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1. Inledning  

 

1.1. Inledande ord 

Att säga att det i Utvandrarna (1949) finns stöd för hänvisningar till Platons idélära kan 

måhända av mobergkännare ses som ett besynnerligt kuriosum.1 Men prövar man en 

idéhistorisk läsning på romanen i fråga finner man strax tänkvärda likheter mellan Platons 

beskrivningar av sinne- respektive idévärlden och Utvandrarnas Sverige respektive 

Amerika.2 Mobergs roman omformulerar den urskillning som Platon gör mellan ett verkligt 

men oacceptabelt perspektiv på tillvaron och ett önskvärt, men knappast realiserbart utopiskt 

perspektiv.3 Moberg behandlar förvisso inte sitt ämne som filosof utan som författare: han 

varken utreder eller resonerar. Istället berör han oss med sin berättarkonst, med hela sitt sätt 

att ge personlig struktur åt tankematerialet – ett tankematerial som jag i föreliggande arbete 

kommer att relatera till Platons idélära.4  

 

1.2. Kort om Utvandrarna   

Vilhelm Moberg (1898 – 1973) föddes den 20 augusti i småländska Moshultamåla.5 Hans 

författarskap var en reaktion mot industrialismens samhälle och till stora delar ett 

minnesmärke över det gamla Sverige: frihetskämparnas, allmogens, utvandrarnas och 

folkrörelsernas land. Samtidigt var reaktionen också premissen för Mobergs skrivande.6 Trots 

att Vilhelm Moberg under sina år som författare var produktiv är det knappast en överdrift 

att påstå att han är mest känd som författare för tetralogin om Karl Oskar och Kristina, 

Robert, Danjel och de andra utvandrarna från Ljuders socken i Småland.7 Tetralogin kallas 

för utvandrareposet och består av Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna 

(1956) och Sista brevet till Sverige (1959). Utvandrarna är det första verket i eposet och 

skildrar fattigdomens Sverige under mitten av 1800-talet. I centrum står Karl Oskar och hans 

hustru Kristina som bestämmer sig för att lämna det hårda livet på den svenska landsbygden 

                                                           
1 I uppsatsen används Vilhelm Moberg, Utvandrarna: roman, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 1958.    

2 I uppsatsen används Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, Atlantis, Stockholm, 2003. 

3 Denna iakttagelse gjorde Jens Viggo Nielsen i sin essä »Platon hade redan sagt det…»; Om Strindbergs förhållande till Platon 

och Sokrates i Röda rummet”, ur Stam, Per, Brundin, Margareta, Meidal, Björn & Steene, Birgitta (red.), Strindbergiana. Saml. 

21, Strindbergssällskapet, Stockholm, 2006. 

4 Peter Hallberg för en liknande tankegång rörande Esaias Tegnér. Se: Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik, 3., [utök. 

uppl.], Esselte studium (Akad.-förl.), Göteborg, 1983, s. 196. 

5 För läsning om Vilhelm Moberg se exempelvis Philip Holmes, Vilhelm Moberg: En introduktion till hans författarskap, 

Carlsson, Stockholm, 2001. 

6 Johan Svedjedal, Tänkta världar: samlingsvolym, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2004, s. 50. 

7 I den här uppsatsen är dessa karaktärer de som kommer att ta störst plats.  
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för Amerika. De lockas av ett rikt och fritt land där det finns möjlighet att arbeta ihop till 

brödfödan.  

 

Där verket tar vid är invånarna i Ljuders socken fattiga. Karl Oskar och hans familj plågas av 

hungersnöd som följd av dåliga skördar. Familjen utstår svåra tider: de förlorar ett barn, de 

har ont om pengar och vacklar i sin kristna tro. Den rådande misären är vad som slutligen 

driver dem och flera andra att överge hemlandet. Morgonen den 14 april 1850 samlas sjutton 

personer från Ljuders socken för att pröva lyckan i Amerika. Denna skara människor har 

aldrig förut varit på havet, men nu väntar dem en lång resa till sjöss. På det lilla fartyget 

Charlotta – ett för romanens tematik passande namn då det betyder ”fri man” – får de leva 

under hårda omständigheter och utstå stora prövningar innan de äntligen kommer fram till 

det förlovade landet.8  

 

Utvandrarna gestaltar människors hoppfullhet, men också deras misströstan, vilja och 

motvilja, deras mod och feghet. Utvandrarna från Ljuders socken drömmer om en frihet som 

är motsatsen till rådande samhällsförhållanden så som svält, slaveri och sinande tillgångar. 

Deras djupa längtan efter frihet kan ses som en protest mot de lagar, husbönder, 

maktöverordnaden, och de krav vilka av tidens samhälle är påtvingade de småländska 

bönderna.  

 

Ofta har Utvandrarna lästs som en regelrätt historieskildring. Mobergs berättelse är så klar 

att den kan misstas för bevisföring.9 I vår bild av den svenska utvandringen till Nordamerika 

på 1800-talet har Mobergs berättelse många gånger kommit att, som Jens Liljestrand 

uttrycker det i sin avhandling Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs 

utvandrarserie (2009): ”ersätta den historiska fakticiteten”.10 Om än det var verkligheten 

som Moberg utgick från så bör det poängteras att författarens berättarglädje kommer om inte 

i första så i andra hand, och det har alldeles för sällan gjorts andra än biografiska eller 

historiska läsningar av romanen. Romanens innehåll är emellertid intressant även ur andra 

aspekter. Väljer man att se den ur ett idéhistoriskt perspektiv framträder en helt ny förståelse 

för berättelsen: det finns citat ur Utvandrarna som på goda grunder kan sägas skönlitterärt 

omdikta Platons idélära, och därmed referera till filosofens kända grottliknelse.  

 

                                                           
8 Ivar Wallensteen & Gunnar Brusewitz, Våra namn: [tusen namn från A till Ö] : [namnens betydelse, traditioner kring 

efternamn, kring dop och födelsedagar, faddrars betydelse, att byta namn], Ica, Västerås, 1988, s. 48 och s. 89. 

9 Svedjedal, s. 67.  

10 Jens Liljestrand, Mobergland: Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie, Ordfront, 2011, [Elektronisk 

resurs] http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1502748, s. 17. 
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1.3. Syfte och frågeställningar  

Inom de humanistiska vetenskaperna är ingenting helt självklart. Genom att tillämpa olika 

tolkningar på ett litterärt verk kan man öppna upp för helt nya tolkningshorisonter. Den 

grekiske filosofen och författaren Nikos Kazantzakis skrev ”Genom att tro passionerat på 

något som inte finns än, kan vi skapa det [min övers.]”.11 Det är ett citat som lämpar sig väl 

vad gäller litteraturvetenskapen, ty denna vetenskap är inte exakt och dess begrepp sällan 

entydigt definierbara. I en av ämnets handböcker kan man läsa: ”Bakom skiftande språkbruk 

döljer sig både olika sätt att se på diktkonst och metodiska motsättningar, vilket allt mår väl 

av att lyftas fram i ljuset”.12 För att parafrasera litteraturprofessorn Thure Stenström: man 

måste alltså vara medveten om att ett konstverk alltid rymmer en betydelsepotential som 

överskrider upphovsmannens medvetna eller uttalade syften med sitt verk. Därför är det 

nödvändigt och rentav angeläget, ”att supplera med tolkningar och tolkningsförslag som inte 

emanerar från diktaren själv”.13  
 

Denna uppsats syftar just till att supplera mobergforskningen genom en idéhistorisk analys 

av Utvandrarna, där jag vill söka påvisa att Platons idévärld kan kasta nytt ljus över 

romanen.14 Avsikten med uppsatsen är att diskutera på vilket sätt Utvandrarna kan sägas 

alludera på Platons idélära. Jag menar att Platons idélära kan fungera som ett sidotema i 

Utvandrarna; det jag kommer att fokusera på är Utvandrarnas tematik i relation till Platons 

idélära. Detta kommer att göras med citat ur Utvandrarna och referat och citat till Staten, 

varför en intertextuell metod kommer att brukas. Poängen ligger inte i att så att säga bevisa 

Platons närvaro i Utvandrarna, utan snarare i att se om en idéhistorisk läsning med hjälp av 

den intertextuella metoden är befogad. Uppsatsen söker besvara följande frågeställning: på 

vilka sätt kan Utvandrarna sägas alludera på Platons idélära? 
 

1.4. Material- och forskningsöversikt   

Verk om Utvandrarna   

Redan under sin levnadstid blev Moberg ett intressant litteraturvetenskapligt studieobjekt. 

Idag är han jämförelsevis väl beforskad inom litteraturvetenskapen.15 Johan Svedjedal 

poängterar emellertid i Tänkta världar (2004) att Mobergs prosa skyr modernismen med 

                                                           
11 Nikos Kazantzakis, Report to Greco, Faber and Faber, Oxford, 1973, s. 434. 

12 Staffan Bergsten & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 7. 

13 Thure Stenström, Gyllensten i hjärtats öken: strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen = 

[Gyllensten in the desert of the heart]: [excursions into the writings of Lars Gyllensten, particularly "The cave in the desert"], 

Univ., Uppsala, 1996, s. 14. 

14 Jag vill söka påvisa detta utan att ta Mobergs egen intention eller eget ställningstagande i beaktande. Information om Moberg 

som person samt om hans personliga förehavanden lämnar jag åt biografiskrivarna.  

