverkan är en stor 

utmaning, och ställer till problem med minnets autenticitet.   

   Eftersom hemmet har olika dimensioner så har också minnet av hemmet, eller platsen och 

tiden, olika dimensioner, vilka allesammans allt som oftast samverkar.  
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10. Diskussion 

Thorsten Thurén berättar i inledningen till sin bok Författarens verktygslåda – att läsa och skriva 

sakprosa, om gränslandet mellan vetenskap och litteratur, om prosan där emellan och dess 

möjligheter. Den journalistiska texten, inte all, men en stor del av den, menar Thurén befinner sig 

just i detta gränsland. De författare som rör sig i gränsområdet, alltså bland annat journalisterna, 

är lyckligt lottade. Detta då de har tillgång både till de vetenskapliga beskrivnings- och 

förklaringsmodellerna, men också till den skönlitterära författarens hela verktygslåda.
91

 

   Eftersom jag i min närläsning av de i uppsatsen presenterade krönikorna, för att söka rätt på 

hemvändande motiv, just när det kommit till att undersöka hur hemvändandet sker rent stilistiskt 

och berättartekniskt, funnit att jag haft en så pass stor användning av den numera avlidne 

litteraturprofessorn Staffan Björcks bok Romanens formvärld – studier i prosaberättarens teknik, 

som förvisso har ett par år på nacken (1:a upplagan 1953), kan jag inte annat än hålla med 

Thurén. Visst, det må så vara att krönikan och kåseriet är två journalistiska genrer som ligger 

skönlitteraturen närmast, men jag anser ändå att det är en anmärkningsvärd upptäckt, detta då den 

skulle kunna öppna för en diskussion om graden av fiktion i journalistisk text. 

   Mot slutet av Författarens verktygslåda skriver Thurén om det i uppsatsen redan nämnda 

autenticitetsproblemet; det vill säga att de metoder som författaren använder sig av för att göra 

framställning mer angenäm för läsaren, också kan göra den mindre trovärdig
92

.  Men det anser 

jag inte vara fallet med de i uppsatsen närlästa texter – tvärtemot anser jag att skribenterna lyckas 

mycket bra med autenticiteten även fastän där finns inslag av förskönande litterära grepp, något 

som jag med stöd hos Björck tror beror på lokalkännedom om de platser de berättar om. De blir, 

menar jag, en form av auktoriteter. De uppfyller det som Thurén anser vara en av journalistens 

viktigaste uppgifter – att beskriva miljöer, platser så som stämningar och situationer, som är 

okända för läsaren.
93

 

   De platser, men också tider, som krönikörerna berättar om måste man anta att större delen av 

läsarskaran inte känner till, och just därför krävs det mer än bara en ”dateline” i början av texten 

för att läsaren ska kunna orientera sig. Att skildra en plats i all sin komplexitet, kräver någon 

form av litterär gestaltning, detta är något som kröniketexterna visar på, särskilt i kapitlet 

”Platsen”. Här har författarens subjektivitet en betydelse, då det är just denna som medför det i en 

skildring ack så viktiga perspektivet.  
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    Thurén kallar det för att ”ge kunskap och illustrera”, till exempel har detaljer ett bevisvärde – 

autenticitet. Större skeende kan också illustreras på detta sätt.
94

 Thuréns definition anser jag vara 

mycket passande, och går helt klart att finna som exempel i Sandahls text ”Det främmande som 

blev bekant”, under mellanrubriken ”Resenärens Roll” i kapitlet ”Resan”. 

 

Karin Johannisson skriver i den avslutande delen av sin bok Nostalgia – En känslas historia om 

människans behov av egna ”minnesplatser”. Dessa platser, eller ”tecken” som den franske 

filosofen Jean-Jacques Rousseau kallade dem, är platser där de egna, subjektivt valda minnena 

som representerar individens egna levda förflutna, samlas. Minnesplatsernas skepnad varierar. 

Det behöver inte röra sig om faktiska platser. Minnesplatserna kan vara tänkta, geografiska, 

sinnliga eller kulturella.
95

 

   Det är min teori att hemorten är just en sådan minnesplats, att det är just den funktionen som 

den fyller för skribenterna – alltså en plats där de upplevda erfarenheterna i den privata historien 

samlas. Detta genom att de binds till en plats och/eller en händelse, erfarenhet et cetera i tiden. 

Man skulle kunna säga att dessa minnesplatser fungerar som en mental dagbok, där plats och 

datum, till exempel ”Flemingsberg 15 december 2010” finns antecknat i ena hörnet, och sedan 

följs av en dagboksanteckning.  

   Ja, det hela bjuder in till användning av metaforer och liknelser. Man skulle till exempel kunna 

använda sig av en bankliknelse – minnesbanker, där händelser och upplevelser placeras och med 

tiden ger avkastning i form av minnen. En metafor som vore på sin plats är att kalla dessa 

minnesplatser för ”museer”. Hemorten, det vill säga ursprunget, skulle i sådana fall kunna ses 

som själva museet, och väl där, innanför museets portar, finns det särskilda utställningar som 

berör en viss tidsperiod i ens historia; barndomen, ungdomen et cetera. Därefter ingår i varje 

utställning enskilda montrar där särskilda ting ställs ut; den älskade nallebjörnen, den första 

kärleken, en skiva som betytt mycket för en.  

   I kapitlet ”Minnesakten” visar jag att resan som krönikörerna gör i sina texter är till ett dit men 

också i stor omfattning till ett då. Dessa två tycks, precis som jag fått klart för mig genom 

Johannissons bok, vara tätt förknippade med varandra. Resan dit är till platsen och dess olika 

dimensioner (geografiska, emotionella, sociala et cetera), resan till ett då är i minnet som också 

innehåller de nämnda dimensionerna; platser och minnen – minnesplatser. 
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Det tycks röra sig om en stark relation till det egna förflutna, en tanke om att man är den man är 

eftersom man har varit den man är; att man är där man är eftersom man kommer därifrån man 

kommer.  Ursprunget bestämmer en, och ens behov av ursprung tycks omättligt.   

   Resonemanget är inte nytt, utan går att finna i 1800-talets ”Natur- och kulturturism”. 

Naturturismen innebär ett faktiskt återvändande, för den i industrialismens följe urbaniserade 

artonhundratalsmänniskan, till landsbygden och naturen, hem till by. Exempel: sommarnöjen, 

fjällvandringar, utflykter. Kulturturism å andra sidan innebär en återresa i tiden, till livsformer 

som man föreställer sig vara mer autentiska. Exempel: nationalromantik.
96

  

   Att vända hem i text tycks vara ett sätt att kanalisera sin hemlängtan, precis som natur- och 

kulturturismen. Det är ett sätt att ”odla sin längtan i ordnade former”, som Johannisson skriver. 

