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1. Inledning.

Vilhelm Moberg växte upp i ett soldattorp i de småländska skogarna där också många av hans 

verk utspelar sig, vilka också till stor del bär spår av hans egen uppväxt och levnad. Med verk 
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som debutromanen Raskens 1927 och emigrantserien med de fyra böckerna Utvandrarna,  

Invandrarna, Det gamla riket och Sista brevet till Sverige som Vilhelm Moberg skrev under 

perioden 1949-59 har gjort honom till en utav de populäraste och mest lästa författare i 

Sverige. Vilhelm Moberg skrev också teaterpjäser och flera av hans verk har blivit 

filmatiserade däribland Raskens och Emigrantserien. Dessutom ansågs han vara det förra 

seklets främsta svenska journalist då han hade ett stort samhällsengagemang vilket många av 

hans verk bär spår av.1

Med Din stund på jorden sätter Vilhelm Moberg 1963 punkt för sin emigrantserie som 

blivit det mest uppskattade verket i hans författarskap. Efter de fyra böckerna i serien som 

med tiden beskrivits som Sveriges enda moderna nationalepos skrev han Din stund på jorden 

vilken har tolkats som hans avslutning som författare av många forskare.2 Detta trots att 

Vilhelm Moberg var verksam som författare och samhällsdebattör ända fram till sin död ett 

decennium senare. Det som talar för att Din stund på jorden var Vilhelm Mobergs 

avslutningsroman är den starka identifieringen mellan honom och berättarjaget Albert. Trots 

att Vilhelm Moberg själv har påpekat att romanen inte är självbiografisk, finns det ändå enligt 

forskare spår av hans egen livserfarenhet i romanen.3  Karaktären Albert är i romanens nu i 

samma ålder som Vilhelm Moberg var när han skrev romanen och känner ett starkt 

misslyckande med sitt liv då han inte förvaltat det som han velat. Hans tankar går nu på 

ålderdomen tillbaka till barndomens Småland och på hans bror som dog ung vilket har många 

likheter med Vilhelm Mobergs egen uppväxt i bondesamhället.4

1.1 Tidigare forskning om Vilhelm Moberg. 

1 Vilhelm Moberg. En introduktion till hans författarskap. Philip Holmes. Carlsson Bokförlag 2001. För vidare 
läsning om hans samhällsengagemang läs bl.a. kapitel 8. 
2 Se vidare Holmes 2001 S. 179 och Ingmar Algulin ”1963: Din stund på jorden. Återblick och varnande vision” 
Vilhelm Moberg -läst på nytt Gunnar Eidevall (red). Carlsson Bokförlag 1994 s. 90.
3 Holmes 2001, s. 174.
4 Vidare med Vilhelm Moberg. Ingrid Nettervik och Anna Williams (red). Carlsson Bokförlag 2009. s. 159-161.
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Det finns en hel del forskning om Vilhelm Moberg att ta del av där många biografier och 

avhandlingar försöker ge en bild av honom som privatperson och författare, men också som 

samhällsdebattör och journalist. Samhällskritiken är ju något som återfinns med olika teman i 

många av Vilhelm Mobergs verk.

Jens Liljestrand behandlar i sin nyutgivna avhandling Vilhelm Mobergs emigrantserie 

ur en annan aspekt än vad tidigare forskning gjort. Liljestrand hävdar även att emigrantserien 

bär starka spår av samhällskritik riktad mot Sverige. Han menar att Sverige gjort 

emigrantserien till sitt nationalepos vilket var långt ifrån självklart från Vilhelm Mobergs sida 

då han var emot mycket i det svenska samhället. En annan avhandling, skriven av Anna-Karin 

Carlsoft Bramell inriktar sig på Vilhelm Mobergs samhällsengagemang och hans 

journalistiska karaktär. 5

Berättaren Vilhelm Moberg av Gunnar Eidevall och Vidare med Vilhelm Moberg av 

Ingrid Nettervik och Anna Williams samt den senast utkomna bibliografin över Vilhelm 

Moberg och hans liv skriven av Ann Carlsson är ytterligare några utav de böcker som ger en 

bild av honom som privatperson och hans författarroll.6 

En studie inriktad på Vilhelm Mobergs manliga romankaraktärer är Ola Holmgrens 

Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier där han analyserar karaktärerna 

främst ur en biografisk synvinkel. Holmgren visar att Vilhelm Mobergs egna tankar kring sin 

mansidentitet spåras tillbaka på hans karaktärer.

1.1.1 Tidigare forskning om Din stund på jorden. 

Det finns relativt lite djupgående forskning kring just Din stund på jorden vilket gör att det 

finns mycket utrymme för vidare studier.

 Anna Williams har i sin analys undersökt tidsgestaltningens betydelse i romanen utifrån 

Bachtins kronotopbegrepp.7 En ytterligare aspekt är inriktningen på beskrivningen av 

5 Se vidare. Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Jens Liljestrand Ordfront 
förlag 2009 och Vilhelm Moberg tar ställning. En studie i hans journalistik och tidsaktuella diktning. Anna-
Karin Carlsoft Bramell. Stockholm 2007.
6 Se vidare. Berättaren Vilhelm Moberg. Gunnar Eidevall Pan/Norstedts Stockholm 1976 och Anna Williams 
”Bara nu. Meningen med tiden i Din stund på jorden” Vidare med Vilhelm Moberg. Nettervik och Williams 
(red). Carlsson Bokförlag 2009 och Vilhelm Moberg. En bibliografi 1912-2005. Ann Carlsson Kungliga 
biblioteket Stockholm 2007.
7  Nettervik och Williams 2009. s. 144-164.
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människans skörhet, hennes osäkra och otrygga framtid då Alberts liv i Kalifornien med 

Kubakrisen i centrum speglar detta tema starkt.8 

Ingmar Algulin har i Vilhelm Moberg- Läst på nytt gjort en närläsning av romanen där 

han tar upp olika sätt att tolka den, allt från en personlig biktroman till en pacifistisk protest. 

Han anser att romanen även är intressant ur en narratologisk synvinkel samt att romanens 

symboliska språk kan vara en ytterligare ingångspunkt till fördjupande analys.9  Då de flesta 

studier och analyser bara skrapar på Din stund på jordens yta anser jag att det finns utrymme 

för vidare och mer fördjupad analys av romanen ur olika aspekter som t.ex. analys av de 

manliga karaktärerna utifrån manlighetsforskningens teorier och begrepp, vilket jag i min 

analys kommer behandla. 

1.2 Teoretisk utgångspunkt: Manlighetsforskning.

Under 1970-80 - talen växte en forskning om mannen snabbt fram då det inte fanns någon 

sådan i motvikt till feminismen som intresserade sig för kvinnors villkor och identiteter där 

mansforskningen formulerades i stor utsträckning ur feminismens tankegrund om kampen för 

ett jämlikt samhälle. Det var främst forskare från USA, England, Australien och Tyskland 

som intresserade sig för manlighetsforskningen i ett försök att problematisera vad manlighet 

egentligen var. 10 

 Ett av manlighetsforskningens huvudsyften är att motverka den könsblindhet som 

kännetecknar mannen, vilket gjort att han betraktats som en könsneutral representant för 

mänskligheten. Manlighetsforskningens tanke är därför att ”köna mannen” och på så sätt få 

fram olika typer av manlighet ur kategorier som klass, etnisk bakgrund, sexualitet och ålder, 

något internationella forskare har försökt fånga genom studier om mannens historia. 11 En 

annan viktig punkt inom manlighetsforskningen är maktaspekten där insikten om skillnaderna 

mellan olika typer av manlighet gör att vissa män blir överordnade medan andra får en 

underordnad manlighet. Denna maktaspekt skapar en hierarki mellan olika typer av män där 

den underordnade gruppen betraktas som omanlig gentemot den överordnade. Förhållandet 
8 Se vidare, Holmes 2001. s. 176. 
9 Eidevall 1994. Ingmar Algulin tar t.ex. upp att Din stund på jorden är en minnesroman och som därför inte 
följer kronologisk ordning. Romanen växlar också mellan olika stilar samt olika tidsplan vilket kan vara en 
utgångspunkt för narratologisk analys. s. 90-103.
10 Thomas Johansson, ”Från mansroll till maskuliniteter: en inledning.” Rädd att falla. Studier i manlighet. Claes 
Ekenstam (red). Gidlunds förlag 1998. s. 7-8.
11 Torbjörn Forslid. Varför män. Om manlighet i litteraturen. Carlsson bokförlag 2006. s. 14
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mellan manligt och omanligt är en vidareutveckling av maktaspekten och har blivit ett allt 

mer förekommande inslag i den senare tidens mansforskning då de nya begreppen kastar nytt 

ljus över olika kulturella konstruktioner av manlighet. Omanlighetsbegreppet har blivit allt 

vanligare i den nordiska mansforskningen som till största delen bygger på material från den 

internationella forskningen. Trots att det på senare tiden börjat växa fram en 

manlighetsforskning som bygger på den nordiska mannens historia finns det fortfarande 

utrymme för ytterligare forskning, för att få en förståelse för den nordiska mannen och hans 

utveckling. 12

1.2.1 Manlighetsforskning i litteraturvetenskapen.

Inom den internationella litteraturvetenskapen är manlighetsforskningen ett vanligt inslag som 

hjälper till att uppmärksamma mannen och hans livssituation. Trots att manlighetsforskning 

förekommer i den svenska litteraturvetenskapen är den än så länge begränsad. 

