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1. Inledning 

 
 

1.1 Kort karakteristik av författarskapet 

 
I Torgny Lindgrens litterära värld är miljön ofta realistisk och igenkännbar; inte sällan tar 

handlingen plats i Västerbottens inland i en tid som passerat, ibland för några decennier sedan, 

ibland mer. I denna strävsamma miljö, befolkad med hårt arbetande människor, låter Lindgren 

mer eller mindre fantastiska skeenden utspelas, händelser som människorna tycks acceptera utan 

att förvånas. De verkar snarare införliva dem med de villkor de lever under. Det typiskt 

lindgrenska är, att även om författaren ofta utsätter sina litterära gestalter för mycket tunga öden, 

skildras ändå allt med en sorts knappordig men påtaglig ömhet. Denna ömhet omfattar även de 

personer som begår onda handlingar mot sina medmänniskor, �det handlar om att kunna känna 

medlidande med den människa som drabbats av ödet att vara ond�, som Lindgren själv uttrycker 

det (Sidenbladh 1989). Dessutom, mitt i eländet, gnistrar den kärva, tvära humorn. Lindgren 

förmedlar bilder av att livet är tungt och svårt men att det också innehåller stunder av ljus och 

glädje.  

 

 

1.2 Den ifrågasatta verkligheten och det teologiska perspektivet 

  
I sin avhandling Livsmodet i skrönans värld (1993) analyserar Ingela Pehrson Lindgrens tre 

romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset. I ett av de samtal som Pehrson och 

Lindgren förde i samband med detta arbete skriver Pehrson att han förklarade "att han alltid sett 

med ett slags misstro på den empiriska verkligheten. Den verklighet och sanning som kanske 

finns, är oåtkomlig för vår rationella kunskap, och det enda kunskapsorgan som kan uppfatta den, 

är tron. Lindgren framhöll att det går en skiljelinje mellan författare som har ett oproblematiskt 

förhållande till den empiriska verkligheten, och sådana som misstror sina sinnens vittnesbörd. De 

förra skriver realistiska romaner, de senare - till vilka han själv räknar sig - blir absurdister och 

skriver gärna �metaforiska skrönor�" (Pehrson 1993:276). Och visst, medan man roas och oroas 

av Lindgrens texter börjar man ganska snart ana att Lindgren vill något mer än att berätta en 
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sällsam historia; något annat i texten pockar på att bli sett och begrundat. Det framstår allt 

tydligare att de märkliga händelserna, det säregna, ofta typiserade persongalleriet och de 

underfundiga formuleringarna är ytan av en text som på djupet bär på existentiella 

frågeställningar.  

Läser man någon eller några av de intervjuer Lindgren gett eller någon av hans romaner 

från framför allt 80-talet och framåt är det uppenbart att Lindgrens frågor om människans 

existens och levnadsvillkor växer ur en teologisk mylla. Det finns en bild av att Lindgrens tidiga 

produktion var mer politiskt och samhälleligt inriktad och att han först senare började intressera 

sig för religiösa frågor, men om det säger han: "Det är en missuppfattning, jag har alltid varit mer 

religiöst intresserad än politiskt. Redan innan jag skrev Ormens väg på Hälleberget fanns det 

bibliska motiv i mina böcker. Det var bara ingen som upptäckte det - inte kritikerna och inte 

heller alltid mina läsare" (Schueler 1994:20). Men även om folk inte uppmärksammade det då, är 

det svårt att undgå idag och det teologiska perspektivet är därför en tämligen självklar 

utgångspunkt när man söker förstå mer av Lindgrens texter. 

 

  

1.3 Individens livsvillkor; determinismen och den fria viljan  
 
I många intervjuer ger Lindgren uttryck för sin motvilja mot alltför stränga �ismer med ett 

ensidigt tänkande, där språket korrumperas genom att förenkla en komplicerad värld. Budskapet 

blir fördummande; människor tilltalas som en stor, likartad flock där alla enskilda individer 

förväntas tänka likadant. Lindgren kommenterar det i en intervju sålunda: �Förintandet av 

individen är det mest upprörande av allt som sker nu� människor reduceras till kollektiv. För oss 

som växte upp i de där landskapen som inte var så helvetes befolkade var det lättare att se 

storheten i den enskilda människan. Om du står vid tunnelbanan under rusningstrafiken i 

Stockholm, är det väldigt svårt att se hur storartad varje individ är. Egentligen är det ju om detta 

som all konst skall handla� (Karlsson 2000:10). 

Och Lindgrens konst handlar om människan. Hans gestalter skildras aldrig i någon sorts 

kollektiv massa, de står alltid fram som enskilda, särpräglade individer med ett slags ensamhet 

eller tomhet omkring sig. De kan visserligen leva i någon form av gemenskap, men ändå finns 

där alltid en existentiell ensamhet, den ensamhet varje människa trots allt bär på. Personerna är 

inte psykologiskt utmejslade i egentlig mening, snarare tycks de representera en livshållning, och 
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Lindgren söker ständigt att åskådliggöra människans livsvillkor i en värld skapad av en gud vars 

väsen är onåbart för människan.  

Huruvida människan lever under determinismen, det förutbestämda skeendet, eller har en 

fri vilja är en av de grundläggande frågorna inom den västerländska filosofin och inom kristen 

teologi, och den fråga som genomsyrar Lindgrens författarskap. Han har själv, i olika intervjuer, 

gett en tydlig bild av att hans skrivande är hans kamp mot bilden av människan som en 

deterministiskt styrd varelse:  �Determinismen är en stor frestelse för mig, och när jag skriver 

söker jag förtvivlat efter den frihet som ska kunna bryta cirkeln [�] Men determinismen kontra 

den fria viljan är ett fruktansvärt problem som aldrig kommer att kunna lösas, en bakgrund mot 

vilken människan tecknar sig� (Lekander 1984). I en annan intervju säger han: �Själva kärnan i 

det jag skriver är ett försök att finna och formulera en icke-behavioristisk och icke-mekanisk 

människouppfattning. Människans liv är heligt. Människan själv är större än sitt öde� (Schueler 

1984:15). Den behaviorism Lindgren här vänder sig emot är en variant av en determinisk 

åskådning: ett sätt att se på människans handlande som styrt av de naturlagar hon lyder under, 

människan som varandes endast en biologiskt betingad varelse som �låter sig förklaras utifrån 

naturens intentionslösa och mekaniska förlopp� som Ingemar Friberg skriver i sin essä Problemet 

att vara sig själv. Efterföljelsens tematik i Torgny Lindgrens roman Hummelhonumg (Friberg 

2000:65).  

I intervjun med Schueler kommenterar Lindgren ytterligare sökandet i sitt skrivarbete 

med orden: �En roman är en undersökning. Vi föreställer oss att det finns någon sorts sanning 

och vi tror att det finns en sanning utanför undersökningen. I själva verket finns antagligen ingen 

sanning, bara undersökningen� (Schueler 1984:14). Så även om Lindgren inte finner några sanna 

och allmängiltiga svar i sina romaner undersöker han ständigt människans möjligheter till att vara 

en fritt handlande varelse; inte styrd endast av naturlagar, inte fånge i en deterministisk 

ödesmekanik.  

I sin essä gör Friberg en framställning av hur Lindgrens i litterär form klädda tankar kring 

människans livsvillkor är kopplade till en kristen livsåskådning. Han skriver att Lindgrens 

författarskap förefaller �möjligt att inordna i en etablerad teologisk diskussion kring arvsyndens 

eskatologiska innebörd och arvsyndens betydelse för våra möjligheter att utföra fria och 

moraliskt goda handlingar� (Friberg 2000:70f.). I denna diskussion är kärnan frågan om 

människan är oförmögen till att bryta med sitt, genom syndafallet,  förutbestämda öde att leva ett 
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liv i synd; finns det alls någon möjlighet att såsom en fri människa frigöra sig från sina synder? 

 Determinismen Lindgren talar om i citatet tidigare förefaller stå i nära släktskap med 

dessa tankegångar och den innebär alltså att människans liv är en upprepning, att, som Friberg 

formulerar det, �människan mekaniskt och själlöst följer syndens väg� (Friberg 2000:71). Denna 

människoödets förbannelse kan, enligt kristen teologi, endast brytas av evangeliet, där Kristus 

med sin död och uppståndelse gjort det offer som befriat människorna från att tvångsmässigt följa 

syndens väg. I stället föreligger nu henne en möjlighet till ett fritt val: ett liv i Kristus efterföljelse 

som fri och moraliskt handlande varelse eller - fördömelse.  

Resonemanget om determinismen eller ett liv i Kristus efterföljelse griper in i frågan om 

Gamla Testamentets gudstro jämfört med Nya Testamentets.  Lindgren har sammanfattat sin syn 

på de båda testamentena enkelt och grundläggande: �Moralen i Gamla Testamentet är baserad på 

rättfärdighet och nödvändigheten att hålla de tio buden. Moralen i Nya Testamentet bygger på 

kärlek och förlåtelse� (Schueler 1984:15). Enligt de kristna teologernas syn har alltså en 

utveckling av människans religiösa möjligheter skett från den gammaltestamentliga relationen 

mellan människa och Gud, då den enväldige Gudens lag råder och människan utan eget val skall 

underkasta sig denna lag och lyda Guds bud. För att åter låna en formulering av Friberg: 

�Människans tro är byggd på lydnadens påbud och bär prägel av mekanik och 

determinism�(Friberg 2000:74). Därefter sker, i och med Kristus offergärning, ett brott med den 

gamla lagen och därmed är en förnyelse av relationen mellan Gud och människan möjlig, där 

människan i frihet och av eget val kan bygga en relation med Gud som bygger på ömsesidig tro 

och tillit. 

Det är väl bekant att Lindgren hämtat mycket av inspirationen och stoffet till sina 

berättelser från Gamla Testamentet; han har i otaliga intervjuer vittnat om den stora betydelse för 

hans författarskap den berättartradition som fanns i hans hembygd haft, en tradition vars historier 

ofta hämtades från Gamla Testamentets mustiga berättelser (se till exempel Schueler 1984:12.). 

Med kunskap om detta parat med att han är bekännande katolik, och med stöd i ovan förda 

resonemang, är det inte förvånande att finna att Lindgrens texter ofta, om än med tämligen 

mångtydiga metaforer, beskriver en rörelse i människans liv. Det är en rörelse som går från ett liv 

i en lydande, gammaltestamentlig tradition till ett annat sorts liv, där individen har en frihet i 

tankar och val. Det är vad man skulle kunna kalla ett liv i nytestamentlig anda.  
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1.4 Den mångtydiga Lindgren 

 
Det går inte att dra en helt entydig slutsats, att komma fram till ett budskap levererat av 

Lindgrens texter, snarare inbjuder de till många tolkningar och kan betraktas ur många 

infallsvinklar. Själv har han förklarat arbetet med sina flerbottnade texter bland annat enligt 

följande: �En synbarligen enkel berättelse rymmer så förskräckligt många möjligheter, som 

skrivare har jag en möjlighet att bearbeta några av dess inneboende konflikter. Inte så att jag 

blottar innebörden i berättelsen utan snarare visar på fler innebörders möjliga existens� (Schueler 

1984:14). Detta arbetssätt är naturligtvis en följd av hur han betraktar världen. Man brukar säga 

om Lindgren att han är en författare som använder sig av ironi som berättarteknik, en teknik som 

han kommenterar sålunda: �[Ironi] är ett missförstått begrepp. Första gången jag tog till mig det 

var vid läsningen av Thomas Mann. Hos honom är det så uppenbart inte ett konstgrepp, inte ett 

skämt utan ett sätt att ständigt se tillvaron från olika håll� (Schueler 2005). I ett radioprogram 

skall Lindgren mer utförligt ha förklarat vad han anser ironi vara: �Ironin är konsten att säga det 

ena och mena det andra. Och att säga det därför att man insett att det verkligen förhåller sig så, 

både på det ena och det andra sättet, samtidigt och överallt��Ironin bygger på insikten att 

allting har två sidor. Att ondskan inte kan finnas utan kärleken och godheten, att fulheten inte kan 

existera utan skönhetens sällskap, att lögnens baksida är sanningen� (Pehrson 1993:181). Med ett 

sådant synsätt är det av lätt insedda skäl svårt att hitta fixa värderingar och det motsägelsefulla 

blir mer regel än undantag: motsatser ställs ju inte mot varandra där den ena utplånar den andra, 

utan de står i ett beroendeförhållande till varandra. Lindgrens värld är en värld av �både och� 

snarare än �antingen eller�.  

Om allt som existerar och allt som sker, präglas av detta mångtydiga och dubbla, hurudan 

är då Herren - alltings upphov? I Lindgens roman Bat Seba dyker denna fråga gång på gång upp - 

�Hurudan är Herren?�  - och vid varje svar uppstår en ny bild av Gud. Lindgren har förklarat att 

hans förhoppning med romanen är att �många olika gudsbilder ska kunna adderas till varandra så 

att man till sist ser honom så mångtydig som det över huvud taget är möjligt att se honom� 

(Schueler 1984:16). Lite längre fram i samma intervju formulerar han sig mer tillspetsat 

angående Guds väsen: �Påståendet att Gud är god är kvalificerat nonsens, det inser alla som 

sysslat med religion. Frågan är ju hur tillvarons ondska förenas med det som brukar kallas Guds 

godhet� (Schueler 1984:16). Så Lindgrens gudsbild är, i analogi med hans världsbild, svårfångad. 
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Det finns ingen entydig gudsbild; Gud låter sig bara beskrivas genom mångfalden och 

motsättningarna, tillvarons myller.  

 

 

1.5 Livslögnen och nåden 

 
Lindgrens senaste roman Dorés bibel (utgiven våren 2005) avslutar den triptyk som inleddes med 

Hummelhonung och fortsattes med Pölsan. I intervjuer framkommer att Lindgren anser att ett 

viktigt tema i alla tre är förhållandet mellan livslögner och nåd (se till exempel Schueler 2005).  

Nåden är ett centralt begrepp inom den kristna traditionen. Det är Guds nåd som gör 

människans oförtjänta frälsning möjlig och den är därmed ett uttryck för Guds villkorslösa kärlek 

till människan. Nåden är alltså Guds rörelse mot människan, en Guds utsträckta hand; den bryter 

med den gammaltestamentliga gudsordningen som ovan berörts, den att människan utan fri vilja 

har att foga sig i den enväldige Gudens lag. För Lindgen är nåden central för hans livssyn, 

besläktad eller kanske besjälad med kristendomens gängse nåd-begrepp, men samtidigt mer 

mystisk och med en vidare applikation: "Nåden är den kraft, den energi som håller oss uppe. Som 

förmår oss att genomföra våra liv, den trotsar tyngdlagen. [�] För oss religiösa är nåden 

gudomlig, men jag är inte alls säker på att den behöver vara det� (Schueler 2005). Och Lindgren 

vill framhålla sin syn på denna hemlighetsfulla krafts nära släktskap med livslögnen: �Ibland är 

de för mig identiska� (ib.). Trogen sitt sätt att alltid betrakta allting från flera håll medger han att 

livslögner kan vara �farliga, rent fasansfulla�, men vill framför allt framhålla de goda 

livslögnerna: �Vi skulle inte klara oss utan livslögner. Om vi inte hade föreställningen att vi är 

goda människor skulle det inte gå att leva i vårt samhälle. För om man tror att man är god, då 

beter man sig så�. En livslögn kan vara produktiv, nyttig och göra oss kapabla att i vår tur älska 

andra� (Åberg 2005). Livslögnen som nåd, som det som bär oss genom livet: en Lindgrensk 

paradox. 
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1.6 Metafiktion 

  
Metafiktion innebär att det i det litterära verket finns passager som för läsaren skingrar illusionen 

av att den litterära världen är en verklighet och som därmed påpekar att textens värld är artificiell; 

en skapelse blott och bart av ord.  I sin avhandling Självironi, självbespegling och självreflexion: 

den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning ger Bo G Jansson två exempel på hur detta 

kan gå till: personerna i verket kan ge intryck av �att vara medvetna om att de själva är fiktiva 

romanfigurer� (Jansson 1990:19), eller så kan författaren själv uppträda i sin egen fiktiva värld 

och blanda sig i sina skapade personers göranden och låtanden (Jansson 1990:25). Jansson 

beskriver effekterna av sådan berättarteknik sålunda: �Metafiktiv prosa problematiserar 

förhållandet mellan författarjaget och hans text å ena sidan och den utomtextliga verkligheten å 

den andra. Dessutom ifrågasätter denna typ av diktning tendentiellt verklighetens objektiva 

existens� (Jansson 1990:18). 

