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1.  Inledning 

Första gången jag läste Kerstin Ekmans roman Guds barmhärtighet var inom ramen för en 

kurs i Tros- och livsåskådningsvetenskap. Uppgiften var att läsa romanen för att undersöka 

huruvida det fanns utrymme att tolka den skönlitterära texten med hjälp av lutherska 

tankefigurer. Det var en givande uppgift, dels för att romanen i sig talade starkt till mig, 

särskilt karaktären Hillevis inre brottning med frågor om livets svärta, dels för att det var 

mycket stimulerande att läsa och försöka tolka den skönlitterära gestaltningen i relation till 

teologiska teorier. Det var en aha-upplevelse för mig att se vilken fruktbar kombination som 

det skönlitterära och teologiska utgjorde. Både den skönlitterära gestaltningen och den 

teologiska teoriramen berikades av att läsas ihop.  

Jag ville fortsätta läsa resten av romantrilogin för att se vad som blev av till exempel 

Hillevis brottning med livets svärta och jag ville undersöka trilogin med hjälp av teologisk 

teori för att se om det kunde vara relevant för hela trilogin med en sådan undersökning. 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka livsåskådningsproblematik med hjälp av teologisk 

analys i Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet. 

Frågeställningen i uppsatsen är följande: 

Vilka livsåskådningsproblematiker framträder i Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet och 

är det relevant – och i så fall hur – att tolka och förstå dessa med hjälp av det lutherskt 

teologiska begreppet arvsynd? 

 

1.2  Metod och teori 

Livsåskådningar i skönlitteratur 

Skönlitteratur kan, om den är mångtydig och ger utrymme för tolkning, på ett särskilt sätt 

berätta om och beröra när det gäller frågor som Vem är jag? Hur ska jag leva mitt liv? Vad är 

meningen med tillvaron? Vad är gott och vad är ont? 
1
 Det skönlitterära verket kan gestalta 

möjliga sätt att leva sitt liv, att tänka omkring och förstå existentiella frågor genom den fiktiva 

                                                      
1
 Essunger, Maria:”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 67. 
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värld som det utgör. Med Torsten Petterssons beskrivning kan man säga att skönlitteratur kan 

utgöra en ”reflektionsyta för egna livsproblem”. 
2
 Det fiktiva rum som skönlitteraturen 

erbjuder, innebär att läsaren kan växla mellan att identifiera sig med och distansera sig från 

det fiktiva rummet. Läsaren kan alltså kliva i och ur möjliga livsförhållanden i ett samspel 

som präglas av den uttolkning som sker när läsarens livsförståelse och det skönlitterära 

innehållet möts. 
3
  

Det finns alltså en potential hos skönlitterära texter för att studera det som har att göra med 

människors existens och förhållande till sig själva, andra och tillvaron i stort. Men vad bör 

man tänka på när man gör en undersökning av livsåskådning i skönlitterära verk och hur kan 

man gå tillväga? Det som utgör själva potentialen med en skönlitterär text – mångtydigheten, 

utrymmet för eftertanke, kravet på tolkning – påverkar tillvägagångssättet för arbetet med att 

studera texterna. 
4
 Detta kan till exempel innebära en dialektisk metodologi som den Maria 

Essunger förordar och som innebär att det skönlitterära verket får vara utgångspunkten i 

arbetet med att utveckla analysredskap och tolkningsprocess: 

 

Det konstnärliga uttrycket i fråga bör därför vara den givna utgångspunkten för livsåskådningsanalysen och 

denna artefakt bör få vara delaktig i utvecklandet av analysfrågor och tolkningsprocess.
5
 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till vid studier av skönlitterära verk i livsåskådningsforskning är 

vikten av att det skönlitterära verket bör studeras både vad gäller form och innehåll. 
6
 Det är 

inte bara vad som berättas i det litterära verket utan också hur det berättas, som uttrycker den 

eller de livshållningar, eller antydan till livshållningar, som verket inrymmer. Ytterligare en 

                                                      
2
 Essunger, Maria:”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 67. 

3
 Essunger, Maria:”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 70. 

4
 Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin. Diss. Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2005, s. 22. 

5
 Essunger, Maria.”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 71. 

6
 Bråkenhielm, Carl Reinhold. ”Blick för mönster. Att studera livsåskådningar i verkligheten och i litteraturen.” i 

Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur.(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, 

Pettersson, Torsten). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 2001, 20-21. 



Sida 5 av 39 

 

aspekt av det mångtydiga och outsagda i skönlitterära verk är att det inte går att applicera 

koherenta livsåskådningar och förvänta sig samstämmighet mellan den skönlitterära texten 

och livsåskådningen. 
7
 Det som konstnärliga verk kan bidra med är relaterat till fragment av 

livsåskådning snarare än att relatera till en särskild tros- eller livsåskådning i sin helhet. Ännu 

en annan aspekt att ta hänsyn till vid undersökning av skönlitterära texter är frågan om hur 

man läser texten, vems röst är det man uppfattar, vems livsåskådning är det man vill 

undersöka? Vill man försöka uttolka författarens livsåskådning genom dennes verk eller är det 

själva texten, oberoende av författaren som är underlaget för undersökningen. En tredje mer 

pragmatisk, oreflekterad läsning innebär att vissa aspekter av det skönlitterära verket tillskrivs 

dels författarens avsikter, till exempel den yttre formen, medan andra delar av verket tillskrivs 

själva texten fristående från författaren. 
8
 

 

Tidigare forskning 

Litteratur och religion  

Literature and Religion har varit ett livaktigt forskningsämne i särskilt USA och 

Storbritannien under senare delen av 1900-talet.
9
 Under forskningsdisciplinens historia har 

frågor om relationen mellan religion och litteratur ofta varit föremål för diskussion. Vad 

kännetecknar respektive ämnesområde, vad kan de bidra med till den interdisciplinära 

forskningen, hur oberoende respektive beroende av varandra bör de ingående ämnena vara. 

Detta är några av de frågor som präglat debatten inom disciplinen.
 10

 

I Sverige är ett av pionjärarbetena inom det som numera kallas tros- och 

livsåskådningsvetenskap, i vart fall i den uppsaliensiska traditionen, Livet, döden och 

                                                      
7
 Essunger, Maria.”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 71. 

Samtidigt bör man ha i åtanke att det inte är helt oproblematiskt att tala om koherenta livsåskådningar om man 

med detta menar rationella och icke motsägelsefulla 

8
 Pettersson, Torsten. ”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?” i Att fånga 

världen i ord. Litteratur och livsåskådning – teoretiska perspektiv (red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Pettersson, 

Torsten), Artos & Norma bokförlag, Skellefteå, 2003, s. 13 ff. 

9
 Möller, Håkan. Litteratur och religion. En ämneshistorisk orientering. i Att fånga världen i ord. Litteratur och 

livsåskådning – teoretiska perspektiv (red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Pettersson, Torsten). Artos & Norma 

bokförlag, Skellefteå, 2003, s. 88-89. 

10
 Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin. Diss. Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2005, 57. 
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meningen av Gösta Wrede. 
11

 Wredes ansats kan emellertid betraktas som problematisk 

utifrån ett nutida arbetssätt och synsätt när det gäller livsåskådningsstudier i skönlitteratur då  

Wrede menade att form och innehåll skulle hållas isär och att formfrågor hörde hemma inom 

litteraturvetenskapen.  

Arbeten som lyfts fram som mer interdisciplinära än Wredes pionjärarbete är Helen 

Anderssons avhandling Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv 

på Lars Ahlins författarskap. Likaså Helene Blomqvists studie Vanmaktens makt. 

Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan och Stefan Klints avhandling 

Romanen och evangeliet. Dessa arbeten kom ut i slutet av 1990-talet. Ett senare arbete är 

Maria Essungers avhandling Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk 

reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin som kom ut 2005. 

 

Kerstin Ekman 

Maria Schottenius (1992) har skrivit en avhandling om Kerstin Ekman med fokus på 

”…tankesystem, idéer och livsåskådningar…” som hon menar finns dolt i Ekmans 

författarskap. 
12

 Några tolkningsnycklar i Ekmans författarskap som Schottenius undersöker 

är Jungianska mönster, den kvinnliga arketypen, Maria de Lourdes, Johannesmystik och 

Maria och ordet. 

I avhandlingen Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens 

förhållande till masskulturen och moderniteten av Magnus Persson (2002) är Kerstins Ekman 

författarskap, med fokus på hennes deckare, ett av tre som studeras utifrån tankemönster om 

högt och lågt i vår samtid relaterat till skönlitterära verk.
13

 

En annan avhandling om Kerstin Ekmans författarskap är Det mörka våldet: spåren av en 

subjektprocess i Kerstin Ekmans författarskap av AnnSofi Andersdotter (2005). 