En bok som dock utgår från manlighetsforskningen är studien Varför män. Om 

manlighet i litteraturen där Torbjörn Forslid följer manlighetens förvandlingar i den moderna 

svenska litteraturen där han främst intresserar sig utav rörelsen mellan gemenskap och 

ensamhet samt mellan inre och yttre liv. Genom bokens sex kapitel uppmärksammar Forslid 

aspekter som far och son förhållandet i Sven Delblancs romaner och machomannen i Jan 

Guillous författarskap.13

En annan representant är Ann-Sofie Lönngren som med sin avhandling har analyserat 

sex verk ur August Strindbergs författarskap där hon ur en queerteoretisk utgångspunkt har 

tittat närmare på den erotiska triangeln med en kvinna och två män. Lönngren tar hjälp utav 

Judith Butlers forskning och begrepp för att visa det homosociala begäret mellan männen och 

hur det gestaltas.14

1.3 Syfte.
12 Jörgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red), Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940. (Gidlunds 
förlag 2006) s. 9-10, 41-43.
13 Torbjörn Forslid. 
Varför män. Om manlighet i litteraturen. Carlsson bokförlag Falun 2006. 
14 Ann-Sofie Lönngren . Att röra en värld. En queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August  
Strindberg. Ellerströms förlag 2007. Lönngrens syfte med analysen är att få fram när, på vilket sätt och hur de 
manliga karaktärerna överskrider sina köns- och sexualkategoriska positioner i den erotiska triangeln.
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Vilhelm Moberg använder sig av manliga karaktärer som huvudrollsinnehavare i sina verk 

vilka också speglar hans bakgrund som man i det bondesamhälle han växt upp i men också i 

den nya moderna världen som växer fram under hans levnad. Då merparten utav hans 

karaktärer enligt tidigare forskare t.ex. Ola Holmgren bär spår av Vilhelm Mobergs eget liv, 

tycker jag talar för att hans verk däribland Din stund på jorden kan analyseras ur ett 

manlighetsperspektiv. 

Med hjälp av manlighetsforskningen är mitt syfte därför med utgångspunkt i Din stund 

på jorden att ringa in mansbilden så som den framställs i romanens värld. Jag kommer främst 

att studera de två bröderna Albert och Sigfrid närmare, för att se hur den tidens maktstrukturer 

och manliga normer begränsar och påverkar brödernas liv. Jag kommer även studera deras 

relation med varandra som jag anser är en central del i romanen och påverkar dem som män 

på olika sätt. 

Den teoretiska utgångspunkt jag valt att använda mig utav är att jag till stor del ska utgå 

från Ola Holmgrens studie, som behandlar olika mansidentiteter i Vilhelm Mobergs 

författarskap. Holmgren går igenom de olika manliga karaktärerna i författarskapet, allt från 

Sigfrid Segerhuva, Raskens, Karl-Oskar och Robert, Knut Toring och Valter Sträng och 

utifrån dem ska jag försöka angripa mansbilden i Din stund på jorden. På grund av att 

Holmgren inte tar upp avsevärt mycket om Din stund på jorden i sin studie, ger det mig 

utrymme att gå vidare med att få fram mansbilderna i romanen. Jag inser dock att Holmgren 

utgår från en biografisk synvinkel, något jag inte gör i min analys. 

 Jag kommer även använda mig utav olika teorier inom manlighetsforskningen för att 

studera de olika mansbilderna. Även om manlighetsforskningen är relativt outforskad i 

Sverige kommer jag främst att använda mig utav den svenska manlighetsforskningen då jag 

tror den svenska forskningen kan gynna förståelsen för mansbilden i Din stund på jorden 

bättre än en del amerikansk forskning. Jag kommer dock att ta hjälp av den amerikanska 

teoretikern R.W. Connell och hans bok Maskuliniteter. Jag inser att Connells studie främst 

utgår från de manlighetsformer som finns i västvärlden idag och främst från Amerikas 

utveckling, inte härstammar från samma tid som mansbilderna i Din stund på jorden som är 

tagna från en annan tid men jag tror ändå att hans studie kan vara till hjälp. Framförallt då jag 
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ska analysera de olika förhållanden som finns mellan männen i romanen där jag ser ett tydligt 

hierarkiskt sådant utifrån Connells hegemoniska maskulinitetssmodell.15 

I avsnittet där Connells teori används har jag även tänkt ta del av Klaus Theweleits 

avhandling om de tyska soldaternas mansfantasier under första och andra världskrigen för att 

visa hur Sigfrids mansbild skiljer sig mot soldatmännens samt den mansbild i bondesamhället 

som bär spår av soldatmännens tankar som tvärtemot Sigfrids präglas av våld och död.16

Inom den svenska manlighetsforskningen ska jag främst använda mig utav Lorentzen 

och Ekenstams bok Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940 samt rapporten 

Omanligt och manligt i ett historiskt perspektiv. Dessa tar båda upp omanlighetsbegreppet 

som är användbart då jag försöka urskilja mansbilderna i Din stund på jorden som både lever 

i bondesamhället samt i den moderna världen.

2. Analys. 

2.1 Mansbilden i Din stund på jorden.

 Din stund på jordens handling är inte kronologisk utan hoppar mellan olika tidsperspektiv 

från början av 1900-talet och fram till 1960-talet. Under denna period skedde en rad 

omvandlingar i samhället på grund av modernitetens framväxt. Detta påverkade självklart 

både männen och kvinnorna. Från att mannen och kvinnan haft skilda sfärer och områden i 

samhället där mannen ofta haft en överordnad position gentemot kvinnan går samhället under 

moderniteten till att bli mer jämställt. Detta hävdar många forskare har påverkat mannen och 

att manligheten hamnade i ett kristillstånd då idealen för mannen förändras.17 Industrialismen 

och moderniteten påverkade alla samhällsskikten därav bondesamhället där en stor del av Din 

stund på jordens handling utspelar sig. 

15 Hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande 
position i samhället. Hegemonisk maskulinitet kan därför definieras att en typ av manlighet för tillfället innehar 
den ledande positionen i den kulturen den befinner sig i. R.W. Connell. Maskuliniteter. Daidalos AB Uddevalla 
1999 s. 101.
16 Klaus Theweleit Mansfantasier. Stockholm/Stehag 1995. Theweleit analyserar i sin studie de tyska 
soldatmännens tankar om manlighet och kvinnlighet utifrån psykoanalysen där han bl.a. använder sig av Freuds 
idéer om Jagets uppkomst där Oidipuskomplexet står i centrum.  Kapitel 1 s. 205-229. 
17 Lorentzen och Ekenstam. 2005 s. 9.
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Jag tycker mig dock kunna urskilja flera mansbilder i Din stund på jorden där Albert 

och brodern Sigfrid står i kontrast till en mansbild som styrs och är påverkad av det 

bondesamhälle som delar av romanens handling utspelar sig i. 

2.2 Mannen i bondesamhället.

Innan jag kommer in på den mansbild som bröderna får representera i Din stund på jorden ska 

jag ta upp den del av handlingen i romanen under sekelskiftets Småland där bröderna Albert 

och Sigfrid är uppvuxna i ett patriarkalt bondesamhälle och hur mansbilden där ser ut. Jag 

tycker mig se att de båda bröderna skiljer sig från andra män i romanens värld om man ska 

utgå från termerna manligt och omanligt som finns beskrivna i Män i Norden då bröderna 

uppträder relativt omanligt gentemot t.ex. vissa mer manliga karaktärer som fadern, slaktaren 

och deras farbror distrikskorpralen.18 Bröderna får här gestalta att manlighet kan betraktas 

som ett ”skiftande kluster av tillskrivna egenskaper” där vissa element kan bytas ut eller skifta 

då ideologier och samhälliga förändringar påverkar manligheten. Manlighet kan därför aldrig 

helt och hållet vara fast och given utan istället omformas, utmanas och påverkas den av olika 

kulturella händelser.19 Den samhälliga förändringen vid sekelskiftet, då industrialismen skapar 

ett mer liberalt och individualistiskt samhälle, skapar också en ny mansbild i romanen som 

snarare är framåtskridande till skillnad från det gamla tillbakasträvande bondesamhället. 