Med tanke på Lindgrens ovan citerade uttalande om hans tveksamma inställning till den 

empiriska verkligheten och hur denna inställning präglar karaktären på hans författarskap, är det 

föga förvånande att finna metafiktiva partier i hans romaner och noveller. I till exempel romanen 

Ljuset visar Pehrson i sin avhandling hur de återkommande metafiktiva dragen turnerar bokens 

idéinnehåll om skrönans lögner och inneboende sanning (Pehrson 1993:273ff.).   

 
 

1.7 Syfte 

 
Man finner alltså att Lindgrens romankonst är ett försök att upprätta alternativ till determinismen 

och en mekanisk människosyn. Skrivandet är hos honom en akt av frihetssökande och i detta 

sökande gestaltar han människors öden i världar som visserligen är bekanta, men samtidigt ofta 

inte underkastade denna världens lagar. Om Lindgren, som nämnts, ser med misstro på den yttre 

verkligheten sådan vi uppfattar den och hans skrivkonst fyller sådana allvarligt syftande uppgifter 

hur kan då detta gestaltas mer specifikt i hans böcker? Det vill säga, hur tematiseras begreppen 

�dikt� och �verklighet� i de av Lindgrens romaner som har en eller flera personer som själva 

ägnar sig åt diktande, alltmedan de lever i vad som kallas för romanens verklighet? När man 

dessutom har vetskap om att han även gärna använder sig av metafiktion för att belysa 
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problemställningar kring fiktion och verklighet, synes denna undersökning än mer givande.  

I romanen Pölsan är det tydligt att dessa frågor är väsentliga för berättelsen: frågan om 

verklighet kontra dikt, vad som är påhittat, vad som är sanning och vilken betydelse detta har 

återkommer ständigt. I romanen Till sanningens lov är frågorna om dikt och verklighet inte lika 

tydligt exponerade, de är mer intrikat gömda i mer eller mindre dunkla, i förbigående 

framslängda anmärkningar, men är, vid en närmare granskning, en sorts grund för det bygge som 

romanen utgör.  

Syftet med denna uppsats är alltså att presentera en tolkning av hur begreppen 

�verklighet� och �dikt� tematiseras i romanerna Pölsan och Till sanningens lov.  

Romanerna tolkas var för sig och tolkningen tar tar avstamp från de kristna 

åskådningsmodeller som behandlats i inledningen och som är centrala i Lindgrens författarskap: 

determinism kontra fri vilja, rörelsen från en gammaltestamentlig livsordning till en 

nytestamentlig.  

 

  

1.8 Tidigare forskning 

 
Den litteraturforskning som hittills utkommit om Torgny Lindgen brukar beskrivas i termer av 

sparsam, men den tycks befinna sig i sakta med stadig tillväxt. 

 I Bo Larssons Närvarande frånvaro (1987) ägnas ett kapitel åt Torgny Lindgen, i vilket 

Larsson strävar efter att beskriva Lindgrens tematiska huvudlinje i sitt författarskap. Han finner 

den handla om människans plats i tillvaron, hennes förhållande till en skapare vars mångtydighet 

och outgrundlighet blir onåbar, ogripbar för människan, samtidigt som hon måste förhålla sig på 

något sätt, då �Gud är tillvarons ofrånkomliga grundval� (Larsson 1987: 252).  

 Ingela Pehrsons doktorsavhandling Livsmodet i skrönans värld. (1993) där hon studerat 

Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset har hänvisats till i ovan förda resonemang. I sin 

tolkning använder hon sig av filosofisk/teologisk litteratur, av till exempel Thomas ab Aquino, 

Kierkegaard och Böhme och påvisar samband mellan deras � och förvisso även andras - idéer och 

Lindgrens verk samt hur hans texter kan läsas som en dialog med Bibeln och dess skilda 

uttolkare. Ingemar Fribergs essä Problemet att vara sig själv. Efterföljelsens tematik i Torgny 

Lindgrens roman Hummelhonung (2000), har med sitt resonemang om determinism, efterföljelse 
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och den fria viljans problem kopplat till Lindgrens författarskap åberopats i ovanstående text. I 

essän framställer Friberg en analys av Hummelhonung ur ett upprepande � efterföljande 

perspektiv där utgångspunkten för hans läsning är �grundstrukturen i den hegelska filosofin�, då 

dennes dialektik, menar Friberg, haft avgörande betydelse för framställningen av kristendomen 

(Friberg 2000:73). Anders Annikas undersöker i sin C-uppsats Till lögnens lov (2002) hur 

förhållandet mellan lögn och sanning gestaltas i sex av Lindgrens verk, nämligen Merabs 

skönhet, Legender, Ljuset, Till sanningens lov, Hummelhonung och Pölsan. Han finner att varken 

lögn eller sanning har något försteg framför den andra, de har samma existensberättigande; 

�lögnerna, falskheten och oredan� tillhör oundgängliga delar av tillvaron i texternas �lov till 

mångfalden� (Annikas 2000:30). Anrop och ansvar (2002), av Anders Tyrberg behandlar 

kommunikationen mellan författare och läsare och i dess kapitel om Torgny Lindgrens 

författarskap analyseras framför allt Ljuset och Hummelhonung. Tyrberg framhåller Kierkegaards 

men framför allt Böhmes betydelse för Lindgrens tankevärld. Han hävdar också att genomgående 

i Lindgrens författarskap är den paradox som säger att världens förvirrande oreda och mysterium 

endast kan gestaltas genom den �ordnande konsten� och endast där kan �livets mysteriösa och 

obegripliga sidor kommuniceras� (Tyrberg 2002:335). Magnus Nilsson påvisar i sin 

doktorsavhandling Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från 

Skolbagateller till Hummelhonung (2004) hur användandet av den mångfasetterade ironin i 

mångt och mycket bidrar till texternas många tolkningsalternativ. I avsnittet Den ironiska 

falskheten behandlar han Till sanningens lov och framställer där dess intrikata förhållande till 

äkthet och sanning. Under läsningen, som sker mot bakgrund av Schopenhauers idévärld, 

framhåller Nilsson också hur Lindgens text både influerats av och tar avstånd från den 

pessimistiske filosofens teser.  
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2. Pölsan  

 

 
2.1 Introduktion 

 
En av romanens huvudpersoner är en notisskrivande man i Västerbottens inland. Vid romanens 

början har han under några års tid arbetat med att från sina hemtrakter rapportera om människor 

och händelser till en tidning vars säte ligger i staden vid kusten. Det är vinter år 1947 och 

notisskrivaren står i köket och skriver på en just påbörjad notis. Men strax därpå blir han avbruten 

i sitt arbete och kan inte förrän efter en rundlig tid återuppta sitt skrivande. Det har då passerat en 

53 år lång period av icke-skrivande, en period som romanen bara nämner på några rader.  

Notisskrivaren fortsätter alltså med sin notis där han blev avbruten och den växer 

efterhand till en berättelse om folkskollärare Lars Högström, tidigare tuberkulossjuk men numera 

immun, och Robert Maser, före detta framstående nazist i Tyskland, nu handelsresande i textilier, 

och deras pölsprovarresor i Västerbottens inland i slutet av 40-talet. 

Romanen är sålunda uppbyggd av två berättelser som läsaren omväxlande tar del av: 

ramberättelsen med notisskrivarens liv och leverne på äldre dagar på det kommunala hemmet 

Solsidan, och den berättelse han skriver om pölsprovarna och människorna i deras omgivning och 

de häpnadsväckande öden dessa människor går till mötes.  

Notisskrivaren, som långt in i boken saknar namn och endast omnämns som han, kan ses 

som ett alter ego till Torgny Lindgren; en man som diktar om Västerbottens inland och vars 

åsikter om liv och skrivande man finner stå i väl överensstämmelse med författarens egna. 

Dessutom har de båda haft lungtuberkulos.  

Notisskrivarens liv skildras av en osynlig och allvetande berättarröst och likaså är den 

historia han själv berättar skriven i denna form.  

Anledningen till notisskrivarens långa skrivuppehåll - under vilket han inte skriver ett 

endaste ord, inte ens sin egen namnteckning -  är det brev som han mottar när han just påbörjat 

notisen. Det är tidningens chefredaktör som skriver till honom. I brevet förbjuder chefredaktören 

honom inte bara att hädanefter författa notiser, han förbjuder honom att överhuvudtaget skriva 

någonting. Den upprörde chefredaktören har nämligen funnit att allt som notisskrivaren dittills, 

under flera år, rapporterat till tidningen från de trakter som han bevakar har varit - påhittat. �Vi 
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har därvid funnit att Era notiser, enkelt uttryckt, fullständigt saknar bakgrund. Den verklighet 

som Ni tillsynes beskriver är helt simpelt inbillad, uppdiktad och obefintlig [�] De personer som 

Ni låtit födas, fira födelsedagar, ingå äktenskap och i vissa fall också avlida, har aldrig levat på 

jorden [�] De byar där Ni låtit Era människor leva och dö finns inte, dessa byar som så 

uppenbart ligger inom vårt spridningsområde, de har aldrig funnits på någon karta� som han med 

skärpa formulerar det1.  

För läsaren framstår sålunda den berättelse som notisskrivaren efter så många år fortsätter 

att skriva, med sina påhittade personer i påhittade byar, som en produkt av hans fantasi, medan 

däremot ramberättelsen med notisskrivarens liv är verkligheten - fast inom de fiktionens ramar 

som boken utgör.  

Fast riktigt så enkelt och entydigt är det förstås inte. Omedelbart efter genomläsningen av 

chefredaktörens brev, där en av slutklämmarna lyder "Verkligheten är till sin natur 

dokumentarisk" (s. 11) börjar berättelsens mångbottnade förhållande till verklighet och dikt göra 

sig gällande. Efter att notisskrivaren begrundat brevets innehåll reser han sig och bär in 

skrivpulpeten i skafferiet. Det är stående vid skrivpulpeten han författar sina notiser och det är 

Elon Persson i Lillåberg som snickrat den åt honom. Men Lillåberg existerar inte, det har 

chefredaktören med eftertryck hävdat, och därför knappast Elon Persson heller.  

Vad menar då notisskrivaren med att skriva om påhittade människor och händelser till 

tidningen? Att förmedla dikt och inte verklighet till tidningens läsekrets? Detta är en fråga med 

ett  sammansatt svar och som därför kräver en viss utredning. I ett (argt) svarsbrev till 

chefredaktören, aldrig nedskrivet men många gånger formulerat, försvarar och förklarar 

notisskrivaren sitt notisarbete samtidigt som han anklagar chefredaktören för hans slappa, 

förenklade och ytliga syn på tidningsjournalistik och skrivande. Det oskrivna brevet innehåller 

många av notisskrivarens grundläggande tankar om tillvaron och de idéer han där redovisar 

speglas senare i boken i vad han säger och gör. I det följande kommer därför olika delar av hans 

brev och andra passager i boken att tillsammans utgöra underlag för slutsatser om hur 

notisskrivaren uppfattar tillvaron och hur han ser på sitt skrivande. Dessa slutsatser förklarar 

notisskrivarens agerande. För att resonemnagen ska framstå tydligare görs också en analys av vad 

notisskrivaren skriver, det vill säga av hans notis. Därefter framställs en tolkning av de psykiska 

och fysiska följderna av hans tänkesätt och agerande.  

                                                        
1 Lindgren, T: Pölsan. Stockholm 2002, s. 10. I det följande används sidangivelser inom parentes avseende denna upplaga 
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2.2  Notisskrivarens uppfattning av tillvaron 

  

2.2.1 Verklighet och dikt 

Chefredaktören talar i sitt brev om att det som står i tidningen måste "stå i absolut 

överenskommelse med den solida verkligheten [�] Den gode journalisten är en människa som 

med värdighet och stränghet och djupt allvar söker sanningen" (s. 9). Notisskrivaren genmäler: 

"Ni ställer fantasien mot sanningen som om de två vore oförenliga, ja som om de skulle strida 

mot varandra, som om fantasien icke vore en produkt av verkligheten" (s. 14). Verkligheten är 

alltså, enligt notisskrivaren, inte en motsats till fantasin; den ena beror av den andra och därav 

kan den ena kan inte utplåna den andra. Alltså, fantasin kommer ur verkligheten, står i 

beroendeförhållande till den. Och om fantasin är sprungen direkt ur verkligheten, hur kan man då 

påstå att verkligheten är detsamma som sanningen medan fantasin är lögn? 

Men notisskrivaren nöjer sig inte med denna rudimentära analys av sanningen utan 

fortsätter med att ytterligare utmana chefredaktörens syn på detta begrepp: 

  
Ni har inte förstått sanningens egentliga natur. Tillåt mig att citera den store filosofen Bolzano: 

Sanningen i sig har ingen verklig tillvaro, det vill säga är ingenting som finns till såsom något 

verkligt på något som helst ställe eller vid någon som helst tidpunkt eller på något som helst annat 

sätt. Visserligen har både kända och likaså blott tänkta sanningar en verklig tillvaro under bestämd 

tid i medvetandet hos den tänkande och vetande varelsen. De finns nämligen till som bestämda 

tankar vilka uppträtt vid en viss tid och upphört vid en annan. Sanningarna själva som bildar stoff 

för dessa tankar, alltså sanningarna i sig, kan man emellertid inte tillskriva någon tillvaro. (s. 24 f.)  

 

Det är inte den verklighet man har runt omkring sig, det man kan ta på, se eller höra, som är det 

sanna, som är sanningen. Sanningarna i sig är något abstrakt, ogripbart, det närmaste verkligheten 

de kommer är som tankar hos enskilda individer. Och det är ju sina tankar notisskrivaren arbetat 

med i sitt notisskrivande. Han har alltså skrivit sanningen, om än inte beskrivit verkligheten.  

I ett samtal om sitt skrivande med Linda, hans favorit bland vårdbiträdena på Solsidan, 

förklarar han att �[h]an skrev ur minnet, minnet är den enda verklighet som finns " (ss. 58 f.).  

Även här ger han alltså uttryck för sin tvivlande inställning till att världen sådan den gestaltas för 

honom är verkligheten -  det är hans tankar, hans minne, som är den riktiga verkligheten för 

honom. 

Man kan ju dock säga att minnet borde tillhöra verkligheten sådan vi vanligen känner den, 
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vara i beroendeställning till denna verklighet därför att där lagras - om än ofta i förvanskad form - 

det som verkligen hänt, men notisskrivaren tänker mer expansivt om sin verklighet än så: �Det 

som har varit är lika stort som det som aldrig har varit. Ingenting är orimligt� (s. 59). Och vid ett 

annat tillfälle, även denna gång i ett samtal med Linda, ger notisskrivaren ytterligare besked om 

sin uppfattning av minnet: "[Minnet] är ett hålrum i människan, där vad som helst kan rymmas. 

Där blandas det förflutna med det ickeförflutna och det gångna med det kommande� (ss. 44 f.). 

Så minnet är mer än en funktion för att registrera vad som faktiskt skett, minnets verklighet är 

mycket större än bara denna världs verklighet; minnet är vad som skett och allt som kunde skett, 

vad som finns och allt som kunde finnas. Minnet rymmer torra fakta och allsköns fantasi, både 

dikt och verklighet och allt detta betraktar notisskrivaren som sin verklighet och som han därför 

bör rapportera om. 