Genom det imaginära återvändandet tycks separationen mellan hemma och borta, och känslan av 

nostalgi kunna hanteras.
97

 

   Johannisson påpekar också att nostalgi enbart har med det självupplevda att göra, och förelår 

att det faktiskt rör sig om ett återvändande i den egna historien.
98

 Detta är något jag anser mig ha 

visat, då de presenterade krönikorna alltid har ett stark ”jag”, en tydligt framkommande resenär. 

Krönikorna påminner till viss del om små fragmentariska biografier. 

  

Att vara så pass reflexiv, att älta sitt förflutna, eller för att använda den moderna psykologins 

termer; bearbeta det, gå igenom den egna utvecklingshistorien, borde kunna visa på att 

hemkomsten inte enbart är till en plats, utan att det även rör sig om en hemkomst i identiteten, 

något som jag finner stöd för hos Karin Johannisson.
99

 ”Hitta sig själv” lika mycket som ”Hitta 

hem”. En av förklaringarna till nostalgi är faktiskt att den speglar en identitetskris.
100

 

   Den amerikanske sociologen Peter Berger var kritisk mot denna form av 

identitetshemvändande, skriver Johannisson. Han menade på att den moderna identiteten 

kännetecknades av ett ”hemlöst medvetande” – människan hör hemma överallt och ingenstans.
101

 

   Ja, man skulle kunna säga att den i samtiden idealiserade människan är ”nomaden”, som Arne 

Melberg beskriver med precis samma ord som Berger – ”hemma överallt och ingenstans”, och 

som Melberg frågar sig själv kanske faktiskt är den moderna människans normala livsform. 
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Vägen är resans mål, destinationen är oviktig, avresan och ankomsten har ingen betydelse – att 

vara på väg, och helst framåt och vidare, är allt som betyder någonting.
102

 

 

Britt Hultén ställer i sin bok Journalistikanalys frågan: ”Hur lär vi oss se den verklighet som vi 

befinner oss i?” Och menar att svaret på den frågan är den mest avgörande insikten hos en 

journalist, för att denne överhuvudtaget ska kunna gestalta verkligheten.
103

 Hur man uppfattar 

verkligheten bestäms av många olika faktorer, men låt oss säga att tid och plats är de två 

grundingredienserna som bestämmer den. Tidigare i uppsatsen, med stöd hos Arne Melberg och 

Torsten Thurén, har betydelsen av dubbel tillhörighet diskuterats – man kan skifta mellan insider 

och outsider-perspektivet, man kan ikläda sig den främmande observatörens roll även i bekanta 

sammanhang. Främlingskapet tar många uttryck
104

  

    Alltså, då dubbel tillhörighet finns borde man således inneha en högre grad av medvetenhet 

om den verklighet som man befinner sig i, detta då man hela tiden har en annan verklighet (tid 

och plats) att relatera till. Visst, det kan tyckas som om de inomsvenska verkligheterna inte 

skiljer sig åt, att det faktiskt inte ens rör sig om en pluralform, utan helt enkelt en bestämd svensk 

verklighet. Men Torsten Thurén påpekar, i boken Författarens verktygslåda, att så inte alls är 

fallet, utan att man alls inte behöver resa särskilt långt för att möta en annan verklighet. Det 

räcker med att besöka en annan social grupp, eller åka till en annan ort. Hur som helst, fortsätter 

Thurén, så väljer man som reporter, som observatör, alltid ifall man delar denna besökta 

verklighet med de som befinner sig i den, eller om man enbart observerar den.
105

 

    Men som sagt så bör den dubbla tillhörigheten, den ständiga möjligheten att kliva in och ut ur 

roller, skifta perspektiv och bruka sitt författarjags persona, bidra till att man inte behöver göra 

det definitiva valet. Man blir, för att citera både Berger och Melberg, ”hemma överallt och 

ingenstans”, men inte i sin identitet, utan i sin journalistiska roll. Man är observatör och deltagare 

på en och samma gång. 

 

Melberg påstår dock att det finns en ambivalens i samtidens vurm för nomadism, i själva 

begreppet. Å ena sidan menar han att där finns en hyllning till rörligheten, en önskan om ett 

normaliserande av rastlösheten, av omkringflackande. Men han menar också att det i denna oro å 
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andra sidan finns en lust att få ro, att stanna upp och överväldigas – den absoluta motsatsen helt 

enkelt.
106

 

   Han ägnar ett helt kapitel i sin bok Resa och skriva åt reseskildrare som praktiserar den 

nomadiska skrivformen, författarjag och karaktärer som bryter upp och ger sig av – oftast till 

Paris. Men eftersom han redan klargjort att nomadismen innehåller en ambivalens, så borde 

följaktligen också den nomadiska skrivformen innefattas av samma ambivalens. Således borde 

det även där, alltså inom det litterära, finnas ett uttryck för dess direkta motsats; längtan efter en 

plats bland alla platser, längtan tillbaka till tryggheten före avfärd, en simpel önskan efter ro och 

tillhörighet, främlingskapets absoluta upphörande, och ett uppehållande vid en plats och en tid, 

en verklighet som man föredrar bland alla andra – ett uttryck av nostalgi helt enkelt. 

   Mot slutet av kapitlet ”Nomader” diskuterar Melberg författaren Harry Martinsons 

sjöreseskildring ”Kap Farväl!”. Mot slutet av boken börjar Harry minnas, skriver Melberg. Han 

minns sin barndom, sitt land, sitt ”surrogathem”. Melberg menar att läsaren förbereds på att det 

är dags att stanna upp och gå iland, dags att minnas – och viktigast av allt: bearbeta sina minnen i 

skrift. Ja, Melberg drar det faktiskt så långt som att Harrys kringflackande – det vill säga resan – 

och dess syfte har varit att i slutändan slå sig till ro, att ha möjligheten att vända hem.
107
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11. Slutanalys 

Att vända hem i text innebär att man vänder åter till ett där och ett då, som i sin tur framstår som 

en referenspunkt för här och nu. Om där är en för läsaren okänd plats måste författaren skildra 

platsen – allt som oftast skribentens ursprung. Ursprunget blir utgångspunkten, det som man 

jämför allt annat med. Det är den första verkligheten. Dock finns det hos hemvändarna en dubbel 

tillhörighet. Detta innebär att de står med fötterna i skilda läger. En fot i sitt ursprung, och den 

andra nedsatt i ett annat socialt, geografiskt, emotionellt et cetera, sammanhang. Exempelvis 

storstaden. De kan från det ena lägret betrakta det andra lägret, och vice versa. De behöver inte 

välja mellan den strikta rollen som observatör och den som deltagare. De blir sanna ekvilibrister 

när det kommer till detta. Man kan likna hemvändarna vid nomadiska resenärer, som är hemma 

överallt och ingenstans. De är både främlingar och inte främlingar i sina två läger. De kan skifta i 

sina roller som resenärer och skribenter. 