Genom brödernas far ser vi en bild av den hårt arbetande bondemannen som aldrig får 

tiden att räcka till för allt han har att göra och därför halvspringer alltid när han går och Albert 

såg honom sällan gå i sakta mak som andra människor. (47) Fadern beskrivs ha en stark och 

seg kropp vilket hör ihop med synen på det manliga bondeidealet där bonden lever i ett 

patriarkalt samhälle där män och kvinnor har uppdelade sysslor och där männen hade hand 

om åkerbruket osv. som sågs som mer fysiskt krävande än hushållsarbete som var typsikt 

kvinnliga sysslor. Arbetet på gården har stor betydelse för manligheten samt att det också 

skapar en hierarki bland folket på gården, där husbonden har en överordnad position över 

kvinnorna men också över de andra männen. Den överordnade positionen härstammar ur att 

husbonden hade förutsättningarna att klara av det arbete kvinnorna och de yngre männen t.ex. 

sönerna inte hade fysisk förmåga att klara.20 

Genom idealiseringen av bonden under romantiken och framåt blev bonden en symbol 

för den egalitära tradition som skulle utmärka de nordiska länderna där individualism och 
18 Ibid. s. 13-47. 
19 Ibid. s. 44.
20 Ibid. s. 94-97.
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självständighet blir ett ideal att sträva efter. Bonden idealiserades då han ansågs kunna forma 

sitt eget liv, vara herre över sig själv och den jord han brukar.21 Trots att denna idealisering är 

långt ifrån den verkliga situationen har den ändå format ett manlighetsideal som skapat 

bonden och hans egenskaper. Hierarkin mellan bonden och hans husfolk syns tydligt i den 

värld bröderna växer upp i, fadern beskrivs som herren i huset och de är tvungna att lyda för 

att inte anses olydiga och bli slagna. Det hierarkiska förhållandet mellan fadern och bröderna 

kan därför beskrivas utifrån manlighetsforskningen i Norden och dess relativa nya 

begreppspar manligt-omanligt vilka är en utveckling av Connells hegemoniska 

maskulinitetsmodell som har börjat användas för att förklara olika kulturella konstruktioner av 

manlighet i historien. Begreppet bygger på den komplexa bilden av manlighet som ständigt 

genomgår förskjutningar och där relationen och tillgången på makt skiftar mellan olika 

grupper av män. Denna hierarki mellan olika grupper av män gör att en del män får mer makt 

än andra, vissa blir mer eller mindre maktlösa i de grupper de ingår i. Detta har gjort att 

manlighet är något som hela tiden måste uppnås för att inte männen ska hamna underst i 

hierarkin och bli omanliga vilket de kan göra om de inte får sin manlighet bekräftad.22 

Det hierarkiska förhållandet mellan fadern och bröderna framträder ofta under romanens 

gång, ett exempel är när Albert i början av handlingen minns tillbaka på den dagen Sigfrid 

dog och för sin respekt till fadern. Albert är med i rummet när Sigfrid somnat in vilket 

föräldrarna tycker är ett misstag och trots att fadern nyss mist sin son försöker han vara 

oberörd och behåller sin överordnade position i sin befallning till Albert: 

Så talade far till mig och han var lika sträng i rösten, som han brukade vara, när 

han gav mig befallningar:

- Pojk! Gack å kör korna i vall!

Far hade sagt till, det var bara att lyda. (38)

Citatet ovan visar på att det är fadern som har makten över Albert som då blir maktlös och 

därför omanlig då han måste lyda faderns befallning. Eftersom hierarkin gör att manlighet är 

någonting som hela tiden måste uppnås för att inte gå förlorad, är det viktigt för fadern att inte 

tappa greppet i denna situation utan istället behålla sin maktposition.23 
21 Ibid. s. 79-81.
22 Ibid. s. 41-42.
23 Ibid. För att få förståelse över konstruktionen av det manliga har man studerat dynamiken mellan olika 
manligheter samt att forskare nu inkluderar förhållandet mellan just det manliga och omanliga i 
maskulinitetsmodellen. s. 41-42.
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Idealiseringen av bonden innehåller också gudfruktighet och ödestro.24 Tron på Gud är 

något som inte behöver framstå som idealiserat utan kan också stå för tillbakavisande vilket 

jag anser det gör i Din stund på jorden. Denna tillbakavisande Gudstro kommer fram genom 

faderns men också genom moderns starka tro, något bröderna tar avstånd från och som 

kännetecknar den nya mansbilden som växer fram i romanen. Citatet ovan visar hur gudstron 

skapar denna överordning. Bröderna får lära sig lyda Guds bud och särskilt det fjärde om att 

hedra och lyda sina föräldrar, där olydnad mot dem är en stor synd. Det framkommer dock 

genom Alberts berättelse att föräldrarna agerar som de själva är uppfostrade och tror sig göra 

vad som är bäst för sina barn. Fadern är dock inte lika religiös som modern och går inte och 

tänker på buden och rädslan för att synda under arbetet på gården. (84-85) Trots att fadern inte 

är starkt troende följer han de kristna idealen, kanske därför att de är så nedärvda och 

traditionsbundna att han tar dem för givna. De ger honom också en mer överordnad position i 

hemmet då barnen måste lyda honom vare sig de vill eller inte, något som förstärker hans 

manlighet där han ses som herre på sin egen gård. Att fadern till viss del verkar oberörd i 

denna situation då han använder sig utav sin auktoritet kan tolkas som att han befinner sig 

högst upp i hierarkin gentemot Albert och är rädd att förlora sin position som han ständigt 

måste redovisa för att inte förlora. 

Genom att brödernas karaktärer står i kontrast till t.ex. fadern står de alltså för en annan 

mansbild i Din stund på jorden där de utifrån begreppsparet manligt-omanligt får positionen 

omanliga gentemot de andra manliga karaktärerna. 

2.3 Broderskapet. 

Genom Alberts tankar kring sin bror Sigfrid uppstår en mansbild som också får representera 

Albert till viss del då han har många likheter med sin bror. Bröderna beskrivs ha ett nära 

vänskapsförhållande till varandra där Albert påpekar att de betraktade varandra mer som 

jämlikar då hans äldre bror behandlar honom mer som en åldersjämlike än en yngre bror. 

Deras nära förhållande gör att de söker bekräftelse i varandra vilket gör att deras relation kan 

betraktas som homosocial. Ordet homosocial är från början en beteckning för att beskriva 

sociala band mellan människor av samma kön.25 Begreppet har blivit allt vanligare i 

24 Ibid. s. 81.
25 Lönngren 2007 s. 13.
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manlighetsforskningen då man upptäckt att män utformar sin manlighet tillsammans med, 

eller i motsats till andra män. Därför är maskulinitet liktydligt med en homosocial orientering 

då män sedan långt tillbaka utvärderat och bedömt varandra inom den egna gruppen av män. 

Att män söker sin bekräftelse i andra män, tror flera forskare ligger i maktaspekten, då män 

har en dominerande position i förhållande till kvinnor. Sådana homosociala relationer kan 

stärka och bekräfta samt skapa en känsla av samhörighet.26  

I Din stund på jordens fall kan båda bröderna bekräfta sig själva genom sin relation, 

dock är det främst den yngre brodern som beundrar den äldre. Deras brodersförhållande som 

bygger på samförståelse och kärlek dem emellan känns också som ett far och - son 

förhållande som bygger på trygghet, vilket skapar ett starkt band mellan dem.

 Då det är Albert som är berättaren får vi dock bara ta del av hans tankar kring deras 

förhållande, där han ser upp till sin bror och vill vara som honom. Att deras relation kan 

beskrivas som homosocial är för att de känner samhörighet vilket gör att de kan söka 

bekräftelse i varandra då män ständigt har bedömt och utvärderat varandra inom den egna 

gruppen av män.27 Den samhörighet de känner bottnar också i att de befinner sig i samma 

situation då de delar samma uppväxtförhållande på gården. Brödernas position till fadern där 

de förhållandevis blir maktlösa, gör att bröderna knyter ett starkare band till varandra. Deras 

underlägsenhet till fadern bygger på den maktaspekt mellan dem vilken gör att de inte 

utvecklar en homosocial relation till honom. Brödernas homosociala band beskrivs på flera 

ställen i romanen:

Sigfrid var min lärare och förebild och den enda människa i min lilla byvärld som 

jag anförtrodde mig åt. Mina systrar lekte andra lekar än vi pojkar och roade sig 

själva och för sig själva. Med far och mor fick jag bara tala om det som de själva 

ville tala med mig om. Mor kunde yppa vad hon innerst tänkte, men far var för 

mig en sluten och främmande människa under min uppväxt. Han rådde över mig, 

och jag var rädd för honom. (105-106)

I citatet ovan beskrivs även brödernas relation med fadern men också med modern och de 

andra syskonen som de inte känner samma samhörighet med. Här kommer även deras 

26 Lorentzen och Ekenstam 2005 s. 44. 
27 Ibid. s. 44. 
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underlägsenhet gentemot fadern fram då dennes makt över dem skapar rädsla, vilket gör att de 

inte utvecklar någon nära relation med honom då de inte kan förstå eller relatera till honom. 