 

 

2.2.2 Nåden vs lagen, första omgången 

Notisskrivaren och chefredaktören står för diametralt motsatta uppfattningar om vad en tidning 

ska förmedla, dvs: vilken bild av världen som ska spridas till en läsande allmänhet. Och därmed 

har de lika skilda åsikter om hur journalisten, den skrivande människan, ska arbeta och tänka. 

Notisskrivaren anser att tidningens uppgift är att förmedla det andliga: �En tidning är en 

andlig företeelse. [�] Att ha ansvaret för en tidning är att ansvara för det andliga, det djupt 

mänskliga� (s. 15). 

Chefredaktören - mannen med en sådan oemotsagd makt att notisskrivaren i 53 år bundits 

till hans skrivförbud -  talar däremot om att det som står i tidningen måste "stå i absolut 

överenskommelse med den solida verkligheten" (s. 9). Han fortsätter med att journalistens 

�främsta uppgift är, i figurlig mening, att utplåna sig själv till förmån för fakta och för det 

autentiska och bevisliga" (ib.). Chefredaktören vill alltså att journalisterna skall leva helt i 

efterföljelse av verkligheten, de skall utplåna sig själva för att tjäna verkligheten, bundna att följa 

denna världs lagar och därmed utan tankens och själens frihet. Hans anställda, de som är 

beroende av honom, har bara att lyda hans påbud. Detta är ett synsätt som står i samklang med 

den gammaltestamentliga livsåskådningen och chefredaktören kan därmed ses som en företrädare 

för detta testamentes patriarkaliske, enväldige Gud. Relationen med skapelsens urkraft och 

yttersta sammanhang bygger på lydnad och efterföljelse och inte på nåd. 



 14

  Notisskrivaren å sin sida, hävdar att det är nåden som gör allting möjligt; citatet ovan, om 

minnet som ett outtömligt hålrum, fortsätter: �Och längst ner, i botten av det outtömliga minnet, 

finns den gudomliga nåden som gör att allt har kunnat hända och finnas, allt det förflutna och allt 

det som inte hänt eller funnits men som ändå är rätt och tillbörligt och kräver sin plats, allt som 

bärs upp av nådens grova näve" (ss. 44f.).  Enligt notisskrivaren är det alltså nåden som gör att 

minnet är större än verkligheten, att människans liv är större än verkligheten: ytterst förtröstar 

han på nåden som den kraft som gör hans levnad möjlig. Och eftersom det som han kallar sitt 

minne rymmer alla möjliga och omöjliga ingredienser, verklighet och dikt huller om buller och 

allt detta kan vara lika sant, rymmer följaktligen också hans liv allt detta. Med detta synsätt har 

han lämnat denna världs naturlagar: han underordnar sig inte ett mekaniskt biologiskt styrt 

levnadsmönster, hans liv är större än så. Han värnar sin fria vilja genom att själv bestämma sin 

världsbild och grunden för detta är hans förtröstan på nåden.  

 När så chefredaktören efter långt om länge dör (i en ålder av lite drygt 100 år) är 

notisskrivaren fri att åter skriva; att ge skepnad åt sin inre värld. Döden har alltså medfört 

befrielse för honom. Chefredaktörens liv och död styr över hans skrivande, det är chefredaktören 

som är den som nekat honom tillträde till dikten och som följaktligen försökt binda honom i 

världens lagbundna ordning. Men notisskrivaren har överlevt chefredaktören och övervunnit hans 

dom. Av de två sätten att se på livets villkor: nåden kontra lagen, har nåden vunnit, och i och med 

detta kan man säga att den gammaltestamentliga livsåskådningen övervunnits av den 

nytestamentliga. 

 

 
2.3 Notisskrivarens skrivarbete  

 
2.3.1 Notisskrivarens skrivakt 

Notisskrivaren skriver stående vid sin skrivpulpet, utan att låta armen vila mot skrivbrädet. Så 

gjorde han innan det långa skrivförbudet och så gör han nu, i den vördnadsbjudande åldern av 

107 år. Han säger själv att han skriver �så att säga i givakt� (s. 15). Arbetsställningen tyder på en 

djup respekt för skrivarbetet och den tillåter honom inte att slappna av: han måste hela tiden vara 

på alerten både kroppsligt och själsligt. 

Hade han verkligen skrivit det där brevet till chefredaktören hade han om sig själv skrivit: 
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�Den som däremot skriver utan samhällsställning � han väljer orden ohyggligt noga därför att 

han inte har något val, han skriver ur en varseblivning och ett skådande och ett allvar" (s. 14) och 

lite längre fram i brevet skulle han ha utbrustit: �Ni vet ingenting om det mod och den stolthet 

som en ur sitt innersta skrivande människa måste uppbåda. Och vidmakthålla. Inför sig själv. Och 

inför omvärlden" (s. 15). Tidigare drogs slutsatsen att notisskrivaren betraktar det han skriver 

som sanningen och att döma av dessa uttalanden skriver han alltså vad han ser, om den värld han 

ser inom sig. Dätill han skriver på djupaste allvar; skrivarbetet är både fysiskt och psykiskt 

krävande. Ja, det är mer än så: �[D]u inser inte att jag i själva verket anstränger mig till det    

yttersta, att jag samtidigt som mina krafter tillväxer förbrukar min kraft, dels rör jag mig i min 

egen kropp bakåt i tiden, dels tvingar mig tiden att skriva framåt�, som han förklarar för Linda (s. 

74). Det är inte bara hans själ som i och med diktandet vandrar genom tiderna. Skrivarbetet 

engagerar notisskrivaren så djupt, hela hans jag är så intimt förbunden med det, att han faktiskt 

upplever det som att hans kropp påverkas och måste följa med genom de tidsepoker han skriver 

om.  

I sitt imaginära brev säger notisskrivaren om Elon Persson, skrivpulpetsnickaren: "Han 

var en av mina människor." Och han fortsätter: "Det är för dessa människors skull jag skriver, de 

människor vilkas existens Ni förnekar. Ja, jag skriver för hela den bygd som blivit mig 

anförtrodd. Det är min oavvisliga plikt att försvara Avaberg, Inreliden, Lillholmträsk, Lillåberg 

och alla andra orter jag har ansvaret för. Visserligen kan det hävdas att mina notiser är sprungna 

ur en ödslighet för att inte säga tomhet som är outhärdlig, där såväl trottoarer som skyltfönster 

saknas. Men detta har nu varit min livsuppgift" (s. 16). När han nås av beskedet om 

chefredaktörens död låter han genast hämta sin skrivpulpet, ty �[h]an hade inget val, han måste 

fortsätta där han hejdats av chefredaktörens brev� (s. 20). För Linda förklarar han att det är så 

svårt och påfrestande att skriva att man inte bör tala om det, �[i] all synnerhet inte om man skrev 

av plikt, därför att allt annat vore försummelse, gränsande till underlåtenhetens synd� (ss. 58f.). 

Notisskrivaren skriver alltså bland annat för att undkomma en ödslighet och tomhet som han har 

svårt att leva med, men han känner också ett ansvar för den värld han skapat, för dem vars liv han 

börjat utforma. Och om det som inte hänt är lika sant som det som hänt är ju detta helt följdriktigt 

enligt notisskrivarens sätt att se. Ansvaret kräver naturligtvis att han skriver med djupaste allvar 

och koncentration; det går ju inte att slarva med människors livsöden.  

Men därtill har ju notisskrivaren en annan grundläggande plikt: att förmedla det andliga. 
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När han i brevet till chefredaktören skriver att det medför ett andligt ansvar att ha hand om en 

tidning säger han också: �En tidning är en andlig företeelse� (s. 15). Om tidningen är andlig, 

skriver alltså notisskrivaren andliga notiser; han tar sitt ansvar för att förmedla det andliga till 

läsekretsen. I samtalet med Linda, där han säger att han skriver av plikt fortsätter han  med att 

berätta om de villkor han arbetar under: �Det skulle hon veta att han ofta längtade tillbaka till 

ickeskrivandet och den vilda men ändå angenäma tomheten. Men han var tvungen att att leva 

annorlunda än han var och skriva något annat än han tänkte och tänka något annat än han 

egentligen förväntade sig� (s. 59).  

  Detta att notisskrivaren uppgår med hela sitt jag, med kropp och själ, i sitt skrivande, hans 

ord om �varseblivning� och �skådande�, och om hur han tvingas leva, tänka och skriva på ett 

annat sätt än han förväntar sig, samt att han känner ansvar för att tillföra läsekretsen andlighet för 

tankarna till en sorts profeterande, i linje med Bibelns profeter som sades tas helt i anspråk av 

Gud när de fick sina uppenbarelser och visioner. Notisskrivaren upplever att han tas i anspråk, 

något inom honom tvingar honom att förmedla sina inre bilder. Så, vad är det egentligen för notis 

som notisskrivaren skiver? 

 

 

2.3.2 Notisskrivarens notis   

Notisskrivaren berättar historien om Lars Högström, folkskolläraren som kommit till Avabäck, 

den av lungtuberkulos hårdast drabbade byn i Västerbotten. Han bor på övervåningen hos Eva 

Marklund, vars make Manfred är inlagd på sanatoriet. Lars Höglund har sökt sig till Avabäck för 

att han har ett hopp om att kunna sprida sin immunitet till de tuberkulossmittade.  

Till Avabäck kommer också Robert Maser, på flykt undan sitt förflutna som aktiv nazist 

under Andra världskriget i Tyskland. Robert Maser säger sig dock helt sakna minnen från sitt 

tidigare liv: �Han hade plötsligt vaknat upp som textilvaruhandlare här i Sverige. Varifrån han 

kom visste han inte� (s. 89).  

De båda männen blir efterhand vänner, och där, i Avabäck, drabbas de båda männen av 

pölsan. Den första pölsa de smakar är Eva Marklunds och vare sig Lars eller Robert har tidigare 

ätit något som de njutit av på ett sådant vis. Lars får av Eva höra att det utöver avabäckspölsan 

finna åtskilliga fler pölsor i trakterna och att alla dessa byapölsor har sin särskilda karaktär (s. 

49). Efter denna sin första bekantskap med pölsan grips Lars och Robert av en oemotståndlig 
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längtan efter mer pölsa, egentligen vill de jämt äta pölsa och de vill även pröva alla de där andra 

pölsorna. Så kommer det sig att de på Lars motorcykel tillsammans ger sig ut på sina 

pölsexkursioner till den ena västerbottniska byn efter den andra. Alla med högst njutbara pölsor 

och alla med pölsor som bara eggar deras begär i stället för att stilla det. Men Eva, som Lars så 

småningom försöker överföra sin immunitet till genom att dela hennes säng, är inte särdeles 

förtjust i deras besatta pölssökande i andra hushåll än hennes.   

I Avabäck finns också Bertil. Han framställs i berättelsen som en egendomligt anonym 

eller kanske undanglidande person; man får aldrig höra hans efternamn eller var han bor, och Eva 

presenterar honom med: �Det är bara Bertil� för både Robert och Lars. Bertil håller dem alla 

under uppsikt; i alla möjliga sammanhang dyker han plötsligt upp och avslöjar att han osedd varit 

där ett bra tag och hört det mesta som sagts. Bertil är skapad på ett märkligt sätt: han är exakt 

symmetrisk, hans båda kroppshalvor är exakta spegelbilder av varandra in i minsta detalj; även 

vårtan på pekfingret finns där på båda händerna. 

  Lars och Robert får veta att den yppersta pölsan av dem alla, den görs av Ellen i  

Lillsjöliden. Och till slut, efter många resor, kommer Lars och Robert till henne för att smaka den 

omtalade pölsan. Ellen är en ful, rentav frånstötande kvinna, med ansiktet vanställt av skrofler 

och med kroppen sned och ett bröst borta efter en olycka. Hon är smutsig och hennes kök luktar 

illa. Hon varnar dem för att hennes pölsa innehåller tuberkulossmitta, men de båda ivriga männen 

försäkrar henne om att de är immuna (Robert anser vid det här laget att Lars immunitet överförts 

även till honom) och därför kan äta av den utan risk. Och hennes pölsa saknar motstycke: �Ellens 

pölsa tycktes inte innehålla några enskildheter�.den var en harmonisk sammansmältning av 

okända råvaror, helgjuten och sig själv nog. Det fanns inte skäl att ställa några frågor om 

pölsan�man tog den till sig, man lät sig genomsyras av den, under tystnad och med högtidlig 

tacksamhet� (s. 189). När Robert Maser frågar henne vad en sådan pölsa är gjord av svarar Ellen: 

�Hon innehåller allting� (ib.).  

Och denna pölsa, denna sammansmältning av allting, vänder upp och ned på hela tillvaron 

för de inblandade personerna. Lars, starkt gripen av pölsan, frågar Ellen när de är ensamma, när 

hon ska koka pölsa nästa gång, och när det är dags, i oktober, beger sig Lars i hemlighet iväg till 

Lillsjöliden. Bertil berättar dock för Robert vart Lars åkt och Robert beger sig då åt samma håll. 

Men han åker inte ända fram till Ellens hus, han stannar i närheten och sätter sig så att han har 

utsikt över gården och ser vad som händer. Bertil å sin sida följer efter Robert och slår sig i sin 
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tur ned så att han har uppsikt över Robert. Bertil ser inte vad som händer på Ellens gård, han kan 

bara gissa sig till det av Roberts reaktioner.  

Under de dagar pölskoket varar ser Robert Ellen och Lars röra sig över gården, gå in och 

ut ur huset och allteftersom lägga ned olika ingredienser i grytan som står och puttrar utomhus. 

Robert rör sig inte ur fläcken under hela tiden men Bertil tar sig hem och får middag av Eva. För 

henne berättar han vad som försiggår och att han finner situationen outhärdlig: �Att vara hänvisad 

till enbart återskeendet av det omedelbara skeendet, att icke själv få se, att tvingas nöja sig med 

den seendes åtbörder!� (s. 202)  Efter andra dagen säger han till Eva: �Skammen att inte vara den 

som verkligen såg, att varsebli och förnimma endast i andra hand, att vara uttolkare i stället för 

seende, den smäleken kunde han inte längre bära� (s. 206). Bertil anser att det är Robert som 

spärrar hans väg, som har knuffat ut honom i periferin så att han inte längre är den som iakttar det 

faktiska händelseförloppet utan är reducerad till den skamliga positionen som uttolkare. Och på 

tredje dagen står verkligen Bertil inte längre ut: han lämnar sitt gömställe, rusar fram till den 

förbluffade Robert och sticker ihjäl honom med sina två slidknivar.  

Och om bara notisskrivaren hade fått möjlighet att avsluta sin notis hade han också skrivit 

om Lars Högströms död, hur han redan på tredje dagen av pölskoket började känna av en hetta 

och klåda i ansiktet och retningar i nedre luftvägarna. Och hur han kort därefter dör i 

lungtuberkulos.  

   Notisen visar sig vara evangelium: det är historien om Lars som Kristus; frälsaren som 

söker upp de sjuka för att bota dem. När Lars beskriver sin immunitet säger han om den att "... 

immuniteten var en kraft som verkade skyddande och bevarande och konserverande, den var en 

sköld och ett pansar, immuniteten höll de sina om ryggen och bistod dem ständigt och frälste dem 

från allt ont..... Här i Avabäck var han på sin rätta plats i rättan tid" (s. 51) . Det låter sannerligen 

som om Lars är ute på uppdrag av Gud, immuniteten är som Guds nåd och beskydd, en kraft som 

frälser honom från allt ont och som ska hjälpa honom att i sin tur frälsa andra. Och Kristus-Lars 

har en lärjunge: Robert som följer honom överallt och som fått del av hans immunitet. Därtill har 

Kristus-Lars ännu en nytestamentlig person vid sin sida: Marta, i gestalt av Eva Marklund som 

ser till att de får mat och som sörjer för deras övriga materiella behov. 