   Hemorten fungerar för skribenterna med dubbel tillhörighet som en minnesplats, platser där 

subjektiva egna minnen bevaras – ett museum över den egna historien, kan man säga. Platsernas 

skepnad kan variera. De behöver inte vara faktiska geografiska platser. Minnesplatserna är en 

plats där en händelse ägt rum, och som med tiden genererar ett minne. Det hemvändande, den 

resa, som sker i de undersökta journalistiska krönikorna sker oftast i minnet – minnesresor. Men 

även faktiska resor tillbaka, ”jag är tillbaka där nu”, samt imaginära resor ”jag önskar att jag var 

tillbaka där”, förekommer.  Dock är ett där allt som oftast förknippat med ett då. 

   Krönikörerna använder sig flitigt av den skönlitteräre författarens verktygslåda, och lyckas i 

sina resor tillbaka skapa en autenticitet eftersom de på grund av sin lokalkännedom framstår som 

berättande auktoriteter för läsaren. En form av rese- och/eller museiguider kan man säga. På detta 

sätt drabbas de inte av det så kallas ”autenticitetsproblemet”, som ofta uppstår då man livar upp 

en text med hjälp av skönlitterära verktyg.   

   Det litterära hemvändandet kan ses som ett sätt att kanalisera sin hemlängtan. Det skriftliga 

hemvändandet är en passiv, men ändock lika tillfredsställande form av natur- och kulturturism. 

Det vill säga ett återvändande till ett föreställt mer autentiskt där och då. Att skriva sina minnen 

är också ett sätt att bearbeta dem, samt stärka relationen till sitt egna förflutna. Man intresserar 

sig för sin egen utvecklingshistoria, och med hjälp av litterära grepp gör man sin egna privata 

berättelse till en berättelse också för andra.    

    

En av de viktigaste frågorna man som journalist kan ställa sig, och som man enligt somliga måste 

ställa sig för att uppnå insikt om den journalistiska rollen är: ”Hur lär vi oss se den verklighet 
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som vi befinner oss i?”. Denna fråga föregås av en annan fråga, nämligen: ”Vem är jag som 

betraktar denna verklighet?”. Alltså måste man själv veta vilket perspektiv man har, varifrån man 

står och betraktar denna verklighet – veta vilken ens tillhörighet är.  

   Man bör titta in i sig själv, hitta hem i sin identitet, veta vem man är i sin roll som betraktare av 

verkligheten, innan man börjar betrakta själva verkligheten runtikring sig. Även om destination 

och ursprung, det vill säga borta och hemma hela tiden skiftar teoretiskt, så fyller denna 

nomadism ett syfte genom att man i slutändan skapar en stark och ärlig relation mellan ens då 

och nu, ens där och här. En tanke om att man är den man är eftersom man har varit den man är; 

att man är där man är eftersom man kommer därifrån man kommer et cetera 

   Även om den dubbla tillhörigheten splittrar identiteten så bidrar känslan av nostalgi, som tycks 

vara ofrånkomlig då man återvänder i antingen tid eller rum, till att man väger lite mer på det ena 

benet än det andra. I något av lägren är ens fotavtryck tydligare. Den nomadiska roll som den 

dubbla tillhörigheten medför innebär en ambivalens. Att vara hemma överallt och ingenstans 

innebär också en längtan till dess motsats, det vill säga en plats bland alla platser, ett definitivt 

upphörande av främlingskapet. Därav tyngden på ena benet. Att ha gett sig av innebär en 

möjlighet att kunna vända hem. Ett då förstärks av ett där, och omvänt. Dessutom förstärker de 

båda tillsammans ett här och nu, och vice versa. 

    

Måhända formuleras detta bättre av författaren Ivar Lo-Johansson, som i sin självbiografiska 

roman Journalisten låter sitt berättarjag stå på Skansenberget i Stockholm och, för att använda 

litteraturprofessor Ola Holmgrens ord, ”betraktar den disigt gröna horisontlinjen som ska 

föreställa hans eget landskap”
108

: 

 

Det fanns de som trodde att en människa var ett barn av sin provins, tänkte jag. (…) Men 

det var fel. Det var istället landskapet, som var ens barn. Och framför allt gällde det i 

dikten. (…) Den verkliga självbiografin skrev man, när man skrev om sitt eget landskap. 

    

Lo-Johansson skrev ovanstående textavsnitt med förnyad insikt om sin relation till Moder 

Sörmland, menar Holmgren.
109

 En förnyad insikt om sitt ursprung, om sitt där och då.  Han fann 

svar på vem han var som betraktade den verklighet som han befann sig i. Han lärde sig således 

att se den, och kunde då också skildra den. 
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12. Framtida forskning 

Många är de sidospår som jag på grund av uppsatsens ringa omfattning aldrig tillåtit mig själv att 

ge mig in på. Dessa ämnar jag nu presentera kortfattat som förslag på vidare forskning, även 

uppföljning av de slutsatser jag anser mig ha kunnat dra utifrån arbetet kommer här föreslås 

   Redan i kapitlet som går under namnet “Bakgrund” återfinns ordet resebrev – “allmännare om 

(personlig) text avsedd att läsas av allmänheten, spec. i viss litt. fiktion: brevroman; resebrev; 

skaldebrev; studiebrev; Pauli ~ till romarna”
110

, enligt Nationalencyklopedins definition. Mina 

egna erfarenheter av resebrev är begränsade, och jag har endast stött på dem i fiktiva 

sammanhang, då som delar av författarinnan Molly Johnsons roman Pansarkryssaren (1955), 

men jag tror att en jämförelse mellan de reseskildringar som återfinns i dagens krönikor, och ett 

antal resebrev, skulle kunna ge ett intressant resultat – “Krönikan: brevet till allmänheten”, vore 

ett tänkbart namn på en framtida uppsats. 

   Den dubbla tillhörighetens betydelse för journalistens roll som deltagare/observatör, anser jag 

vara en av de intressantaste saker som uppsatsen presenterar. En fortsättning på denna forskning 

vore att titta närmare på olika former av dubbel tillhörighet hos journalister, till exempel: till 

Sverige invandrade journalister eller en studie i utrikeskorrespondentens roll.  