                                                      
11

 Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin. Diss. Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2005, 59. 

12
 Schottenius, Maria. Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst. Albert Bonniers 

Förlag, Stockholm, 1992, s. 14. 

13
 Ganetz, Hillevi. ” Magnus Persson, Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens 

förhållande till masskulturen och moderniteten. Symposion. Stockholm/Stehag”, Samlaren. Tidskrift för svensk 

litteraturvetenskaplig forskning 124:322-327, 2003. 
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Avhandlingen undersöker Ekmans författarskap med hjälp av psykoanalytisk teori och berör 

verk utgivna från 1959 till 1990.
14

 

 

Tillvägagångssätt 

När det gäller tillvägagångssätt inom ramen för den här uppsatsen har jag tagit fasta på, och 

inspirerats av, Maria Essungers avhandling Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och 

teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin
15

 samt hennes artikel ”Litteratur 

och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i antologin Livet enligt 

människan.. Om livsåskådningsforskning.
16

 I båda dessa hennes arbeten för hon en intressant 

diskussion om förutsättningar och arbetssätt vid litteraturstudier i relation till 

livsåskådningsproblematik. 

Det som jag särskilt tagit fasta på i Essungers arbetssätt är att försöka låta det skönlitterära 

verket vara utgångspunkt i utvecklandet av tolkningsprocessen i anknytning till vad som 

nämnts under avsnittet Livsåskådningar i skönlitteratur. 

Arbetssättet i undersökningen inom ramen för den här uppsatsen är följande. Jag kommer 

att lyfta fram de livsåskådningsproblematiker som jag menar kommer till ytan vid en läsning 

av Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet. I läsningen av romantrilogin är det texten som 

står i fokus, vad som kan läsas fram i mötet mellan texten och mig som uttolkare.  

De livsåskådningsproblematiker som kommer upp till ytan får sedan dels vara en kompass 

vid val av teologisk teori att undersöka romantrilogin med, dels kommer jag att rikta 

livsåskådningsproblematikerna mot den skönlitterära texten tillsammans med analysbegrepp 

som emanerat från den teologiska teorin. Genom att läsa fram gestaltningar i den skönlitterära 

texten tillsammans med analysbegrepp från den teologiska ramen är avsikten att se om och 

hur den teologiska teorin kan bidra till en fördjupad tolkning av det skönlitterära verket. 

Ett viktigt påpekande om begränsning vad beträffar undersökningens omfattning är detta. 

Skönlitterära verk är, som lyfts fram, mångtydiga och ger utrymme för tolkning. Om Kerstin 

                                                      
14

 Schönström, Rikard. ”AnnSofi Andersdotter. Det mörka våldet. Spåren av en subjektsprocess i Kerstin 

Ekmans författarskap. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 2005.”, Samlaren. Tidskrift för 

svensk litteraturvetenskaplig forskning  126: 365-371, 2005. 

15
  Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin. Diss. Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2005. 

16
 Essunger, Maria:”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 65-94. 
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Ekmans författarskap har bland andra Maria Schottenius skrivit att det som är karakteristiskt 

för Ekmans verk är att de har en mångfaldig klang, att det finns en tolkningspotential som 

innebär att flera jämsides, alternativa tolkningsmöjligheter finns, ofta svåra att 

uppmärksamma utan viss möda. 
17

Detta innebär att det finna många lager i en romantrilogi 

som Vargskinnet att uppfatta och tolka, och en uttömmande analys kan aldrig göras. Den 

undersökning som jag ska göra inom ramen för den här uppsatsen är en möjlig av många. 

Med hänvisning till uppsatsens omfång, en C-uppsats, ter det sig rimligast att studera ett 

urval av texter istället för hela romantrilogin. Det låter sig helt enkelt inte göras att undersöka 

de tre romanerna i sin helhet inom ramen för det här arbetet. Urvalet kommer att göras i form 

av ett tematiskt texturval med hänsyn till de livsåskådningsproblematiker som kommer upp 

till ytan vid läsningen av romantrilogin som helhet. Urvalet ska vara representativt för hela 

trilogin med bäring på livsåskådningsproblematikerna.  

 

1.3  Material 

Primärlitteraturen utgörs av Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet som består av 

romanerna Guds barmhärtighet, Sista rompan och Skraplotter. Det texturval som kommer att 

göras redovisas längre fram.  

För det metodologiska tillvägagångssättet och den underliggande ansatsen i uppsatsen 

kommer jag att relatera särskilt till Maria Essungers framställning och diskussion i hennes 

avhandling Kärlekens möjlighet. Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos 

Francois Mauriac och Lars Ahlin när det gäller livsåskådningsstudier i relation till 

konstnärliga texter och artikeln ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den 

meningsskapande döden” i antologin Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning.
18

 

När det gäller den lutherska läsningen och tolkningen av romanerna kommer jag 

huvudsakligen att använda mig av Eva-Lotta Granténs framställning om arvsynd i nutida 

teologi och etik i boken Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik 

samt i viss utsträckning Mary E. Lowes artikel om synd ur ett lutherskt queer-perspektiv, ”Sin 

                                                      
17

 Schottenius, Maria. Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst. Albert Bonniers 

Förlag, Stockholm, 1992, s. 27. 

18
 Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin. Diss. Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2005. 

Essunger, Maria.”Litteratur och livsåskådningsfrågor” i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning 

(red. Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina). Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

2013, s. 71. 
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from a Queer, Lutheran Perspective”. 
19

 Lowe lyfter fram användandet av diskurser som 

fruktbart när det handlar om att belysa synd ur ett strukturellt perspektiv. Jag kommer att 

genomgående använda mig av ordet strukturer av skrivpraktiska skäl, och med det avse det 

som Lowe beskriver som diskurser, det vill säga de sammanhang som människor ingår i och 

som påverkar deras identitet i kombination med till exempel språk och relationer.  

Mary E. Lowes teori om diskurser pekar mot den postmoderna människan vars identitet är 

differentierad utifrån olika aspekter. Såtillvida kan resonemanget tyckas problematiskt att 

applicera på ett textmaterial som gestaltar karaktärer och händelser under början och första 

hälften av 1900-talet. Jag menar emellertid att Lowes diskussion om diskurser inte är 

problematiska i det här sammanhanget, utan tvärtom kan vara fruktbara, om man fokuserar på 

att de avslöjar strukturella orättvisor, att människor lever i och formas av diskurser utan 

möjlighet, eller med stora svårigheter, att ta sig ur dessa.  

I anknytning till detta skulle man också kunna invända mot användandet av Granténs 

framställning eftersom den är en framställning med syfte att finna en samtida tolkning av 

arvsynd som dessutom står i samklang med samtida världsbild. Också här menar jag att 

litteraturvalet går att försvara. Det som framträder tydligt i Granténs framställning, och som är 

relevant för det skönlitterära materialet, är dels att arvsynden är kopplad till tillvarons 

ambivalens som orsakas av vetskapen om att allt levande lider och dör.  Dels är arvsynden 

relaterad till icke-tillit gentemot Gud, skapelse och medmänniskor i Granténs framställning. I 

båda fallen kan man argumentera för att hennes diskussion när det gäller just dessa aspekter 

mycket väl går att knyta till karaktärer och händelser från början av 1900-talet. 

 

2. Analys 

2.1  Presentation av romantrilogin 

Kerstin Ekmans romaner Guds barmhärtighet, Sista rompan och Skraplotter, som utgör 

trilogin Vargskinnet, utspelar sig under större delen av 1900-talet. Historien börjar 1916 och 

slutar på 1990-talet. Trilogin gestaltar motsatspar såsom majoritetssamhälle kontra 

minoritetssamhälle, stad kontra land, kvinnligt kontra manligt, det jordnära och konkreta 

kontra det abstrakta och oförklarliga samt spänningar som är relaterade till etnicitet och klass 

                                                      
19

 Grantén, Eva-Lotta. Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Verbum Förlag AB, 

Stockholm, 2013. Lowe E, Mary. “Sin from a Queer, Lutheran Perspective” i Transformative Lutheran 

Theologies. Feminist, womanist, and mujerista perspectives. Fortress Press, Minneapolis, 2010. 
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bland annat. Framför allt gestaltar trilogin hur människor lever sina liv, såsom det kommer till 

dem, med glädje och svårigheter, utifrån de förutsättningar varje person har.  