Lars och Roberts ätande av de olika pölsorna för tanken till en ritual; de gör det med en 

sådan högtidlighet, långsamhet och innerlighet. Vad är egentligen pölsan för dem? När Eva 

kommenterar Ellens pölsa förklarar hon att "[d]et var inte bara en byapölsa utan en ensam 
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människas pölsa. Den var ojämförlig" (s 49). Och när Lars frågar efter receptet på denna 

makalösa pölsa säger Eva att ett sådant recept inte vore möjligt: "Det kunde aldrig någonsin 

skrivas på papper, det finns en gräns för vad bokstäver kan säga!" (s. 50) Ellens pölsa är alltså 

förmer än dess beståndsdelar. Det går inte att skriva ned hur den ska göras, den går inte att 

upprepa av en annan människa. Eva tilläger: " [J]ag vill inte vara den som klagar. Vi får alla var 

nöjda och tillfreds med den pölsa som blivit oss given" (ib.).  Varje pölsa hänger ihop med sin 

skapare, sin speciella människa. Pölsan har blivit henne given liksom alla får sitt liv, sitt öde; den 

är en sammansmältning av kött och det unika i den människa som gör pölsan, den människans 

själ. 

Så detta i pölsan som har gripit Lars och Robert så till den milda grad, som gör att de så 

girigt söker pölsa efter pölsa, är andra människors själ och liv, andra människors erfarenheter. 

Robert som förnekar sitt eget liv, sina egna minnen, har ett hål inom sig som han törstar efter att 

fylla med andras livserfarenheter och Lars, som vill rädda människorna, vill vara delaktig av dem 

och deras innersta. Alla pölsor som de smakat utom Ellens har alltså varit byapölsor innehållande 

en sorts sammelsurium av människors själar, men Ellens pölsa har hon ensam satt sin prägel på. 

Hon, en ensam, sjuk människa kan i pölsan uttrycka hela sin själ och där koncentrera all sin gläje, 

fruktan, sorg och längtan. Pölsan blir hennes konstverk. 

När Lars och Robert läser receptet på pölsa i Stora Kokboken blir de djupt besvikna: 

�Efter en stunds sorgsen tystnad brast de ut i ett gemensamt hånskratt åt det ynkliga stycket 

prosa, som ju helt saknade lyftning och andlighet och som framförallt gav form åt en skriande 

brist på djupare erfarenhet� (s. 122). En riktig pölsas tillagning innehåller en portion djupt 

mänskligt mysterium som inte går att fästa i banala beskrivningar av ingredienser och 

tillvägagångssätt.  

Men när man läser vad Lars och Robert säger om pölsan väcks även andra associationer:  

 
I pölsan är allting möjligt. Den är bortom det ordnade och kultiverade samhället. Om livet har varit 

tomt och meningslöst och man möter pölsan, då säger man till sig själv: det finns trots allt en grund 

eller kärna eller mittpunkt i det omätliga och gränslösa, man är inte tvungen att ge upp. På samma 

gång, fyllde då den ene i, måste man medge att hon aldrig låter sig finnas i oåterkallelig beskaffenhet 

eller stöpning. Hon är oberäknelig och oförutsebar och tycks alltid visa hän mot något fullkomligt 

nytt. Alldeles, fortsatte den andre. Hon är substantiell men samtidigt undflyende, i samma ögonblick 

som man tror sig ha funnit henne måste man inse att den här pölsan bara är ännu en fingervisning eller 

en antydan eller utgångspunkt. (s. 174)  
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Talet om en grund eller mittpunkt i ett oändligt universum och att denna upplevelse inte låter sig 

fångas in, utan ständigt och pekar mot något alldeles nytt för tankarna till en sorts mystisk 

gudsupplevelse. Och om Ellens pölsa innehåller allting får de båda männen en förnimmelse av 

Gud, som innesluter allting. Samtidigt de får de också del av den ensamma Ellen. Pölsätandet blir 

en sorts mysterium påminnande om nattvardsritualen: att äta både Gud och människa i ett.  

 Anders Annikas, som ju i sin uppsats riktat uppmärksamheten på förhållandet mellan lögn 

och sanning i sex av Lindgrens verk, ett motivkomplex som är nära släkt med de begrepp som är 

föremål för denna uppsats analys, finner en annan parallell i Lars och Roberts tal om pölsan. I 

hans läsning blir utläggningen om pölsans väsen en för Lindgren typisk �diskussion om lögn och 

sanning och verklighet�, där man i citatet kan byta ut ordet �pölsan� mot till exempel �äktheten� 

(Annikas 2002:29). Som jag känner Lindgrens litterära värld är detta på intet sätt motstridande, 

utan �äktheten� och �Gud� är i mångt och mycket identitetiska begrepp, betraktade ur olika 

perspektiv. Gud är, trots sitt undflyende, motsägelsefyllda och för människan ogripbara väsen, 

tillvarons kärna; äktheten i tillvaron. 

När Lars återvänder till Ellen för att delta i hennes pölskok sker något mellan honom och 

Ellen. Alltmedan tiden går och koket framskrider blir Lars och Ellen mer och mer intima. Först 

sitter de bredvid varandra när de äter, men snart sitter de så tätt ihop att �deras händer och fingrar 

inte så noga behövde skilja en ena munnen från den andra� (s 205). Den första natten ligger Lars 

på köksgolvet men de följande nätterna ligger han vid Ellens sida i utdragssoffan.  

Likt Petrus som följde efter Kristus när han fängslades och som höll sig i närheten när han 

förnedrades och plågades av soldaterna, följer Robert efter Lars och övervakar honom under 

pölskoket. Kristi död och uppståndelse var en offergärning som varade under tre dagar enligt Nya 

testamentet och Ellens och Lars pölskok, som i sitt ceremoniella utförande tar sig offerliknande 

uttryck, varar också tre dagar. Det är Lars och hans immunitet, hans odödlighet, som offras under 

dessa tre dagar. När Ellen på tredje dagens kväll känner hur het Lars panna är undrar hon om han 

är sjuk. �Inte� svarar Lars. �Jag kan aldrig bli sjuk. Möjligen har jag blivit något het av pölsan� 

(s. 212). Ellen svarar att den här pölsan är likadan som fjolårspölsan, och den tålde han ju. "Jag 

har kommit den här pölsan så nära, säger [Lars]. Och blivit delaktig i den. Jag har tagit den till 

mig på ett annat vis" (ib.).  När Lars helt delar gemenskapen med en sjuk människa blir han 

dödligt smittad: ju mer han och Ellen uppgår i varandra, ju mer han får del av henne via hennes 
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pölsa och henne själv, desto mer måste han också dela hennes och människans livsvillkor: att 

leva utsatt och oskyddat, granne med döden. 

Och Bertil då, vem är denne Bertil som dödar Robert � liksom Petrus så småningom blev 

dödad -  i sin förbittring över att inte kunna inta sin vanliga position som den som övervakar. 

Bertil den allseende, som i sin symmetri på sätt och vis är omänsklig. Han förklarar för Lars hur 

han ser på vanliga, asymmetriska människor:  �Alla andra människor är sammansatta av två 

olikartade halvor� Två halvor som ofta motsäger och bekämpar varandra, ja som egentligen är 

oförenliga�Den vanliga människan saknar sammanhang och enhetlighet� (s. 82). Om sin egen 

gestalt säger han: �Jag råkade bli fullkomlig� (ib.). Bertil anser sig alltså vara utan de brister som 

vidlåter vanliga människor. Han säger att det är därför han har tagit på sig att bevaka bygden: 

�Du inser� att om man skapats sådan, då har man vissa plikter. Då måste man hålla ögonen 

öppna.� (s. 83).   

Men där kan nog finnas ytterligare en orsak. Bertil hyser alltså inga av de motstridiga 

känslor en vanlig människa måste brottas med. Det innebär ett fullständigt godkännande inför 

honom själv av allt han tar sig för; Bertil kan ju aldrig klandra sig själv eller rannsaka sig själv. 

Han säger också vid ett tillfälle: "Då förståndet mognar nöjer det sig med sig självt" (s. 129). � 

Bertil behöver ingen annan människa, han behöver aldrig dryfta något med andra, aldrig stöta och 

blöta något, aldrig försöka tolka motstridande känslor eller ge uttryck för dem i till exempel konst 

och musik. Tolkning är något onaturligt för Bertil. Det är därför han är så fixerad vid 

verkligheten, att registrera allt såsom det ter sig framför hans ögon och aldrig behöva tolka ett 

skeende i andra hand. Sammantaget, med sin uppfattning av att han inget annat behöver än sig 

själv för att förstå världen - en ytterst omnipotent jagbild - och med sitt allt övervakande öga, 

skapas bilden av Bertil som ännu en av bokens företrädare för den gammaltestamentliga guden. 

Det är en företrädare som känner sig alltmer undanträngd av Lars. Bertil trodde att han, om 

någon, skulle få dela Evas säng och i den gemenskap som uppstår kring de tre som bor i Evas 

hus, Lars, Robert och Eva, ingår inte Bertil. Vid ett tillfälle försöker han trycka tillbaka Lars 

genom att förmå honom att, som han formulerar det, inte ta på sig för mycket. Lars har nu redan 

tagit på sig både Eva och Robert, han kommer att tappa greppet. �Jag kan inte mista greppet, sade 

Lars Högström�Jag behöver inte ens något grepp� (s. 128). Lars företräder frihet - han är 

suverän, han behöver inget grepp - medan Bertil står för kontroll, en kontroll som han så att säga 

inte riktigt längre har kontroll över. Samtalet slutar med att Lars anklagar Bertil för att lägga sig i, 
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och Bertil svarar: �Jag lägger mig inte i [�] Jag är redan en del av allt som pågår. Jag är redan 

här. Jag var här från början� (s. 129). Och han som var där från början (liksom Gud var den som 

fanns från början) blir nu allt mer perifer, tills han till slut bara är en uttolkare och inte betraktare 

av ett viktigt skeende. En sådan omvändning av tingens ordning, det står han inte ut med. 

Notisskrivaren berättar en västerbottnisk frälsningshistoria, en berättelse om sökande efter 

Gud och efter andra människors själar, om givande och offer, om ett uppgående i en annan 

människa så att man förlorar sig själv, och om hur en företrädare för den gammaltestamentliga 

guden får ge plats för en Kristusgestalt. 

Den tomhet han finner så svåruthärdlig och som han besvärjer med sitt skrivande är både 

en avsaknad av människor och den tomhet som uppstår av en frånvarande Gud, en avsaknad av 

en Gud som vänder sig mot människorna och sträcker ut en hand, en nådens Gud. 

 

 
2.4 Hur notisskrivaren använder dikt och verklighet 

 
Romanen igenom fortgår korsningar över gränsen mellan världen i notisskrivarens berättelse och 

världen som utgör hans omgivande verklighet. Enligt chefredaktören skriver ju notisskrivaren om  

platser och människor som aldrig existerat. Ändå börjar personer och saker från notisen att dyka 

upp i hans yttre verklighet: Linda säger att Bertil fortfarande lever, gamla kläder som förefaller 

vara gjorda i just sådana märkliga material som textilvaruhandlare Robert Maser sålde kommer 

fram ur gömmorna, den tidigare omnämnda skrivpulpeten, snickrad av den sannolikt icke 

existerande Elon Persson används ju för fullt av notisskrivaren. Även självaste kommunalrådet 

känner igen händelser och personer från notisen då han får den återberättad för sig, och påstår 

också att somliga av dessa människor fortfarande är i livet. 

I hans liv och skrivna verk gestaltas alltså notisskrivarens uppfattning av att det inte finns 

någon klar skiljelinje mellan verklighet och dikt; de tycks inte vara åtskiljda utan förenade.  

Ett belysande exempel för att förstå hur notisskrivaren arbetar är hans skapelse Robert 

Maser. Notisskrivaren hävdar att Robert var en aktiv nazist under Andra världskriget som genom 

list och förutseende lyckades fly till Sverige när det stod klart för honom att Tyskland skulle 

förlora. I själva verket påstår notisskrivaren att Robert Maser är densamme som Martin Bormann, 

en faktisk historisk person. Martin Bormann var en hängiven och inflytelserik nazistisk politiker 



 23

som försvann under slutstriden i Berlin 1945 och om vars eventuella vidare öden det länge 

cirkulerade rykten.  

I slutet av boken stiger notisskrivaren dessutom fram ur sin egen notis; han är i själva 

verket Manfred Marklund, Evas make, som hittills knappt deltagit i berättelsen utan diskret 

funnits i bakgrunden på sanatoriet i Hällnäs där han behandlats för sin lungtuberkulos.  

Så, det tycks av allt att döma ha funnits en kringresande textilvaruhandlare i Västerbotten, 

Robert Bormann är en verklig historisk person, någon har uppenbarligen snickrat en skrivpulpet 

åt Manfred, Manfred själv har legat på sanatorium utan att riktigt veta vad som samtidigt händer i 

sin hemort och sitt hus. Av dessa små bitar av verklighet som Manfred känner till har han lagt sitt 

eget pussel. I notisskrivare Marklunds dikt är verkligen, som han själv i sitt brev uttryckt det, 

fantasin en produkt av verkligheten. Från verkligheten hämtar Manfred stoff som ger upphov till 

en ny värld, byggd av hans egna föreställningar.  

 

 

2.5 Nåden vs lagen, andra omgången  

 
Drygt ett halvår efter att Lars Högström försvunnit kommer Manfred hem till Eva och berättar att 

han nu är frisk. Ja, han är mer än frisk; han är immun. Han tycks lite omtumlad av sin nyvunna 

hälsa och förklarar för Eva att han �[k]änner sig liksom återuppstånden� (s. 214).  

Manfreds ordval för tankarna till Nya Testamentet där ordet uppstånden används på 

många ställen dels för att tala om hur Jesus återvänder till livet på tredje dagen efter sin död och 

dels för att beskriva hur de som tror på Jesus förkunnelse efter sin död ska få ett nytt, evigt och 

saligt liv i gemenskap med Gud. En gemenskap som enligt Nya Testamentets olika författare 

erbjuds människan endast på grund av Guds nåd. Att bli frisk blir för Manfred en parallell till 

Nya Testamentets budskap, en känsla av att en stor nåd visats honom och att han efter sin 

vandring i dödens skugga fått uppstå till ett nytt liv. Manfreds livshållning, som den tidigare 

beskrivits, tar form; nu är han övertygad om att det är nåden som gör hans liv möjligt och 

hädanefter förnimmer Manfred att livet är mer än vad sinnena ger besked om, att sanningen är 

något annat och något mer än den verklighet han ser omkring sig. 

Och denna insikt kräver ett uttryck: efter Manfreds hemkomst stundar stora förändringar i 

hans liv, Manfred kommer inte längre att arbeta på gården och i skogen utan ska hädanefter 
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skriva notiser åt tidningen och rapportera om vad som sker i hans hemtrakter. Han förklarar för 

Eva att denna omläggning beror på den förvandling han genomgått: "Då man har blivit immun, 

� då vet man att ingenting kan komma tillbaka. Nej. Det som nu ska börja, det är ett nytt liv, det 

nya livet" (s. 214). För Manfred är det nu möjligt att bryta med sitt hittillsvarande tillvaro och i 

stället i frihet forma åt sig ett nytt öde.  

(Begreppet frihet är ju här dock något tveeggat, bör tilläggas, eftersom Manfred också 

betraktar det som att han uppfyller sin andliga plikt. Men om än en plikt har han dock valt att vika 

in på denna väg i stället för att fortsätta med skogs- och jordbruket, för att levandegöra sin 

verklighet i sitt skrivande och föra ut den till andra.)  