15 Liljestrand, s. 31. 
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dess paradoxer, överraskande metaforer och oväntade möten. Svedjedal hänvisar till ett 

uttalande av författaren och litteraturvetaren Sven Delblanc: ”[s]om Sven Delblanc har 

påpekat lämpar sig litteraturvetenskapens instrument därför inte särskilt bra för hans 

berättelser, kalibrerade för modernism som de oftast är”.16 Trots detta finns det en riklig 

tillgång på avhandlingar och verk som rör Moberg och hans författarskap. Inför uppsatsen 

användes Sigvard Mårtenssons Vilhelm Moberg: en biografi (1956) eftersom det är angeläget 

att vara helt införstådd med Mobergs biografi, även om kontexten till Utvandrarna inte skall 

studeras.17 Eidevalls Berättaren Vilhelm Moberg (1976) användes som inspiration sedan 

Eidevall helt frångår Moberg som person och enkom inriktar sig på hans texter.18 Liljestrands 

tämligen nya, ovan nämnda, avhandling Mobergland användes för att få inblick i hur det gick 

till när Mobergs fiktion blev kollektiv sanning – ett ämne som visserligen inte berör den här 

uppsatsen men som ändå var berikande i fråga om hur man kan förhålla sig till 

Utvandrarna. Perspektiv på Utvandrarromanen: dokument och studier (1971) av Ulla-

Britta och Erland Lagerroth har också använts.19 I det verket behandlas, som Liljestrand 

skriver, ”både romanernas tillkomsthistoria och mottagande, samt görs försök till 

litteraturvetenskaplig analys”, och den är därför inspirationsgivande.20  

 

Mest inspirerande för denna uppsats har David Seamons text ”Reconciling old and new 

worlds: The dwelling-journey relationship as portrayed in Vilhelm Moberg’s ‘Emigrants’ 

novels” varit.21 Seamon applicerar Martin Heideggers (1889 – 1976) ”dwellingbegrepp” på 

Mobergs emigrantepos. Seamons text är den enda av idéhistorisk karaktär som efter 

noggrant sökande gått att finna. Den behandlar emellertid inte Platons idélära så som denna 

uppsats ämnar göra, men eftersom Heidegger på många sätt var influerad av Platon (vilket 

kommer att kommenteras och förklaras i uppsatsens avslutning) är det relevant att göra 

Utvandrarna till föremål för en ny, idéhistorisk läsning – denna gång med Platons idélära 

som utgångspunkt. 

 

Idéhistorisk översiktslitteratur 

För att få ett idéhistoriskt underlag har även översiktslitteratur om antiken tagits i anspråk. 

Ronny Ambjörnssons Europas idéhistoria. Antiken: människors undran (1997) har använts 

för förståelsen om hur Platons filosofi uppstod.22 Som komplement till Staten har diverse 

                                                           
16 Svedjedal, s. 67. 

17 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg: en biografi, Bonnier, Stockholm, 1956. 
18 Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg, PAN/Norstedt, Stockholm, 1976.  

19 Erland Lagerroth & Ulla-Britta Lagerroth (red.), Perspektiv på Utvandrarromanen: dokument och studier, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1971. 

20 Liljestrand, s. 29. 

21 Robert Mugerauer, (red.) & David Seamon, Dwelling, place, and environment, M. Nijhoff, Dordrecht, 1985. 
22 Ronny Ambjörnsson, Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran, Natur och kultur, Stockholm, 1997. 
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översiktliga texter om Platons idélära, tagna ur verk med översiktskaraktär använts. 

Exempelvis Idéernas historia: en översikt (2003) av Sten Högnäs, i syfte att förstå Platons 

idealism, ur vilken idéläran springer, och som presenterar en summarisk uppfattning om 

idélärans förutsättningar.23 Filosofi och vetenskap. Från antiken till högmedeltiden (1992) av 

Trond Berg Eriksen och Knut Erik Tranøy begagnades i kompletterande syfte.24 Det verk som 

emellertid erbjudit den bästa presentationen om det idéhistoriska perspektivet är Gunnar 

Aspelins Tankens vägar: En översikt av filosofiens utveckling, del 1 (1958).25 I uppsatsens 

avslutande del dras paralleller till filosofens Martin Heidegger och hans relation till Platon, 

och Mobergs relation till Heidegger. För att komma fram till den slutsats som presenteras på 

sida 24, har två verk om den senare använts. The Heidegger case: on philosophy and politics 

(1992) av Tom Rockmore och Joseph Margolis presenterade Heideggers förhållande till 

grekerna.26 Charles R. Bambachs Heidegger's roots: Nietzsche, national socialism, and the 

Greeks (2003) var också användbar.27   

 

Litteraturvetenskapliga texter 

En given förutsättning för litteraturvetenskapliga studier är att dessa går att grunda på 

tillförlitliga texter. Litteraturhistoriken Peter Hallberg påpekar i Litterär teori och stilistik 

(1970) att det är ett villkor som inte alltid är lätt att uppfylla.28 Han poängterar att det är 

självklart att diktning av olika slag visar sig vara olika ägnad och tillgänglig för att utsättas för 

ett idéhistoriskt studium, och att man har skäl att betona den principiella skillnaden mellan 

dikt och tanke: ”[s]ålunda har skalderna gärna själva framhållit, att deras dikt över huvud 

taget inte är avsedd att ’begripas’ i rationell och logisk mening”.29 Kanhända har forskare 

överlag inte ansett Mobergs verk vara aktuella för idéhistorisk analys. Möjligtvis eftersom 

den politiska, biografiska och historiska kontexten kring hans verk har fått störst utrymme i 

litteraturvetenskaplig forskning.   

Vad gäller litteraturvetenskapliga skrifter har just Litterär teori och stilistik fått den största 

platsen i den här uppsatsen, tillsammans med Graham Allens Intertextuality (2000).30 Även 

Idéer och teorier om ordens konst: från Platon till strukturalismen (1971) av Inge Jonsson 

har varit användbar, även om den inte återges i den löpande texten.31 Ett antal essäer har 

                                                           
23 Sten Högnäs, Idéernas historia: en översikt, [Ny utg.], Historiska media, Lund, 2003. 

24 Trond Berg Eriksen, Knut Erik Tranøy, Knut  Erik & Guttorm Fløistad, Filosofi och vetenskap. [1], Från antiken till 

högmedeltiden, Studentlitteratur, Lund, 1992. 

25 Gunnar Aspelin, Tankens vägar: en översikt av filosofiens utveckling. 1, Almqvist & Wiksell/Geber, Stockholm, 1958. 

26 Tom Rockmore & Joseph Margolis (red.), The Heidegger case: on philosophy and politics, Temple Univ. Press, Philadelphia, 
1992. 
27 Charles R. Bambach, Heidegger's roots: Nietzsche, national socialism, and the Greeks, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 
2003. 
28 Hallberg, s. 162. 

29 Hallberg, s. 196. 

30 Grahamn Allen, Intertextuality, Routledge, London, 2000. 

31 Inge Jonsson, Idéer och teorier om ordens konst: från Platon till strukturalismen, Gleerup, Lund, 1971. 
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också kommit i bruk, särskilt passande har Jens Viggo Nielsens essä ”’Platon hade redan sagt 

det…’; Om Strindbergs förhållande till Platon och Sokrates i Röda rummet”, ur 

Strindbergiana (2006) varit.32 Självklart också den tidigare nämnda ”Reconciling old and 

new worlds: The dwelling-journey relationship as portrayed in Vilhelm Moberg’s ’Emigrants’ 

novels” av David Seamon.  

 

Eftersom idéhistoriska tolkningar av Utvandrarna, och särskilt tolkningar med fokus på den 

platonska strömningen, har varit svåra att finna är det viktigt att betona att just den 

idéhistoriska litteraturvetenskapen rör sig mycket med samma problematik som den 

intertextuella forskningen. Den kan för övrigt med viss rätt ses som en gren av denna: ”idéer 

har ju mestadels överförts via litteraturen från författare till författare, från skrift till skrift”.33 

Med detta i beaktande har den idéhistoriska läsningen kompletterats med en intertextuell 

metod. Essän “Den befolkade ensamheten. Författarrollen i Strindbergs Ensam och de 

intertextuella banden till Baudelaires flanörpoet”, skriven av Göran Wennberg, har varit 

inspirerande för val av uppsatsens metod.34 Detta enär Wennberg presenterar en aspekt av 

intertextualiteten som liknar min egen strävan att använda begreppet på, och som dessutom 

visar möjligheterna intertextualiteten skänker litteraturvetenskapen som forskningsfält.    

 

1.5. Metod: intertextualitet    

Begreppet intertextualitet betyder direkt översatt från sitt latinska ursprung mellantextlighet 

och introducerades 1969 av Julia Kristeva (1941 –), som inspirerats av Michail Bachtins 

(1895 – 1975) begrepp dialog och ambivalens.35 Bachtin var i sin tur inspirerad av Ferdinand 

de Saussures (1857 – 1913) idé om den meningsskapande relationen tecken emellan i litterära 

texter.36  

 

Termen intertextualitet innebär att ”ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer 

till andra texter”.37 Eller i en mosaik av citat om man så vill; Kristeva uttrycker 

intertextualitet som följande: ”[a]ny text is constructed of a mosaic of quotations; any text is 

                                                           
32 Stam, Brundin, Meidal, & Steene (red.). 

33 Hallberg, s. 195. 

34 Göran Wennberg, ”Den befolkade ensamheten. Författarrollen i Strindbergs Ensam och de intertextuella banden till 

Baudelaires flanörpoet”, ur Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)2011:3-4. Föreningen för utgivandet av Tidskrift för 

litteraturvetenskap, Lund, s. 35–43. 

35 Michail Bachtins begrepp utforskar förhållandet mellan författare, verk, läsare, samhälle och historia. 

36 För vidare läsning om Bachtins idéer se Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Anthropos, Gråbo, 1988. För vidare läsning om 

de Saussures idéer se David Holdcroft, Saussure: signs, system, and arbitrariness, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991. 

37 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se. Sökord ”intertextualitet”. (Läst 121228). 

http://www.ne.se/
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the absorption and transformation of another”.38 Genom att se litteraturen som en mosaik av 

citat kan man säga att det litterära verkets roll förklaras, utan att forskare eller student 

tvingas använda sig av traditionella föreställningar om författarskapet bakom verket i fråga.   