I fokus står dels tre generationer kvinnor: Hillevi, Myrten och Ingefrid, dels Risten och 

Elis. I Guds barmhärtighet står framför allt barnmorskan Hillevi i centrum. I Sista rompan är 

det hennes biologiska dotter Myrten som utgör centrum och i sista delen Skraplotter är det 

Myrtens dotter Ingefrid som är i fokus. En central plats i hela trilogin intar Risten som är 

adoptivbarn till Hillevi och Trond Halvarsson. Kristin är det namn som Hillevi har gett henne 

och Risten är hennes samiska namn, som hon själv använder. 

Risten är den som inleder och avslutar trilogin och däremellan är det hon som berättar och 

håller samman historien. I egenskap av berättare präglar hon trilogin eftersom det är hon som 

så att säga står för urvalet, vad som berättas och hur. Likaså präglar hon historien genom att 

man tar del av hennes tankar, samt också genom att hon, liksom de övriga karaktärerna, ingår 

i själva historien. Den femte personen som intar en betydande roll i trilogin är 

Elis/Elias/Norsken. Han har en framträdande roll genom hela trilogin och har någon form av 

relation till var och en av kvinnorna i historien. 

Hillevi Klarin, senare Halvarsson, är den unga barnmorskan som flyttar från Uppsala till 

Svartvattnet i Jämtland som resultat av ett hastigt påkommet beslut av henne själv att söka en 

ledig barnmorsketjänst i den by där hennes hemligen trolovade, prästen Edvard Nolin, ska 

börja tjänstgöra. Hillevi har vuxit upp under välordnade och förhållandevis välbeställda 

former hos sin faster och farbror då hennes mor dog i barnsäng och hennes far dog när hon 

bara var tre år gammal. Kontrasterna till hennes liv i Uppsala blir många då hon kommer upp 

till Svartvattnet, men Hillevi tar till sig den karga och på samma gång vackra tillvaron 

däruppe. Hon gifter sig med handlaren Trond Halvarsson och de får tre barn, två biologiska – 

Tore och Myrten – samt Risten som de adopterar. Händelsen vid isvaken, då hon blir vittne 

till hur ett spädbarn dödas, påverkar henne starkt. 

Myrten Halvarsson drömmer om att komma bort från Svartvattnet och ta sig ut i världen. 

Helst till det som är fint och belevat. Hon träffar Elis – men under namnet Elias Elv – 

sommaren 1945 under några veckor. De blir handlöst förälskade i varandra. När hon inser att 

hon är gravid har han redan brutit upp och lämnat Svartvattnet. Inför tanken på den 

utblottande skam det skulle innebära hemma i Svartvattnet att hon, barnmorskans dotter, blivit 

en ”slyna”, flyttar hon till Stockholm. Under graviditeten blir hon inackorderad på ett 
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mödrahem, ”Luderkåken” kallad i folkmun. 
20

 Hon föder en flicka som hon ger namnet 

Ingefrid efter en älskad roman av författaren Dag Bondesson, som hon senare kommer att 

gifta sig med. För att kunna skaffa sig ett yrke känner hon sig till sist tvungen att adoptera 

bort Ingefrid till ett barnlöst par i Stockholm. Myrten har vacker sångröst och älskar att 

sjunga. Även när hon har flyttat tillbaka till Svartvattnet åker hon varje år till 

Engelbrektskyrkan för att lyssna till Bachs Johannespassion.  Myrten och Risten står varandra 

nära, men Myrten berättar aldrig om graviditeten och Ingefrid för Risten. Hon berättar det inte 

för någon i sin familj, den enda som vet om hennes barn är en ung man som hon har en 

sporadisk relation med. 

Risten Larsson, eller Kristin, som Hillevi kallar henne, adopteras av Hillevi och Trond när 

hon är tre år. Hon bor då hos sin morfar, Mickel Larsson som är av samiskt ursprung. Hillevi 

ser till att Risten blir flyttad från sin morfar eftersom hon menar att det finns tecken på att 

flickan vanvårdas. Ristens mamma Ingir Kari Larsson dör i tuberkulos när Risten är litet barn. 

Hennes far är en skotsk lord som varit på jaktresor i trakten. Det antyds att Hillevis mor ska 

ha blivit våldtagen av lorden.  

Hon gifter sig med Nila Klemet, som kommer från en rik samesläkt, och de får två barn. 

Nila omkommer i en sprängolycka när barnen är små. Risten flyttar så småningom tillbaka till 

Svartvattnet. Risten står nära sin morbror Anund Larsson, vars sånger är kända i trakten. 

Risten har även en nära relation till Myrten och hon tar ofta hand om Myrten när de är barn, 

särskilt som Myrten är ett ängsligt barn. När Risten på ålderns höst, av Ingefrid själv, får veta 

att Myrten burit en hemlighet som hon inte delat med Risten, den att hon födde ett barn, har 

Risten svårt att ta till sig detta. Hon tänker ofta på tider som varit och människor som funnits 

och håller dessa levande genom sitt minne och berättande. Det är med saknad hon ser tillbaka 

på en värld som hon tycker är på väg att försvinna, eller redan har försvunnit. Det gäller inte 

bara specifika personer och händelser, utan en gången tid, då berättelser, småfolk och knytt – 

det ogripbara – var en självklar del av livet.  

Elis Eriksson/Elias Elv/Norsken har flera namn i historien. Han är bara 15 år när han blir 

delaktig till ett spädbarns död, hans eget. Händelsen påverkar och formar honom liksom det 

kärva barndomshemmet. Han rymmer hemifrån för att undkomma faderns och framför allt 

farfaderns våld. Under en tid på sanatorium upptäcks hans talang att teckna och måla. Redan 

hemma ute i Lubben har han ritat med kol på väggar eller tidningspapper, närhelst han kom 
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åt. Elis blir framgångsrik konstnär och tillbringar bland annat tid i Berlin i slutet av 1930-

talet. Han återvänder till Norge och hamnar återigen i Sverige. Under sommaren 1945 träffas 

han och Myrten i Svartvattnet under några intensiva veckor präglade av intensiv förälskelse. 

Elis bryter emellertid upp från Svartvattnet efter att han och Hillevi träffats och samtalat om 

händelsen vid isvaken 1916. Elis kommer till ett glasbruk i Värmland där han gör sig ett namn 

inom glasformgivning. Han gifter sig med den 20 år yngre Eldbjörg som är rullstolsbunden. 

På ålderns höst återvänder han till Svartvattnet, trots rädslan för att bli avslöjad med sin rätta 

identitet. 

Ingefrid Mingus är Myrtens biologiska dotter, men växer upp i Stockholm med 

adoptivföräldrarna Fredrikssons (som tar namnet Mingus). En stark religiös upplevelse i 

hennes ungdom leder så småningom till att hon blir präst. I vuxen ålder, flera år efter att 

Myrten är död, får hon veta att hennes biologiska mor, som hon inte vet något alls om, har 

testamenterat sin förmögenhet till henne. Hon reser upp till Svartvattnet tillsammans med sin 

son Anund, som är adoptivbarn från Indien, för att söka sitt ursprung. 

 

2.2 Livsåskådningsproblematiker i Vargtrilogin 

Ett framträdande drag i romantrilogin är, som nämnts ovan, att den gestaltar hur människor 

lever sina liv, såsom det kommer till dem, med glädje och kanske framför allt svårigheter, 

utifrån de förutsättningar varje person har. Närvaron av fattigdom är framträdande, speciellt i 

den inledande romanen Guds barmhärtighet. Människor hukar under oerhört knappa och 

bistra förhållanden, både materiellt och emotionellt. Särskilt kvinnor och barn far illa. 

Kvinnor blir offer för hustrumisshandel och barn blir offer för vanvård. En ung prostituerad 

kvinna tar sitt liv därför att hon är gravid. Också karaktärer som lever under ordnade 

ekonomiska och sociala förhållanden, som handlardottern Myrten, drabbas av svårigheter. 

När Myrten blir gravid och föder sitt barn, efter en kortvarig relation som inte leder till 

äktenskap, finner hon ingen annan utväg än att adoptera bort barnet. Den sociala kontrollen, 

rädslan över att bli avvisad av sina föräldrar eller att göra dem besvikna, svårigheter att 

försörja sig och samtidigt ha ett litet barn, är omständigheter som leder fram till hennes beslut. 

Risten kämpar med upplevelsen av att inte riktigt höra hemma, eller bli bekräftad, någonstans. 