Och i och med dessa beslut bryter Manfred upp från en deterministiskt styrd tillvaro: han 

lämnar den levnadslott han fötts in i och går som notisskrivare in i sin obegränsade värld; en 

verklighet som fortsätter rakt in i fantasin. I sin egen värld kan Manfred själv råda, de människor 

han tycker behövs kan han frambringa, och de händelser han finner riktiga och viktiga kan han 

låta utspelas. Denna värld styrs inte av vår världs lagar och biologiskt mekaniska skeenden och 

hans diktande utformas därför till ett alternativ till ett deterministiskt synsätt på tillvaron. Att 

förmedla detta förhållningssätt är en del av Manfreds andliga plikt; att framhålla en tillvaro som 

bygger på en övertygelse om nåden som den kraft som bär människan och att människans liv och 

existens därför är något mer än en förutbestämd kedja med händelser och skeenden. 

Och Manfreds egen existens tycks också befinna sig bortanför världens villkor, med 

kroppen befriad från de biologiska lagar människan annars är underordnad. Det har tidigare sagts 

att Manfred överlevde chefredaktören. Men Manfred gör mer än att bara överleva och bli mycket 

gammal, på ålderns höst slutar han dessutom åldras, ja, han tycks i själva verket föryngras; hans 

hår blir tjockare, hans naglar starkare, han sover bättre och vaknar varje morgon med stånd. Själv 

tänker Manfred att han faktiskt tycks överleva sin ålderdom och kallar sin existens tidlös. Fick 

Manfred verkligen evigt liv i och med sin återuppståndelse? Kan den livshållning som baserar sig 

på nåden - och som i hans gestalt övervann den lagbundna synen på människans villkor som 

chefredaktören representerade - rädda honom undan människans förutbestämda lott, att åldras 

och dö? 

 Men en sådan omkullkastning av livets villkor kan inte få fortgå i vår lagbundna värld. 

Personalen på Solsidan oroas av Manfreds ständiga skrivande och slutligen går Linda till 

kommunalrådet för att tala med honom om Manfred och hans notis. Följden blir att Manfred ännu 
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en gång i livet drabbas av skrivförbud: ett brev anländer i vilket kommunalrådet, med hänvisning 

till de kostnader för kommunen som Manfreds måttlösa skrivande medför, förbjuder honom att 

skriva något mer. Även detta Manfreds andra skrivförbud utfärdas av en man som beskrivs i 

termer som för tankarna till en allseende, allsmäktig gud. Linda säger om honom: "Och inte en 

fågel faller till marken utan att kommunalrådet vet om det" (s. 146), och kommunalrådet själv 

beskriver hur han betraktar relationen mellan sig och övriga kommunmedborgare med orden: 

"...det djupa ansvar jag känner för var människa som lagts i min hand" (ib.). Kommunalrådet är 

romanens tredje representant för den gammaltestamentliga guden och är därmed också han en 

företrädare för ett liv som bygger på lydnad och underkastelse under givna lagar och påbud. 

Notisskrivare Marklund får så även denna gång nöja sig med att endast i tanken formulera 

ett svarsbrev till den makt som förbjuder honom att utföra sitt uppdrag. I sitt tänkta svar till 

kommunen vill han kort påpeka vad som hände med några av de människor han skrivit om. Det 

är i detta andra oskrivna brev vi får veta att Lars dog av Ellens smitta och att Manfred Marklund 

kom hem frisk till Eva med nya planer för sitt liv. Men i övrigt tar notisskrivaren inte längre 

något ansvar för vad som händer med de människor han skrivit om. Ansvaret för allt det 

ickeskrivna vilar nu i stället hos kommunen som � påpekar Manfred - borde ta sig an alla de 

personer och trakter han skrivit liv åt.  

Och Manfred börjar nu åldras; han som för inte alls länge sedan fick två nya 

visdomständer har nu en lossnande framtand, hans hår slutar växa och han blir disträ och tycks 

inte längre bry sig om sin omgivning nämnvärt. Vad är det egentligen som pågår inne i Manfred? 

Medan chefredaktören ännu levde hade Manfred chefredaktörens död �i betraktande som en 

möjlighet� (s. 20). Manfred hade ju en plikt att uppfylla; hans uppdrag och den avbrutna notisen 

väntade på honom, så i 53 år låg hans inre värld och diktande och bidade sin tid. Därmed levde 

han hela tiden med och i den världen; inom honom bodde det liv som var utan mänsklighetens 

gängse begränsningar. Den som har en plikt att uppfylla och som har ett ansvar gentemot mångas 

livsöden måste naturligtvis göra sitt yttersta, och därför stod han med hjälp av detta inre obundna 

liv, denna otvungna hållning gentemot världens ordning, emot ålderns vanligtvis obönhörliga 

fysiska nedbrytning.  

Men i och med detta andra brev lämnar Manfred slutligen sitt skrivuppdrag, han avsäger 

sig sin andliga plikt och han kan inte längre uttrycka sin livsåskådning.  Så, när Manfred skriver, 

eller ser en framtida möjlighet till det, trotsar han denna världens lagar i utformandet av sin egen 
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värld. Hans penna är hans vapen mot underkastelse under ett lagbundet, förutbestämt skeende och 

han lever som han lär; hans diktande tycks faktiskt hålla honom, om inte evigt ung, så i alla fall 

på avstånd från döden. Det är ju tidigare sagt att Manfred är så engagerad i sitt skrivarbete att han 

upplever att både hans kropp och själ följer med i resan genom texten, och den föreställning om 

livet han utformar i sitt skrivande är en så stark förnekelse av determinismen att hela hans kropp 

påverkas.  När så förnekandet inte längre kan fortgå, plikten upphör och lagen tvingar sig på 

honom, resignerar Manfred, lägger ned sitt vapen och följer människans biologiskt bestämda 

schema.  

 

 

2.6 Livslögnen som nåd och frihet 

   
Men trots att Manfred måste avstå från att skriva har han ännu inte släppt greppet om sin inre 

värld. 

Linda berättar för Manfred att hon letar guld på sin fritid och han föreslår att hon ska leta i 

Avaberget, �[d]är kan finnas vad som helst� (s. 71). Men Linda kan inte, hur hon än letar, finna 

Avaberget när hon följer de vanliga kartorna, så Manfred ritar en egen karta åt henne över sina 

hemtrakter, en karta med Avaberget i mitten. (Kartan visar för övrigt många av de orter som 

chefredaktören påstod inte existerade.)  

Så småningom, efter en längre tids tjänstledighet i mineralsökandets tjänst, återvänder 

Linda till den numera tankspridde Manfred med skrivförbud. Hon har följt kartan ur hans inre 

verklighet och äntligen, hur lätt som helst, funnit Avaberget. I Avaberget finns massor med guld, 

Linda är nu en mycket förmögen kvinna som ska sluta arbeta som vårdbiträde. Nu har hon 

kommit tillbaka till Solsidan för att hämta Manfred och hon deklarerar att hon aldrig mer ska 

överge honom.  Så tar hon med sig honom ut till sin väntande Bentley, de sätter sig tillrätta och 

åker iväg, bort från det kommunala vårdhemmet. Bokens sista rader är  Manfreds svar på Lindas 

fråga hur han lyckades rita en sådan karta: �Det var ingenting, sade han. Det var rakt ingenting. 

Det var bara alldeles detsamma som att göra en mening� (s. 221). 

Liksom han gjorde med sina meningar har Manfred fantiserat ihop kartan och den är på 

samma sätt som hans texter en protest mot en alltför trång och begränsad värld. I hans fantasi 

hittar Linda guld och återvänder för att hämta honom till en rikare, mer meningsfylld tillvaro än 
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den han har. Manfred går till slut in i sin alternativa värld, in i sin fantasi; det skrivande han så 

länge hängett sig åt skapar en möjlighet för honom att lämna en vardag och verklighet som blivit 

meningslös. Hans skrivuppgift har tagits ifrån honom och den människa som stod honom 

närmast, vårdbiträdet Linda, har försvunnit. Manfreds tanke ger sig av. För sig själv låter han 

dikten triumfera över verkligheten. Att skriva liv åt en bygd vars tomhet annars är outhärdlig och 

att låta denna skrivna värld vara så viktig att man inte kan släppa livet innan uppgiften är slutförd. 

Och att sedan, när ens livsuppgift tas ifrån en, kunna gå in i sin diktade värld. - Detta är verkligen 

en livslögn som är en nåd. 

Anders Annikas tolkar dock slutet annorlunda. I hans läsning bekräftas Manfreds notis 

sannfärdighet av den så kallade verkligheten när Linda slutligen hittar Avaberget genom att 

använda hans karta (Annikas 2002:26f.). Men egentligen kanske inte betydelsen av slutet ändras i 

nämnvärd grad om Manfred får en yttre bekräftelse eller en inre på att han värld finns, eller är 

sann, när det genomgående i romanen försiggår ett utsuddande av konventionella, yttre och 

absoluta gränsdragningar mellan dikt och verklighet.  

 

 

2.7 Metafiktiva partier  
 
Ifrågasättandet av vad som är verklighet och vad som är dikt försiggår i boken också på ett annat 

plan utöver det mellan de två berättelserna, nämligen det mellan läsarens verklighet och 

romanens fiktion. Ett tydligt exempel har vi naturligtvis i en av huvudpersonerna, Robert Maser, 

som det ju hävdas är en person som kommer ur läsarens verklighet; den historiske personen 

Marin Bormann. Berättelsen omtalar också sitt eget försök till tryckning: när kommunalrådet fått 

vetskap om Manfreds notisskrivande och de kostnader detta medför för kommunen vänder han 

sig i ett försök att få in pengar till ett förlag i Stockholm och föreslår dem att ge ut den berättelse 

Manfred skriver. Förlaget avböjer - men ändå kan man ju som läsare ta del av just denna 

berättelse, utgiven av ett förlag med säte i Stockholm (s. 113 o. 181). Torgny Lindgren själv 

uppträder också i Manfreds berättelse, och därtill nämns i denna episod, som förlänats 

självbiografiska drag, möjligheten av att en bok om pölsorna i Västerbotten kan komma att 

skrivas. Lars och Robert träffar författaren som ett lungsjukt och melankoliskt barn när de 

kommer till Raggsjö för att prova byns pölsa. Gossen Torgny sitter ensam hemma och försöker 

rita av Gösta Berling. Hans gäster frågar honom om namnet på pölsan som han bjuder dem på 
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(och som de finner sublim): 

�Men om det skulle bli en bok skriven, sade Robert Maser, då kan den få heta endast 

raggsjöpölsa? 

En bok? Om pölsan? 

Ja. 

Det är givet. Raggsjöpölsan� (s. 169).  

När fiktionstexten på dessa och andra vis gör anspråk på att dess verklighet är densamma som 

läsarens verklighet är det en parallell till när Manfred gör anspråk på att det som i förstone 

uppfattas som romanens uttalade dikt, hans notiser, hör till romanens så kallade verklighet. För 

läsaren blir den yttre, annars osynlige, berättaren mer påtaglig då han inte bara som annars 

(skenbart) helt enkelt återger två händelseförlopp som läsaren bekvämt kan placera i fiktionens 

värld, utan i och med detta gör gemensam sak med Manfred och dennes världsbild; blandar ihop 

verklighet och dikt. 

Det finns också en passage i boken där den allvetande, anonyme berättaren tydligt ger sig 

till känna som ett subjekt, och ett plötsligt ovetande sådant. Det brev som Manfred  inom sig 

formulerar till kommunen är inte återgivet i jag-form, som om Manfred själv skrev det, utan i 

tredje person, där Manfreds ställningstagande till att släppa den värld han skrivit fram och 

överlämna den till kommunen beskrivs med orden �[h]an tänkte inte hjälpa till i det fallet� (s. 

212). Men brevet, som mot slutet frågar sig vad som nu kommer att hända med alla orter och 

människor vars öden inte längre blir omskrivna, avslutas med orden: "Jag vet inte" (min kursiv) 

(s. 216). Den allvetande berättaren stiger här fram som en person som avslöjar en okunskap, en 

hjälplöshet inför den berättelse han själv skriver, som vore han beroende av sin fantasiskapelse 

Manfreds aktiva medverkan. Plötsligt tycks denne tidigare osynlige och suveräne berättare påvisa 

att han står i ett beroendeförhållande till Manfred: så länge Manfred är aktiv i denna författares 

inre värld, kan han också skriva det Manfred ser och skriver. När Manfred lägger ned pennan för 

gott vet Manfreds upphovsman inte längre vad som ska hända med Manfreds inre värld. Han 

producerar Manfred, Manfred producerar sin berättelse, som skulle Manfred i själva verket 

diktera för författaren vad han skulle skriva. Hans inre värld tycks verkligen, i parallellitet med 

Manfreds, leva sitt eget inre liv.  

I episoden med barnet Torgny frågar han sina gäster till råds om Gösta Berlings utseende, 

om de tror att Gösta Berling kan ha varit en smula vindögd. Lars svarar: "Gösta Berling har inte 
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funnits i verkligheten,..., han är bara uppdiktad. Av Selma Lagerlöf" (s. 167). Men Torgny 

Lindgren svarar: �Det gör ingen skillnad� (ib.). Det är som om författaren påpekar sin 

ståndpunkt: barnet Torgny Lindgen tar fantasin på lika stort allvar som verkligheten, och det gör 

också den vuxna Torgny Lindgren. 

 

 

 

3. Till sanningens lov 
 

 

3.1 Inledning 

  
Romanens huvudperson är den konstälskande rammakaren Theodor Marklund, en man som lever 

ett mycket stillsamt och obemärkt liv i ett litet samhälle någonstans i södra Sverige. I sitt lilla 

enmansföretag ramar han tavlor och säljer de massproducerade �äkta handgjorda 

oljemålningarna� av konstnären �Ström�, som en handelsresande från Malmö förser honom 

med2. Av ett hårdhänt öde knuffas han dock in i en ström av osannolika händelser som ändrar 

hans liv och hans uppfattning om sin existens villkor på ett grundläggande vis.  

Den människa som står Theodor närmast i livet är popdrottningen Paula, även hon så 

småningom indragen i en rad märkliga episoder, och allteftersom de av ödet slungas än hit och än 

dit och de själva förändras blir även relationen dem emellan annorlunda. 

Det finns en sorts tredje huvudperson i boken också, passiv i sig, men som ändå väcker 

många känslor och som får stor betydelse i Theodors liv: en kvinna i en målning.  

Alla de händelser som Theodor utsätts för påverkar alltså hans inre och allteftersom 

handlingen framskrider framkommer mer och mer av Theodors och romanens förhållande till dikt 

och verklighet. Analysen är därför upplagd i stort sett efter bokens handling, först ligger dock en 

översiktlig presentation av romanen där också de frågeställningar som finns i romanen kring dikt 

och verklighet tas upp. Därefter följer en presentation av huvudkaraktärerna och deras 

livssituation, betydelsen som målningen har för Theodor och den historia han berättar analyseras 

                                                        
2 Lindgren, T: Till sanningens lov. Stockholm 2001, s. 22. I den följande analysen används sidangivelser inom 
parentes avseende denna upplaga. 
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och därpå återges de för denna tolkning väsentliga av romanens händelser i den ordning de 

utspelas och Theodors och i viss mån även Paulas gradvisa förändringar lyfts fram. Dessa 

skeenden speglas mot Theodors förhållande till dikt och verklighet. 

 
 

3.2 Översiktlig presentation  

 

Romanen kan sägas vara en besk betraktan av hur världen styrs av pengar i så hög grad att alla 

andra värden, såsom till exempel äkta känslor och eftertanke, får stryka på foten. Påtagligt är en 

stark kritik av mycket inom massmedia, den underhållningskultur som Paula blivit en 

representant för och den cyniska och pengahungriga spekulation som förekommer i konstvärlden 

(om än kritiken många gånger är uttryckt med Lindgrensk humoristisk tvetydighet).  