   I kapitlet “Diskussion” skriver jag att den journalistiska texten är placerad i ett gränsland 

mellan fiktion och verklighet, och dess frihet att använda sig av bägge delar. En upptäckt rör 

krönikörernas flitiga användning av verktygen i den skönlitterära författarens verktygslåda. Detta 

stödjer jag i det faktum att jag i min texttolkning i stor grad kunnat använda mig av 

litteraturprofessorn Staffan Björcks bok Romanens formvärld. Det vore måhända på sin plats 

med en uppsats som bär namnet “Journalistikens formvärld”, som skulle kunna undersöka 

berättande journalistik, till exempel reportage, personporträtt och krönikor, och dess författares 

teknik.  

   En stor del av uppsatsen har behandlat känslan av nostalgi, av hemvändarmotiv i journalistisk 

text. Då jag har observerat en stor mängd uttryck för nostalgi, eller åtminstone för en stark 

relation till sitt ursprung och sitt förflutna, så borde man med stöd i min undersökning kunna 

ägna en uppsats åt en intervjustudie där journalister med dubbel tillhörighet (exempelvis några av 

de i uppsatsen nämnda) intervjuas om sin relation till sina två skilda verkligheter: geografiska, 

kulturella, sociala et cetera. Man kan med stöd i mina resultat, i de exempel som läggs fram på 

förekomster av dessa motiv, låta skribenterna själva tala i stället för deras texter. Dess relevans 

vore stor eftersom det är ett ofrånkomligt faktum att en stor del av de i till exempel Stockholm 
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verksamma journalisterna är inflyttade sådana. I branschtidningen Journalisten, den 17 augusti 

2010, rapporterade Pär Jansson, i en artikel med rubriken ”En majoritet av Södertörns 

journaliststudenter har jobb”, att hela 80 procent av dessa studenter blir kvar i 

Stockholmsregionen efter sin utbildning, eftersom det är där de flesta jobben finns.
111

 

    Enbart ovanstående fakta om Stockholmsregionens attraktionsvärde för journalister borde 

också kunna öppna för en studie som kan gå under namnet ”Mediestad Stockholm”, i vilken man 

skulle kunna göra en jämförelse, all vetenskaps moder, mellan Stockholm som mediestad i 

relation till låt oss säga Umeå. Eller för den delen de andra två svenska storstäderna Göteborg 

och Malmö. 

   Avslutningsvis så hoppas jag att uppsatsen, och den forskning som jag har bedrivit, kan 

inspirera andra studenter inom journalistiken att bedriva litteraturstudier, att fokusera på 

journalisterna som författare och på deras text som en litterär genre. För att använda Torsten 

Thuréns ord: journalistiken är placerad i ett gränsområde, där författaren kan använda sig av 

samhällsvetarens beskrivnings- och tolkningsmodeller, men också av den skönlitterära 

författarens verktygslåda. 

 

Författaren Steve Sem-Sandberg skrev den 26 november 2010 i Dagens nyheter, i essän med 

rubriken ”Hon är alltid på resa från Nowa Ruda”, om den polska författarinnan Olga Tokarczuk 

och de i hennes författarskap evigt återkommande frågorna ”Vem eller vad är det som ytterst 

bestämmer vem vi är? Är det platserna vi vistas på eller det förflutna vi kommer ifrån”, skriver 

Sem-Sandberg.
112

 

    Detta är de bakomliggande filosofiska frågor som jag anser mig ha lämnats med vid 

uppsatsens slut, och som kanske inte passar just för journalistämnet att undersöka. Men jag 

menar ändå att det är viktiga frågor, som faktisk påminner om Britt Hulténs fråga: ”Hur lär vi oss 

se den verklighet som vi befinner oss i?” Den journalistiska rollen, alltså vem man som 

betraktare av verkligheten är, bör som jag redan poängterat i min slutanalys vara en lika viktiga 

och faktisk föreliggande fråga. 
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13. Slutord 

”Livet kan bara förstås baklänges, men måste levas framåt.” 

                                                                                             Sören Kierkegaard 

 

Dagens Nyheters musikskribent PO Tidholm, bosatt i Stockholm men härstammande från 

Norrland, skriver i inledningen till sin recension av Annika Norlin, och hennes spelning på 

Kägelbanan i Stockholm den 3 december 2010 under artistnamnet ”Säkert!” följande: ”Ute är det 

vinter och snart kommer julen, och långfärdsbussarna och flygplanen ska snart fyllas av unga 

vuxna – precis som de som står här och tittar på Säkert! – som vänder hemåt för att fira jul med 

sina föräldrar för att sedan, i mellandagarna, kanske ta en promenad på isen eller träffa sina 

gamla vänner på samma gamla krog i den där småstaden de har lämnat bakom sig.”
113

 

   I inledningen till denna uppsats nämner jag att jag själv tillhör hemvändarna – jag är en av dem 

som fyller långfärdsbussarna. Denna grupp som Tidholm nämner och faktiskt själv tillhör. Och 

jag är medveten om att den reflexivitet som jag uppvisar i inledningstexten skulle kunna få en 

slarvig läsare att avfärda uppsatsen som tendentiös – innan denne ens tagit del av själva 

undersökningen och dess intresseväckande resultat. Någon tendentiös avsikt finns inte. 

Reflexivitet har jag förstått vara en individs möjlighet till självreferenser. Detta har jag förstått är 

något gott. Dessutom vet jag även att man alltid ska vara ärlig och tydlig med ”vem man är” som 

har gjort undersökningen. Ofta svarar också detta på ”varför man har gjort den”, något som jag 

anser vara av stor vikt.  

   Det enda som i uppsatsens beror på mig och min bakgrund, min så att säga ena tillhörighet, är 

själva idén till uppsatsämne. Visst, uppsatsen har kommit att bli en mycket personlig sådan, i den 

betydelsen att dess resultat inte bara är av nytta för forskningen, utan också för mig själv. 

   Tidholm fortsätter: ”Så fort Annika Norlin, född och uppvuxen i Östersund, berör 

hemstadsproblematiken i sina sånger är det någon som ropar till spontant av igenkänning”. Detta 

är något som jag hoppas att någon i uppsatsens publik, det vill säga någon av dess läsare har 

kunnat göra under läsningens gång: stannat till i ett stycke och känt hjärtat klappa lite extra för 

sin hembygd, vare sig det rör sig om en östgötsk småstad, en norrländsk by eller en 

Stockholmsförort, och själv reflekterat över sin tillhörighet, roll och pågående resa. 
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Aftonbladet, 27 september 2010 

 

Det främmande som blev bekant 

 

   Jodå, jag minns.  