Deras underlägsenhet gentemot fadern kan betraktas ur begreppet manligt- omanligt där 

fadern som jag tidigare nämnt får stå för det manliga då han har de förutsättningar som krävs 

för att framstå som manlig i romanens värld. Bröderna får då en del omanliga egenskaper i 

jämförelse med fadern t.ex. genom deras ålder. På grund av att de inte är sina egna försörjare 

har de inte den makt som fadern har genom att han är självförsörjande och äger kunskap. Det 

finns också andra aspekter som gör bröderna omanliga som t.ex. känsligheten vilket kan 

kopplas till en kvinnlig egenskap och något som gjorde mannen omanlig och som tas upp 

längre fram i analysen. 

Broderskapet i Din stund på jorden betraktas mycket positivt och är något som 

genomsyrar hela romanen. Samma typ av broderskap finns även i Vilhelm Mobergs roman 

Soldat med brutet gevär där huvudpersonen Valter enligt Ola Holmberg ser upp till sin bror 

Gunnar vilket stämmer överens med Albert och Sigfrids relation.28  

Albert och Sigfrid delar sina hemligheter och drömmar om framtiden i scenerna då de 

befinner sig vid Bjurbäcken. Likt Valter lyssnar Albert på Sigfrid då han talar om sin framtid 

som han inte ska låta någon fördärva för honom. Där kommer Sigfrids önskan om att komma 

bort från gården och ge sig ut i världen fram, stunderna vid bäcken beskrivs idylliskt där de 

känner sig ”fria som de vilda liven i skogen” till skillnad mot alla tvång i deras liv i 

verkligheten på gården. (107) 

 Barndomen i romanen romantiseras till viss del där bröderna drömmer och fantiserar 

om framtiden och gör upp bilder om hur de ska bruka sina liv. Barndomen skildras som en 

idyll som dock till slut utplånas då Sigfrids död påverkar Albert starkt, han rycks ur den 

trygga och omedvetna barnvärlden och in i vuxenlivet där hans drömmar inte införlivas så 

som i hans imaginära värld. Inte heller Sigfrids drömmar blir införlivade och enligt Holmgren 

har Sigfrids karaktär likhet med Vilhelm Mobergs tidiga produktion då han använde sig utav 

författarpseudonymen Ville i Momåla.29 

28 Andra likheter bröderna emellan är att de också anförtror hemligheter till varandra då de fiskar vid i tjärnarna 
kring hemmet och där Valter ser upp till Gunnar för ”hans gåvor om att tänka långt”.  Ola Holmgren. Emigrant i  
moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier. Symposion Stockholm/Stehag 2005 s. 231-232
29 Ibid. Det som kännetecknar Ville i Molmåla och som också sätter spår i hans manliga karaktärer är att de styrs 
av imaginära drömmar och fantasiskapelser som inte går att införliva på grund av den sociala lagens krav. Detta 
leder till en skärningspunkt där vad karaktären vill vara och vad samhället tillåter honom att vara inte går ihop. s. 
22.
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En utav Ville i Momålas karaktär är Sigfrid i Sigfrid Segerhuva vilken har likheter med 

Sigfrid i Din stund på jorden. Genom Albert får vi ta del av Sigfrids drömmar om att ta 

tillvara på de möjligheter världen erbjöd genom de böcker han läst. Likt Sigfrid Segerhuva 

som ville uträtta något stort med sitt liv där han skulle lämna spår efter sig, lever Sigfrid sig in 

i sin imaginära värld. Trots Sigfrids läshuvud gör hans levnadsvillkor som bondson och 

varken har pengar eller möjlighet att läsa vidare att hans framtid är begränsad. Hans osäkra 

framtid är något som oroar alla i familjen:

Innan det här årets slut skulle Sigfrid bege sig ut i världen. Men vart? Han måste 

skaffa sig ett arbete så att han kunde försörja sig. Och denna höst pratades det ofta 

i vårt hem om Sigfrids framtid: Vad skulle han bli? Far och mor menade, att det 

inte fanns så många yrken att välja emellan för honom, om han inte ville städsla 

sig som bonddräng eller ta arbete på något av glasbruken.(118-119)

Här får vi också reda på vilka valmöjligheter Sigfrid har och att de inte stämmer överens med 

hans drömmar där han fantiserar om att bli allt från upptäcktsresande till skådespelare. (108) 

Sigfrids drömmar om framtiden kan liknas vid det begär som de flesta av Vilhelm Mobergs 

karaktärer känner som tar olika uttryck. I Sigfrids och Alberts fall uppstår begäret i deras 

drömvärld vid bäcken. När de sedan ger sig ut i verkligenheten skapar begäret klyvnad hos 

dem då de inte kan tillfredställa begären, något som kännetecknar mansbilden i romanen samt 

mansbilden i flera utav Vilhelm Mobergs romaner, t.ex. Raskens – En historia om en 

soldatfamilj.30

Scenen då Albert och Sigfrid får syn på den stora gäddan vid Bjurbäcken och Sigfrids 

försök att fånga den anser jag visar på brödernas nära förhållande med varandra. Scenen är 

också en symbol för Sigfrids jakt på det ouppnåeliga livet enligt Gunnar Eidevall som spårat 

motivet om pojken och gäddan i flera av Vilhelm Mobergs verk. Att Sigfrid aldrig fångar 

fisken är enligt Eidevall också en symbol för att han aldrig hann nå sina drömmars mål på 

grund av sin förtidiga död. 31 Både Eidevall och Ola Holmgren menar att Albert på sin 

ålderdom inser att han inte heller fångade den stora fisken då han inte tog vara på sitt liv på 

30 Ibid. I romanen är det enligt Holmgren Raskens som får stå för den skärningspunkt hos mannen för vad han 
vill och vad han får vilket skapar konflikt hos honom. Konflikten i Raskens är hans otyglade begär till kvinnan 
som gör att han känner en klyvnad ti sig själv som man då han inte kan tygla begären till Nergårds-Anna som gör 
att han till slut går under. S. 102-110.
31 Fler verk av Vilhelm Moberg där Eidevall hittat pojken och gäddan motivet är bl.a. Raskens och Sänkt 
Sedebetyg. Eidevall 1976 s. 18-19.
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rätt sätt vilket jag tycker ger mig mer utrymme för att visa på hur brödernas relation format 

särskilt Alberts mansbild.32

 Brödernas nära förhållande som jag menar speglas i symbolen med den gyllene fisken 

kan även ses utifrån manlighetsforskningens homosociala begrepp där män söker bekräftelse i 

sin relation till andra män. Ola Holmgren tar upp att Sigfrid efter sin död befinner sig likt 

fisken i oåtkomlighetens värld där han med sin appell riktar sig till Albert om att fånga sin 

stora fisk, något jag tycker påverkat Albert starkt och därför kan deras relation betraktas som 

homosocial.33 Sigfrids ord vid bäcken är något som följt Albert genom hela livet och han inser 

nu vid sin ålderdom att han inte levt efter dem fullt ut då han inte haft styrkan att leva efter 

Sigfrids uppmaning om att ta vara på det liv man har:

Du ska alltid tänka: Jag är här på jorden en enda gång. Jag kan aldrig komma hit 

igen. Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din 

stund på jorden! (109)

 Att broderns ord från citatet ovan påverkat Albert är ett tecken på hur deras nära relation följt 

honom genom livet och hur orden har skapat och format hans person och handlingar. Att 

Albert emigrerar istället för att bli kvar på gården är en handling som uppkommit ur Sigfrids 

appell om att ta vara och forma sitt eget liv, något som jag på ett sätt tycker talar för att Albert 

ändå har följt Sigfrids uppmaning trots att han inte haft styrkan att helt leva efter den. Att 

Albert levt efter appellen men inte kunnat införliva den så som han velat har ju också påverkat 

hans mansbild som bl.a. kännetecknas av att han känner misslyckande och ångest över sitt liv. 