Den rådande falskhet som målas upp i dessa världar är tydlig, men genomgående, och ofta 

mer subtilt, laborerar romanen med begreppen falskt och äkta och undersöker dem ur alla 

upptänkliga aspekter. Frågan om falskt och äkta är till exempel synnerligen aktuell vid 

beskrivningarna av människornas karaktärer; vilka de säger sig vara, hur de lever, vilka känslor 

de hyser och hur de agerar gentemot varandra.  

Det är Theodor själv som berättar historien och på bokens försättsblad står det också 

�[r]ammakaren Theodor Marklunds egen berättelse�, som en försäkran om att det som följer är 

ett sant jags sanna redogörelse. När det i det följande talas om �verklighet� och �självupplevt� är 

det därför inom fiktionens ramar: vad som är Theodors yttre verklighet och vad han har upplevt. 

(Om det inte särskilt påpekas att det är läsarens verklighet som avses, förstås.) När Theodor 

börjar skriva sin berättelse är han själv vid dess slutpunkt. Han har alltså översikt över hela 

händelseförloppet och kan i och med detta helt kontrollera sin historia; såhär i efterhand kan han 

själv modellera händelseförloppet till en berättelse och avgöra hur mycket eller lite av det som 

bör tas med för att uppnå önskat slutresulat. 

Theodor kommenterar på många ställen sitt eget berättande för läsaren. Han nämner de 

svårigheter han ställs inför och de överväganden han gör i sin framställning, att han hoppar över 

somligt och glömmer annat; han vill verkligen visa på sin egen skrivprocess. Detta tycks han 

bland annat göra för att han är mån om att verka trovärdig, för att visa att det han berättar 

verkligen har inträffat även om han inte förmår göra det rättvisa.  
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Theodor som han framträder i sin egen text är en motsägelsefull person. Han ger intrycket 

av att försöka både bete sig och berätta allt så ärligt som möjligt, med öppen och troskyldig blick, 

men samtidigt ljuger han � med läsarens fulla vetskap - i många av de samtal han återger. Då han 

just ljugit för Paula och hon frågar om det han säger är sant, svarar han: �Jag skulle aldrig kunna 

ljuga för dig�Jag skulle inte kunna ljuga överhuvudtaget� (s. 83). När han så också, mer eller 

mindre indirekt, tillstår att han faktiskt hittar på en del ingredienser i sin berättelse, samtidigt som 

han för den lätt förvirrade läsaren bedyrar att allt han skriver är sant, hopas frågorna runt 

Theodors person och uppsåt. Vad är äkta och vad är falskt hos Theodor? Vad avser han att att 

man skall tolka som äkta och som falskt i hans text, det vill säga, vad har han verkligen upplevt 

och vad hittar han helt sonika på?  

Som för att ytterligare framstå som en sanningsenlig berättare är Theodor noga med att 

förankra sin berättelse i verkligheten, när han till exempel berättar något om Paulas karriär gör 

han det ofta med en anmärkning av typen �Jag behöver inte beskriva den där musiken�.Alla har 

sett och hört Paula� (s. 80f.). På ett annat ställe hänvisar han, för den som vill veta mer om 

hennes karriär, till en bok om Paula, skriven av en journalist på Dagens Nyheter och utgiven av 

samma förlag som publicerar Lindgrens böcker (även Till sanningens lov); Norstedts (s. 131). 

Men med dessa ständiga metafiktiva inlägg, där Theodor pekar ut från sin egen verklighet till 

läsarens verklighet, där ju ingen Paula finns, bryts hela tiden den illusion han på många sätt tycks 

så ivrig att måla upp, att berättelsen han återger är verkligheten. När han dessutom samtidigt 

nämner hur mycket han glömmer att skriva ned eller inte förmår beskriva på rätt sätt, är det som 

ett diskret påpekande från hans sida; texten är inte helt trovärdigt återberättad av honom, inte helt 

enligt verkligheten sådan han upplevt den. 

Läsaren får sålunda finna sig i textens mångtydighet och i att hela tiden befinna sig på 

olika tolkningsplan av berättelsens illusionsnummer: i berättelsen som Theodor återger som sin 

verklighet, i ifrågasättande av att han verkligen menar att detta är hans verklighet eller om det är 

så att han diskret ger ledtrådar till att det är mer fantasi än verklighet, och i textens (om än inte 

framställt som Theodors avsiktliga) påpekande av att bokens verklighet inte är annat än en 

fantasiskapelse.   

När Theodor beskriver sitt utseende � han är lång och mager med endast en krans av 

krulligt fjun kvar av sitt hår - och talar om sina intressen  - konst, filosofi, musik - skönjer man 

Torgny Lindgrens gestalt bakom honom. Dessutom kommer Theodors släkt ursprungligen från 
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Raggsjö i Västerbotten, Torgny Lindgrens barndomsby. Så det är inte märkligt om den här 

romanens huvudperson i stor utsträckning visar sig vara en talesman för Lindgrens egen 

uppfattning om dikt och verklighet. 

Romanen för med sitt idéinnehåll om verklighet och konst en sorts dialog med 

Schopenhauers filosofi, men att närmare gå in på denna filosofiska diskussion faller utanför 

denna uppsats avgränsningar, även om det kunde vara nog så intressant. I korthet konstateras 

dock följande: Att världen bara är den enskilda människans föreställning och att hela yttervärlden 

därför finns i människans medvetande som en dröm fann Schopenhauer klart och ovedersägligt, 

tankegångar som är besläktade med bokens gestaltning av verkligheten. Men  Schopenhauers 

pessimistiska tes att människans enda möjlighet till att undkomma olycka och lidande är att 

förneka livet och utsläcka livsviljan finner denna uppsats inget gehör för i boken. I föreliggande 

analys tolkas slutet, liksom i Magnus Nilssons doktorsavhandling, som �ett totalt bejakande av 

kärleken, livet, saligheten och Herren� (Nilsson 2004:216).  

 

  

3.3 Bokens huvudkaraktärer och deras livssituation 

 
Theodors  farfarsfar, Johan Andersson, levde i Raggsjön i Västerbotten, men hans son, Theodors 

farfar, flyttade söderut och blev så småningom rammakare. Likaså arbetade Theodors mor och far 

som rammakare, men eftersom Theodors far dog när han var ett barn växte han upp med sin mor 

och farfar.  

Även om Theodor tänkt sig en framtid med konstvetenskapliga studier i Göteborg blev 

också han rammakare sedan han tagit studenten. Vid det laget var både hans far och mor döda. 

�Och jag hade inget val, jag måste ta hand om farfar och rammakeriet. Det var vad jag sedan 

gjorde i tio år. Fast farfar miste jag efter tre� (s. 22). Om farfadern skriver Theodor: �Det var 

farfar som var den stora gestalten i vår släkt, han utgjorde krönet�. I varje släkt finns en sådan 

människa, alla vi andra är bara utfyllnad� (s. 19). Och denna släktpatriarks starka inflytande över 

Theodors tankevärld visar sig bland annat när han redogör för sin fars död: �Jag minns ingenting 

av allt det där och jag har inga minnen av far, alla mina hågkomster har jag fått av farfar� (s. 21). 

Av farfadern har Theodor fått ärva sex band av Schopenhauer, översållade med farfaderns 

understrykningar, och inte heller när Theodor läser denna filosofs tankar gör han det 
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självständigt: �Jag har aldrig behövt läsa Schopenhauer från början till slut, jag har kunnat hålla 

mig till de raderna och styckena som farfar strukit under� (ib.). Så för Theodor föresvävar inget 

fritt val, han underordnar sig den patriarkaliska successionen och upprepar sin släkts liv utan egna 

initiativ till förändring. Hans liv lyder under deterministiska lagar. På så vis kan man säga att 

Theodor lever i en sorts gammaltestamentlig ordning, där ingen egen vilja, utan lydnad under 

lagen är människans lott.  

Vilka krafter uppfattar Theodor själv det vara som styr hans liv? Som han ser det är det 

slumpen, men hans beskrivning av slumpen påminner betänkligt om en allsmäktig och obegriplig 

gud:  
 

Slumpen är en vidrig och ondskefull makt, man gör klokt i att anförtro så litet som möjligt åt den. 

Men givmild är den, och det finns ingen annan kraft eller instans som så tydligt säger ifrån att allting 

som vi får, det får vi av godhet och nåd, allting är oförtjänt, och därför kan vi också hoppas att vi 

längre fram ska få ännu mycket mer, det enda slumpen kräver är att vi ska vara ödmjuka. Om man 

vill värja sig mot slumpen, om man inte vill drabbas av den eller inte önskar sig något särskilt av 

den, då har man ingenting annat att ta sig till än att försöka gömma sig någonstans där slumpen 

aldrig kommer att leta. Men det är inte säkert att det hjälper. Det kan tänkas att vi bär slumpen med 

oss vart vi än går, att vi har den i inälvorna. Det finns någonting inom oss som innehåller mer vett än 

huvudet. Det kanske är slumpen. (s. 100)  
 

Den gammaltestamentliga livsordningen är också tydlig i Theodors känsla av skuld: han tycker 

att allting som drabbar honom - hur oförtjänt det än må vara - är hans eget fel. När Theodor blir 

anklagad för skattesvindlerier av skattemyndigheten (något som han är oskyldig till) säger han: 

�Kanske var det inte bara jag själv som var skyldig utan hela min släkt ända från begynnelsen� (s. 

124). Thedor är en lydig bärare av arvsynden, uppfattningen att  människan i sin natur är syndig � 

eller som Thedor formulerar det: skyldig � och att syndens egenskap vandrar från generation till 

generation.  

När Theodor är 12 år möter han den nyfödda Paula från huset mittemot och detta omaka 

par finner varandra och leker därefter så gott som alltid tillsammans. Att Paula är ett spädbarn 

och Theodor 12 år är inget hinder för deras vänskap. De blir oskiljaktiga vänner under många år i 

en vänskap och enhet så tät att ord inte är viktiga. �När började vi prata med varandra. Vad var 

det första hon sade till mig. Det vet jag inte. I mitt minne har vi alltid pladdrat och viskat och 

grälat� (s. 25). Theodor märker inte att Paula utvecklas från att vara barn till att bli alltmer vuxen. 
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�Hela hennes kropp blev vuxen men jag märkte det inte�.och då vi rörde vid varandra eller 

stötte ihop kände jag inte att hon blivit mjukare och rundare och jag uppfattade aldrig att hon inte 

längre luktade som ett barn� (s. 31f.). Theodor och Paula lever i en absolut gemenskap, utan att 

upptäcka skillnader i ålder och kön. Det är en oskuldens tid påminnande den om Adams och Evas 

i Paradiset, innan syndafallet öppnade deras ögon och �de blev varse att de var nakna� (1 Mos 

3:7). 

Den oskyldiga, absoluta gemenskapen mellan Paula och Theodor består lika lite som 

Adams och Evas gjorde. Paula är begåvad med en fantastisk sångröst och hennes mamma ser till 

att hon redan vid 11 års ålder flyttar till Stockholm för att bo hos mannen som blir hennes 

manager, kallad farbror Erland. Theodor formulerar sig bittert om moderns och farbror Erlands 

överenskommelse: �Paulas mor hade helt enkelt sålt henne till farbror Erland�  (s. 34).  

Paulas mor är en kvinna som lever att förljuget liv. Theodor säger om henne: �Man visste 

aldrig säkert vad som var äkta och vad som var falskt hos henne, hon visste det inte själv� (s. 27). 

Hon får i boken aldrig något eget namn, vilket är symptomatiskt, då hon tycks leva sitt liv genom 

andra, som har vad som kan förefalla mer sensationella liv: hon läser ständigt veckotidningar och 

när Paula blivit berömd tapetserar modern sina väggar med bilder på dottern, klippta ur dessa 

tidningar. Hon pratar om sitt ömma modershjärta och hur stolt hon är över Paula, men mor och 

dotter har efter Paulas flytt nästan ingen kontakt med varandra. 

  Sedan Paula flyttat talar Theodor och Paula varje dag med varandra i telefonen, men 

skillnaderna mellan dem och deras respektive liv blir alltmer uppenbara. Även om de försöker är 

den relation som de hade borta. De behöver nu ord för att kommunicera, men orden räcker inte 

till, de talar förbi varandra och tycks inte kunna mötas i förståelse och samstämmighet. 

Det är också efter det att hon flyttat som Paula får namnet Paula, Ingela var det namn hon 

bar som barn. Denna popdrottning, vars liv både på och utanför scenen styrs av farbror Erland 

och  vars image han har konstruerat, är i hjärtat egendomligt oförstörd. Hon är långt ifrån den 

förförerska med ständigt nya män som hon utmålas som i media; hennes privatliv är mycket 

stillsamt, hon har få vänner, ännu färre älskare och lyssnar enbart på klassisk musik. Sedan en tid 

tillbaka har hon dock ett förhållande med en gift man som arbetar som plastikkirurg. Men även i 

detta förhållande framställs Paula som passiv; inte som den som har gjort ett aktivt val, utan som 

den som har blivit vald. Paulas liv präglas liksom Theodors av en bundenhet till yttre auktoriteter 

och en frånvaro av fria, existentiella val.  
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Theodor står inte ut vare sig med Paulas musik eller den värld i underhållningsbranschen 

som hon är indragen i: �[J]ag undvek hennes musik och hennes bild i tidningarna, då jag hörde 

hennes namn i radio eller teve stängde jag av. Alltsammans var falskt och motbjudande för mig� 

(s. 131). Theodor upplever att Paula i sin musik och sina framträdanden förnedrar och förnekar 

sig själv. Han vill egentligen rädda henne undan den värld hon lever i, och uttrycker sin önskan, 

när han så småningom förgäves försöker förmå farbror Erland att sälja tillbaka Paula till honom, 

att hon ska �leva med värdighet, ett alldeles äkta liv� (s. 90). 

 

 

3.4 Theodor och Madonnan 

  
Det som bryter Theodors vardagslunk och drar in honom i den följande malströmmen av 

händelser är något så oskyldigt som en auktion i Ryda. I en helt vanlig auktionshall får han på 

förhandsvisningen syn på en målning som går rakt in i hjärtat på honom, en målning som han 

måste ha.  

För att få råd med tavlan tömmer han sitt svarta skrin med pengar som tidigare släktled 

sparat ihop till, hur knapert de än haft det. Skrinet var ursprungligen hans farfarsfars och på 

undersidan av det finns inskuret: �Inropat på missionsauktion i Raggsjö den adertonde nofvember 

nittonhundratre av Johan Andersson. LOFVAD WARE HERRAN! �(s.14) Generationerna före 

Theodor och även han själv har fått lära sig att alltid bara lägga ned pengar i skrinet, aldrig ta 

pengar ifrån det. Hans farfarsfar hade på frågan om när pengarna skulle användas svarat: 

"[N]ågon gång uppenbarar sig en ovillkorlig nödvändighet, en vacker dag ska en ättling och 

arvinge veta att nu är tiden inne och han kommer att räkna pengarna och använda dem" (s. 15). 

Nu räknar Theodor pengarna och använder dem. För säkerhets skull får han även de pengar Paula 

sparat hittills av sin märkligt blygsamma lön. Efter en hård dust med en skum affärsman som 

Theodor kallar Gulliver, som sett Theodors intresse för målningen och vädrat en god affär, vinner 

Theodor budgivningen och målningen är hans.  

Varför blir då Theodor så besatt av denna målning att han anser det vara en �ovillkorlig 

nödvändighet� att ha den hos sig? Tavlan föreställer en kvinna som Theodor beskriver som �en 

vacker människa med fullkomligt ren blick� (s. 8). Theodor har aldrig sett Madonnan tidigare, 

men han säger sig känna igen henne. Vid ett annat tillfälle skulle Theodor ha använt skrinets 
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pengar, om han då bara förstått vad som höll på att ske: han skulle ha försökt köpa Paula av 

hennes mor innan hon såldes till farbror Erland. Men han förlorade Paula. Här möter han nu �en 

fullkomligt ren blick�, på samma sätt som han måste uppfattat att det oskuldsfulla barnet Paula 

tittat på honom. När Gulliver på förhandsvisningen riktar sin stora ficklampa mot Madonnan 

reagerar Theodor med raseri och vrider ficklampan ur Gullivers hand. �Det finns väl ändå gränser 

för vad hon ska behöva tåla� skriker han åt honom (s. 12). Theodor vill beskydda denna rena, 

oskuldsfulla Madonna, såsom han egentligen velat beskydda Paula från en hårdhänt exponering i 

strålkastarljuset.  