   När folk i Falköping fick sina cyklar stulna brukade de gå ned till Wetterlinsgatan och leta. Där 

hade någon lustigkurre klottrat “Gazaremsan” på en vägskylt. På den tiden ett sorgligt nedgånget 

bostadsområde, mintgröna illaluktande hyreshus. Femhundra tomma lägenheter som fylldes med 

flyktingar från det forna Jugoslavien.  

   Det var inte mer än hundra meter till tegelvillorna på kullen men kändes mycket längre.  
   Sedan hände något. Tid, kanske. Det var väl oundvikligt för oss Falköpingsbor att inte lära 

känna invandrarna: de blev mina kompisar i skolan och i fotbollslaget, mammas arbetskompisar 

inom vården, pappas kunder i butiken.  

   Det främmande blev bekant.  

   När jag nu kommer hem till Falköping har Sverigedemokraterna just fått 8,5 procent i 

kommunvalet. Mest i Skaraborg.  

   Jag går ned till Wetterlin. Fortfarande en stor andel invandrare som bor här. Men området är 

upprustat, husen renoverade.  

   Det är inte i första hand här, inne i centrum, som Sverigedemokraterna har gått starkast 

fram.  
   Det är i byarna utanför.  

   Inte bland människor som bor granne med invandrare, utan bland människor som ser dem från 

bilfönstret när de åker till mataffären.  

   Sverigedemokraternas starkaste fästen i kommunen är Kättilstorp, Gudhem och Stenstorp. Byar 

där det bor extremt få invandrarfamiljer. Men där huspriserna har rasat och medelåldern stigit. 

Där arbetslösheten är mer utbredd än tidigare. Och rädslan, förstås.  

   Under valrörelsen spreds ett osant rykte på stan om att kommunen betalar körkort för 

nyanlända invandrare.  

   Samtidigt uttalade sig Sverigedemokraterna i lokaltidningen om att skolflickor inte ska få 

bära burka i Falköpings skolor och att stans skolkök inte borde servera halal-slaktat kött.  
   Och människor blev väl skrämda.  

   Men, ett lugnande besked: den förmodade “islamiseringen” av Falköping verkar gå ganska 

trögt.  

   Sanningen är att det aldrig någonsin har serverats halal-kött i Falköpings skolor. Det har heller 

inte funnits en enda skolflicka som haft burka.  

   Och när jag promenerar långsamt genom de höststädade innergårdarna på Wetterlinsgatan 

tycker jag mig heller inte se några underjordiska terrorceller i källarlokalerna.  

   Såvida inte Falbygdens Fågelklubb räknas.  

 

Ronnie Sandahl 
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DN Kultur, 13 juni 2007 

 

Helt självklart 
 

Efter två dagar i sommarstugan ringde Linda och förklarade att hon ville ha något att ro i om hon 

skulle komma och hälsa på, eftersom hon har börjat ro såna där engelska tävlingsroddbåtar i 

Årstaviken och inte kan kosta på sig att missa träningen på semestern. Jag var alltså tvungen att 

skaffa en eka om jag ville återse henne. Och det ville jag ju.  

   Pappa tyckte att jag skulle ringa hans kompis Kari, för det är honom man ringer när man 

behöver något ute på landet. Kari är medelålders, lång och kraftig men vältränad. Han ser farlig 

och snäll ut på samma gång, han har liksom ett vänt ansikte men hans kläder, hans bil och hans 

långa hår väcker den kontorsarbetande och regelbundet tandborstande 80-talistens misstankar. 

Han ser ut som en sjöbuse.  

   Kari bor längst bort i en grusväg som kantas av den ena idyllen efter den andra. Röda hus bland 

gröna björkar, med utsikt över stora åkrar och en sjö. Men Kari bor bakom en upphöjning i åkern 

så han har blivit snuvad på sjöutsikten. I stället har han ett hundratal skrotbilar att titta på. Han 

har allt man kan tänka sig. Han har till och med allt han kan tänka sig. På hans gård staplas billik, 

båtar, traktorer, släpvagnar, lyftkranar, svetsar, husvagnar och gamla motorer. 

 

När jag ringer honom för första gången i mitt liv så svarar han, helt lugn, som om han hade 

väntat hela dagen på att jag skulle ringa men varit lite för stolt för att själv lyfta luren: Ja, hallå. 

Helt självklart.  

   Jag kommer av mig. Jag är inte van att prata med Kari. Jag är van att prata med människor som 

svarar med namn och företag. Jo Kari, jag behöver en eka.  

   Naturligtvis har Kari tre olika ekor att välja mellan och jag tar den med rund botten så att Linda 

ska ha lätt att ro den, och sen kör Kari ut båten till sommarstugan och får betalt i skrynkliga 

kontanter och öl. Hans pickup försvinner i landsvägskröken i ett moln av damm. Det känns som 

jag har träffat Jesus.  

   Kanske är det så att man måste ha tillbringat en vår innanför tullarna i Stockholm för att helt 

och fullt kunna uppskatta karaktären hos min pappas vän Kari. Och kanske måste Kari bo precis 

bakom den där upphöjningen i åkern, för i någon annan kontext, vilken som helst, finns det en 

risk att hans karaktär skulle blivit för osannolik och exotisk.  

   Det är helt underbart att komma hem till just det här sammanhanget, det där Kari är världens 

vanligaste man. 

 

 

 

Hanna Hellquist  
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Expressen 2 september 2009 

 

”Jag kedjade fast missbruket som en fånge, ett 

monster, djupt inne i mig…”, 
 

Jag drömmer om mina vänner på nätterna. Det är bara där vi träffas numera. 

   I min dröm satt vi vid ett bord på en krog vid Järntorget i Göteborg när den fortfarande hette 

Gillestugan och vi drack öl ur tunga glas med blå skepp på och vi talade om att bilda ett rockband 

och Morgan tyckte vi skulle heta The Christer Petterssons och vi andra sade att det var ett grymt 

bra namn på ett rockband så det fick det bli. Vi satte upp affischer över hela staden innan vi hade 

repat en enda gång. Vi visste att vi skulle bli stjärnor. 

   Det är då det slår mig. Det förflutna är bara en annan sorts närvaro. Hösten 1990 ligger inte 

längre bakåt i tiden än förra veckan. Tiden är en labyrint. 