Hon lever i två kulturer, dels i samekulturen som hon har med sig från sin far och som hon 

gifter in sig i, dels den svenska majoritetskulturen som hon har från sin uppväxt som 

adoptivbarn hos Hillevi och Trond, men ingen av kulturerna känner hon sig helt och fullt 

hemmahörande i. 
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Svårigheterna har sin orsak dels i de sociala eller ekonomiska sammanhang som 

karaktärerna lever och verkar inom. Dessa sammanhang kan vara svåra eller omöjliga för den 

enskilde karaktären att ta sig ur och därmed är möjligheten att komma undan svårigheterna 

små eller obefintliga. Dels har svårigheterna sin orsak i att karaktärerna handlar på ett sätt 

som drabbar andra. På grund av till exempel rädsla, egoism, överlägsenhet och skam- och 

skuldkänslor påverkas relationerna karaktärerna emellan på ett nedbrytande sätt. 

Svårigheterna kvarstår som existentiellt inslag i livet trots att en förändring av samhället 

sker, från Fattigsverige till Välfärdssverige där den materiella standarden avsevärt ökar och 

även människors möjlighet att påverka sina liv. Ingefrid, som lever ett materiellt ordnat liv i 

1990-talets Sverige drabbas av existentiell ångest när hennes son så när omkommer i en 

brand. Svårigheter tycks vara en beständig del av livet för karaktärerna i detta universum som 

utgör trilogin.  

Man kan urskilja två linjer i romantrilogin. Den ena är den som exemplifierats ovan. Den 

handlar om livsvillkor som är präglade av bland annat fattigdom, död, skuld, rädsla, 

existentiell ångest, orättvisa levnadsförutsättningar, ojämlika relationer och relationer 

präglade av våld och misstro.  Dessa livsvillkor präglas av ofrånkomlighet. De tycks inte gå 

att undkomma utan verkar vara en given del av tillvaron.  

Den andra linjen handlar om mening, sammanhang och relation. Den representerar något 

som, i motsats till den första, inte bryter ned utan som istället håller ihop. Karaktärernas liv 

sätts in i ett sammanhang som är större än dem själva. Om den första linjen kan sägas 

karakteriseras av det som bryter ned, är obegripligt och fragmenterat karakteriseras den andra 

linjen av det som håller ihop, gör tillvaron begriplig eller i vart fall dämpar upplevelsen av 

obegriplighet, samt bidrar till en känsla av helhet och mening. I denna andra linje sätts det 

egna lidandet och de egna umbärandena in i ett större sammanhang. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de enskilda karaktärernas umbäranden blir färre eller mindre smärtsamma. 

Däremot innebär det ändå en lindring av effekten av det nedbrytande – ibland för den enskilde 

karaktären, men ibland på ett övergripande plan, i förhållande mellan olika karaktärer eller 

tiden. 

 I ett centralt avsnitt i den första romanen, Guds barmhärtighet, pratar Risten och Norsken 

om tillvarons villkor. Norsken, vars ursprung (ännu så länge) är okänt och som ofta tillbringar 

sina dagar vid Ristens köksbord, menar att människan är utslängd ensam i världen och att 
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lögner omger henne.
21

 Risten är den karaktär som håller ihop trilogin rent berättartekniskt. 

Hon menar att det finns något som håller samman tillvaron, också det som är svårt och inte på 

ett enkelt sätt låter sig förmedlas, och detta är berättelserna.   

 

Men hon lever sin berättelse hur svår den än är. Något annat kan människan inte. 

Hon får svar på den av andra människor. Det sa jag åt honom: ingenting är till fullo upplevt och erfaret förrän vi 

berättat om det och fått svar på vår berättelse.
22

 

 

Livet är som en berättelse – som både bär och brister. Man är en karaktär i sin egen berättelse 

och man kan inte kliva ur den, berättelsen drivs framåt vare sig man vill eller inte. Livet går 

obönhörligen vidare. I de svårigheter som obönhörligen drabbar människor utgör berättelsen 

en god motkraft genom att den har en meningsbärande funktion. Den skapar upplevelsen av 

ett större sammanhang inom vilken individen kan tolka eller bara uthärda det som möter 

henne.  

Dessa båda linjer: å ena sidan de svårigheter som tycks vara en ofrånkomlig del av 

karaktärernas liv och å andra sidan den goda meningsskapande motkraft som berättelser 

utgör, kan beskrivas som livsåskådningsfrågor enligt Maria Essungers definition av 

livsåskådningsfrågor som öppna existentiella frågor utan slutgiltiga svar med hög 

angelägenhetsgrad.  Frågorna – eller problematikerna – relaterar till människors existentiella 

villkor. Det finns inga givna svar på problematikerna utan de öppnar upp för tolkning. Vidare 

kan sägas att det har en hög angelägenhetsgrad eftersom det berör villkoren för människors liv 

och tillvaron i stort.  

 

2.3 Arvsyndsteori 

Tillvaron som människor lever i präglas av en ambivalens. Människor har förmågan att 

föreställa sig en tillvaro annorlunda än den faktiskt existerande, en tillvaro som är helt fri från 

lidande och död, och som istället karakteriseras av godhet och liv, trots avsaknad av 

erfarenhet av en sådan tillvaro.
23

 I mötet med de faktiska villkor som präglar existensen på 

jorden uppstår en ambivalens hos människor.  Människor frågar sig varifrån ondska, lidande 

och död kommer, om det går att undkomma och varför och hur det kan (få) fortgå när det, 
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enligt den egna föreställningsförmågan, skulle kunna vara helt annorlunda. Den ängslan som 

uppstår hos människor på grund av det i tillvaron som bryter ned, det som vi benämner 

ondska, leder i sin tur till bristande tillit. Människor förmår inte vända sig i tillit vare sig mot 

en god skapare eller mot sina medmänniskor. De här existentiella villkoren och effekterna av 

dem är förutsättningarna för det lutherskt teologiska begreppet arvsynd. 

Eva-Lotta Grantén talar om naturens teodicé, som är de villkor som kännetecknar vår 

tillvaro, vilka innebär att allt levande lider och dör. 
24

 Det är lidandet och döden som ger 

upphov till synden genom att de skapar ängslan, rädsla och bristande tillit. Människor har 

svårt att vända sig i tillit till en god skapare och till sina medmänniskor på grund av tillvarons 

ambivalenta karaktär. Därför tenderar människor att bli inkrökta i sig själva och den närmaste 

omgivningen.  Arvsynd innebär en begränsning av kärlek, relationer och människors 

livsmöjligheter. 
25

 Människor förmår inte känna tillit till en god skapare eftersom tillvaron 

inte är entydigt god och därför blir människor sig själva nog.  

Synden finns överallt, men den är särskilt relaterad till grupper inom olika sfärer. 
26

 

Frestelsen till synd är extra stor i grupper, särskilt i grupper med makt.
27

 Dessa försöker 

utvidga sin position, att skaffa sig mer makt. 
28

 Grupper är visserligen positiva på så sätt att de 

bidrar till människors självförverkligande. Samtidigt utgör de grogrund och rum för synden 

eftersom de bidrar till en indelning i vi och dem.
29

 Särskilt tydlig är synden i grupper som 

säger sig förverkliga det goda eller rätta. 
30
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En betydande aspekt av arvsynden är den skuld inför Gud som synden för med sig. Guds 

kärlek till människor är en uppmaning till relation och tillit. 
31

Detta i sin tur för med sig ett 

ansvar. Människor ansvarar inför Gud som vill dem allt gott och de ansvarar för sina 

medmänniskor samt i förlängningen hela skapelsen. 
32

När människor inte förmår svara på 

tilltalet från Gud och, som ett svar på tillvarons nedbrytande aspekter, blir sig själva närmast 

på bekostnad av andra, leder det till skuld inför Gud och inför medmänniskorna. 
33

 Även om 

orsaken till människors bristande tillit kommer ur själva tillvaron, ur naturens teodicé, som 

människor inte kan sägas vara ansvariga för, är människor ansvariga för relationen till Gud 

och till sina medmänniskor.  

Synden är alltså dels en personlig skuld inför Gud och medmänniskorna och dels sociala 

strukturer, vilka är upphov till orättvisa förutsättningar för människor till liv och hälsa. 
34

 Den 

strukturella synden kännetecknas av bundenhet vid vissa villkor. Mary J Lowe använder 

begreppet diskurs för att beskriva den strukturella aspekten av synd.
35

 Människor ingår i såväl 

syndiga som icke-syndiga diskurser och på individnivå kan en person både vara föremål för 

synd eller bidra till synd. Diskurser är något man inte kan ställa sig utanför, de påverkar ens 

identitet, i kombination med språk och relationer. 