I essän ”Word, Dialogue and Novel” bryter Kristeva just med dessa traditionella 

föreställningar om att upphovsmannens kontext spelar roll för hans verk.39 Hennes tankar 

uppmuntrade Roland Barthes till hans teorier om ”författarens död”.40 Inspirerad av Kristeva 

menade Barthes att intertextualiteten är villkoret för alla typer av texter, att litteraturen så att 

säga ärvs i nedåtgående led. Ett litterärt verk är enligt Barthes en gränslös, oändlig väv av 

förbindelser och föreningar, omskrivningar och fragment olika texter emellan: 

 

Any text is a new tissue of past citations. Bits of code, formulae, rhythmic models, fragments of social 

languages, etc., pass into the text and are redistributed within it, for there is always language before and 

around the text. Intertextuality, the condition of any text whatsoever, cannot, of course, be reduced to a 

problem of sources or influences; the intertext is a general field of anonymous formulae whose origin can 

scarcely ever be located; of unconscious or automatic quotations, given without quotation marks.41  

 

Den intertextuella metoden utforskar alltså ett verks relation till andra verk; litterära verk 

integrerar och diskuterar med varandra. Grundprincipen är antagandet att det inte endast 

existerar mening i texterna, utan också i rummen dem emellan. Det bör påpekas att 

intertextualitet inte är ett entydigt begrepp och att metoden tolkas och används olika av olika 

litteraturforskare. Det är ett brett forskningsfält och begreppet är mångskiftande. I huvudsak 

kan man dock tala om två sidor av begreppet: ett beroende en text har till andra texter, eller 

en spänning eller dialog mellan olika texter. I den här uppsatsen används intertextualitet som 

metod för att visa på den mellantextliga relationen mellan Staten och Utvandrarna. 

Eftersom intertextualitet är allt mellan direkta citat och mer otydliga eller till och med 

kryptiska omskrivningar passar denna metod uppsatsens syfte. Begreppet kommer att 

användas som det begagnas av Graham Allen i Intertextuality. Han anser att poängen med 

det intertextuella perspektivet är att påminna oss om att det, gällande intertextuella 

relationer, inte finns någon absolut sanning, utan endast:  

 

[…] potentially plural, reversible, open to the reader's own presuppositions, lacking in clear and defined 

                                                           
38 Julia Kristeva, The Kristeva reader, Blackwell, Oxford, 1986, s. 37. 

39 Julia Kristeva, Desire in language: a semiotic approach to literature and art, Columbia Univ. Press, New York, 1980, s. 64-

91. 

40 För övrigt kan uppfattningen om författaren som död och litteraturen som helt fristående från biografiska eller sociala 

kontexter ”sägas ha berikat och fördjupat studiet av litteratur, i meningen att texten nu är utgångspunkten för 

litteraturanalysen”, Liljestrand, s. 23. 

41 Roland Barthes, Image, music, text, Fontana, London, 1977, s. 39. 
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boundaries, and always involved in the expressions or repression of the dialogic 'voices' which exists within 

society.42  

 

Det är alltså inte enkom texterna som samspelar, utan även aktuella kontexter så som 

läsare och samhälle. Därför bör en texts intertextuella relation till andra texter studeras i 

ett öppet perspektiv, hellre än att ses som ett arvförhållande.43  

I den här uppsatsen är det inte relevant att söka finna något arv i den senare texten från 

den äldre, utan att se hur Platons idélära alluderas på i Utvandrarna. Fokus ligger på att 

genom en idéhistorisk läsning applicera Platons sinnevärld och idévärld på Ljuders 

sockens invånares Sverige och Amerika. Blir appliceringen framgångsrik kommer 

berättelsen om de småländska bönderna att förvandlas från en studie i människans 

materiella och sociala fångenskap, till en skildring av det framgångsrika uppstigandet från 

den mörka sinnevärlden till den ljusa idévärlden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Allen, s. 28. 

43 Allen, s. 36. 
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2. Analys 

 

2.1. Utvandrarnas Sverige och Amerika som  

       Platons sinnevärld och idévärld 

Man kan tänka sig att människan ända sedan begynnelsen har drömt om bättre världar, både 

för sig själva och för sina efterkommande. Med hjälp av all den poetiska frihet som fantasin 

omger sig med, har de målat upp världar av frihet, rättvisa och jämlikhet. Dessa världar är 

ofta belägna långt bort; på andra sidan jorden eller i framtiden. Vi har drömt och drömmer 

fortfarande om utopier som de idealsamhällen vilka sagts ha existerat i en mytisk guldålder; 

Atlantis, Mu och så vidare.44 Sådana världar omnämns i svenskan som utopier. Den här 

uppsatsen behandlar inte ämnet utopier, men för Karl Oskar, Kristina, Robert, Danjel och de 

andra utvandrarna i Mobergs roman var Amerika ett Utopia, idealsamhället.45 Amerika var 

ett Utopia för Ljuders befolkning, enär landet ”hade jord utan brukare och kallade på 

jordbrukare utan jord”.46 Just vad invånarna saknade; Karl Oskar var kung i ett stenrike, 

Sverige hade drabbats av missväxt, torka och svält.  

 

Enligt Platon finns det två världar: sinnevärlden och idévärlden. Platon betraktar idévärlden 

som den sanna verkligheten, medan sinnevärlden är flyktig och i grunden overklig. Den 

förstnämnda existerar oberoende av om det finns människor som har kunskap om den eller 

inte.47 Platon menar att idévärlden och sinnevärlden balanserar varandra, likt begreppsliga 

motsatspar som upp och ned. Tillsammans bildar de olika världarna en harmonisk enhet av 

fullkomligt och mindre fullkomligt. ”Det är denna balanserade enhet som utgör kosmos”.48 

Det är viktigt att betona att Platon på många ställen i sitt författarskap beskriver idéernas 

betydelse, men ingenstans summerar dessa till en ”lära”. När vi idag talar om Platons idélära 

återskapar vi en teori som vi anser oss finna spår av i Platons tidiga och centrala dialoger. 

Platon ger inte heller något argument för idéläran, varför den bör betraktas som en 

fundamental hypotes, vilken ”tjänar som grundval för förklaringen av allt annat och som 

därför inte kan bevisas. Kunskapen om idéerna måste uppnås genom ett intuitivt skådande 

                                                           
44 Atlantismyten härstammar för övrigt från Platon, men med hänvisning till uppsatsens formella utrymme kommer 

Atlantismyten inte att tas upp.  

45 Amerika är för övrigt byggt på en idé: idén om frihet.  

46 Moberg, s. 6. 

47 Gunnar Fredriksson, 20 filosofer, Norstedt, Stockholm, 1994, s. 14. 

48 Ambjörnsson, s. 103f. 
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som undandrar sig en rationell förklaring”.49  

 

För Platon är idévärlden den sanna verkligheten; eller för den delen: den sanna verkligheten 

är idéerna. Om dem får man kunskap endast genom tänkandet, men: 

 

Detta betyder inte att det som är givet i rum och tid, kallat fenomenvärlden, inte har någon verklighet – de 

är verkliga i den grad som de har del av idéerna. Om man vill göra klart för sig vad en idé är, blir man också 

tvungen att ta utgångspunkt i fenomenvärlden.50 

 

Idévärlden är en fulländad värld som innehåller eviga och fulkomliga förebilder för 

sinnevärlden. Vilket slags skenbar existens sinnevärlden än har, så har den att tacka den 

ofullkomliga delaktigheten i idévärldens perfekta existens för sin existens:  

 

Båda världarna existerar, den ena, sinnevärlden, som en avspegling av den ideala världen. Denna spegling 

är emellanåt suddig, vilket förvirrar varseblivningen. Vi upplever en mängd motsättningar i sinnevärlden, 

t.ex. mellan ljus och mörker, gott och ont, sanning och lögn, som är mer skenbara än verkliga.51  

 

Med Sokrates sätt att uttrycka det finns det två aspekter av att se: ”om man böjer sig bakåt 

och studerar dekorationerna i taket och lär sig ett och annat, så betraktar man dem med 

tanken, inte med ögonen”.52 Man kan alltså både se med tanken och med ögonen. Som 

Ambjörnsson skriver i Europas idéhistoria: 

 

För den som vill ta sig ur grottans skenvärld räcker det inte att se med ögonen. Det gäller att ’se med 

tanken’.  

  

Uttrycket se med tanken kan vi översätta med att tänka. Samtidigt har det i Platons tankevärld en mer 

konkret innebörd. Det betyder närmast se för sin inre blick. Något av denna innebörd finns även i 

svenskans ’inse’ och ’insikt’.53  

                                                           
49 Poul Lübcke, Poul, Arne Grøn, Jan Bengtsson & Dag Prawitz, Filosofilexikonet: [en uppslagsbok] : [filosofer och filosofiska 

begrepp från A till Ö], Forum, Stockholm, 1988, s. 429. 

50 Ibid. Lübecke, Grøn, Bengtsson och Parwitz använder fenomenvärlden synonymt med sinnevärlden. 

51 Ambjörnsson, s. 104. 

52 Platon, 529 a – 529 b. 

53 Ambjörnsson, s. 105. 
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Mitt i den svenska artonhundratalsmisären får Karl Oskar syn på en bild i en tidning: En 

veteåker i Norra Amerika:54  

 

Och från en himmel utan moln sken solen över all den gullgula sädens mängd. Denna sol lyste över en 

fruktsamhetens mark, över en åker, som hade förunnats korn och kärna. Sädens skylar var oräkneliga som 

havets böljor. Här svallade ett hav av gyllene säd, utbredande sig som en enda stor sädesbinge av 

outtömligt djup. Det var frukten på jorden, som han såg här, en ofattbar mängd av bröd åt människorna: 

En veteåker i Norra Amerika.55  

 

Notera att Moberg i ovanstående citat skiftar sin stil och gör texten mindre tung: plötsligt 

används ord som ”gullgul” säd, marken är ”förunnad” och säden ”svallar”.56 Texten 

transformeras och blir ljus och lätt när Moberg beskriver Amerika. Det kan förklaras genom 

att Karl Oskar inser att det bortom de dunkla ”grottor” som han själv, Kristina och de andra 

invånarna i Ljuders socken har skapat åt sig själva finns en sann, skön och harmonisk värld. 