   Jag överlevde med hjälp av mina vänner. Sprit, droger och kärlek höll oss vid liv de där åren. 

Ledan hotade att sluka oss som en sorts läskig skugga. Vi höll oss undan. 

Jag kan inte säga att jag saknar dem. Jag tänker på dem ibland, som man tänker på en stad, en 

gata, eller en byggnad man skulle vilja se igen. Jag skulle vilja strosa runt bland mina vänner i en 

park. Jag skulle vilja se vad det blev av dem. 

   Jag har misslyckats med vänskap och kärlek i hela mitt liv. Alla jag möter, talar med och 

lyssnar på berättar samma sak. Hela Sverige är fullt av misslyckade förhållanden, skilsmässor, 

otrohet, missbruk och sönderfall. Jag tror inte det finns andra sätt än att misslyckas. Det är som 

om villkoren redan är ett möblerat rum och en morgon (en klurig, läcker eller läskig gryning) 

knuffas vi in i det där rummet utan att veta hur man gör. 

 

Vi försöker närma oss folk. Vi ler och tar i hand. Vi nickar med. Vi höjer våra glas samtidigt 

och utbringar en skål för den fantastiska vänskapen och när vi kommer hem igen, till vårt eget 

liv, vårt eget sovrum och vår egen ångest, så sitter blickarna och vänskapen kvar i kläderna som 

vi drar av oss och hänger upp på galgar, som lik, som stympade, mördade samvetsfångar. 

   Sedan släcker vi lampan och vänder ryggen åt varandra. De där minuterna innan du somnar är 

skrämmande ärliga. Det bor en sorts uppriktighet i det där varsamma, omfamnande mörkret. Att 

bli lycklig (eller rättare få uppleva ögonblick av lycka) hänger mycket samman med hur lyhörda 

vi är mot de där minuterna innan vi somnar. 

   För jag vet att det går. Kärleken är ett motgift mot allting ont. Det gäller bara att sansa sig en 

smula, ta avstånd från en del av det som förstör en. 

 

Jag har varit på flykt så länge. Jag har klippt banden till så mycket omtanke och kärlek att det 

läcker ljus ur mig, som vatten ur en kran. 

   Jag slutade dricka men kedjade fast missbruket som en fånge, ett monster, djupt inne i mig. Nu 

har det hittat ut. Nu kommer clownen med det blodiga leendet upp från källaren. Det är väldigt, 

väldigt skrämmande och jag är räddare än jag någonsin varit förut. 

 

Jag ljög tidigare i den här krönikan. Jag skrev att jag inte saknar mina vänner. Det är inte sant. 

Jag saknar dem med en sorts innerlig och lågmäld panik, som de första sekunderna när man 

fastnar i hissen i ett främmande trapphus. Långsamt stegras skräcken. Man rycker i dörrarna, 

trycker på nödknappen men ingen kommer. På avstånd kan man höra kärleksparen gå förbi på 

gatan utanför porten och inte ens ett skrik skulle få dem att bry sig. 

Marcus Birro 
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DN Kultur 8 april 2009 

 

Jag låg med din kille 
 

De sällsynta gånger som jag är i Karlstad, alltså i staden Karlstad – inte ute i sommarstugan – 

lämnar jag knappt mammas och Görans lägenhet, trots att den ligger så väldigt centralt och bra, 

så nära till shopping och nöjen.  

   Jag går inte på stan, jag vågar inte. Jag går inte ut om kvällarna, för jag vågar inte. Jag känner 

ingen där längre. Eller jag känner för många, och de flesta jag känner är såna jag inte vill prata 

med. För de kanske känner mitt ex. Jag vill inget veta om honom men jag kan ju inte låta bli att 

fråga efter några öl. Eller så kanske jag har legat med samma kille som de har legat med. Eller så 

känner de någon vars kille jag har legat med. Det är jobbigt. Jag går inte ut i Karlstad.  

   En gång var jag kompis med en tjej från Karlstad. Vi bodde i Göteborg samtidigt, vi var 

kanske inte särskilt nära men vi hade roligt och vi förstod varandra. Hon hade en mager karl från 

och till, det mesta jag hörde om honom var negativt men en gång när jag sprang på honom i 

Karlstad (det här var alltså på den tiden jag fortfarande gick ut) så följde jag med honom hem. 

Och sen fick hon reda på det. Vi har inte hörts sen dess. Inte ens sprungit på varandra (eftersom 

jag inte går ut i Karlstad). 

   Men så en sällsynt helg dricker jag en massa öl på en lokal middag och blir modig och pigg 

och går till det ställe i Karlstad dit alla de där människorna som jag inte vill träffa går, och så ser 

jag henne där i baren. Pang! Där står hon. Ångesten personifierad. 

   Hon är lång och slående vacker. Hon ser åt mitt håll och drar sitt mörka hår bakom örat, det är 

något med hennes sätt som jag inte har kunnat glömma, Det spelade ingen roll hur mycket jag 

intalade mig att jag inte hade gjort något fel eftersom de ändå hade gjort slut, jag drömde om 

henne var och varannan natt och i drömmarna gav hon mig mjuka kramar och vi försonades och 

det var så fint. Jag mådde alltid så dåligt när jag vaknade. 

   Nu lägger hon håret på ena axeln och det ena tvåmetersbenet framför det andra och innan jag 

hinner gömma mig är hon framme hos mig. Jag svajar i mitt hörn. Jag hinner inte ens reflektera 

över att det var ett misstag att ge sig ut i just den här Karlstadskvällen.  

   Hon ser på mig och ler och säger ”Hej, Hanna, vad roligt att se dig”. 

   Ibland får man ta sig i kragen och gå ut. Ibland får man ha lite förtroende för folk. Ibland 

räcker det med att säga: 

    – Förlåt att jag låg med din kille. 

 

Hanna Hellquist 
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DN Kultur 27 mars 2009 

 

Om man vågar påstå att tv, som populärkultur, 

eller än värre tv-spel… 
 

Jag var 16–17 år när jag såg filmatiseringen av Dalton Trumbos bok ”Johnny got his gun” (han 

regisserade själv filmen). 

   Jag gick på filmstudion Harlequin i Norrköping, inne på Konstmuseet. Väldigt högtidligt kan 

jag lova, Norrköping var en helt bombad stad, söndertrasad av grävskopor och parkeringsplatser. 

Varenda industri var i stort sett nedläggningshotad. Raggare, industriarbetare, pappersbruk, 

sossar. 