Det är viktigt att dessa båda aspekter vägs in i hur arvsynden ska förstås. En alltför ensidig 

betoning på den personliga skulden bortser från de orättvisa strukturer som människor föds in 

i och som de inte kan sägas vara ansvariga för. Å andra sidan kan en alltför ensidig betoning 

på synd som sociala strukturer bidra till att människors skuld inte enbart inför Gud utan också 

inför varandra inte blir synlig.  

Hur påverkar synden människors förmåga att förverkliga kärlek, att göra goda handlingar? 

Inom ramen för det här uppsatsarbetet ska jag inte gå in på frågor som har med etiskt 

handlande i relation till arvsynden att göra, eftersom fokus i uppsatsen ligger på syndens 
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ursprung och hur synden yttrar sig. Emellertid vill jag nämna något som Niebuhr framhåller 

och som kan vara relevant för det här arbetet. Niebuhr skiljer mellan princip och praktik när 

det gäller möjligheten till kärlekens realiserande. 
36

Synden är i princip besegrad av Kristus, 

men kärleken är inte triumferande, utan lidande, och därför är praktiken inte möjlig. Synden 

är fortfarande en realitet, trots Kristus seger över den, i det interima skeende av historien som 

är nu, mellan Kristus försoning och Guds kommande rike. I denna interima tillvaro kan 

kärleken realiseras bara genom Guds nåd som ett förlåtelsens svar på människors förtvivlan 

och ånger över synden.
37

 

Sammanfattningsvis kan sägas om arvsynden att den för med sig en oförmåga att i tillit 

vända sig till Gud och till medmänniskor, vilket även medför skuld inför både Gud och 

medmänniskor. Som ett svar på tillvarons villkor vilket innebär att allt levande lider och dör 

vänder sig människor inåt mot sig själva eller sin egen grupp. Människor är sig själva närmast 

i försök att rädda sig undan det i tillvaron som bryter ned. Det nedbrytande i tillvaron 

kännetecknas av en ofrånkomlighet. Ingen kan undkomma tillvarons svåra aspekter och det 

ofrånkomliga kan tecknas dels som en disposition hos människor att reagera på tillvarons 

villkor med misstro, dels som sammanhang inom vilka människor lever sina liv och från vilka 

det är svårt att bryta sig loss. 

Utifrån den här lutherskt teologiska förståelsen av arvsynd och hur man känner igen den, 

kan två analysbegrepp utmejslas. Dessa analysbegrepp är synd som icke-tillit, i vilket icke-

tilliten är relaterad till Gud, skapelse och medmänniska, och synd som destruktiva strukturer, 

vilket är relaterat till de sammanhang människor lever inom. 

 

2.4 Tematiskt urval ur romantrilogin 

Som nämnts tidigare är det inte möjligt inom ramen för detta arbete att använda romantrilogin 

i sin helhet i undersökningen. Ett urval behöver göras och detta bör göras på så sätt att urvalet 

särskilt ska handla om de livsåskådningsproblematiker som lyfts fram tidigare, ofrånkomliga 

svårigheter samt meningsskapande sammanhang. 
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I början av romantrilogins första bok, Guds barmhärtighet, utspelar sig något som får 

avgörande betydelse i synnerhet för två av huvudkaraktärerna i trilogin – Hillevi och Elis – 

men som också får en betydande inverkan för andra karaktärer i historien. Händelsen och dess 

efterdyningar löper genom hela romantrilogin.  

Den unga barnmorskan Hillevi Klarin kommer från Uppsala till den jämtländska byn 

Svartvattnet på vårvintern 1916. Hennes första förlossning blir i Lubbagubbens hushåll som 

lever under mycket fattiga och svåra omständigheter. Det visar sig vara en flicka, bara 13 år 

gammal, som bor hos släktingarna i hushållet, som kämpar med värkar. Förlossningen blir 

svår, men spädbarnet och den unga modern klarar sig. Hillevi blir emellertid vittne till hur 

spädbarnet dödas, kort efter förlossningen, i en isvak utanför hushållets stuga. Det är 

Lubbagubbens son Ville och dennes unge son Elis som är ute vid isvaken, oklart vem som gör 

vad. Hillevi har för avsikt att anmäla händelsen med den unga flickan som blivit gravid, 

spädbarnet som dödas, över huvud taget förhållandena ute hos Lubbagubben, men underlåter 

att göra det. Elis, den unge pojken, som visar sig vara barnets far, rymmer hemifrån. 

Den här händelsen och den effekt den får för karaktärer som den berör, samt i förlängningen 

andra karaktärer, menar jag är representativ för trilogin som helhet när det gäller 

livsåskådningsproblematikerna. Förutom den rent tematiska bäringen finns formella kriterier 

som gör den lämplig som representativt urval av trilogin, nämligen att det är en sådan 

avgörande händelse i trilogin, som inbegriper alla tre romanerna samt berör två av 

huvudkaraktärerna och i förlängningen andra karaktärer i historien. 

 

2.5  Formanalys 

Inledningsvis följer här en undersökning av på vilket sätt historien i romantrilogin berättas. 

Denna undersökning av hur-frågor är inte uttömmande, inte för att en sådan kan sägas vara 

möjlig att göra avseende ett litterärt material, utan hänsyn är taget till de berättartekniska 

grepp som är relevanta för livsåskådningsproblematiken ofrånkomliga svårigheter och 

meningsskapande sammanhang.   

Berättandet görs i stort sett genom två berättare, dels genom en extradiegetisk berättare, en 

berättare utanför historien (diegesen) med olika fokalisering (vem som ser) och dels genom en 

intradiegetisk berättare, som alltså befinner sig inom historien och berättar i jag-form. 

Karaktärerna Hillevi, Myrten, Ingefrid och Elias berättas genom den extradiegetiske 

berättaren med hjälp av intern fokalisering. Berättandet sker inifrån respektive karaktär så att 

läsaren får ta del av karaktärens känslor och tankar. Den intradiegetiska berättaren är Risten 
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som inleder trilogin genom att återge ett barndomsminne på första sidan i Guds barmhärtighet 

och avslutar trilogin på Skraplotters sista sida, genom en suggestivt förmedlad reflektion 

kring det vargskinn som Hillevi får av Trond Halvarsson i början av den första romanen. 

Risten-berättaren är en röd tråd i trilogin, som binder ihop den. Den berättar exempelvis om 

Risten själv, om de övriga karaktärerna, om samernas liv och om händelser från förr. Påtagligt 

i Ristens röst är att hon är den som minns händelser och människor samt att hon återger detta 

för de andra karaktärerna och för läsaren. Risten-berättaren är den som står för sammanhang 

och meningsbärande i romantrilogin. Genom att minnas och berätta knyter hon samman dåtid 

och nutid, karaktärer och händelser. Liksom hon ramar in den yttre romantrilogin gentemot 

läsaren, ramar hon också in berättelsen i berättelsen.  

I temat som har att göra med förlossningen i Lubben och Hillevis och Elias delaktighet i 

detta kan man säga att Risten-berättaren är den som låter läsaren ta del av Hillevis 

anteckningar om händelsen och om hennes möte med Elias där de pratar om det som hände. I 

mitten av den andra trilogiromanen, Sista rompan, berättas genom Risten-berättaren hur hon 

hittar Hillevis anteckningar när hon går igenom gamla papper och i det påföljande avsnittet 

följer Hillevis anteckningar, det vill säga en intradiegetisk berättare i form av Hillevi.  

Risten-berättaren är således inte enbart den som håller samman berättelsen eller fyller ut 

berättelsen genom sina iakttagelser, tankar och känslor, utan är också den som förser läsaren 

med ny information. Hon representerar som sagt mening och sammanhang. Motsägelsefullt är 

emellertid att Risten-berättaren inte vet om att Myrten fött ett barn som hon adopterat bort. 

Inte förrän barnet självt, Ingefrid, i vuxen ålder kommer till Svartvattnet får Risten veta detta. 

Även om berättelsens goda meningsskapande funktion är tydlig hos Risten står den alltså inte 

helt emot svårigheternas nedbrytande effekt. Till och med Risten kan stå berättarlös. 

Texten är indelad i avsnitt utan kapitelrubriker. Dessa avsnitt varierar i längd från en halv 

sida till att omfatta 15-18 sidor. Ofta sker växling av vem som berättar genom införande av 

nytt avsnitt. Detta kräver uppmärksamhet av läsaren, särskilt i de fall där växling sker vid 

korta avsnitt om bara ½ sida eller liknande. Det finns ofta inte heller tydliga markörer i 

inledningen av ett nytt avsnitt vem som är berättare, vilket också bidrar till att läsaren måste 

vara uppmärksam på vem som berättar, vad som följer härnäst. Växlingarna mellan vem som 

berättar kan komma med förhållandevis korta intervaller och då är historien ofta relaterat till 

ett avsnitt som är händelsemättat, det vill säga det händer något avgörande. 