När Theodor kommer hem med Madonnan upptäcker han att hon är en sinnrikt hopvikt 

triptyk med de andra två delarna dolda under Madonna-porträttet, och i beskrivningen av vad de 

olika delarna föreställer ser man symboler för Paulas liv och öde. När han sedan visar tavlan för 

Paulas mor tycker hon sig genast se likheter mellan Madonnan och Paula, något som Theodor 

bestämt förnekar. Det är alltså denna märkvärdiga tavla (som för övrigt visar sig vara en 

nyupptäckt målning av Nils Dardel) och Theodors besatthet av den, som drar igång hela det 

följande invecklade händelseförloppet. Upprepade gånger mister Theodor Madonnan på grund av 

händelser han omöjligt kunnat förutse, men genom ödets oväntade nycker återfår han henne 

också varje gång. Viktiga förutsättningar för hans berättelse med dess många turer är Theodors 

oförmåga att leva ett liv baserat på självständiga val med åtföljande känsla av att vara utlämnad åt 

en nyckfull slump, och hans förtvivlan över hur Paulas liv gestaltar sig och den separation dem 

emellan som följt av detta. I denna livssituation blir Madonnan Theodors ställföreträdande 

oskyldiga och ofördärvade Paula och genom henne försöker han återfå oskuldens förlorade tid, 

även om han inte själv inser att det är denna starka längtan som driver honom. Därför blir 

historien om hur hans förhållande till Madonnan utvecklas ett svar på vad som sker inom honom 

och med hans förhållande till Paula. 

Theodor tar för vana att i timmar försjunka i betraktandet av Madonnan, ett tillstånd då 

han inte känner sig sakna någonting och som kan tolkas som ett så djupt försjunkande i hennes 

oskuldsfullhet att han faktiskt upplever sig försatt tillbaka till sitt förlorade Paradis. Men Theodor 

får ju inte leva ostörd med sin målning. I den händelsekedja som följer, där Madonnan både 

beslagtas av skattemyndigheten (då det föreligger misstankar om att Theodor undanhållit dem 

stora skattebelopp) och brutalt rövas från Theodor, får han så småningom en utomordentligt 

skickligt förfalskad Madonna i sin ägo. Det enda som skiljer denna förfalskade Madonna från den 
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riktiga är en mikroskopiskt liten karmosinröd prick, vilket är tavelförfalskarens vanliga signatur 

på sina förfalskade målningar. Men Theodor bryr sig inte om att den här Madonnan är en 

förfalskning, för honom är hon precis lika äkta som den andra målningen och han får knappt, 

även om han anstränger sig, syn på den karmosinröda pricken. Denna Madonna får också 

Theodor behålla, den tas inte ifrån honom i någon oväntad händelse iscensatt av en yttre makt.  

I Theodors historia utvecklar han och Paula allteftersom ett självständigare 

förhållningssätt till sina liv där de allt mindre låter sig styras av arv, tradition och självutnämnda 

auktoriteter. Efter hand förvandlas också deras relation till varandra; den blir en relation mellan 

två vuxna människor och inte ett ständigt pågående och fruktlöst försök att återskapa vad som 

försvann när de lämnade barndomen. Allt detta återverkar ofelbart på Theodors förhållande till 

Madonnan. Man kan därför följa Theodors förändringsprocess, även när Theodor själv inte vet att 

något sker och ännu mindre vad som sker inuti honom, i hur han förhåller sig till sin tavla. 

Allteftersom berättelsen framskrider blir Madonnan mer och mer bara en tavla för Theodor, ett 

objekt och inte ett subjekt som han har en hängiven relation till. Ju mer Theodor kan leva i denna 

världen på sina egna villkor, desto mindre behöver han Madonnan � porten till det förlorade 

Paradiset. 

Det första exemplet på en förändring i Theodors betraktelsesätt av tavlan återfinns samma 

kväll som Theodor får tillbaka Madonnan av Gulliver. Den hårdhudade affärsmannen har 

arrangerat den nyligen timade stölden av Madonnan då Theodor inte bara förlorade sin älskade 

tavla utan även sin högra hand. Men nu har Gulliver och hans affärskonsortium fått vetskap om 

att Madonnan inte är äkta och beslutat sig för att återlämna den. Samtidigt som Gulliver kommer 

med tavlan åstadkommer Theodor en kursförändring i sitt liv mot större självständighet, och när 

han den kvällen betraktar sin tavla har något skett. Det frö till förändring som har börjat gro inom 

honom påverkar nu hur han ser på tavlan: utan svårighet upptäcker han den lilla karmosinröda 

pricken, han ser den utan lupp och till och med på avstånd. �Det där lilla färgkornet hade inte 

förändrats, det var lika oansenligt som förr, men mina ögon lyckades plötsligt lyfta fram det så att 

det glödde och flammade som en mikroskopisk bengalisk eld. Det gjorde mig häpen� (s. 201). 

Theodor är ännu så länge omedveten om den process som startat inom honom, men där hans 

blickar förut hungrigt slukade ett helhetsintryck kan han nu inte undgå en diminutiv detalj som 

han förut inte brytt sig om. Han, som kan sin målning utan och innan, har nu plötsligt förmågan 

att se sin Madonna med lite klarare, mer analyserande och mindre hängivet grumlad blick. 
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Tecknet på att Madonnan inte är äkta, den lilla, lilla pricken som inte ingår i tavlans 

grundkomposition och som därför så att säga ligger ovanpå det egentliga motivet, sticker nu i 

Theodors ögon. 

Mot slutet av boken, då Theodor och Paula genomgått en lång rad omvälvande händelser 

och Theodor varken har kvar sin rörelse eller sitt hus är han tämligen likgiltig inför sin förut så 

oskattbara tavla: �Jag hade ställt upp Madonnan i Paulas vardagsrum. Vi hade vant oss vid henne, 

hon var nästan bara ett av föremålen därinne�. Hon blev inte mer äkta eller mer falsk, varken det 

ena eller det andra utan något tredje, något som inte angick mig längre, vad jag såg var tre mer 

eller mindre tillfälligt sammanfogade ytor som täcktes av färger och tecken� (s. 237). Den 

längtan som förut drivit Theodor till hans uppgående i  Madonnan är nu borta då han vid det här 

laget har lyft blicken och håller på att orientera sig i den nya världen. 

 

 

3.5 Den egna viljan börjar gro 

  

Snart efter det att Theodor förlorat sin hand går Paulas mor för första gången på en av Paulas 

konserter. På väg fram mot scenen, i ett hav av fans, blir Paulas mor nedtrampad och dör och 

först nästa dag upptäcks resterna av hennes kropp. Paula tycks ta nyheten med tämligen oberört 

lugn och ämnar genomföra sin turné som planerat medan Theodor däremot sörjer Paulas mor.  

Efter dessa händelser börjar något ske inom Theodor och Paula. De två stora förlusterna, 

Theodors högra hand och Paulas mor, och de skeenden som dessa förluster ger upphov till, 

tvingar fram förändringar hos dem; i hur de lever och i hur de uppfattar sina grundläggande 

livsvillkor. 

Samma dag som Theodor får beskedet om Paulas mors död kommer Gulliver på besök, 

och Theodor, som tror att han är där för att få en tavla inramad, förklarar att rammakeriet är 

stängt på grund av olyckan med handen. Gulliver frågar om han inte kan öppna det igen om han 

skaffar en avancerad protes men Theodor vidhåller: �Nej�jag ska hitta på något annat. Det finns 

ju hur många möjligheter som helst� (s. 195). Theodor markerar här ett brott med sin ärvda lott: 

han ska inte längre arbeta i det yrke han fötts in i, inte ens om han får en bra protes. Han har 

börjat glänta på dörren till en ny värld, en värld full av olika möjligheter att välja mellan.  

Men Gullivers ärende är ju att lämna tillbaka målningen och medan Theodor förstummad 
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ånyo betraktar sin älskade tavla ringer telefonen. Det är Paula och hon är förtvivlad. Farbror 

Erland har börjat planera hennes mors begravning och han ska göra det till �ett av de mest 

anslående och grandiosa evenemangen i det här decenniet� (s. 198). Theodor svarar: �Ingen 

annan kände henne�Inte som vi. Det är vi två som ska begrava henne. Bara vi två�.Du och jag 

ska sköta allting�det är inte den första begravningen i mitt liv och han ska inte inbilla sig att vi 

är beroende av honom, vi klarar det, vad hon har gjort sig förtjänt av är helt enkelt en vanlig 

hederlig begravning och ingenting annat. Jag hoppades att du skulle säga så, sade Paula. Men jag 

vågade inte tro det� (s. 199). Här börjar en ny självständighet att göra sig hörd hos både Paula 

och Theodor: Theodor deklarerar att varken han eller Paula är beroende av farbror Erland, och 

Paula har hoppats på just detta, att Theodor ska ta initiativ till och stötta henne i att inte foga sig 

efter farbror Erlands vilja. 

Den natten ligger Madonnan ihopvikt under sängen. Theodor sitter inte försjunken i 

betraktandet av henne utan ligger i stället och funderar ut olika lämpliga begravningar åt Paulas 

mor, så att Paula ska kunna välja den hon helst vill ha. Theodor börjar känna lite av den frihet 

som ligger i att göra egna val och något har rört på sig i hans och Paulas relation; de tycks, i 

hävdandet av deras egna viljor gentemot en yttre auktoritet finna större samförstånd sinsemellan 

än på länge. Följaktligen bleknar också något av hans längtan efter Madonnan, efter det totala 

uppgåendet i henne. 

Theodor och Paula ordnar till slut två begravningar. Den första begravningen äger rum på 

Skogskyrkogården, och trots att Paula och Theodor försökt har de inte lyckats hålla farbror 

Erland helt utanför arrangemangen, utan han har gjort sitt bästa för att förvandla begravningen till 

ett kändisspektakel. Men på Skogskyrkogården begravs bara 68 kg Hänt i Veckan. Theodor och 

Paula ser verkligen till att få det precis som de vill ha det, de trotsar farbor Erlands vilja mer än 

han anar. Paulas mor begravs, efter en mycket anspråkslös förrättning där prästen, Paula och 

Theodor närvarar, på kyrkogården i Theodors och Paulas hemort.  

Strax efter begravningarna gör Theodor en affär, en händelse som han nämner i 

förbigående men som är en bekräftelse på den förändring som är igångsatt: han säljer sitt  

rammakeri och brottet med successionen är ett faktum. 
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3.6 Theodor och skriftens möjligheter 

 

Det är efter de två begravningarna som Theodor börjar skriva, till att börja med brev som han 

aldrig  postar. Han skriver inte med sin protes, trots att den är så fiffigt konstruerad att den nästan 

kan göra allt en riktig hand kan, han tränar i stället upp den vänstra.  

I skrivandet uppstår oväntade komplikationer, och då inte främst motoriska: �Det var 

svårt, allt jag skrev blev barnsligt men samtidigt anspråksfullt och patetiskt, inte bara bokstäverna 

utan också själva texten fick något okontrollerbart uppblåst över sig. Om det verkligen var 

handens fel vet jag inte, så länge jag hade bägge händerna kvar skrev jag nästan ingenting� (s. 

208). Theodor tycks förbryllad över det han skriver och han kan inte riktigt kontrollera det. Det 

som sker är något nytt för honom: genom skriften börjar en ny Theodor bryta sig fram. En 

utveckling håller på att ske med honom, stenen är satt i rullning, och som alltid vid utveckling 

sker det inte utan motstånd. En kväll skriver han på en kartongbit:  
 

Jag tror jag vågar påstå att den här begravningen, nej: de där två begravningarna, blev en vändpunkt 

i mitt liv, de öppnade mina ögon för möjligheten av en ny världsordning, eller ännu mer än så: en 

oväntad frihet och trygghet, en famn att vila i, en existensform som förenar konst och liv, en tillvaro 

som enkelt uttryckt förverkligar det högsta och väsentligaste och hittills ouppnåeliga för mig: den 

rena och oförfalskade konsten, världen som arrangemang. (s. 209) 
 

Även om han direkt efter kommenterar textstycket med att det var pinsamt -  han är ju trots allt 

bara en rammakare som inte ens kan utöva sitt yrke längre - får dessa tankegångar stor betydelse 

för honom. När Theodor och Paula satte sig upp mot Erlands vilja och skapade en begravning 

som de själva ville ha, styrde de ett skeende istället för att vara prisgivna åt andra auktoriteter 

eller åt slumpen. Theodor börjar se möjligheterna till att påverka sitt eget öde. Han har också, i 

och med dessa två begravningar, märkt att man kan manipulera med verkligheten; man kan skapa 

illusioner som ändå innehåller en kärna av sanning. När Paulas mor inte begravdes på 

Skogskyrkogården, var det ju ändock en bild av hennes personlighet som begravdes, dessa 68 kg 

av en grällt och ofta falskt uppmålad verklighet. Och på denna begravning skrek Paula ut sin sorg 

över sin mor, men när moderns kropp sedan verkligen begravdes var Paula tyst, då kom ingen 

gråt; sorgen var förbrukad över kistan med tidningarna, över symbolen av modern som kanske 

var sannare för Paula än moderns riktiga kropp.  
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Theodor ser att han kan skapa en värld som inte är sann, eller snarare: inte helt enligt 

verkligheten - men som därför inte heller är falsk. Att kunna välja själv är ju en stor frihet, och 

det kan också vara en trygghet � att inte hela tiden vara utsatt för slumpens eller ödets nyckfulla 

kast. 

Hur kan han då skapa denna tillvaro av frihet och trygghet, av världen som arrangemang?  

I skriften. Han kan skriva fram ett skeende, inte dikterat efter den yttre verkligheten, men efter 

hans inre värld, efter hur skeendet formas inne i honom. Theodor har vid en tidigare återberättad 

episod visat prov på hur det kan gå till. Det är när han tämligen ingående redogör för Paulas mors 

göranden och låtanden den dag hon dör. Han berättar hur hon klädde sig och sminkade sig och att 

hon bar peruk. Han berättar att hon tog med sig en liten bandspelare för att spela in Paulas 

konsert. Hon tog också med sig en bok av Barbara Cartland. Han berättar hur hon betedde sig på 

tåget på väg till konserten och hur hon reagerade när hon stod på Folkets Park bland Paulas alla 

fans, och han berättar om hur det gick till när hon blev nedtrampad. När hon dagen efter 

konserten återfinnes beskriver Theodor det enligt följande: �Resterna av Paulas mor fann man 

inte förrän nästa morgon. Hon var nästan omöjlig att urskilja bland ölburkar, fimpar och solkiga 

klädpersedlar. Och det var eftermiddag innan polisen hade identifierat henne� (s. 187). Mycket 

lite av det som Theodor berättat i den här episoden kan han ha vetat om; inte vad hon gjorde och 

kände, inte hur hon var utstyrd och inte vad hon hade med sig. Någon bok eller bandspelare 

återfanns nämligen inte i närheten av hennes förstörda kropp; om dessa föremål berättar Thedor 

att boken blev kvarglömd på tåget och att bandspelaren blev stulen. Det är som om Theodor vill 

visa läsaren sin förmåga att skapa en berättelse som mycket väl kan vara sanning, det han berättar 

är mycket sannolikt, men han har likafullt bara hittat på det; han har arrangerat en historia så att 

den framstår som verkligheten. 