   Jag var tonåring, kände mig främmande, ensam, utvald på samma gång. Pretentiös på ett 

grandiost vis. Jag hade cyklat dit på farsans uråldriga hoj, kan inte riktigt komma på varför jag 

just det året hade blivit helt såld på film, men jag gick och såg i stort sett allt på den där 

filmstudion. 

   Jag ramlade ut därifrån den kvällen. 

 

”Johnny got his gun” är ingen märklig film, men den förändrade mig i grunden. Jag cyklade 

hem den kvällen med en helt ny inriktning, en helt ny insikt. Jag skulle i alla fall under inga 

omständigheter tiga still längre. 

   Jag bara tvärvände och gick åt andra hållet. 

Det var klart att det var mycket yta, jag skaffade mig en ny identitet, stora jävla tröjor, runda 

glasögon, raggsockor, träskor, FNL-märke givetvis. Varenda rast hade någon snott märket, jag 

satte på ett nytt – det pågick i åratal. Pappa var lättretad, det räckte med att låta håret växa, och en 

stor fet Mao-blaffa på väggen. 

   Många av oss vittnar om liknande händelser som förändrat våra liv: Film, ett teaterbesök, en 

polare som kom hem och spelade en låt. En enda låt! Pang. 

Jag var med andra ord rätt pretentiös redan som ung, hade ambitionen att störta all skit i gruset, 

bekämpa allt som förslavar, alltid vara på mänsklighetens sida. 

   Mormor och jag satt en annan kväll i gillestugan (!) och tittade på Aktuellt. Det gick inte en 

sändning utan en rapport om Vietnamkriget, döda, sårade, protester. Ungefär som man idag 

regelbundet rapporterar om Israel och palestinierna. 

Min mormor var klok och rar och omtänksam, hon hade aldrig rest utomlands, hon brydde sig 

inte nämnvärt om politik sade hon – hon visste rätt mycket om livet. Nu satt hon bredvid mig och 

grät. 

   En liten naken vietnamesisk flicka kom stapplande på en väg, hon var svårt bränd av napalm-B, 

en bensinbomb som amerikanarna tyckte var trevlig och effektiv. Det var en mycket lättantändlig 

gel kan man säga, brann som fan. Fick man det på sig var det nästan omöjligt att bli av med. 

Efter flickan kom en kvinna med ett livlöst barn i famnen. 

Den kvällen gick något helt sönder i mig. För alltid. 

   Litteratur har också påverkat hela mänskligheten. Jag skall inte säga de flesta, men väldigt 

många av oss, kan peka på en bok som fått oss att helt tänka om, upptäcka något enastående. Jag 

kommer ihåg när jag förstod hur man skulle läsa poesi första gången. Det hade skrämt vettet ur 

mig i åratal, att jag inte förstod – varför skrev de på längden när man kunde skriva på tvären? 

   Jag var säkert 25 år, och jag såg ljuset! Det är sant. 

Om man däremot vågar påstå att tv, som populärkultur, eller än värre, tv-spel, påverkar unga 

människor, då är man tokig. Sjuk helt enkelt. Det forskas som helsicke på området, bara för att 

bevisa en enda sak: Det är klart att ingen blir påverkad av tv-spel! 
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Populärkultur har aldrig någonsin påverkat någon enda människa – i alla fall inte i negativ 

riktning. Ingen blir påverkad av våldsamma tv-spel, ingen blir påverkad av tv-serier som 

framställer unga tjejer som idioter och unga män som neandertalare. 

   Jag står och tittar på vår 13-åring när han spelar ett spel där man slaktar folk i parti och minut. 

Vi ser på en tv-serie i ungefär samma midjehöjd. Vår 5-åring sitter bredvid och tittar på. 

Nejdå, det är inget farligt. Människor påverkas av allt i livet, en liten liten kaka kan få avgörande 

betydelse. Men tv-serier, tv-spel? Lägg av – har du drabbats av moralpanik? 

Nu kan det sägas: Ja, faktiskt. 

 

Johan Croneman 
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Aftonbladet 27 november 2007 

 

Ryan Adams är inte farlig – det är inte hon 

heller 
 

Det handlar om tid. Och efter en sekund på Chinateaterns scen är allt över. Ingenting är som då. 

Ryan Adams är varken full eller trulig. Han är en välartad trettiotreåring med ett knippe låtar som 

inte betyder särskilt mycket för mig längre.  

   Han har fula jeans, gympaskor och civilekonomtröja. Genom tyget över vänster byxficka ser 

jag konturerna av hans mobiltelefon. Han är inte farlig längre.  

   Det är inte hon heller.  

 

Det vore orättvist att skriva hennes namn. Vi är inte längre en del av varandras liv.  

Hon var mitt tonårstrauma och jag var hennes parentes.  

   Vi brukade sitta bredvid varandra i hennes flickrum med ryggarna mot en kall sängram och 

dricka te med smak av svarta vinbär. Och vi var överens om att Ryan Adams ”La Cienega just 

smiled” var den vackraste sången som skrivits om kärlek.  

   Och jag trodde nog aldrig att jag skulle glömma. Men så sitter man plötsligt här i ett nostalgiskt 

mörker, som man trots allt är alldeles för ung för, och inser att det var väldigt länge sedan man 

tänkte på henne. Och att den där musiken som var på liv och död, den är en gäspning, en två och 

en halv timme lång ursäkt för att dricka blaskigt rödvin och tänka på vem man glömt att ringa.  

   Och på att det var flera år sedan som hon faktiskt gjorde ont.  

   Det är en insikt som också är en sorts seger, en hämnd om du så vill, om än av den allra 

försiktigaste sorten:  

   Det kommer nya du.  

 

Jag önskar att någon hade knackat mig på en sjuttonårig axel och sagt det.  

   Jag minns inte längre varför, eller om jag ens förstod då, men jag minns att det var jävligt kallt 

ute.  

   Det som aldrig hade varit någonting var plötsligt över.  

Jag knöt mina vita Nike i hallen medan hon gick tillbaka in på sitt rum och hämtade skivan. 

”Gold” med Ryan Adams, hon hade fått den av mig. Jag stoppade skivan i jackans innerficka och 

gick.  

   Jag minns att jag blev stående på Stora torget, som hade varit mörkt och folktomt ända sedan 

fem över sex, när tobakshandlarna plockade ned Triss-flaggorna och vevade in markiserna.  

   Och när jag nu låter tankarna vandra fritt i Chinateaterns mörker, då är det dit de väljer att gå, 

då är det den kvällen, den skivan jag tänker på, och känslan av att ingenting någonsin skulle 

kunna bli värre.  

   Det kunde det.  

   Och La Cienega var i själva verket bara en gata i Kalifornien.  