Trilogin utspelar sig under en lång tidsperiod. Den börjar 1916 när Hillevi kommer till 

Svartvattnet och slutar på 1990-talet. Man får följa karaktärerna under större delen av deras 
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livstid. Liksom berättandet görs genom växling ur olika positioner – den extradiegetiske 

berättaren ur Hillevis, Myrtens, Ingefrids och Elias perspektiv samt den intradiegetiske 

berättaren Risten – berättas tiden genom växlingar. Berättelsen som helhet löper i en lång 

linje genom större delen av 1900-talet. Den linjen ligger som en underliggande ram. 

Berättelsen börjar med Hillevi och Elias och sedan följer vi karaktärerna alltigenom trilogin. I 

slutet av Guds barmhärtighet skriver Hillevi ett brev till Risten daterat 1939. Den andra 

romanen, Sista rompan, inleds med att Norge blir ockuperat, därefter följer vi Myrten, Risten 

och Elias under andra världskriget och efterkrigstiden. Mot slutet av denna bok skildras hur 

den sista rumpan går, det vill säga det sista slutskedet av flottningen innan det mekaniska 

handhavandet tar över. Detta sker 1967, men boken avslutas i 1990-tal. Skraplotter utspelar 

sig i nutid, det vill säga i 1990-tal.  

Invävt i den här långa kronologiska tidslinjen finns hela tiden hopp tillbaka i tiden och 

framåt i tiden. Ibland är hoppen intrikata, som när karaktären Myrten omnämns i en proleps, 

ett förebådande, som död innan hon ens har kommit in i berättelsen. 

Till dessa tidsvariationer, den långa tidslinjen samt växlingarna mellan nutid, dåtid och 

framtid, finns insprängt i berättelsen Ristens reflekterande avsnitt, där hon till exempel 

reflekterar över minnets motsägelsefulla drag, både bärare av sanning och bedräglighet. 

Romantrilogin innehåller textavsnitt som anspelar på eller som utgörs av andra litterära 

texter. Till exempel förekommer i relation till karaktären Elis bibelcitat som har att göra med 

profeten Elia och dennes efterträdare Elisa. Dels har Elis hört sin mamma, som är troende och 

brukar gå till ”bönehuset”, sjunga en psalm som inbegriper Elia, dels kommer han på egen 

hand i kontakt med Elia och Elisa när han läser Bibeln under sin tid på sanatorium i Norge.  

Det här, minnet av modern och berättelser i Bibeln – särskilt den om hur Elisa återuppväcker 

en död pojke – bildar en grund för den självbild som växer fram inom Elis, särskilt i relief 

mot händelsen vid isvaken med det dödade spädbarnet. Denna intertextualitet kommer jag att 

återkomma till i relation till undersökningen av texturvalet. 

I romantrilogin hittar man formmässiga och innehållsliga företeelser som jag kallar 

cirkelslutning, det vill säga cirklar sluts – sammanhang och betydelse i relation till livsfrågor, 

händelser och karaktärer emellan. Ett exempel som inte är relaterat till det tematiska 

texturvalet, men som åskådliggör vad som avses med cirkelslutning, är denna. Myrten 

adopterar bort, med stor vånda, sin dotter Ingefrid och träffar henne sedan aldrig mer. Man 

kan säga att hon inte får möjlighet att söka försonas med Ingefrid i verkliga livet. Ändå 

inträffar något som kan ses som en försoning, en betydelsebärande cirkel som sluts. Ingefrid 
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blir i vuxen ålder varse att det var Myrten som, utan avsändare, skickat det programblad för 

ett kommande framförande i Engelbrektskyrkan av Bachs Johannespassionen, som ledde till 

Ingefrids omvälvande religiösa upplevelse, det som hon kallar sin andra födelse. 

Dessa cirkelslutningar kan knytas till livsåskådningsproblematiken meningsbärande 

sammanhang. De utgör en berättelse som knyter ihop, särskilt det som är svårt i en karaktärs 

tillvaro, och bidrar till upplevelsen av helhet och sammanhang. Dessa cirkelslutningar innebär 

inte med nödvändighet att umbärandena försvinner eller blir mindre smärtsamma. Vad de gör 

är att de lindrar effekten av det som bryter ned och fragmentiserar. Cirkelslutningarna kanske 

inte lindrar det smärtfulla på ett individuellt plan, för just den enskilde karaktären, men de 

utgör ett avslut på ett mer övergripande, större plan.  

De formmässiga aspekter som nämnts, förutom cirkelslutningarna: vem som berättar och 

vem som ser, växlingar i tid, variationen i längd på avsnitten och referenser till andra litterära 

texter ger intryck av att gestalta en människans livsberättelse. Det börjar i en händelse och tid, 

hoppar över något, går tillbaka till där den var tidigare, hoppar till en annan händelse vid ett 

annat tillfälle, olika berättare kommer till tals, minnen, referenser till litterära berättelser och 

verkliga händelser blandas och sammanblandas, livet i realtid och livet när man återberättar 

det – allt detta samsas och samspelar till det lapptäcke av livsberättelser som är en människas 

liv. Både ur ett fågelperspektiv som när man berättar berättelsen om människor, som art, och 

ur ett inifrånperspektiv som när man berättar för någon om delar ur sitt liv. De nämnda 

formmässiga aspekterna stöder de två livsåskådningsproblematikerna ofrånkomliga 

svårigheter och meningsbärande sammanhang i ett växelspel. Dels finns en fragmenterad 

aspekt av det formmässiga; snabba växlingar mellan berättare och berättarnivå, korta avsnitt 

och snabba växlingar mellan avsnitt och tid. Den här aspekten bidrar till att förstärka den 

tematiska linje som har med umbäranden att göra, med det i livet som bryter ned och det i 

karaktärernas liv som upplevs som svårt. Å andra sidan finns en sammanhängande aspekt av 

det formmässiga: cirkelslutningar och Risten-berättarens förmåga att minnas och återberätta 

bidrar till att förstärka den tematiska linjen som har att göra med meningsskapande.  

I undersökningen av det tematiska texturvalet kommer fler exempel av sådana här 

cirkelslutningar att lyftas fram.  

 

2.6  Innehållslig och teologisk analys av texturvalet 

Undersökningen så långt har lyft fram att två livsåskådningsproblematiker kommer upp till 

ytan vid läsning av romantrilogin och dessa är ofrånkomliga svårigheter och meningsbärande 
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sammanhang. De relaterar till å ena sidan de ofrånkomliga svårigheter som möter 

karaktärerna i deras liv, och å andra sidan det meningsbärande berättande som skapar 

sammanhang trots svårigheter. Den formmässiga analysen tidigare visade att det finns stöd för 

dessa livsåskådningsproblematiker i hur berättandet görs i romanen.  

Hur skrivs då de här livsåskådningsproblematikerna fram rent innehållsmässigt i det 

tematiskt skönlitterära urvalet och hur kan den framskrivna gestaltningen tolkas med hjälp av 

de lutherskt teologiska analysbegreppen synd som icke-tillit och synd som destruktiva 

strukturer? För den följande analysen kommer dessa frågor vara utgångspunkten. Analysen 

kommer att struktureras kring några karaktärer som spelar stor roll för innehållet i texturvalet. 

 

Hushållet i Lubben 

Hushållet hos Erik Eriksson, eller Lubbagubben som han kallas, lever under fattiga 

förhållanden, både bokstavligt och bildligt. Det är tystnad och slag som regerar. Otrygghet 

och rädsla präglar hushållet liksom fattigdomens strävhet. När Hillevi kommer till stugan för 

att hjälpa till vid förlossningen känner hon sig nästan fysiskt slagen av de svåra förhållandena 

där.  ”Det var inte första gången fattigdomen slog emot henne som kyla eller strävhet. Men så 

mörk hade den aldrig tett sig, så kurande, avvaktande och lömsk.” 
38

. 