Språket blir lättare, eftersom Karl Oskars sinne lättas. Han ser med tanken. För Karl Oskar, 

stående i sitt svenska torp omgivet av stenåkrar, blir bilden av veteåkern i Norra Amerika 

startskottet för utvandringen: insikten kommer till honom. Budet om Amerika öppnar sig för 

honom, precis som ”[d]et öppnade sig för dem som åstundade en frihet som de saknade i 

hemorten. Och hos de jordlösa, de skuldsatta, de betryckta, de missförnöjda, uppväcktes 

utflyttningshågen”.57  

 

Man kan tolka Karl Oskars och de andra utvandrarnas starka utflyttningshåg och längtan till 

en bättre värld metafysiskt. Albert Nilsson skriver i Svensk romantik: den platonska 

strömningen (1916): 

 

Själen har en gång i en föruttillvaro, innan hon drogs ned i sinnevärlden, omedelbart skådat idéerna och 

finns ännu hos henne ett dunkelt minne av den preexistenta synen. Då hon ser idéernas avbilder i 

sinnevärlden, särskilt urskönhetens avbild, vaknar hos henne minnet av det ursprungliga livet och hon 

börjar längta efter att befrias från sinnligheten och höja sig till den forna idésynen.58  

 

Bilden av veteåkern väcker alltså ett minne om idévärlden till liv hos Karl Oskar. Platon 

uttrycker det i Staten som följande: ”– […] om han minns sin tidigare boning, minns vad som 

                                                           
54 Moberg, s. 138. 

55 Moberg, s. 139. 

56 I den här uppsatsen tas inte Platons tankar om mimesis i anspråk.  
57 Moberg, s. 6. 

58 Albert Nilsson, Svensk romantik: den platonska strömningen, [Ny utg.], Gleerup, Lund, 1964, s. 9. 
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var vishet där och tänker på sina fängslade kamrater, tror du inte att han då skattar sig lycklig 

över förändringen och ömkar de andra?”.59 I citatet är ”han” vår vän som tar sig ut ur grottan. 

När Karl Oskar med tanken ser bilden av veteåkern kan det sägas att han befinner sig med en 

fot i sinnevärlden och en i idévärlden: Sverige och Amerika. Han är på väg upp mot 

idévärlden. För Platon är människan ett väsen som just, fram till dess hon blivit fullkomlig i 

och med uppstigning i idévärden, har ett ben i sinnevärlden och ett i idévärlden:  

 

Hon är sammansatt av kropp och själ, där kroppen i likhet med andra ting förändras och förgår, medan 

själen som är den livgivande principen är besläktad med idéerna och därför odödlig. Även om kropp och 

själ är väsensskilda, menar dock P. [Platon] att de till en viss grad kan påverka varandra; men han har inte 

givit någon förklaring till hur det är möjligt. Människans själ är inte någon enkel princip utan har flera 

olika funktioner och kan som en följd härav stå i strid med sig själv. Själen består, förutom av förnuftet 

som skådar idéerna, av en modig ’del’ och av en begärande ’del’.60 

 

Staten är enligt Platon en avbild av själen, som liksom den senare består av de i citatet ovan 

nämnda tre delarna, det vill säga förnuftet, modet, och begäret.61  

 

Utvandrarnas Kristina är i ständig strid med sig själv. Hon vacklar mellan att lägga allt sitt 

hopp till Gud och att lägga skulden för allt hon har förlorat på densamme. Hon vill inte lämna 

sin hembygd, men hon vill ge sig själv och sin familj ett bättre liv. På flera ställen i romanen 

uttrycker hon att resan till Amerika kommer att bli hennes död. Även om hon mycket starkt 

tror så, tar hon sitt förnuft till fånga och fattar till slut mod att följa med, eftersom hon har 

begär efter ett bättre liv. I Utvandrarna står följande: ”[d]et är bara de djärva och 

företagsamma som har vetskap nog. Det är genom dem, som det börjar röra sig i alla 

stillsamma orter […]. De lösgör sig från mängden”.62  

 

Ordet ”djärv” är synonymt med ”modig”. En företagsam person ska törhända ses som också 

en begärande, eftersom en företagsam person ofta begär någonting: 

 

Det var de djärvaste som först bröt upp. Det var de företagsamma som fattade beslutet. Det var de 

oförvägna som först gav sig ut på den avskräckande färden över det stora havet. Det var de oförnöjda och 

                                                           
59 Platon, 516 c. 
60 Lübcke, Grøn, Bengtsson & Prawitz, s. 430. 

61 Själens tre delar har sin motsvarighet i statens delar, vilka består av statens ledare (förnuft), väktare och krigare (mod) och 

näringsidkare (begär). Platon, 427 d – 445 e.  

62 Moberg, s. 136. 
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tilltagsna, som icke förlikte sig med sin lott i hemorten, som blev de första utvandrarna i sin bygd. De som 

stannade kvar, de tröga och tvehågsna, kallade dem äventyrslystna.63  

 

De modiga och begärande ”lösgör sig från mängden” och kallas äventyrslystna av de 

tvehågsna. Mellan vår vän i Platons grotta och utvandrarna från Ljuders socken finns sålunda 

ett litterärt samband: i ljuset av detta får vi ett nytt perspektiv på Utvandrarna.  

I följande avsnitt presenteras slående likheter mellan dem som lämnar Ljuders socken, de 

som stannar kvar, och Platons ”grottfolk” och hans så kallade utbrytargestalt.   

 

2.2. Korpamoen och Ljuders socken som Platons grotta  

Historien om grottan är den mest berömda av Platons alla allegorier, där skuggorna i grottan 

representerar den synliga värld vi lever i, och världen utanför grottan företräder idéernas 

värld.64 I Staten samtalar Sokrates med Glaukon:  

 

Tänk dig människor som bor i ett slags underjordisk grotta. Grottan har en lång ingång, vilken är lika bred 

som grottan och står öppen mot ljuset. Här lever de, från barndomen fjättrade till ben och hals så att de 

måste stanna där och bara se rakt fram; de hindras av bojorna att vrida på huvudet. De får ljus från en eld 

som brinner långt bakom dem och högre upp, och ovanför fångarna, mellan dem och elden, går en väg på 

tvären. Utmed den ska du tänka dig att en liten mur är uppförd.  

[…]  

Föreställ dig också att människor går utmed den här muren och bär på alla möjliga slags redskap.  

[…]  

Tror du att de i en sådan situation har sett någonting annat av sig själva och varandra än skuggorna som 

elden kastar på grottväggen framför dem?65  

 

Grottliknelsen gestaltar idéläran; den visar hur: 

 

Platons värld är tudelad i en idévärd och en sinnevärld. […] För Platon är sinnevärlden, alltså den 

vardagsverklighet vi upplever med våra sinnen, en värld av skuggor, brister och förfall. […] De flesta av oss 

är fångar i vardagens skuggvärld, sinnevärlden.66  

 

I Platons grottliknelse sitter människor fjättrade nere i en grotta. Utanför grottan brinner en 

eld, men de fjättrade människorna ser den inte; de ser inte ut ur grottan emedan de sitter 

                                                           
63 Moberg, s. 6. 

64 J.E. Raven, Platons tankevärld: en studie i den platonska metafysikens utveckling, Prisma, Stockholm, 1968 s. 144f. 

65 Platon, 514 – 515 b. 
66 Högnäs, s. 23. 
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med sina blickar riktade mot grottans innervägg; med ryggarna mot den lilla springa ur 

vilken elden utanför lyser in. Människorna ser skuggor som rör sig över väggen, eftersom 

föremål bärs fram och tillbaka framför elden. Dessa skuggor är också det enda de ser. ”Här 

lever de, från barndomen fjättrade till ben och hals så att de måste stanna där och bara se 

rakt fram; de hindras av bojorna att vrida på huvudet”, skriver Platon i Staten.67 Så förefaller 

det även vara för invånarna i Ljuders socken: 

 

Det land varom buden talar om är för folket blott ett bildernas och ryktenas land, som ännu ingen i 

hemorten känner, ett land som ännu ingen med sitt öga sett. […] Allt främmande är farligt, men hemorten 

är känd och trygg.68  

 

Personerna i Platons grotta är väl tillfreds med skuggorna de ser – tillfreds eftersom de 

befinner sig i den ovetande människans situation; det vi tror oss veta om världen genom våra 

sinnesorgan är alltid mer eller mindre osäkert. Det omprövas ständigt, vi tar ofta miste och är 

offer för illusioner.69 Med andra ord: ”Med säkerhet vet vi intet…”.70 Människorna i Platons 

grotta ser säkerligen sin tillvaro som trygg, ty de vet ingenting annat. Sokrates ställer i Staten 

Glaukon frågan vi redan sett: ”– […] Tror du att de i en sådan situation har sett någonting 

annat av sig själva och varandra än skuggorna som elden kastar på grottväggen framför 

dem?”. Glaukon svarar nej: ”Hur skulle de kunna göra det när de tvingas hålla huvudet stilla 

hela livet?”.71 Inte heller Utvandrarnas karaktärer vet någonting annat än vad de erfar med 

sina sinnen, förrän de hör talas om Amerika och med hjälp av sina nya kunskaper byter sin 

tillvaro.  

 

En av människorna i Platons grotta får plötsligt lust att veta var skuggorna på väggen 

kommer i från. De andra varnar och försöker avråda honom, men vår vän låter sig inte 

övertalas, vilket gör människorna arga och besvikna. Samma sak händer också Karl Oskar: 

  

När Karl Oskar helt kort avspisade de gamlas välmenta råd, blev han hållen för övermodig och högfärdig. 