Brödernas homosociala förhållande i Din stund på jorden står även i kontrast till 

bröderna Karl-Oskar och Robert i Vilhelm Mobergs emigrantepos som istället är varandras 

motsatser där Holmgren beskriver bröderna ur Hegels knekt och herrebegrepp.34 Som tidigare 

tagits upp har Sigfrid en drömmande karaktär likt Robert och dessutom han har även spår av 

Karl-Oskar vad gäller deras idealistiska egenskaper. Likt Karl-Oskar bryter Sigfrid mot den 

symboliska ordning som finns i det militära livet då han ville leva efter sina principer och inte 

underkasta sig regler han inte tror på. Dock är Karl-Oskar mycket mer av en realist än vad 

32 Eidevall 1976 s. 19, 176 och Holmgren 2005 s. 325-326. 
33 Holmgren 2005. s. 325. 
34 Ibid. Enligt Holmgren får Roberts karaktär spår av knekten då han är drängen som drömmer om frihet och 
misslyckas i livet medan Karl-Oskar har spår av herren då han är den självägande bonden som vet vad han vill. s 
283.
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Sigfrid är.35 Eftersom även Albert har drag av framför allt Robert som har en otillfredsställd 

karaktär som drömmer om frihet tycker jag Albert lättare kan spegla sig i Sigfrid och känna 

igen sig till skillnad från det andra brödraparet som har svårt att förstå och kommunicera med 

varandra.36 

En annan typ av broderskap som också skiljer sig från broderskapet i Din stund på 

jorden i Vilhelm Mobergs produktion är broderskapet i A.P. Rosell. Bankdirektör som 

Holmgren beskriver som socialt perverterat och intet förpliktigande. Genom jämförelsen anser 

jag att man får insikten om att broderskapet är något viktigt för mannen i Din stund på 

jordens värld där det formar mannen moraliskt istället för att bara se till männens egen 

vinning så som det gör i A.P. Rosell.37  Idealiserandet av broderskapet i just barndomen som 

kännetecknar både Din stund på jorden och en del andra verk av Vilhelm Moberg kan ta sig 

uttryck från hans egna manstankar som enligt Holmgren sätter spår i hans verk och 

karaktärer.38 Genom Alberts tillbakablickar på sin barndom får vi en förståelse om att 

broderskapet därför har varit en central del av hans liv och hans utveckling som man. 

2.4 Sigfrid – Idealisten.

Sigfrids likhet med Karl-Oskar vad gäller hans idealistiska drag som dock tar sig helt andra 

uttryck än Karl-Oskars kommer fram i hans ovilja mot allt som har med död och våld att göra. 

Trots att Sigfrid är osäker och inte vet vad han vill göra med sitt liv och lever sig in i sin 

imaginära värld har han ändå ideal som han inte sviker. Istället trotsar han till slut samhällets 

normer för att de inte stämmer överens med hans tankar och ideal som formar hans 

personlighet och mansbild. 

Sigfrids ovilja mot att ha någonting med döden att göra bottnar i hans känslighet som 

han inte kan hantera, vilket gör att han får positionen omanlig mot de andra männen i 
35 Ibid. Karl-Oskars realism bottnar i att han vet vad han vill och samtidigt står med båda fötterna på jorden. Han 
lyssnar inte till någon annan utan följer alltid sina egna principer. Ett tecken enligt Holmgren på Karl-Oskars 
individualism är när han lämnar sin faders gård för att söka drängtjänst och därmed bryter den symboliska 
ordningen i bondesamhället. s. 84-85.
36 Liljestrand 2009 s. 146.
37 Holmgren 2005 s. 328. I kapitlet Bröderna s. 134-151 tar Ola Holmgren upp broderskapen och 
manssammanslutningarna närmare där männens förhållanden bygger på tjänster och gentjänster i romanens 
värld. Bondesamhällets patriarkala ordning har där ersatts av stadskulturens förklädda manssamhälle, något som 
enligt Holmgren inte Vilhelm Moberg kunde identifiera sig med. Därför är romanen skriven med ironi och 
broderskapet får inte samma positiva innebörd som kännetecknar bondesamhället i Din stund på jorden där 
Vilhelm Mobergs barndom tar plats. 
38 Ibid. s. 19-20.
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romanens värld. Sigfrids känslighet är även något Ola Holmgren nämner i sin studie då han 

påpekar att Sigfrid saknar den motståndskraft som gör det möjligt för honom att hantera sina 

fantasier och sin känslighet.39 

Att känslighet står för en typisk kvinnlig egenskap vilket på så sätt gjorde mannen 

omanlig är någonting Claes Ekenstam tar upp då han behandlar omanlighetsbegreppet, där 

vissa män får en underlägsen position i relation till andra män. Eftersom det finns en 

uppdelning mellan män och kvinnor i Din stund på jordens värld där de hade hand om olika 

arbetsområden på gården, där dessutom husbonden står högst upp i hierarkin och kvinnan har 

en underordnad position får även den man som har drag av känslighet en underordnad 

position. 40

 I romanens värld är slakt och död en viktig del för männens självförsörjning och därför 

anser jag en vikig del för den manliga identiteten. Även föremål som förknippas med våld och 

död blir viktiga för mannens identitet. Ett sådant föremål är bössan som Sigfrid får av sin far 

då han fyller sjutton år. Bössan som fadern i sin tur fått av sin far blir då en slags symbol för 

att mannen nu kan identifiera sig som en man då han har den i sin ägo. Trots att Sigfrid nu har 

en egen bössa och närmat sig den manliga världen med jakt osv. visar han inget större intresse 

när han för första gången ska använda bössan på morkulleskyttet. Medan fadern tycker att det 

är skamset att komma tillbaka utan byte är Sigfrid snarare glad då fadern missar skotten. När 

fadern med Sigfrids bössa träffar en morkulla känner sig Sigfrid medansvarig och talar då om 

för Albert: ”Nää. Allri ska jag skjuta nåenting.”(226) Dessa ord håller också Sigfrid då han 

aldrig använder sin bössa eller något annat dödsverktyg. Sigfrids motvilja mot döden anser 

jag även kommer fram på flera ställen i romanen i skiftande former.

 Hans tankar och uppträdande då de tvingas nödslakta en skadad kviga vittnar om att 

han inte kan hantera sin känslighet. Sigfrid tvingas av fadern att ta emot blodet vid slakten då 

han anser Sigfrid vara gammal nog för det. Medan fadern ser slakten som nödvändig och 

hjälper slaktaren genomgår Sigfrid en traumatisk upplevelse. Kontrasten mellan slaktaren och 

bröderna blir stor eftersom slaktaren uppträder relativt okänsligt då han skojar och leker med 

bröderna i samband med att han kommer till gården för att slakta. Slaktaren beskrivs skratta 

högt och bröderna undviker och är rädda för honom som genom sin lekfullhet framställs 

oberörd inför sin syssla med döden. 

39 Ibid. s. 327.
40 Lorentzen och Ekenstam 2006 s. 46.
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Men trots Sigfrids ovilja mot allt som har med död och våld att göra hamnar han ändå i 

en värld där våld och död härskar då han tar anställning på Kronan. Hans vilja att bli något 

och ge sig ut i världen utanför gården och byn gör att han till en början går emot det han tror 

på. Volontärskolan ska ge honom de förutsättningar han behöver inför framtiden, dock 

innehåller utbildningen också exercis med vapen, något som får honom att tveka. 

2.4.1 Den hierarkiska manligheten. 

Scenen där Sigfrids far och hans farbror övertalade honom att söka till Volontärskolan visar 

på hur manligheten här är hierarkiskt uppbyggd, något som Connell med sin modell om den 

hegemoniska manligheten visar. Den hierarkiska ordningen mellan männen kommer tydligt 

fram där farbrodern som är distriktskorpral blir bärare av den hegemoniska manligheten då 

han befinner sig i den militära världen. Enligt Connell skapas hegemoni genom att det finns 

ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt i det aktuella samhället männen 

befinner sig i som gör att en viss manlighet får mer makt osv. än andra. 41  I Din stund på 

jorden står militären för manlighet och makt då de har befogenheter från de högsta 

institutionerna i samhället. Inför farbrodern blir både Sigfrid och fadern underlägsna och 

kommer i underordning och blir därför utestängda från legitimitetscirkeln. 

De båda har stor respekt för farbrodern då han är fjärdingsman som driver in skatter och 

böter samt hjälper länsman att häkta folk, en befogenhet de andra männen saknar vilket gör att 

de underordnas. Även om han inte bär sin uniform som är en symbol för hans makt innehar 

han ändå den hegemoniska manligheten, något som Alberts beskrivning av honom vittnar om:

Distriktskorpralen bar inte sin uniform med de tre gula strecken på armen idag, 

men befälet och respekten hade han med sig. Han var alltid befallningsmannen; 

han talade nästan hela tiden. Hans händer tvinnade de stora, ljusa mustascherna, 

vred och snurrade på stråna, ryckte i spetsarna som om han ville dra upp dem ända 

till öronsnibbarna. (123)

41 Connell 1999 s. 101-103.
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Här får vi både en yttre och inre beskrivning av farbrodern där mustaschen blir en symbol för 

hans manlighet och visar att inte bara hans inre egenskaper som hans verbala förmåga, gör att 

han hamnar i toppen på hierarkin utan att även det yttre spelar stor roll för hur han uppfattas. 

Det framkommer också att Sigfrid har de yttre egenskaperna som krävs för att komma långt 

inom den militära världen, då hans längd och muskulatur gör att han är den grannaste rekryt 

som farbrodern värvat. (124) Dock saknar han de inre egenskaper som han behöver för att 

klara av utbildningen. 