Lubbagubben har inte alltid levt under så alltigenom fattiga, eller livegna, villkor som 

råder vid tiden för Serines förlossning. När de äldsta barnen var små arbetade han i skogen 

och med flottning för att ha råd att skaffa sig mark att odla. Han bröt själv marken och byggde 

boningshuset. Till slut hade han odlad mark, ladugård med stall, visthus, häst, kor, getter, får 

och höns. Men så kom laga skiftesreformen och han hamnade i skuld. Lubbagubbens 

livsberättelse handlar om hur han slitit för att skaffa sig ett hem och något att leva av. Hur han 

kört ”lass efter lass av sten” bara för att sedan komma i ”skuld till Kronan” och utan att 

beviljas egnahemslån av Hushållningssällskapet. 
39

 Barnen och barnbarnen har hört historien 

så många gånger att de kan den utantill, ja, de rent av måste kunna den utantill. Eriksson 

förhör dem strängt när han berättar och nåde den som inte kan berättelsen utantill. ”För detta 

var bibliskan hemma i Lubben. Det var Första Mosebok med Eriksson själv som Gud, Adam 

och Noak. Och Job för den delen. ” 
40

 Elis tänker på farfadern när han läser Bibeln på 
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sanatoriet. Alla gånger farfadern berättat sin livshistoria för barnbarnen. Inpräntat i dem livets 

stora svek gentemot honom, Lubben, som arbetat i sitt anletes svett. Elis tänker, när han läser 

skapelseberättelsen om Adam och Eva, att Lubben berättar sin historia som hade han varit 

Adam där han byggde upp sitt livsverk ute på Tangen. Lubbens fru hette dessutom Eva.  

De förvrängda referenserna till Bibeln som görs i romantexten när Elis minns farfaderns 

berättande, bidrar till att förstärka bilden av det Erikssonska hemmets totala avsaknad av tillit 

och förtröstan. Lubben har satt de bibliska berättelserna ur spel då han själv är både Gud och 

människa. I den Erikssonska skapelseberättelsen är skaparen vare sig god eller tillitsfull och 

när den rättfärdige människan drabbas av olycka vänder han ilskan mot dem han är satt att ta 

hand om, sina egna barn och barnbarn. ”Så djup var denna gubbes fruktansvärda bitterhet att 

ingenting kunde bota den. Han klagade varken inför Gud eller inför Hushållningssällskapet. 

Han rev inte sönder sina kläder och strödde ingen spisaska i håret. Men han slog.” 
41

 

I anknytning till det teologiska resonemanget om den strukturella synd vilken människor är 

offer för, kan man säga att familjen ute på Tangen befinner sig i en destruktiv struktur som de 

har fötts in i och som de inte kan ta sig ur. Den är deras livsvärld, emellertid inte särskilt 

livsduglig. De har små möjligheter att försörja sig, saknar stödjande nätverk av 

medmänniskor, är i riskzonen för sjukdomar på grund av knappa förhållanden, relationerna 

präglas av destruktivitet och ojämlikhet. Man skulle med ett teologiskt språkbruk kunna säga 

att synden är de ovillkorliga livsvillkor som människorna hos Lubben lever i och som de är 

fast i, även om Elis så småningom tar sig ur dem, i vart fall till det yttre. Familjen präglas i 

stor utsträckning av icke-tillit särskilt på grund av våldet som tycks vara ständigt närvarande, 

antingen som slag eller som hot om slag. Inte så mycket som en skärva av förtröstan tycks 

finnas i hemmet, vare sig till någon skapare, till livet självt eller till medmänniskor. Patriarken 

själv, Lubbagubben, kan sägas vara offer för en strukturell synd som också bidrar till hans 

egen individuella synd.  

Förutom, eller trots, de destruktiva strukturer som är mer eller mindre framträdande i 

tillvaron har varje individ ett ansvar att svara på den gode skaparens tilltal, att vända sig till 

Gud som vill varje människa gott, enligt den teologiska teoriramen. Eftersom tillvaron inte är 

entydigt god utan karakteriseras av lidande och död förmår emellertid inte människor vända 

sig till Gud. Människor blir inkrökta i sig själva. Synden är varje människas oförmåga att 

svara på Guds inbjudan till relation. För Lubbagubben är bitterhet och ilska svaret på de 
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tillvarons villkor som gjort att han hamnat i ekonomisk skuld. Synden i relation till 

Lubbagubben är det svartaste av svarta som förgiftar honom själv och sin omgivning. Det är 

som att tillit aldrig har fått fäste i honom.  

 

Elis 

Tillvarons ofrånkomliga ofullkomlighet är tydlig i karaktären Elis liv och framträder i relation 

till rädslan och fattigdomen som präglar hemmet och till händelsen vid isvaken. Han är 

fången i en miljö som karakteriseras av dysfunktionella relationer. Det finns inga goda krafter 

i hemmet, sedan modern har dött, som kan förhindra att han blir delaktig i dödandet av hans 

och Serines nyfödda barn. Han är själv inte mer än ett barn och befinner sig därmed i 

beroendeställning till sin far och farfar. I anknytning till avsnittet Hushållet i Lubben och i 

linje med den teologiska teoretiska ramen kan man tala om Elis uppväxtmiljö som en syndig 

struktur som präglar honom och håller honom i sitt grepp. Man kan säga att synden gestaltas 

genom våldet och fattigdomen och de av icke-tillit präglade relationer som utgår ifrån 

farfadern.  

Även om Elis är fången i en struktur som är en bidragande orsak till spädbarnet som dödas 

går det inte att bortse från den individuella skulden. Elis drabbas av skuldkänsla över 

händelsen vid isvaken och den följer honom livet igenom. Man kan säga att skulden påverkar 

honom så till den grad att den tvingar honom till en ny identitet. Under flykten från hemmet 

röjer Elis inte sitt riktiga namn och sitt ursprung. Visserligen är försiktigheten i hög grad 

relaterad till rädslan att bli hemsänd igen, men den går också att knyta till skulden över hans 

delaktighet i spädbarnets död. När han till sist hamnar på sanatorium i Norge, på grund av 

tuberkulos, tar han sig ett nytt namn, Elias Elv. Genom hela livet bär han på rädslan att bli 

upptäckt, att hans rätta identitet ska avslöjas. Detta kan man läsa som en skammens rädsla att 

bli avslöjad i all sin mänskliga skröplighet och brist, en rädsla som har sitt ursprung dels i 

fattigdomens skam, men också i skammen över skulden för spädbarnet.  

När det gäller Elis skuld kan man tänka sig en tolkning om hur den olösta skulden låser 

honom vid den identitet han har tagit sin tillflykt till. För att kärleken ska kunna förverkligas, i 

den här interimistiska tillvaron som vi befinner oss i, behöver människor vända sig till Gud i 

förtvivlan och ånger över synden för att ångern ska kunna leda till förlåtelse hos Gud. Länge 

lever Elis i den självbedrägliga uppfattningen att han räddade spädbarnet, hans och Serines 

flicka. Han blir låst vid sin skuld och kan inte befrias från den eftersom han inte erkänner för 
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sig själv sin delaktighet och kanske inte heller tror på en möjlighet till befrielse eftersom han 

har svårt att se tillitsfullt på tillvaron.  

Även om de villkor som Elis växer upp i karakteriseras av en nästan kompakt icke-tillit 

finns det glimtar, ja ibland mer än så, av motvikt till icke-tilliten i hushållet, och den 

representeras av modern, som har dött, samt av Serine.  I bilder av modern som Elis drar sig 

till minnes utgör hon, med sin gudstro och tillit, en motvikt till Lubbagubbens hotfulla tystnad 

och förvrängda skapelseberättelse. 

”Hon gick där och sådde för att hon var kvinna. Allt annat högg gubben in på med sina misshandlarnävar och vi 

andra karlar och karlämnen. Men inte sådden.  

Hon sådde ur tro. Vi hade alla tillit till återkomstens underverk.” 
42

 

Här beskrivs oväntat en förmåga till tillit, förtröstan och tro hos dessa vi – Elis och de 

andra barnen. Det krävs tro som i tillit för att så, för att något ska växa och leva, för att 

fortsätta hoppas på att något ska växa. Beskrivningen får visserligen en drastisk ironisk 

fortsättning. Återkomstens underverk hos Erikssons är relaterat till det basalt konkreta. 

Ångorna som stiger från färskt blod en kall slaktmorgon. Grisen blev själv till mat efter att i 

flera månader ha blivit matad av dem. Dyngan från kon som blir gödsel är del i återkomstens 

underverk hos Lubbens. Den är en återkomst som är konkret och fylld av lukter, men inte 

desto mindre är det en tillit som skildras och som omgärdar barnen och modern. 

Moderns gudstro, hoppet om en tillvaro fri från lidande och smärta, bär dem andra så länge 

hon är i livet. Elis minns hur han hörde henne sjunga en gång, när hon trodde att hon var 

ensam inne i stugan. Hon står med händerna i diskvattnet och ser in i väggen samtidigt som 

hon sjunger. 