Och hans utflyttning kändes som en anklagelse och förnärmelse mot hemsocknen, som träffade var och en: 

Orten och folket här var inte goda nog åt honom.72 

                                                           
67 Platon, 514 b. 

68 Moberg, s. 136f. 

69 Fredriksson, s. 13. 

70 Moberg, s. 137. 

71 Platon 515 – 515 b. 

72 Moberg, s. 186. 
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Trots varningar från de andra sliter vår vän i grottan, liksom Karl Oskar, sig loss från sina 

bojor och vänder prövande blicken; han upptäcker elden och de föremål som han förut 

endast sett skuggorna av. Han klättrar uppåt mot ljuset. Vägen upp i dagsljuset är bilden av 

vägen från det förnimbara till det tänkbara: plötsligt står han ute i det fria.73 Han förstår att 

de som lever nere i grottan lever bland åsikter och oklara gissningar, men uppe i dagsljuset, 

det vill säga i tankarnas värld, finns visshet och verklighet.74 Karl Oskar gör en liknande 

iakttagelse (notera i följande citat ordet ”förstånd”, vilket kan ses som bondska för 

”intellekt”): 

 

[B]lev någon klokare av att bo på samma ställe och trampa i samma åkerfåror hela sitt liv? Om människors 

förstånd förökades av att de stannade i all sin tid på den jordfläck där de var födda, så borde de äldsta 

bönderna i socknen nu vara visare än själve kung Salomo. Men sanningen var, att det bland dem inte var 

lätt att räkna de många trindskallarna.75  

 

Det kan tyckas vara en skarp iakttagelse av någon som bott på samma ställe och trampat 

samma åkerfåror hela sitt liv. Ovanstående citat kan kopplas till vad Platon låter Sokrates 

fråga Glaukon: ”Ta sådana människor som kallas usla men smarta: har du aldrig märkt hur 

genomträngande deras förkrympta själar blickar och hur skarpt de urskiljer saker som de 

riktar sig mot?”.76  

 

När vår vän i Platons allegori kommit ut ur grottan måste han gnida sig i ögonen eftersom 

han inte är van vid dagsljuset. Efter hand ser han tingen omkring sig, vilka träder ”fram ur 

sagans töcken” och antar ”verklighetens klarnande och frestande bild”, liksom kunskapen gör 

för somliga i Ljuders socken.77 Vår vän från grottan inser att träden han ser nu är de verkliga 

träden, medan skuggorna nere i grottan endast är skuggorna av det verkliga. Han funderar 

över var allt kommer ifrån och vad det är som ger liv. Han ser upp mot solen som lyser över 

allting. Det sticker i ögonen så att han måste sänka blicken. Men han har sett nog. Han 

förstår nu vad som är alla tings slutgiltiga orsak och all mångfalds slutliga enhet – och drar 

slutsatsen att ”det är solen själv som åstadkommer årstider och år, styr allt i den synliga 

världen och på något sätt är orsaken till allt som de såg nere i grottan”.78 Här uppe i ljuset är 

                                                           
73 Platon skriver: ”Om du antar att vandringen upp och betraktandet av tingen där uppe är själens uppstigande till tankens värld 

så tar du inte fel”, Platon, 517 b. 

74 Se citat, not 92. 
75 Moberg, s. 186. 

76 Platon, 519. 

77 Moberg, s. 6. 

78 Platon, 516 b – 516 c. 
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ingenting tillrättalagt eller uppdiktat. Som Amerika är för utvandrarna: inte heller där är 

någonting ”tillrättalagt eller uppdiktat, allt var dagens härliga sanning.”79 Vår vän uppe i 

dagsljuset tänker: ”Jag måste berätta för de andra om det här. De kommer säkert att lämna 

de falska och livlösa skuggorna, vända dem ryggen och komma med mig upp i dagsljuset, upp 

till det verkliga”. Således börjar han nedstigningen i grottan. Väl nere berättar han för de 

andra vad han har sett, men de blir inte betagna. De vill liksom de invånare i Ljuders socken 

som bestämmer sig för att stanna kvar i bygden, förbli i sin ”trygga” grotta: ”de sitter i sina 

skumma stallkammare i Gamla världen och spanar ut genom de små fläckiga, flugskitiga 

fönstren under ledsamma söndagseftermiddagar, kvarblivande i sin ort och i sin tjänst, tills 

de dör”.80 Människorna i Platons grotta vill inte ta sig upp till den verkliga världen, de dödar 

hellre den som försöker hjälpa dem upp, vilket vi skall se nedan. Fångarna menar att han som 

varit uppe i det ljusa kommit tillbaka ned i grottan med ögonen förstörda.81 Platon låter i 

Staten Sokrates ställa Glaukon frågan om människorna i grottan fick ”tag i den som försökte 

befria dem och föra upp dem och de kunde döda honom – då skulle de väl göra det?”.82 

Glaukon svarar jakande; de skulle absolut döda den som försökte befria dem från grottan.83 

Samma sak kan sägas hända dem som lämnar Ljuders socken: kyrkan och bygden vänder 

dem ryggen. I alla tider ska det stå om dem som utvandrar på ”Socknens slut” i kyrkboken: 

”Vistas på okänd ort. Så stod det skrivet om dem som var fria”.84 Fria från grottan: ute i det 

fria, det verkliga. Utvandrarnas Robert förnimmer denna känsla av frihet redan i början av 

utvandrarromanen, under en sommar som vallpojke:  

 

Under långa sommardagar, då kor och får betade sedigt och stilla, låg han på rygg i gräsgläntorna och såg 

uppåt skyar och väder. Han lärde sig vissla, han låg och sjöng och trallade, utan att han tänkte på det. 

Sedan, när hans vallsommar var förbi, visste han varför han hade gjort allt detta. Han hade känt sig fri.85  

 

Korpamoen och Ljuders socken går naturligtvis inte helt att likställa med Platons grotta. Inte 

heller går Ljuders sockens invånare att likställa med dem fjättrade i grottan. Det handlar som 

tidigare nämnt om allusioner. I Utvandrarna står följande: ”[i] de mossiga stugor där de 

bodde hände ingenting, som inte hade hänt förut. Barnen lydde sina föräldrar och härmade 

                                                           
79 Moberg, s. 78. 

80 Moberg, s. 374. 
81 Platon, 516 e – 517. 

82 Platon, 517. 

83 Detta återgivande är hämtat men redigerat från Berg Eriksen, Tranøy & Fløistad, s. 93fff. Eftersom Staten bygger på dialoger 

och grottliknelsen (514 a – 521 b) består av samtal genom frågor och antaganden är ett återgivande så som det uppsatsen 

presenterar baserat på en subjektiv tolkning, både från Berg Eriksens, Tranøys, Fløistads sida och från min egen.  

84 Moberg, s. 6. 

85 Moberg, s. 46. 
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efter dem och gjorde om och om igen detsamma, som föräldrarna hade gjort”.86 Livet i 

Ljuders socken torde kunna uppfattas som ett eko, som upprepningar, av tidigare liv. Platon 

skriver:   

 

– Och tänk om det ekar också i fängelset från väggen framför dem. Tror du att de skulle anse att ljudet kom 

från något annat än den passerande skuggan var gång någon av de gående längs muren sade något?  

– Nej, vid Zeus, sade han [Glaukon].  

– Det är alldeles klart, sade jag [Sokrates], att människor i det läget inte skulle anse något annat vara sant 

än skuggorna […].87  

 

En länk mellan de båda citaten kan tyckas långt borta men den finns där, om än något dold: 

Moberg beskriver konsekvent byn och dess stugor som mossiga och mörka, som metaforiska 

fängelser. Liksom Sokrates konstaterar att människorna i grottan inte skulle anse något 

annat än skuggorna vara sant, skulle inte Ljuders sockens invånare anse något annat vara 

sant än det som de hör och ser: ekon av vad som redan har sagts, skuggor av vad som i alla 

tider gjorts. Symboliskt kan vi likna byn med Platons grotta i vilken människorna hindras av 

bojorna att vrida på huvudet: de småländska bönderna är fjättrade vid sin tillvaro. Sokrates 

replik ”Tror du att de i en sådan situation har sett någonting annat av sig själva och varandra 

än skuggorna elden kastar på grottväggen framför dem?” är en fråga som parafraseras senare 

i Mobergs Utvandrarna, då prosten Brusander försöker få Karl Oskar att inte utvandra till 

Amerika. Han frågar Karl Oskar: ”– Är du inte missledd? Har inte gyckelbilder och bländverk 

förevisats dig?”.88 Ordvalet speglar Sokrates replik, om vi ser skuggorna på Platons grottas 

vägg som bländverk; som villfarelser av det verkliga. I Staten uttrycks det som följande, 

Sokrates frågar Glaukon: ”vad tror du då han skulle säga om någon sade till honom, att det 

som han förut hade sett var bara dumheter?”.89 Ambjörnsson citerar i Europas idéhistoria 

denna replik, men från en tidigare upplaga av Staten, där just ”gyckelspel” används istället 

för ”dumheter”.90 Brusander tycks mena att Karl Oskar framför sig sett dumheter; med 

”bländverk” menar han Karl Oskars idéer om Amerika. Samtalet mellan Karl Oskar och 

prosten kan länkas till det resonemang Sokrates för i Staten, där citatets ”han” är vår vän i 

grottan: 

 

– Anta att han blev tvungen att tävla med de ständiga fångarna om att uttyda skuggorna igen. Medan han 

ännu är skumögd och innan ögonen hunnit hämta sig – den tillvänjningen kommer att ta lång tid – blir 

                                                           
86 Moberg, s. 76. 

87 Platon, 515 b – 515 c.  

88 Moberg, s. 230. För Sokrates replik, se not 65. 
89 Platon, 515 d.  

90 Ambjörnsson, s. 104. 
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han väl utskrattad? Då kommer det väl att sägas att han kommer hit med ögonen förstörda av vistelsen 

däruppe och att det inte är värt att ens försöka ta sig upp?91  

 

Det bör dock påpekas att skuggorna på Platons grottvägg är ”vardagen”. Däremot är den 

”sanna verkligheten” som den utbrytande människan i grottan får se bokstavligt talat ett 

bländverk eftersom ljuset och sanningen bländar honom. Prosten använder en metaforik 

som är lik Platons, men han vänder på sken och sanning: för Brusander är Ljuders socken 

”sanningen” och ”skenvärlden” – det vill säga kopian av verkligheten – är Amerika. Hans 

resonemang kan spåras till att han själv ännu inte skådat idéerna och följaktligen är 

fjättrad fast i sinnevärlden. Brusanders fråga kan även ses som en hänvisning till 

människorna i Platons grotta, vilka vägrade tro att något var verkligare än just de skuggor 

de såg.  