Genom att värva sig till Volontärskolan svek Sigfrid till en början sina ideal, vilka 

kännetecknas av hans vägran att utföra våld eller ha med döden att göra. Sigfrids inställning 

till död och våld är något som går igenom i många utav Vilhelm Mobergs verk.42 Att 

motståndet mot död och våld återfinns i Vilhelm Mobergs verk är något Ola Holmgren 

nämner i sin studie. Holmgren påpekar samtidigt att många utav Vilhelm Mobergs manliga 

karaktärer skiljer sig avsevärt mot de tyska soldatmän som finns beskrivna i Theweleits arbete 

Mansfantasier, där soldaternas inre fantasier ligger till grund för deras fascistiska idéer där 

krig och våld präglar deras liv.43 Att en del av Vilhelm Mobergs karaktärer skiljer sig från de 

tyska soldatmännen är något som även passar in på Sigfrids mansbild.  De andra männen i 

Din stund på jorden som fadern och farbrodern bär dock tvärtemot Sigfrid vissa spår av 

soldatmännens tankar. Som tidigare tagits upp är död och våld en viktig del i faderns liv som 

bonde men också för farbroderns liv i den militära miljön som stämmer överens med de tyska 

soldatmännens miljö. 

Att Sigfrids motstånd mot våld skiljer sig från soldaternas tankar kan vara att han fått 

utveckla sina begär som kan liknas vid de fantasier och ideal han tror på. Detta har han kunnat 

tack vare att han likt de andra karaktärerna i Mobergs produktion utvecklats till färdiga 

individer, något de tyska soldatmännen enligt Theweleit inte gjort. Istället för att låta sina 

begär strömma fritt formas soldaternas begär till ett kroppspansar som stelnar för att inte den 

undermedvetna ångesten hos dem ska komma fram utan istället blockeras. Lusten som är 

kopplad till begäret är något som soldatmannen hela tiden försöker tränga bort.44  

42 Soldat med brutet gevär, Toringtrilogin, Rid i natt! och Förrädarland är några utav Mobergs verk som bär 
spår av pacifism, antimilitarism och antinazism. Liljestrand 2009 s 54, 62, 66. 
43 För vidare läsning av Holmgrens studie där han anser att Mobergs mansfantasier med begäret i centrum går 
tvärs emot soldaternas fantasier, där Mobergs fritt strömmande fantasier står mot soldaternas fascistiska fantasier 
om krig, kön och ras. Holmgren 2005. Läs s. 171-172. 
44 Enligt Theweleit så är kärnan i fascismen kampen mot allt som innehåller lust och njutning. För att hålla ihop 
soldatens kropp d.v.s. att skydda den från begär som ger ångest är det viktigt för soldaterna att förtrycka en 
annan kropp genom våld alternativt döda. Soldaterna identifierar sig med nationen som för en kamp mot allt som 
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 Istället för att underkasta sig sina begär så som de tyska soldaterna gör då de lever i en 

värld som styrs av disciplin och våld låter Sigfrid begären istället flöda och låter dem inte 

stelna likt soldaterna. Hans vägran att lyda order under en marschkolonn anser jag visar på 

hur han till slut vägrar underkasta sig sina ideal och det han tror på vilket gör honom till en 

idealist likt en del andra av Vilhelm Mobergs manliga karaktärer.45 Hans insikt om att han har 

gett sig in på det han minst av allt ville, får honom att göra ett försök att få avsked från 

Volontärskolan. 

På så sätt gör han ett försök att själv råda över sitt liv och följa sina ideal vilket dock 

resulterar i hans död. Genom att Sigfrid till slut följer sina ideal går han emot samhällets 

normer när han gör uppror mot militären, samt sin egen situation som bondson. Detta leder till 

att en konflikt uppstår som då blir en viktig del för mansbilden i romanen men även samt för 

en del andra mansbilder i Vilhelm Mobergs produktion.46 Konflikten som kännetecknas av 

vad samhället tillåter och vad människan vill resulterar alltså i Sigfrids död, något som också 

är en viktig del i Alberts mansbild. 

Albert - Individualisten. 

Sigfrids död påverkar och förändrar Albert och hans liv då han nu är den ende sonen, vilket 

innebär att han förväntas ta över gården. Vetskapen om att Sigfrid lydde sina föräldrar då han 

värvade sig mot sin vilja, vilket kostade honom hans liv får Albert att göra uppror mot att 

hans öde nu är bestämt. Då Sigfrid la sitt liv i andras händer vill Albert själv forma sitt liv och 

där Sigfrid hade varit en lydig son blir nu Albert den olydige:

Jag skulle inte lyda någon, varken far eller mor eller någon annan, varken 

föräldrar eller släktingar. Jag skulle akta mig, inte låta mig övertalas av någon, 

inte rätta mig efter någon. Jag skulle inte bry mig om fjärde budet, inte lyda något 

bud, inte lyssna till någon människa. Ingen skulle få dra nytta av mig. Jag skulle 

bara råda mig själv. (204)

har med lust och njutning för dem att göra så som kvinnan, massa och önskan. Theweleit 1995 s. 508, 557. 
45 Andra karaktärer med idealistiska drag är t.ex. Ragnar Svedje i Rid i natt! och Valter Sträng i Soldat med  
brutet gevär. Se vidare Holmgren 2005 s. 277 och Liljestrand 2009 s. 53-54. 
46 För vidare läsning, Holmgren 2005 s . 22
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Alberts beslut att emigrera bottnar i hans individualism som kommer fram i citatet ovan, där 

han vill råda över sitt eget liv och komma tillbaka som en fri man. Han vill bort från den 

instängda hemmasonen vars liv redan var utstakat och där hans brors beslut att följa överheten 

och gå under får Albert att göra uppror mot föräldraauktoriteten.47 Alberts tankar går här tvärs 

emot faderns som innehåller en tro på att ödet bestämmer livet och där traditioner följs utan 

att ifrågasättas, t.ex. att sönerna ska ta över gården. 

En annan aspekt som skiljer Alberts och faderns mansbilder åt är den religiösa tron där 

Albert ifrågasätter Gudstron som hans förfäder förlitat sig starkt på. Genom det starka 

homosociala bandet mellan bröderna där Albert tror och litar på allt Sigfrid säger börjar 

Alberts ifrågasättande av Gud då Sigfrid säger att det inte finns något helvete. När Sigfrid dör 

trots att han följt det fjärde budet om att hedra sin fader och moder påverkar det Albert att 

ännu mindre tro på likt Sigfrid helvetet eller någon fader Vår i himmelen. Genom att Sigfrid 

varit den lydige sonen och följt det fjärde budet men ändå straffas med döden börjar Albert 

misstro buden och Gud likt Valter Sträng då han förlorar sin bror.48 Det fjärde budet som 

skulle göra att det gick väl med Sigfrid samt att han skulle få leva länge på jorden istället 

enligt Albert, medverkar till hans död bestämmer sig Albert för att som citatet på föregående 

sida visar, inte lyda någon annan eller några bud utan bara lita till sig själv. Genom detta 

ikläder han sig en individualism som många utav Vilhelm Mobergs övriga karaktärer 

kännetecknas av. Enligt Liljestrand frigör sig karaktärerna från de sociala normer och 

strukturer som omger dem vilket jag tycker ifrågasättandet och förnekandet av Gud är ett 

exempel på.49 

I Dín stund på jorden tar gudssynen sig olika uttryck, där fadern och särskilt modern är 

djupt troende medan Sigfrid och Albert helt förnekar Gud, likt karaktärer som Knut Toring 

och Valter Sträng. Förnekandet av Gud leder till en slags dödsskräck för de olika 

karaktärerna, inte för vad som väntar dem efter döden utan vad gäller dödsögonblicket och 

tiden före som Albert är rädd ska vara plågsam. 

 Genom karaktärernas förnekelse tror de inte heller på att det finns någon att förlita sig 

på utan de måste själva ta tag i sina liv, vilket utvecklar deras individualism. I Berättaren -  

Vilhelm Moberg tar Gunnar Eidevall upp Vilhelm Mobergs egen syn på Gud och den egna 

förmågan, vilket har många likheter med Alberts tankar. Vilhelm Mobergs tankar om 
47 Nettervik och Williams 2009 s. 154.
48 Gunnar Eidevall Berättaren Vilhelm Moberg, 1976 Pan/Norstedts. Likt Albert när Sigfrid dör börjar Valter 
tvivla på kyrkan och Gud då hans bror Gunnar dör en allt för tidig och meningslös död. S. 166-167. 
49 Enligt Liljestrand är karaktärer som Knut Toring, Valter Sträng och Karl-Oskar några utav dem som förutom 
Albert växer upp till individualister. Liljestrand 2009 s. 51. 
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människans egen skyldighet att skaffa sig mening med sin tillvaro, stämmer bra överens med 

Sigfrids appell, som Albert försökt fånga, om att ta vara på sitt liv på jorden.50 Detta är något 

Albert försöker då han bryter sig ur sitt förutbestämda liv och beger sig till Amerika. Det finns 

dock en begränsning som Albert nu inser vid sin ålderdom och som även förstärker hans 

ångest inför döden. Även om människan har ansvaret för eget sitt liv har det varit begränsat 

till de egna möjligheterna och Albert inser att han inte gjort verklighet av de drömmar han 

hade som barn. Att Alberts liv inte blivit som han tänkt sig är något han måste leva med, där 

insikten om att hans liv är förbi utan att han levt som han velat ger honom ångest. Denna 

ångest vilar på en insikt över att han aldrig känt sig hemma någonstans sedan han emigrerat. 