 

Ronnie Sandahl 
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DN Kultur 16 juni 2010 

 

Suga ut det bästa 

Jag tänkte att jag skulle suga det bästa ur Stockholm innan jag åkte i väg för sommaren. Så det 

gjorde jag. I helgen vände jag upp och ner på glaset och svepte allt.  

I söndags kom så mamma och Göran och sopade med van hand upp det som var kvar av mig, 

satte mig och katten i bilen och körde hem oss, hela vägen till Grums och sommarstugan. 

   Gud vad jag har längtat. Jag har drömt om det, tänkt att det bara finns ett enda ställe i hela 

världen där jag kan vara lycklig och att det är här, och tänkt på den där fantastiska meningen i 

Frödings ”Strövtåg i hembygden”: den dungen är mig kär, min barndom susar där, och till slut 

blir jag nästan helt utmattad av nostalgi och svunnen barndom och förväntningar som för allt i 

världen inte får grusas. 

   Den här sommaren har mycket att leva upp till. Och mamma som har gått där ute och väntat på 

mig och lämnat dagliga rapporter om syrenens blomning, ”jag tror du hinner Hanna, jag tror du 

hinner hit innan de har blommat ut”, hon har också en del att leverera. Och syrenen. Och den där 

dungen där min barndom susar. 

Jag klarar inte av att bli besviken nu. Jag är alldeles för bakfull. 

   Förra sommaren hände det sorgliga saker ute i sommarstugan och runtomkring, men det var 

också en sommar då mina vänner kom i stora hyrda bilar, med sängkläder och mat och all 

omtänksamhet som jag någonsin behövt. Det var alltid någon hos mig i somras.  

   Det är möjligt att jag är okänslig, eller kanske snarare ytlig, men även om det händer sorgliga 

saker så har jag ändå en förmåga att suga det bästa ur situationen. Som med mina vänner. Jag får 

inget dåligt samvete, jag vänder upp och ner på dem och sveper allt.  

   Så förra sommaren var ändå inte till besvikelse, inte den sortens besvikelse som jag talar om. 

Den som kommer av att det händer ingenting alls. I Vålberg vaknar jag för första gången under 

hela resan. Katten spyr över min blommiga klänning. Hon klarar det mesta den där katten, men 

hon klarar inte den där krokiga vägen mellan Vålberg och stugan. Det kommer lite kattspya på 

Görans jacka också. En sämre start kunde man ju få. 

 

Hanna Hellquist 
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DN På Stan 23 oktober 2009 

 

”Var bor du? frågade Adam Tensta. Jag ville 

svara Rådhuset men min mun...” 
 

... lydde inte. Instinktivt svarade jag ”blå linjen”.  
   En gång i slutet av nittiotalet fick jag skjuts av Dogge Doggelito från Alby in till centrala 

Stockholm. ”Var bor du?” frågade Dogge medan vi rullade längs E  4. Efter att ha tillbringat 

flera timmar med Latin Kings kändes det patetiskt att svara ”Östermalm” så jag sa ”röda linjen”, 

vilket var sant och lät betydligt mer hiphop. Latin Kings hade just startat sitt skivbolag Redline 

Records, döpt efter den röda tunnelbanelinjen. 
    

Tio år senare trodde jag mig ha vuxit ifrån detta geografiska wiggerbeteende. Hiphopen har inte 

handlat lika mycket om förortsbetong det senaste decenniet (den har snarare klätt sig i neonplagg 

och festat på klubbar). Dessutom flyttade jag nyligen från Östermalm till Kungsholmen och fick 

en mindre svennig adress. Men i somras när jag intervjuade Adam Tensta hände samma sak igen. 

”Var bor du?” frågade han. Jag ville svara ”Rådhuset” men min mun lydde inte. Instinktivt 

svarade jag ”blå linjen” – med det mörka, lite släpiga tonfall som jag omedvetet lägger mig till 

med i rappares närhet. Adam Tensta gav mig en blick som sa: ”Du är okej. Du är nere med 

betongen.” Först när vi träffades andra gången nämnde jag Kungsholmen – men inte förrän jag, i 

förbifarten, nämnt att min fru växte upp i Akalla, gick på samma skola som Feven och hade 

bekanta som ingick i det mytomspunna fjortisgänget Akalla Kickersbrudar Drogade Horor. 

   Jag är inte ensam om att bete mig så här. Om kulturjournalister inte har en 

arbetarklassbakgrund att kokettera med nämner de gärna sina kopplingar till förorten. Saker som 

händer där händer på riktigt. Någon som kommer därifrån är på riktigt. Delvis beror 

förortsromantiken på ett kollektivt dåligt samvete över att miljonprogrammet förknippas med så 

mycket elände på nyheterna. Kulturarbetare och hiphoppare vill lyfta fram positiva bilder som 

skiljer sig från de bilbränder, gängslagsmål och upplopp som många förknippar med ordet 

”förort”. Men även välmenande antivåldslåtar förstärker bilden av förorten som en krigszon. Den 

förvandlas från geografisk plats till projektionsyta för gettofantasier. Ingen kan förneka 

problemen i Rosengård och Rinkeby, men att jämföra dem med utbombade franska förorter eller 

amerikanska innerstadsgetton är att ge vandalerna en status som de längtar efter. 

   Nyligen bestämde jag mig för att sluta idealisera betongen. Den enda förort jag tänkte nämna i 

konversationer var Skäggetorp, ett område i nordvästra Linköping som knappt kan kallas förort, 

men där jag faktiskt föddes. Skäggetorp var idylliskt i början av sjuttiotalet och har under de 

senaste decennierna haft en del sociala problem. 

 

Namnet ”Skäggetorp” har dock varit alldeles för lantligt för att några lokala rappare ska kunna 

använda det i sina låtar. Det trodde jag i alla fall innan jag råkade googla min födelseplats och 

fick en träff på Urbandictionary.com, ett Wikipedia för hiphoputtryck, som beskriver Skäggetorp 

som ”one of the most dangerous Swedish ghettos /…/ Robbings, shootings, rapes and arsons 

occur on a daily basis and if you want to leave your home without risking death, you better bring 

that 9 mm”. 

   Någon driftig Skäggetorpsbo verkar ha bestämt sig för att ge området lite hiphopkredd. Och hur 

gärna jag än vill ta avstånd från de groteska överdrifterna klappar mitt hjärta mer än någonsin för 

Linköping. Särskilt när den östgötske gettoromantikern citerar NWA: ”When something happens 

in Skäggetorp, nothing happens. It’s just another nigga dead.” 

Fredrik Strage 