 

  

3.7 Paulas egna vilja bryter fram 

 

Efter moderns död iscensätter farbror Erland en makaber scenshow åt Paula. Foton på hennes 

mor projiceras i jätteformat på scenfonden, och under sina framträdanden offrar Paula en kanin 

genom att skära halsen av den och sprutar dess blod över bilden av sin mor. När Paula i telefon 

berättar för Theodor vad hon tvingas göra gråter hon.  



 42

Strax därpå dör farbror Erland under oklara omständigheter. Den officiella versionen är 

att han begått självmord genom att hoppa från fjärde våningen, men Paula är rädd för att hon - i 

ett ögonblick av förvirring - helt enkelt slängt ut honom genom fönstret. Paula tycks ana att 

trotset inom henne växer, hon vet ju att hon inte längre obetingat lyder farbror Erland; där finns 

en växande egen vilja och kanske finns också en hemlig vrede över hur han betvingat hennes 

egna vilja och sanna jag som är så stor att hon verkligen var i stånd till att döda honom.  

Nu bestämmer sig Theodor för att vara hos Paula när hon genomför sin turné. När 

Theodor sitter i Paulas loge medan hon förbereder sig inför konserten upptäcker han att hennes 

kropp är vacker, vilket han aldrig har tänkt på förr. Paula som den hon är nu håller på att bli 

verkligare för honom: en vuxen människa och kvinna. Allteftersom Theodor långsamt förändras 

kan även det sätt han relaterar till Paula på förändras och han behöver inte längre hålla fast vid 

den oskuldsfulla �barnversionen� av henne. 

Vid denna konsert händer något oväntat: när Paula går ut på scenen får hon inte fram en 

ton. Till slut rusar hon därifrån och när hon senare berättar för Theodor vad som egentligen hände 

förklarar hon att strålkastarna denna kväll var lite felriktade så att hon inte blev bländad när hon 

kom in på scenen som hon annars brukat bli. Under en eller två sekunder kunde hon se sig 

omkring. Hon såg publiken och sig själv och det gigantiska porträttet på sin mor och kaninen och 

kvällsmörkret. �Och jag tänkte på farbror Erland, sade hon. Och på dig som satt inne i min loge 

och blundade och höll händerna för öronen. 

Ja, sade jag. Det gjorde jag. 

Det var någonting som brast inne i mig, sade Paula� (s. 227).  

Och efter detta ögonblick av avslöjande klarsyn, inte längre bländad utan i stånd att se sin 

värld sådan den verkligen är och med insikten att hon inte kan leva i den, avslutar Paula sin 

karriär som popsångerska och övriga konserter ställs in. Den människa Paula verkligen är, den 

person som farbror Erland aldrig har tillåtit att ta någon plats kan nu stiga fram när den som 

spärrade in henne bakom en falsk fasad är borta, kanske undanröjd. 

 

 

3.8 Theodors utveckling genom skrivandet 

 

När Theodor berättat om Paulas dramatiska sorti från sin popkarriär inleder han nästa kapitel med 
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ännu en syftning på sig själv som berättare: �Den här redogörelsen närmar sig slutet. Den har 

verkligen ett slut. Efter det slutet kommer ingenting mer att kunna hända. Det är ett lyckligt slut, 

ingen har någonsin lyckats arrangera ett lyckligare slut på en berättelse. Ändå beklagar jag det, 

min vänstra hand har blivit mycket bättre och skriver nu med stor lätthet� (s. 234). I denna 

passus, där Theodor omtalar hur han upplever det i sin skrivande nutid där han sitter och blickar 

tillbaka på allt han varit med om (om han nu varit det) påpekar Theodor den makt han har som 

berättare; han har lyckats arrangera ett lyckligt slut på sin historia. Han redogör inte bara rätt upp 

och ned för de händelser som utspelats, han påverkar i sitt skrivande vad som sker. I ett vanligt 

liv fortsätter ju händelserna så länge livet pågår, men i Theodors och Paulas liv, såsom han 

beskriver det, kommer inget mer att hända. Han sätter en definitiv punkt för skeendet; skriver han 

inget så händer heller inget. Men om det är så, som han antyder, att Theodor i själva verket 

frambringar allt som händer i berättelsen med sin penna, om ingenting av allt som han berättar 

utspelas i hans verklighet, varför talar han då i samma sammanhang om att han tränat upp sin 

vänstra hand till att skriva utan problem? Som ett vidhållande av att han förlorat sin högra, vilket 

ju skedde i hans berättelse. Varför målar han upp en bild i en mening och underminerar den i 

nästa? 

En förklaring är att han nu funnit sig väl till rätta i sin roll som berättare, ja han rentav 

trivs; mellan det hans vänstra hand frambringar och hans medvetna jag föreligger nu 

samstämmighet. Theodor har, just genom att gestalta � skriva ned - sin berättelse utvecklat sitt 

jag, sitt allt friare förhållningssätt till sin tillvaro och till sin yttre och inre verklighet. Det som han 

skrev ned på kartongbiten vid den tidpunkt då han säger sig ha börjat skriva, insikten om 

möjligheten till världen som arrangemang, tycks han nu fullständigt acceptera och omhulda. Han 

känner sig fri att skriva som han önskar, och vare sig det är verkligheten eller fria fantasier, är 

historien han förtäljer och sättet han gör det på, med sina påståenden om hur han kan påverka 

den, ett uttryck för en växande självständighet, bort från ett deterministiskt synsätt. 

 

 

3.9 Den stora söndringen och den förnyade gemenskapen  
 
Efter Paulas abrupta avsked från livet i rampljuset åker Theodor och Paula tillbaka till Paulas 

lägenhet i Stockholm, och där blir de kvar. Så småningom låter Theodor sälja sitt hus, ett beslut 

som, trots att han inte ångrar det, gör honom orolig och får honom att känna sig �oansenligare 
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och toftigare� (s. 237), som om han förlorat en egenskap eller ett karaktärsdrag (ib.). 

Efter husförsäljningen utbryter ett stort gräl mellan Theodor och Paula där de önskar den 

andres död och beskyller varandra för att vara skulden till alla olyckor de drabbats av. När de 

länge skrikit allt vad de kan sjunker de till slut utmatttade ihop och konstaterar att de inte förstår 

hur de ska leva sina liv. Undan för undan har ju Thedodor och Paula förlorat eller gjort sig av 

med allt som dittills utgjort deras liv - Theodors affärsverksamhet, hans hus, Paulas karriär � och 

när de nu också tar avstånd ifrån varandra har de ingenting kvar av sin gamla tillvaro, ingenting 

av allt som de baserat sin uppfattning om sig själva och sin plats i världen på. De vet inte hur de 

ska gå vidare nu när allt som skett visar att deras tidigare livsstrategier inte längre fungerar. Men 

denna utblottning och denna känsla av hjälplöshet inför livet är också ett tillstånd av möjlighet, 

den förändring som redan påbörjats kan från och med nu ske på ett mer medvetet plan när de 

aktivt tvingas söka nya förhållningssätt till livet.   

Och strax efter det att de konstaterat sin hjälplöshet infaller en vändpunkt i deras liv som 

ger dem möjlighet till just detta. I ett brev från skattemyndigheten upplyses Theodor om att han 

nu är slutgiltigt friad från alla misstankar från deras sida och att den beslagtagna Madonnan � 

som är den ursprungliga, äkta målningen -  nu skall återbördas till honom. Paula å sin sida får 

höra att farbror Erland testamenterat hela sitt affärsimperium till henne, inklusive Paula Music 

AB. Och därmed har hon, som Theodor konstaterar, �ärvt sig själv. Ja, ännu mer: alla rättigheter 

till sig själv� (s. 244). Nu är alltså både Theodor och Paula helt självbestämmande människor. 

Och de vill utnyttja detta till att göra sig fria från allt som har med deras tidigare � kollapsade � 

liv att göra; till att radikalt förändra sin tillvaro. Theodor och Paula beslutar därför att allt som 

Paula ärvt ska säljas, det enda de vill ha och behöver är pengar. Och de fattar beslutet 

gemensamt,  trots alla slitningar kan de inte leva sina liv utan varandra; de hör oavvisligen ihop. 

Medan försäljningen pågår planerar Paula och Theodor sin framtid, in i minsta detalj, och därmed 

tar de kommandot över sina liv, vare sig någon yttre auktoritet eller slumpen ska längre få råda. I 

deras framtida liv får heller inte Madonnan plats utan Theodor säljer sin målning. Han avstår från 

henne för ett liv med Paula och väljer en mänsklig relation i den verkliga världen framför en 

själslig flykt till ett egentligt förlorat Paradis.  

Theodor och Paula har alltså genomgått en genomgripande inre förändring. Men det 

räcker inte med det: när de nu planerar de att försvinna och helt ta avstånd från sina förra liv vill 

de även förändra sina yttre skepnader, det tycks som att de inte vill inte känna igen vare sig sig 
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själva eller varandra. 

 

 

3.10 Det nya livet  

 

Paula och Theodor åker nu till plastikkirurgens privatklinik och liksom alla andra patienter som 

blir behandlade där bär de ögonbindlar under bilfärden dit. Plastikkirurgen, som har en kristen 

tro, förklarar att resan i mörkret och så senare återkomsten med det, som han uttrycker det, 

�förädlade� ansiktet ska erinra om död och återuppståndelse (s. 157). Han gör alltså sitt 

förskönande av sina patienters yttre till en metafor för en kristen frälsningslära. Och det ska visa 

sig att även Paula och Theodor genomgår en sorts frälsning; de återuppstår för att leva ett liv i 

kärlek.  

När de så småningom, efter några månaders behandling, avtäcks alla plåster och bandage 

och framträder i all sin oigenkännlighet finner Paula och Theodor att de nu älskar varandra som 

man och kvinna. För att denna kärlek skulle uppenbaras och erkännas av dem krävdes en stor 

förvandling både av deras inre och deras yttre. Den gamla Theodor och den gamla Paula kunde 

inte älska varandra på detta sätt, men nu när de blivit �nya människor�, ett uttryck som ofta 

används i Nya Testamentet som en beskrivning för människans nya livsordning efter att hon 

blivit frälst genom tron på Kristi offergärning, är det möjligt. De har nått ett nytt stadium i sina 

liv. Genom att låta sig omvandlas kan man säga att de har tagit ett �Kierkegaardiskt språng� till 

en ny medvetandenivå.  

De lämnar plastikkirurgens herrgård med nya ansikten och nya namn och personnummer. 

Theodors berättelse slutar parodiskt idylliskt: de bor vid havet, omgivna av fruktträd som 

antingen blommar eller bär frukt, Paula kan sjunga hur starkt hon vill utan att någon hör henne 

och de dricker en drink som heter Für Immer seelig (För evigt salig) hela dagarna. Theodor 

beskriver omgivningarna: �Landskapet ser ut som en äkta handmålad oljefärgstavla av Ström, det 

är en värld av vilja och föreställning och ingenting annat� (s. 271).  

Landskapet är frambragt ur Theodors vilja och föreställning, ur hans penna, ur hans 

diktande. Han har till sig och Paula skapat en sorts himmelrike, ett himmelrike där de lever som 

vuxna människor som själva kan bestämma över sina liv. Så har Theodor genom sitt skrivande � 

där han skapar en värld enligt sin vilja - utvecklats till en människa som inte längre lever utan 
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egen vilja, under determinismen, utan i stället nu utformar sitt eget öde. 

Nilsson finner i sin avhandling att romanens �etiska kärna� är �sanningen mot sig själv 

(och mot Gud)� (Nilsson 2004:216). Enligt min uppfattning går detta väl att förena med min 

tolkning: att leva ett liv där man själv kan välja i vilken riktning man vill gå och inte viljelöst 

travar fram efter en väg man inte varit med om att utstaka, är att vara sann mot sig själv, och, i 

förlängningen, mot sin skapare. 

Theodors berättelse om honom och Paula och deras relation till varandra blir till en 

parallell till Bibelns budskap om människans villkor. Där finns analogin till Gamla Testamentets 

historia om hur människan stöts ut från en paradisisk tillvaro av oskuld och omedvetenhet till en 

existens under denna världens villkor, där människan lever utan egen vilja under arvssynd och 

laglydnad. Där finns motsvarigheten till Nya Testamentets frälsningshistoria: hur människan från 

detta tillstånd av existentiell ofrihet genomgår en genomgripande förvandling (frälsningen), för 

att nå en ny frihet, och hur detta sker  av egen vilja; människan når ett självvalt öde. 

Så det är kanske inte så konstigt att Theodor använder det upp- och nedvända svarta 

skrinet som skrivbord för sin berättelse så att hela hans berättelse, bokstavligt talat, vilar på 

lovsången: LOFVAD WARE HERRAN. Och Theodor säger själv att han kunde avstått från allt 

sitt skrivande och nöjt sig med det budskapet. När han efter alla sina mödor lyckats finna ett liv 

där inte slumpen � symbolen för den gammaltestamentlige straffande guden � regerar har han 

nått det stadium, den frälsning, där han trots allt kan finna livet gott och där han därför kan 

lovsjunga dess skapare.  

 

 

3.11 Dikt eller verklighet 
 
Vad ska man då som läsare tro om Theodors berättelse; vad har han verkligen upplevt och vad 

har han hittat på? Det är nog inte meningen att läsaren ska få det klart för sig. Det tycks som om 

alla dubbla budskap från Theodor, alla tvetydigheter om vad som är upplevt och vad som är 

påhitt finns där just för att läsaren inte ska kunna dra några gränser mellan Theodors yttre och 

inre verklighet. Och som om Theodors flitiga användade av hänvisningar till läsarens yttre 

verklighet, de metafiktiva partierna, finns där för att ytterligare öka oklarheterna kring vad 

Theodor och romanen avser med begreppet verklighet. Det ska inte finns några tydliga gränser 

mellan verklighet och dikt, det ska råda en befriande oklarhet kring vad som är vad. Låt oss  
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återknyta till barnet Torgny Lindgens replik i Pölsan: �Det gör ingen skillnad�. Om Theodor 

skriver ur sin inre verklighet, om vad som kunde skett, är detta lika sant som något som verkligen 

har inträffat. I Theodors berättelse, om hur han och Paula utvecklas från en existens utan fri vilja 

till ett liv de fattar självständiga existentiella beslut, är dikten hans motkraft mot determinismen, 

då han på slutet uppnått ett liv som han själv arrangerat, som han själv valt. Fantasi eller 

självupplevt? Dikt eller verklighet? En absolut gränsdragning är inte viktig och inte möjlig. 

Tankens frihet behövs som motkraft till ett lagbundet, förutbestämt liv.  

 

 
 

4. Sammanfattning 
 

Sett ur ett teologiskt perspektiv utspelas i båda romanerna en kamp mellan deterministisk, 

gammaltestamentlig livsordning och en nytestamentlig livsordning som bygger på en fri vilja. 

Manfred utkämpar den mot två herrar med makt, medan Theodor snarare för kampen i sitt inre, 

mot sitt djupt rotade sätt att se på och acceptera tillvaron. Men för dem bägge är möjligheten till 

skrivandet, till diktandet, avgörande för att kunna föra kampen, då det för båda två är ett uttryck 

för ett sorts obegränsat liv där de själva kan styra över skeendet. Theodor skriver en berättelse där 

han uppnår ett frihetsstadium och ett självvalt öde. Manfred bryter med sin tidigare livslott när 

han börjar skriva och hans förmåga till att leva med sin inre värld för honom bortom denna 

världens lagar. I båda romanerna suddas gränserna mellan dikt och verklighet ut, dels av de 

förmenta författarna Manfred och Theodor i deras egna berättelser, dels av alla de metafiktiva 

partier där romantexternas fiktion utges för att tillhöra den verklighet som läsaren hör hemma i.  

Lindgren låter alltså sina alter egon, Manfred och Theodor göra samma sak som han själv; 

använda diktandet för att uttrycka en annan, alternativ tillvaro.  
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