2.5.1 Den rotlösa mannen. 

Albert kan betraktas som den misslyckade individualisten som nu på sin ålderdom känner 

missnöje med hur han förvaltat sitt liv. Han inser att han inte stridit för sina barndomars 

drömmar om att bli vetenskapsman utan istället blivit det han minst av allt ville, nämligen 

affärernas fånge. Han inser också att han själv försatte sig i sin situation då han inriktade sig 

på de mål som var närmast och lättast att nå, då han började arbeta på sin svärfars företag som 

han sedan övertog. (57)

Genom Alberts bakgrund där han gjorde uppror mot sina föräldrar och deras önskan, för 

att forma sitt eget liv, tjäna sina egna pengar och vara en fri man gör hans individualism 

honom inte lycklig på det sättet han trodde. Trots att han efter några år i Amerika får större 

inkomster än han kan förbruka vantrivs han djupt med sitt arbete och känner sig istället som 

en fånge i sitt nya hemland:

Jag var instängd av hänsyn och förpliktelser, jag var familjefar, jag hade hustru 

och barn, när min svärfar drog sig tillbaka hade jag åtagit mig att sköta hans 

företag, jag hade nått en ställning i staden, jag var bunden av andra människors 

krav på mig, av värderingar som inte var mina. Jag ville flytta från Iron Creek, 

men Ester skulle aldrig lämna sin hemstad. Jag var fången på Andrew W. 

Johnsons realestate-office. Jag hade rymt ur en fångenskap in i en annan.(256)

50 Mobergs inställning till Gud och människans egen förmåga finns med i boken Diktarna från 1957 där han 
menar att det inte finns någon himmel, ingen Gud, inget liv efter detta och att det är människan själv som skapar 
sitt liv och meningen med sin tillvaro. Människans möjligheter är dock enligt Moberg begränsade och det är 
hennes karaktär som avgör hur hennes liv kommer gestalta sig. Eidevall 1976 s. 174. 
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Citatet ovan visar just på hur Albert istället för att ta hänsyn till sig själv tar hänsyn till andra i 

hans närhet, t.ex. frun och hennes familj då han fogar sig då frun inte vill lämna sin hemstad 

och svärfadern vill att han ska ta över företaget. Den frihet som han trodde skulle komma då 

han nu tjänar sina egna pengar och rår över sig själv byts ut till en slags fångenskap, 

instängdhet och vantrivsel, vilket kan betraktas som hans rädsla för att misslyckas.

Rädslan att misslyckas är enligt Claes Ekenstam ett vanligt återkommande tema i 

mansforskningen och förknippas ofta med manlighetens relation till självbehärskning, ett drag 

som drivits mycket långt i industrialismens och det moderna samhällets syn på manlighet. 

Rädslan att tappa självbehärskningen blir hos mannen mycket stor påpekar Ekenstam då han 

refererar till psykoterapeuten Alexander Lowen som menar att mannen omedvetet likställer 

rädslan att falla med att misslyckas. 51

Alberts oförmåga att bryta sig ur den fångenskap han känner i sitt nya hemland anser 

jag kan bero på att han är rädd att känna sig misslyckad. Trots att man inte får veta så mycket 

om samhället han lever i och dess syn på manlighet får man ändå en känsla av det klimat som 

råder vad gäller manligheten. Albert har nu nått sin strävan efter framgång och hans höga 

position i samhället har gjort att han har krav på sig, främst från andra. Han riskerar hela tiden 

att bli bedömd och därför fortsätter han att leva i sin fångenskap där han tar hänsyn till alla 

andra i hans närhet istället för sig själv. Om han bryter upp från den position han har, riskerar 

han att visa missnöje med sin situation och på så sätt tappa den självbehärskning som håller 

tillbaka honom från att göra sig fri. Genom att tappa sin självbehärskning och därmed visa 

sina känslor kan Albert framstå som omanlig och känna sig misslyckad i andras ögon då de 

inte förstår och känner besvikelse över honom. 

Claes Ekenstam menar också att vi lever i en prestationsinriktad kultur där många 

likställer framgångsrik strävan med just självbehärskning. I Alberts fall har hans strävan efter 

att bli en fri man kostat honom hans frihet då han nu känner sig låst i den framgångsrika 

position han befinner sig i.52 Hans strävan efter att behålla sin självbehärskning tycker jag har 

lett till att han har haft svårigheter med sina nära relationer t.ex. med sina barn och sina två 

före detta fruar vilket är en av orsakerna till att han nu vid sin ålderdom känner missnöje med 

51 Enligt Ekenstam menas självbehärskning med att mannen ska vara stark, stå upprätt och låta sig ledas av sitt 
klara förnuft och inte under några omständigheter får han falla och tappa behärskningen. Manligt och omanligt i  
ett historiskt perspektiv. Forskningsnämnden Anne-Marie Berggren (red), Ord och Form AB, Uppsala 1999 s. 
157-159.
52 Ibid. s. 159.
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hur hans liv blivit då han menar att hans emigration, hans båda misslyckade äktenskap och 

hans många år som affärernas fånge är hans livs avgörande händelser. (58)

Alberts djupa missnöje över att han hamnat i den bransch han minst av allt ville arbeta i 

har påverkat hela hans liv och person då det är svårt för människan att ha bra relationer med 

andra då man är olycklig eller missnöjd över sin situation, något som har blivit en 

problematisk sida hos den moderna mannen.53 Alberts karriärism har inte bara lett till hans 

misslyckade äktenskap utan också till hans dåliga relationer med sina båda söner som han nu 

ångrar djupt. Istället för att ägna tid åt dem gick större delen av hans tid åt till 

affärsangelägenheter vilket har lett till att sönerna när de blivit vuxna tagit avstånd från 

honom, något han känner ångest över. 

Trots att Albert till slut gör sig fri från sin fångenskap i Iron Creek och skiljer sig från 

sin fru då han vill börja en ny tillvaro, upptäcker han att han trots allt inte är fri och det är 

först vid sin ålderdom som han inser att friheten endast kan uppnås inom honom själv. (275)

Med detta menas att Albert måste acceptera sin kluvenhet och rotlöshet då han inte 

känner sig hemma någonstans. Splittringen i honom gäller då inte enbart hans missnöje över 

de oupplevda drömmarna utan även att han inte känner sig hemma varken i Sverige eller i 

Amerika. Då Albert i romanens handling reser tillbaka till Sverige ett fåtal gånger, upptäcker 

han att han inte känner igen sin hemsocken, som har förändrats. Samhället har blivit 

modernare och han känner inte heller igen människorna som inte heller känner igen honom. 

Detta förstärker hans rotlöshet som skapar en splittring i honom, vilket även återfinns i många 

utav Vilhelm Mobergs manliga karaktärer och som bl.a. gestaltas i återvändarmotivet.54 Till 

skillnad från karaktären Knut Toring kan Albert inte anpassa sig till det nya samhället i sitt 

barndomsland, vilket han dock har accepterat då han gör sitt sista besök för att återse den plats 

där han som barn vistades.55 Hans längtan att återse platsen där hans barndom tog plats visar 

hans känsla av rotlöshet och vantrivsel över sin tillvaro som vuxen man. Alberts situation 

stämmer överens med den kluvenhet som Vilhelm Moberg själv enligt Ola Holmgren kände 

över sig själv och sitt liv. Frågor som vart mannen egentligen hör hemma styr Vilhelm 

Mobergs tankar vilket han försöker svara på i sin romantrilogi om Knut Toring. Knut Torings 

53 Ibid. s. 159. 
54 Återvändarmotivet rör sig om att en man återvänder till sin hembygd trots att han för det mesta inte känner 
någon där längre och därför blir han oigenkänd av omgivningen vilket gör att han blir avskuren från det 
förflutna. En annan tappning av motivet återfinns i Sömnlös där den återvändande inte känner igen sin hembygd. 
Liljestrand 2009 s. 48-52.
55 Ibid. s. 57.
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grop i bröstet och hans längtan tillbaka till sin barndom präglar även Alberts gestalt. Svaret på 

frågan ovan är enligt Holmgren att ”den moderna mannen endast är hemma i sin hemlöshet”.56 

Men trots att Albert inte flyttar tillbaka till sin hemort för att försöka skapa sig ett liv där 

anser jag att han accepterar att han är en sprucken varelse och det enda som finns att göra för 

honom är att förlåta sig själv för att han levt i tron om att förflyttningar har kunnat fylla 

gropen i hans bröst. Då han som tidigare nämnts inte tror på Gud måste han själv stå för de 

val han gjort i livet vilka han inte kan skylla någon annan för. (260)

Albert får likt Knut Toring en splittrad mansidentitet där han samtidigt känner sig rotlös 

också klyvs mellan vad samhället tillåter och vad han själv vill inser han att åren mellan sin 

konfirmation och emigration var de bästa åren under hans levnad då de var sorglöst förslösade 

men bäst tillvaratagna. (228) Att båda karaktärerna längtar tillbaka till platsen där deras 

barndom utspelades är alltså ett sätt för dem att återgå till den tid då de inte kände gropen i 

sina bröst eftersom de då fortfarande trodde att de kunde leva efter sina drömmar.