 

Enligt Platon lever vi i skuggornas skenvärld men det är i princip möjligt för människan 

att höja sig ur skuggorna till idévärlden. Han låter Sokrates berätta för Glaukon:   

 

 – Käre Glaukon, sade jag […]. Det område som visar sig för oss genom synen liknar vi vid 

fängelseboningen. Eldens ljus i grottan är likt solens kraft. Om du antar att vandringen upp och 

betraktandet av tingen däruppe är själens uppstigande till tankens värld så tar du inte fel på min förväntan 

[…]. Så föreställer jag mig alltså att det ligger till: i det vetbaras värld är det det godas form som man ser 

sist och med svårighet, men när man väl har sett den måste man dra slutsatsen att det godas form är 

grunden till allt som är rätt och skönt för alla i den synliga världen alstrar den ljuset och ljusets herre, 

solen, i tankens värld är den själv herre och tillhandhåller sanning och förnuftig insikt, och slutsatsen är 

också att man måste ha sett det godas form om man ska kunna handla klokt.92  

 

Ambjörnsson förenklar Platons utläggning: ”Färden uppåt mot denna värld företas med 

filosofins och vetenskapernas hjälp”.93 Utvandrarnas karaktärer är oupplysta i sin lilla by. 

De äger som mest två böcker, men det är med hjälp av dessa böcker som börjar de färden 

uppåt, mot upplysningen, mot ljuset, mot Amerika – ut ur grottan: 

 

vid mitten av nittonde århundradet efter Kristi födelse skakades oföränderlighetens ordning i sin grund. 

Nyupptäckta krafter utnyttjades, vagnar kunde köras utan hästar och båtar kunde gå över haven utan 

segel. Jordklotets delar fördes närmare varandra. Och till nya släkten, som blivit delaktiga av läsningens 

                                                           
91 Platon, 516 e – 517. 

92 Platon, 517 b – 517 c. 

93 Ambjörnsson, s. 104. 
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konst, kom det tryckta ordet med bud från ett land långt borta, som trädde fram ur sagans töcken och 

antog verklighetens klarnande och frestande bild.94  

 

Notera i citatet bruket av ordet ”klarnande”, som står i motsats till Mobergs genomgående 

beskrivningar av byn och som också kan associeras till ljuset Platon låter Sokrates tala om. I 

en symbolisk förlängning är Ljuders sockens invånare även intellektuellt begränsade, medan 

världen utanför, tillika Amerika, i kontrast är kunskapsrikt.  

 

Den situation Utvandrarnas karaktärer och människorna i Platons grotta befinner sig i är 

ypperligt snarlika. Personerna i grottan är i högsta grad missledda; skuggfigurerna bedrar 

dem. Om dessa människor för samtal om vad de ser, är dessa diskussioner felaktiga redan i 

grunden. Karaktärerna i Utvandrarna bedras av varandra, men främst av sig själva, genom 

det faktum att de aldrig får tillgång till de verkliga människorna som finns bakom de utleda, 

sönderarbetade själar de faktiskt är. Dessa människor har varken tid, utrymme eller 

möjlighet att utforska vilka de är, bakom sina uppenbarelser som blott arbetare. De har 

ingen möjlighet att utvecklas intellektuellt. I Utvandrarna står arbetet i vägen, hos Platon 

grottväggen. Det hela strålar samman i en självklar slutsats: vad Moberg kan sägas ödmjukt 

vilja sina karaktärer är att de skall utveckla sin mänsklighet, just som Platon önskar 

människorna i sin grottliknelse. De önskar dem en förfinad mänsklighet, en känslighet för 

världens ting och insikt i sig själva. 

 

Redan i Utvandrarnas omedelbara inledning får vi indikationer på att Korpamoen kan liknas 

vid Platons grotta. Vi möter Karl Oskars far: Nils Jakobs Son. Han har ärvt sin gård av sin 

fader, liksom denne ärvt gården av sin: 

  

Korpamoen var från början inte större än ett torp, men Nils förvandlade sin arvslott till en gård. Marken 

bestod mest av mojord och var överströdd av sten; det såg ut här som om det hade regnat sten från himlen 

under skapelsens alla sex dagar.95  

 

Detta är inte en intertext av det bokstavliga slaget, utan en mer abstrakt: en hänsyftning till 

motiv hos Platons idélära. På Utvandrarnas sjätte sida finns följaktligen ett åberopande till 

grottan som av naturen skapad: av sten.96 Inledningen med stenen får sin direkta anknytning 

till Platons grottliknelse då Nils Jakobs Son evinnerligt kämpar med och mot sten på sina 

                                                           
94 Moberg, s. 6. 

95 Moberg, s. 20. 
96 Möjligen är grottliknelsen ”baserad på minnesbilder från besök i gruvor. (Aten grundade mycket av sin ekonomiska 

ledarställning på silvergruvor.)”, Ambjörnsson, s. 104 
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åkrar: En dag stöter han då han bryter åkermark på en mycket besvärlig sten: 

 

Den var mindre än många stenar, som han tagit upp ensam, men den låg djupt i jorden [---] Men just som 

han skulle ta det slutgiltiga livtaget med stenen och vältra upp den, gled jorden undan hans ena fot och han 

föll framstupa. I fallet rubbade han järnstaken, så att låset för stenen lossnade. Stenen rullade tillbaka ner i 

sin håla – och över ena låret på Nils. 

 Han blev liggande. 

 [---] 

 Nils låg till sängs i flera månader […]. 

[---] 

 Nils Jakobs Son var krympling.97 

 

Stenen har krossat Nils ben och höft, han kommer aldrig mer att kunna utföra sitt bondeyrke 

och han blir på grund av sin invalidisering oförmögen att någonsin ta sig någonstans. Han 

blir orörlig, bunden till Korpamoen; liksom människorna i Platons grottliknelse är fjättrade 

vid stenen i grottan, oförmögna att ta sig därifrån: ”De hindras av bojorna”.98 Sonen Karl 

Oskar tar över gården: ”Kung Oscar hade just tillträtt rikena Sverige och Norge. Karl Oskar 

Nilsson hade blivit kung i ett stenrike”.99 Men som bekant tar Karl Oskar emellertid av sig sitt 

stenrikes krona och beger sig med sin familj till Amerika. Vid avfärden tittar han en sista 

gång tillbaka på sin gamla gård och på föräldrarna som där blir kvar:  

 

Sonen kunde inte se att någon av föräldrarna gjorde den minsta rörelse. Där de nu stod på farstubron, 

seende efter skjutsen, tedde de sig lika stilla och orörliga som döda, jordfasta ting, som ett par höga stenar 

på åkern.100  

 

Berättelsen om grottan är, som Ambjörnsson uttrycker det i Europas idéhistoria, en 

suggestiv allegori om människans existentiella villkor.101 Samma uttryck kan vid en 

idéhistorisk läsning av Utvandrarna användas på verket i fråga: 

  

Så brukade Arvid och Robert sitta om söndagarna, spanande ut genom stallkammarens enda fönster. De 

små glasrutorna var fläckiga och otvättade, i hörnen satt det spindelväv och fullt av döda flugor, den vita 

                                                           
97 Moberg, s. 22f. 

98 Platon, 514 b. 

99 Moberg, s. 32. 

100 Moberg, s. 250. 
101 Ambjörnsson, s. 104. 
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färgen på bågarna hade flagnat av. Ett lortigt, smalt och fattigt fönster med svartnade bågar släppte in 

dagsljuset till drängarna på Nybacken. […] [T]ankarna svävade vidare över vägar, som de aldrig hade 

vandrat, bort till havet, som de aldrig hade sett, bort över Oceanens vatten.  

   Den ene av dem hade fattat sitt beslut. Han var den förste i orten.102  

 

Ovanstående utdrag rymmer en stämning som genomsyrar hela Utvandrarna och är 

tämligen representativt för romanen. Den lilla strimma av ljus som får vår vän i Platons 

grotta att slita sig loss från sin fjättring, är samma strimma av ljus som får Robert att fatta sitt 

beslut att lämna landet för den Nya världen; slita sig loss och påbörja uppstigningen ur 

grottan.  

 

2.3. Utbrytarfiguren, tillika Sokratesgestalten  

Precis som i grottliknelsen är det i Utvandrarna en utvald som får kraft att bryta upp från det 

gamla och befria sig från sinnevärldens bojor. ”De vandrar ut ur grottans dunkel och skådar 

en sannare och skönare verklighet, idévärlden”, som Sten Högnäs uttrycker det i Idéernas 

historia.103 Sokratesgestalten är den i Platons dialoger mest levande karaktären. Det är av 

allmän uppfattning att Platon hade sin mentor som förebild när han skrev berättelsen om 

grottan – även om han låter Sokrates själv framföra idéerna. Man skall alltså se 

utbrytarfiguren som Sokrates.  