2.6 Jesus-Jensen - Mannen med en livsuppgift. 

Som en motvikt till Albert och hans meningslösa strävan finns Jesus-Jensen, Laguna Beachs 

dåre som vigt sitt liv åt att utplåna bilismen. Han beskrivs ha en Jesus liknande gestalt som 

avskiljer sig från invånarna där han också är huvudet högre än dem. Genom hans namn 

framträder det ännu tydligare att han är på jorden för ett uppdrag likt sin namne, något som 

finner Albert en beundran för honom då han vigt sitt liv på ett visst bestämt företag och tillhör 

inte som Albert rymmarnas släkte. (194) Anna Williams tar i sin analys upp att Albert och 

Jesus-Jensen kan läsas som två sidor av samma gestalt där Alberts otillfredsställda resignation 

och hans sökande efter mening får sitt utlopp i Jesus-Jensens vägran att ge upp oavsett 

konsekvenserna.57 Ett annat tecken enligt mig på att Jesus-Jensen skulle vara en outvecklad 

sida hos Albert är att Jesus-Jensen likt Albert inte är kristen. Han är kraftigt emot alla 

religioner som lovar någonting efter döden och vill förkunna en ny kärlekslära som ska få 

människan att uppskatta hennes flyktiga tillvaro. (99) Jesus-Jensen får alltså representera en 

mansbild som Albert inte varit förmögen att uppnå. 

56 Holmgren 2005. s. 19, 168, 176. 
57 Nettervik och Williams 2009 s. 162. 

25



Ola Holmgren pekar på en annan parallell där Albert jämställer Jesus-Jensen och Sigfrid 

med varandra. Genom att citera Albert visar Holmgren att de båda offrar sina liv på något de 

tror på och därför olikt Albert har en mening med sina liv:

En människa drog ensam ut i de stora öknarna, en annan lämnade 

marschkolonnen, gick ur ledet och lade sig ner i en snödriva i landsvägsdiket.58

Genom citatet anser jag också utifrån mansforskningen att Jesus-Jensen och Sigfrid till 

skillnad från Albert, om man ska använda Claes Ekenstams begrepp, inte är rädda för att 

falla. Rädslan att falla har som jag tidigare nämnt sammankopplats med mäns rädsla för 

att släppa sin självbehärskning. Både Sigfrid och Jesus-Jensen är inte rädda för att falla 

då de står upp för något de tror på och trotsar samhällets normer vilket gör att de 

framstår som avvikande av andra i deras närhet. Ekenstam nämner att flera språk 

använder ordet falla för att beskriva utbrott av galenskap. Genom känslan att falla kan 

en människas identitet upplösas vilket kan framstå som mer hotfullt för vissa 

personlighetsstrukturer än andra.59 Jesus-Jensen är stadens dåre som har vetskap om sitt 

öknamn men inte bryr sig om vad andra människor tycker om honom. Han har därför en 

personlighetsstruktur som klarar av en sådan identitetsupplösning som utlöses då man 

släpper på självkontrollen bättre än t.ex. Albert. Även Sigfrid uppfattas som galen av sin 

omgivning då brödernas kusin tror att en sinnessjukdom ligger bakom hans handlande 

vid marschen. (269)

Sammanfattningsvis får skillnaderna och likheterna mellan dessa karaktärer stå för det 

framträdande i Din stund på jordens mansbilder. Där Albert skildras som en splittrad man 

som vill bestämma över sitt eget liv, påverkar samhället men även hans personlighet honom 

till att inte våga forma det som han vill då han inte lever ut sina drömmar och känslor. Detta 

gör att han beskrivs vara osäker på vem han är samt på vad som är meningen med livet. 

Genom Sigfrid och Jesus-Jensen framträder mannen som har en mening med sitt liv och som 

vågar trotsa samhällets normer för att leva efter det han tror på, vilket Albert innerst inne 

skulle vilja men inte har styrka att göra. Jag anser därför att det framträder två mansbilder 

extra tydligt. Där Sigfrid och Jesus-Jensens mansbild framstår som den ideala mansbilden i 

romanen då den nedstämda huvudpersonen Albert ser de båda som sina förebilder. Hans 

58 Holmgren 2005 s. 326. 
59 Forskningsnämnden/Berggren (red) 1999 s. 158.
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beundran för dem härstammar ur att de lever efter den appell om att vara herre över och ta 

vara på det liv man har, vilket är något som genomsyrar hela romanens handling. 

3. Avslutning.

3.1 Redogörelse för resultat och vidare aspekter på ämnet. 

Då det under analysens gång har urskiljts flera mansbilder i Din stund på jorden, kan jag hålla 

med manlighetsforskare som t.ex. Claes Ekenstam att manlighet är något som hela tiden 

påverkas av samhälliga förändringar och ideologier. Eftersom romanen sträcker sig under en 

tidsperiod på omkring 60 år har detta medfört till att mansbilderna förändrats under 

handlingens gång, i och med att också samhället förändrats. Analysen har dock inte närmare 

gått in på hur samhället i romanen förändrats utan enbart på hur de olika karaktärerna skiljer 

sig från varandra, där tydliga skillnader framkommit. Jag har konstaterat att brödernas 

mansbilder skiljer sig åt från de övriga män i det bondesamhälle de lever i då jag använt mig 

utav omanlighetsbegreppet. Om det beror på det moderna samhällets framväxt har jag som 

sagt inte studerat närmare utan enbart inriktat mig på skillnaderna i mansbilderna. 
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Att manligheten också konstant omformas och aldrig är fast och given, är en utav 

mansforskningens teorier. Detta stämmer väl överens med de olika mansbilder som framträtt i 

Din stund på jorden där fadern står för den mer tillbakasträvande mannen som följer de regler 

och traditioner som finns nedärvda i samhället. Då fadern följer normerna följer han också 

den givna manlighet som finns i det bondesamhälle han lever i, något som de två bröderna 

inte gör. Bröderna går istället genom sina handlingar emot de normer som finns nedärvda, 

vilket gör att de formar en annan typ av manlighet som präglas av t.ex. idealism och 

individualism.

Även om karaktärerna präglas av individualistiska egenskaper präglas de också av en 

splittring där deras drömmar inte införlivas i verkligheten. Den splittring och kluvenhet 

karaktären Albert känner har kopplats ihop med en utav mansforskningens teorier om 

mannens rädsla för att falla som sammankopplas med mannens krav på självbehärskning. Det 

jag uppmärksammat i samband med detta är att Albert inte har styrkan att leva ut sina 

drömmar till fullo, utan samtidigt är rädd att förlora kontrollen över sitt liv. Alberts mansbild 

skiljer sig därför mot de män i romanen som inte är rädda att tappa kontrollen, då de lever 

efter sina ideal och drömmar. Som jag tidigare nämnt anser jag att dessa män står för den 

ideala mansbilden i Din stund på jordens värld. 

Det jag har uppmärksammat i brödernas mansbilder är att de präglas av den 

homosociala relation som finns mellan dem. Genom relationen relaterar de och söker 

bekräftelse i varandra, vilket bygger upp deras identiteter som män. Min slutsats av detta är 

därför att brödernas homosociala förhållande speglar en stor del av romanens handling. 

Alberts liv och därav mansbild har alltså till viss del påverkats och formats av Sigfrids ord 

och öde. Dock får vi bara ta del av Alberts påverkan av deras homosociala relation då han är 

fokalisatorn. Sigfrids påverkan är svårare att ta del av då vi inte får ta del av hans tankar samt 

att han dör ung. 

Att bröderna främst söker bekräftelse i varandra anser jag deras hierarkiska förhållande 

till fadern ligger till grund för. Då män söker bekräftelse i den egna gruppen av män, kan inte 

bröderna relatera till fadern som befinner sig högst upp i hierarkin. 

Något som inte har studerats närmare i analysen är Alberts relation till sina två söner 

som följer i samma spår som hans egen relation med sin far. Alberts egna söner kan inte förstå 

eller relatera till honom då de inte haft någon nära relation. Både Albert och hans far har varit 

relativt frånvarande i relationerna till sina barn av olika anledningar. Eftersom jag inte 
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fördjupat mig i förhållandet mellan Albert och hans söner ger det utrymme för vidare analys 

av just de olika fader och son förhållandena i Din stund på jorden. 
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