 

I Utvandrarna har karaktären Danjel en framskjuten plats. Han trotsar både den andliga och 

den världsliga makten, både prosten Brusander och kronolänsmannen Lönnegren. Han är en 

individualist och frihetskämpe, precis som den verklige Sokrates.104 Han är profeten som på 

sin gård samlar en skara människor, som han sedan leder till det nya, förlovade landet. 

Platons Sokrates dras till filosofin, medan Utvandrarnas Danjel dras till religionen: båda har 

behov av en värld av ”eviga idéer”. Danjels replik ”– Jag lever i förföljelsens tid i mitt 

fädernesland. Jag är hindrad att bekänna min Gud” kan kopplas till den verklige Sokrates liv, 

om bortser vi från det religiösa och ersätter det med Sokrates filosofi.105  

Om än Danjel kan betraktas som en Utvandrarnas Sokrates är det inte han som är den så 

kallade ”utvalde”. Det är inte han som först lyckas bryta sig loss från sinnevärldens bojor, 

snarare är han en av de sista att bestämma sig för att korsa Atlanten. Därför vill jag hävda att 

Danjels sokratesgestaltindikationer bör ses som ett komplement till karaktären Robert: det är 

                                                           
102 Moberg, s. 67f. 

103 Högnäs, s. 23. 
104 För vidare läsning om Sokrates liv och öde, se Isidor Feinstein Stone, Rättegången mot Sokrates, Norstedt, Stockholm, 1991. 

105 Moberg, s. 197. 
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istället denne som fungerar som Utvandrarnas utbrytarfigur, tillika sokratesgestalt. Det 

finns Utvandrarna igenom starka antydningar på att Robert representerar den utvalde:106 

 

När Robert stod med sin dynggrep i gödselstan, när han bar sin lie i slåttern, när han trampade hölasset 

eller hackelsekistan, när han satt här i kammarn och tittade ut genom fönstret – alltid gick hans tankar 

bort med honom över havet. Och så småningom steg det fram ett land för honom på andra stranden: Som 

en blomma spirar ur den svarta marken och öppnar sin krona, så växte det upp för honom i hans 

inbillning. Redan hade han kommit över Oceanen och blivit förtrogen med landet som låg bortom den: 

Amerika.107  

 

Här framkommer, precis som Platon menar, att det endast är vissa som kan komma ur 

sinnevärlden. Robert är utvald därför att han besitter en viktig intellektuell förmåga: han 

äger en förmåga till fantasi, han ser bilderna av Amerika, av idéerna, klart för sin inre blick; 

han ser med tanken. Han fantiserar så livligt att han blivit förtrogen med Amerika redan 

innan han varit där. De inre bilderna är naturligtvis också baserade på det han har läst om 

landet. Robert är den i verket upplyste, den kunskapstörstande. Kunskap är enligt Platon den 

största dygden.108 Han skriver i Staten att tänkandets dygd, vilket ger upphov till kunskapens 

dygd, verkligen i högsta grad tycks ”tillhöra något mer gudomligt material som aldrig förlorar 

sin förmåga”.109  

 

Robert är den ende som läser böcker. Genom dessa tillgodoser han sig kunskap om den 

Gamla världen och den Nya världen, det vill säga sinnevärlden och idévärlden. De olika 

världarna skildras i Naturläran och Bibeln:  

 

Robert ägde nu två böcker, en världslig och en andlig. Rinaldo hade sagt, att alla människor borde läsa 

dessa båda böcker: i den ena fick de kunskap om kroppen och alla världsliga ting, i den andra om själen 

och alla andliga ting. I Naturläran stod allt vad han behövde veta om denna världen, i Bibeln allt vad han 

behövde veta om den tillkommande.110 

 

Även om det inte står skrivet i klartext, är det efter att Robert allt mer bekantat sig med 

läsningen som han bestämmer sig för att utflytta till Amerika. Kristina skrattar åt honom då 

han talar om vågor höga som deras hus: ”Han brydde sig inte om vad som hände honom, 

                                                           
106 Se not 102: ”Han var den förste i orten”.  

107 Moberg, s. 76. 

108 Med hänvisning till uppsatsens formella utrymme kommer Platons tankar om dygderna inte att behandlas. 

109 Platon, 518 e. 

110 Moberg, s. 43. 
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bara han blev fri och kom ut i världen”.111 Just som utbrytarfiguren i Platons grotta hellre 

skulle ”stå ut med vad som helst än att leva med åsikter på det gamla sättet”.112   

Precis som Sokrates efter att han kommit ut ur grottan och sett idéernas ljus vänder tillbaka 

till sina medmänniskor i grottan, ”med en högre esoterisk form av vishet som inte 

omedelbart kan förmedlas till dem eftersom de är vana vid det dunkla ljuset i grottan, i 

skuggornas fenomenvärld”, vänder Robert efter en stunds velande tillbaka till sitt liv i 

sinnevärlden där han accepterar sin lott.113 Men liksom Platon efter Sokrates död fortsatte att 

insistera på en rättfärdig stat som endast kan uppnås i idévärlden, fortsätter Robert att 

insistera på idévärldens möjlighet och nödvändighet. Detta gör han i en sinnevärld som har 

stort bruk av ideal, just för att det i hans verklighet med de rådande sociala normerna inte 

finns plats för dem. Robert eftersträvar idealen och gör uppror mot sin tids lagar, hierarki, 

mot de gamla invanda sederna. Han vill inte underkasta sig några husbönder. Detta är 

mycket likt vad Platon säger i Staten: ”Lagen själv skapar inte sådana män i staten för att låta 

dem ta vägen vart de vill, utan för att själv använda dem”.114 Robert menar att det utanför den 

”grotta” som Ljuders socken utgör finns en verklighet där man aldrig går hungrig, där man 

aldrig är fattig. Han sprider sitt budskap till drängen Arvid, Karl Oskar och Kristina. Och 

”liksom Sokrates alltid till sist står som den ovetande segerherren i Platons dialoger” är 

Robert också segraren i Utvandrarna.115 Tack vare sin förmåga att se med tanken, tack vare 

sin bildning, sin kunskap och sin fantasi, lyckas han befria sina medutvandrare från 

sinnevärldens bojor; han får med sig sin närmste vän, sin familj och flera andra på resan till 

Amerika.  

 

Efter tre månader till sjöss kommer utvandrarna äntligen fram. Fram till Amerika, fram till 

idévärlden:  

 

Detta folk som står sammanträngt på däck är likt en skara boskap, som stått klavbunden en lång vinter i 

fähusets trånga bås och som sträcker på halsarna och vänder sig emot dörren, när det börjar lukta vår och 

nytt gräs och beteshage: snart skall de släppas ut, fångenskapen är strax till ända. Och i den stunden 

kommer det över dem alla en ny lust och en ny håg. De livas upp, de känner sig som nyskapade, som om en 

ny anda blåses in i deras bröst. De skörbjuggssjuka vet, att de skall bli friska, de förslöade kvicknar till, över 

de förslappade kommer ny styrka, på de utmattade silar nya krafter i kroppen, till de håglösa återvänder 
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114 Platon, 520. 
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företagsamheten, till de klenmodiga djärvheten. Ur sinnena försvinner liknöjdhetens anda, liksom 

morgonens dis och dimma nu denna dag drivs undan från jorden.116  

 

Utvandrarna förtäljer inte hur dess karaktärer får det i det nya landet. Den som vill veta om 

Amerika faktiskt för de småländska bönderna visade sig vara den fulländade idévärlden, 

måste läsa hela utvandrareposet. Utvandrarna avslutas med att människorna från Ljuders 

socken stiger i land: ”[o]säkra, ostadiga och vacklande blev invandrarnas första steg på 

Amerikas jord”.117 De går på osäkra, ostadiga och vacklande ben, kanske för att de är 

medvetna om att man väl framme i vad man tror vara det fullkomliga, måste komma ihåg att 

det finns en risk att man kan finna sig ställd framför ytterligare skuggspel. Törhända kan en 

idéhistorisk läsning av Mobergs Invandrarna visa på detta. 

 

 

3. Avslutning  

 

3.1. Diskussion: platonismen i litteraturen  

Ambitionen i den här uppsatsen har varit att visa att Mobergs Utvandrarna kan läsas som en 

litterär skildring av Platons idélära. Jag har med hjälp av den intertextuella metoden visat 

hur Utvandrarna alluderar på idéläran i fråga. Men med hänvisning till uppsatsens ämne 

kommer en naturlig fråga som ännu inte är besvarad: kände Moberg till Platon? Säkert 

gjorde han detta, varför frågan uttrycks bättre: var Moberg influerad av Platons filosofi? Det 

finns ingenting som tyder på det, men å andra sidan har heller ingen forskning gjorts på 

området. Därför har jag under uppsatsskrivandets gång utgått från att Mobergs kännedom 

om Platons filosofi var begränsad. I ”Reconciling old and new worlds” visar emellertid 

Seamon på övertygande vis att Moberg var influerad av den tyske filosofen Martin Heidegger. 

Heidegger var inspirerad av Platon och Aristoteles och återupptog deras frågor om varats 

innebörd.118 Han var ”missnöjd med hela den rationalistiska, intellektuella utvecklingen 

sedan Platon. […] I sin stort anlagda filosofi var det något bortom tvåtusen års västerländskt 

tänkande som han sökte”.119 Det är alltså inte otänkbart att Moberg var influerad om inte av 

Platon själv, så av Heidegger.120 Om Heideggers förhållande till Platon och Aristoteles skriver 

Rainer Marten i sin text Heidegger and the Greeks:  

                                                           
116 Moberg, s. 505f. 
117 Moberg, s. 509. 
118 För vidare läsning om varats innebörd, se Martin Heidegger, Varat och tiden, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1993. 

119 Lübecke, Grøn, Bengtsson & Parwitz, s. 239. 
120 För vidare läsning om Heideggers relation till Platon, se Bambach, s. 46-51. 
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At the beginning of philosophy there are many thinkers, but only a few of them, very few, think 

‘inceptively.’ For him [Heidegger], there are precisely three, no more: Anaximander, Parmenides, and 

Heraclitus. After them – in Greece – come only Plato and Aristotle, who, though they are no longer at the 

beginning of philosophy, are still involved with it in an exceptional way.121  

 

 

Något som avslutningsvis är intressant är det faktum att centralt för Heideggers filosofi är 

begreppet ”fenomenologi”, vilket är associativt med ”fenomenvärlden” – ett annat ord för 

Platons sinnevärld, som ofta brukats.122 Det här sambandet har ytterligare styrkt 

intertextualitet som självklar metod för uppsatsen.123  

Det är emellertid viktigt att påpeka att Heidegger och Platon inte har ett: 

 

  

[…]real relationship, not a historical relationship, but rather an essential relationship conceived for its own 

purpose. We must change our intellectual level in addressing it. From this point on, only the essence, the 

intellectual essence –as Heidegger would say – counts.124 

 

 

Detsamma gäller givetvis för Moberg och Platon. Men det visar sig, ju mer den 

litteraturhistoriska forskningen genomarbetar sitt fält, att överallt där en idealistisk 

pånyttfödelse av litteraturen ägt rum, har platonismen varit med som inspirationskälla.125 

Arbetarlitteraturen, vilken företräds av Moberg, är att betrakta som just en sådan 

idealistisk pånyttfödelse av litteraturen: tillsammans med exempelvis Eyvind Johnson och 

Harry Martinson framlade Moberg en litteratur som är driven mer av sitt innehåll än sin 

form. Hans prosa är klar och rak och gör få anspråk på att vara dekorativ, något som för 

övrigt kan vara en ytterligare anledning till att Moberg så ofta har blivit tagen för 

historieskrivare. Litteraturhistorikern Albert Nilsson har skrivit ett verk om den platonska 

strömningen i litteraturen, vilket har refererats till ett antal gånger genom denna uppsats. 

Nilsson anser att den platonska strömningen genom litteraturhistorien har gjort ett så 

                                                           
121 Rockmore & Margolis (red), s.170. 

122 Den tyske filosofen Edmund Husserl myntade begreppet ”fenomenologi”. Heideggers filosofi ses som en vidareföring av 

Husserls begrepp, se Keld Brikner & Poul Lübcke (red.), Vår tids filosofi: filosoferna. D. 1, Engagemang och förståelse: tysk och 

fransk filosofi, Forum, Stockholm, 1991, s. 126. 

 

123 Platons tankar om hur idéerna uppfattas i sinnevärlden och Husserls/Heideggers fenomenologibegrepp är mycket lika: 

”[f]enomenologi betyder just läran om det som visar sig, det som framträder. Fenomenen visar sig inte först och främst för 

sinnena utan för tanken”, Trond Berg Eriksen, Förundrans labyrinter: föreläsningar över filosofins historia, Atlantis, 

Stockholm, 1997, s. 636. 
124 Marten, s. 171 

125 Nilsson, s. 5. 
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pass starkt intryck att författare under tidernas lopp har ”sökt sig tillbaka till Platons 

tankevärld för att tända sina facklor vid hans eld”.126 Det gör Moberg, då han använder sig 

av arbetarlitteraturens premisser för att framföra ett filosofiskt budskap: vi människor är 

fångna i en sinnevärld där vi endast ser skuggor av den riktiga världen. Man skulle kunna 

säga att det många gånger handlar om att förlänga det verkliga in i det öververkliga, vilket 

i Utvandrarna gestaltas i ett utdrag vi redan sett.127  

 

 

3.2. Ytterligare och avslutande om Platons idélära i Utvandrarna 

Karaktärerna i Utvandrarna tror på två öververkliga ting: Gud och friheten. Friheten är 

för dem öververklig just därför att den är ouppnåelig i den värld de befinner sig i. Men för 

somliga invånare i Ljuders socken, exempelvis Robert, finns det två världar:  

 

Det fanns två världar, Naturlärans värld och Bibelns, denna världen och den tillkommande. Men denna 

världen var i sin tur delad i två delar, en gammal och en ny. Hans hemort låg i Gamla världen, i den värld 

som var bräcklig och skröplig, förbrukad och ålderdomssvag. Där var folket utslitet, utlevat, gammalt och 

klent och förbi. I deras uråldriga boningsorter stod allting stilla. I de mossiga stugor där de bodde hände 

ingenting, som inte hade hänt förut. Barnen lydde sina föräldrar och härmade efter dem och gjorde om och 

om igen detsamma, som föräldrarna hade gjort. Gamla världen kunde inte stå många år till. Det skulle inte 

dröja länge förrän den ramlade omkull och störtade ihop över alla de utlevade människor, som där hade 

sina hem. Men långt borta, på andra sidan jordens klot, låg Nya världen, som var nyss upptäckt och 

befolkad. Nya världen var ung och färsk och ull av rikedomar och härligheter av alla upptänkeliga slag. Och 

de som där var bosatta, det var unga och raska och kvicka människor, som hade hela livet framför sig. Nya 

världen var befolkad av de djärvaste och klokaste människorna från den Gamla: De som hade rest ifrån 

sina herrar och husbönder i hemorten. Den var befolkad av alla dem som ville vara fria, av dem som inte 

ville lyda under några husbönder. Till Nya världen utflyttade alla de som i hemlandet var arma och 

betryckta alla de som i sina hemorter var pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade 

och olyckliga. Den som inte kunde förlika sig med sin lott i Gamla världen flyttade över till den nya.128  

 

Utvandrarnas Robert har en dröm om frihet, en frihet från verklighetens krav. Men precis 

som för Platon finns det för Robert ett land bortom verklighetens krav; bortom de psykiska 

och fysiska fakta vi omger oss med: ”[d]et finns en värld av varaktiga former, ideella 

strukturer eller, som man vanligen brukar uttrycka saken, idéer”.129 Det är detta Platon 

menar med ”det synliga och det tänkbara”.130  

 

                                                           
126 Ibid. 
127 För citatet se not 110. 

128 Moberg, s. 76f. 

129 Aspelin, s. 96. 

130 Platon, 510 d. 
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Gestaltning av Platons idélära är inte litteraturhistorien obekant; som George Henrik von 

Wright uttrycker det i Humanismen som livshållning och andra essayer (1979) behöver det 

”knappast sägas, att denna tematik för människans tänkande inte förblivit outnyttjad. I mera 

än 2000 år har den varierats i den stora dikten”.131 Detta eftersom platonismen lämpar sig väl 

för gestaltning av idéerna och ”[d]et har ofta påpekats att den hållning gentemot idévärlden 

som Platon intar i sina skrifter har en tydligt religiös prägel”.132 Också Utvandrarna präglas 

av religionen. Men liksom Robert äger två böcker med två olika världar – en världslig och en 

andlig – finns för Platon också två världar. Den ena består av idéer om ting, den andra av 

idéer om det faktiska och bokstavliga. Det går således att genom Utvandrarnas berättelse 

tolka Platons idélära religiöst – men idéläran handlar förstås inte om kristendomen, eftersom 

kristendomen inte existerade under Platons tid (inom nyplatonismen fanns dock filosofer, 

exempelvis Augustinus, som aktivt sökte förena Platon med kristendomen). Den andliga 

världen, vilken man klänger sig fast vid i hopp om att göra den outhärdliga verkligheten mer 

uthärdlig och meningsfull, kan liknas vid den grumlade grottliknelsen. Den andliga världen 

är präglad av kunskap och ett annat sorts ljus än det världsliga och gör livet – om än till en 

början bländande svårt – mer förnuftigt och betydligt mer greppbart då meningen inte måste 

tolkas fram. Den andliga världen är bokstavlig och det man ser är det sanna. Om den andliga 

världen (den Nya världen, Amerika, idévärlden) består av unga, raska och kvicka människor, 

är detta den rådande sanningen, och behöver inte tolkas som skuggor gör. 

 

3.3. Avslutande ord 

Sammanfattningsvis kan sägas att Platonalluderingarna i Utvandrarna inte genomgående 

bör ses som direkta eller indirekta citat, även om många allusioner på gottliknelsen och 

Platons idélära har föreslagits i detta arbete. Man skulle istället kunna tala om dolda 

hänvisningar till Platons lära om sinne- och idévärlden. För den som är bekant med idéläran 

blir Utvandrarna tack vare hänvisningarna mer effektfull; att det filosofiska budskapet finns 

insprängt i verket berikar läsningen. Romanen för fram Platons filosofiska semantik på ett 

skuggat och subtilt vis. Med hjälp av den intertextuella metoden har det mångfacetterat 

associativa i Utvandrarna gjort det platonska resonemanget möjligt. Men romanen gör inga 

konkreta försök att visa sig som filsofisk text, utan är sin egen. De funna intertexterna 

från Staten är inte endast spännande och klarsynta – i Utvandrarna får alluderingarna en ny 

funktion: Vilhelm Mobergs roman skulle kunna läsas som en litterär skildring av Platons 

idélära.   

 

                                                           
131 Georg Henrik von Wright, Humanismen som livshållning och andra essayer, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1979, s. 31. 
132 Thomas A. Szlezák, Platon & läsaren, Atlantis, Stockholm, 1999, s. 151. 
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Litteraturen har samma strävan som utbrytarfiguren i Platons grotta och Ljuders sockens 

utvandrare: litteratur handlar om att skriva sig eller läsa sig ut ur grottan, att nå verkligheten, 

sanningen. Men eftersom en enhetlig sanning är ouppnåelig måste man, som Karl Oskar 

säger: ”sätta till sina krafter så mycket en kan och försöka nyttja sitt förstånd och göra så gott 

en begriper, efter moget betänkande”.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133

 Moberg, s. 324. 
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