”Och när som Elia i ilande fart 

jag lämnar den ödsliga strand, 

all smärta försvinner och allting blir klart” 
43

 

Elis minns omsorgen i moderns händer på kvällarna när hon stoppade om barnen vid 

sovdags. ”Vafan stökar du på mä? Ska dä allri bli tyst nångång” sa Lubbagubben, men 

modern fortsatte med sina varsamma händer och småbarnen somnade. 
44

 Så länge som 

modern gick och donade fanns det en värme i stugan, men när hon somnade blev det kallt. Då 
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brukade Elis tänka ”Håll deg vaken morsan… Be te n’dänn Jésus. 
45

 Här kan man tänka att 

det inte handlar enbart om de gånger modern somnade in för natten, varje kväll, utan att det 

också är en bild för hur det blev i hushållet när hon somnade in för alltid, när hon dog. 

Flickan Serine representerar också gudstro och tillit. När Elis läser skapelseberättelserna i 

Bibeln då han är intagen på sanatoriet tänker han på Serine. Han tänker på att hon trodde på 

det där – på Gud och Jesus – som lärare och präster tror på. Serine berättar för Elis att hon tror 

att Jesus ser allt vad människor gör, också Lubbagubben. ”Får han evigt straff då?” undrar 

Elis. Serine svarar ”Vi blir alla förlåtna”. 
46

 

Elis nya identitet skapas på sanatoriet. Han hör hela tiden talas om människor som dör på 

sanatoriet. Själv klarar han sig och återuppstår i ny identitet. Hans nya namn knyter an till 

modern och den tillit hon står för. Han väljer namnet Elia (men den norska varianten, Elias), 

profeten hans mor sjöng om. När han bläddrar i Bibeln efter texter om Elia hittar han ett 

avsnitt om Elisa, Elias efterträdare. Det är berättelsen om hur Elisa uppväcker en död pojke, 

hur han värmer pojken och hur pojken nyser sju gånger innan han slår upp ögonen.
47

 Elis 

införlivar omedvetet historien i sin egen berättelse om sitt liv. Hans berättelse om sig själv 

kan anknytas till livsåskådningsproblematiken meningsbärande sammanhang, men kanske 

inte så att berättelsen i första hand är meningsbärande på ett existentiellt plan, utan snarare ett 

sätt att komma undan en social struktur – hemmet – och sin existentiella skuld, samt sin 

eventuella juridiska skuld, i relation till händelsen vid isvaken. Berättelsen om Elis liv skrivs 

om efter de dramatiska händelserna och flykten hemifrån. En blandning av falska och verkliga 

minnen vävs in i hans nya identitet. Det falska minnet av hur han räddade lillstårsa – hans och 

Serines flicka – genom att ta det till den norska by där han tas om hand en tid. Den blir en del 

av hans självförståelse. Det sanna minnet – eller om det är en dröm han drömmer i sin 

ensamhet i skogen – om Russerkvinnans barn som är det barn han räddar till livet till den 

norska byn. En tolkning av detta med hjälp av analysbegreppen synd som icke-tillit och synd 

som destruktiva strukturer kan beskriva det som att synd föder synd. Den destruktiva och av 

icke-tillit präglade struktur som Elis är en del av leder i sin tur till att han skapar en falsk 

identitet. Icke-tilliten fortsätter att utöva sin prägel på honom.  
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Trots ofrånkomligheten i det svåra livet ute i Lubben lyckas Elis ta sig ur det, i vart fall till 

det yttre, genom att han blir en framgångsrik konstnär. Detta är en cirkelslutning som kan 

relateras till livsåskådningsproblematiken meningsbärande sammanhang. Elis livsberättelse 

tar spjärn mot det ofrånkomliga, det vill säga han tar sig ur det sociala sammanhang som han 

växt upp i. Farfadern däremot fortsätter att vara bunden i den destruktiva struktur som hans 

berättelse om livets orättfärdighet utgör.  För Elis del blir spädbarnets död blir den katapult 

som driver honom att fly den destruktiva, syndiga kultur som är hans ursprung. Flykten från 

det destruktiva bidrar också till att han får möjligheter att utveckla sitt målande, vilket innebär 

att han blir en framgångsrik konstnär.  

Samtidigt är Elis till det inre slav under sin skuld och misströstan gentemot livet, trots att 

han tar sig ur fattigdomen. ”Minnena som hon så tvärsäkert berättar är i själva verket sköra 

trasor som inte tål att vidröras med ord. Då blir de genast lögner.” 
48

 säger Elis när Risten 

ivrigt hävdar att det finns något i berättelserna som glömskan och förstörelsen inte kommer 

åt.
49

 Emellertid finns, som nämnts, glimtar av tillit hos Elis, även om han har svårt, och inte 

tycks se något behov av, att betrakta tillvaron som meningsfull. Han tänker vid ett tillfälle att 

önskar han kunde tala med Risten på samma oförbehållna sätt som hon om sådant som 

kommer upp från minnets olika lager. 
50

 Trots allt finns en längtan efter att finna 

meningsskapande tecken i tillvaron också hos honom, men det som hindrar honom är 

hemligheten om sig själv. Hemligheten som har sitt ursprung i död och skuld.  

Man kan, trots att Elis förkastar Ristens tro på mening som kan bära, urskilja en 

cirkelslutning på ett övergripande plan hos honom. Mot slutet av trilogin och slutet av Elis liv 

får han veta att han är far till ett barn som Myrten födde, Ingefrid. Till Ingefrid säger han till 

sist sitt riktiga namn, Elis Eriksson, när hon frågar honom vem han är. Ingefrid som vet om 

händelsen vid isvaken, dock utan att Elis känner till hennes vetskap, ser igenom Elis karga 

yta, ända in i hans mörkaste skuld. Hon, som är präst och van vid att hantera frågor om skuld 

och försoning, tänker där hon står bredvid honom. ”Jag lever i en värld där det finns 

förlåtelse.”
51

 Förlåtelsens löfte når till slut till och med Elis, som förhållit sig tvivlande, ja rent 

av raljerande gentemot tanken på att det skulle finnas något som är större än livet här och nu. 
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Hillevi 

Mötet med den lömska fattigdomen i Lubben och händelsen vid isvaken blir även för 

karaktären Hillevi något som följer henne, och plågar henne. Hon kommer som ung och 

nybliven barnmorska med ambitionen att hjälpa och förändra. När hon senare i livet rannsakar 

sin roll i händelserna i Lubben tänker hon tillbaka på den unga barnmorskan hon var, som 

kom med kunskap och kanske även högmod. 

 

”På den tiden var hon uppfylld av sitt kall och sin utbildning. Hon tyckte sig ha kommit som en gåva till denna 

avlägsna socken och mindes mycket väl hur stolt hon var när hon skrev sitt namn i gästboken i Lomsjö 

gästgiveri. Eller när hon rev ner lappen med varningen för vaccinering från affärsväggen. Den starka känslan 

av bestämmelse hade hon burit med sig ut till Lubben som hon burit medicinerna i spånkonten, instrumenten och 

de rena handdukarna. 

Allt förskingrades härute.” 
52

  

 

Hillevis reflektion ger utrymme för att relatera hennes första tid som barnmorska som ett 

uttryck, bland annat, för högmod och med ett nedlåtande synsätt gentemot folket i 

Svartvattnet. 

Även för Hillevi innebär händelsen vid isvaken, och dess efterdyningar, skuld. Hon har för 

avsikt att anmäla händelsen och förhållandena i det Erikssonska hemmet, särskilt som Serine 

är bara 13 år och Hillevi misstänker att någon har ”missbrukat” henne. Hon vet emellertid inte 

hur hon ska gå tillväga, vem hon ska anmäla till. Hillevi önskar att hon kunde få tala med en 

präst, med Edvard Nolin, hennes hemligen trolovade, för att få råd. Hon föresätter sig att 

skriva till Edvard men förmår inte formulera det hon har varit med om. Det är för fult och ont 

för att berätta för Edvard, tänker hon, han skulle inte förstå. 
53

 En natt vaknar hon och inser att 

Edvard aldrig kommer att gifta sig med någon som varit inblandad i en rättsak av det slag som 

det skulle kunna bli. 
54

 Hillevi gör aldrig någon anmälan, inte heller berättar hon för någon om 

vad som hänt och som hon varit med om. Hennes agerande anknyter till det som diskuterades 

i den teologiska teoriramen, om hur synd kan yttra sig som en benägenhet att vara sig själv 

närmast. I teorin har människor förmåga att urskilja vad som är moraliskt och medmänskligt 
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gott, men i praktiken förmår inte människorna leva upp till detta. Inte desto mindre drabbas 

Hillevi av skuld. Det visar sig bland annat genom att hon förändras som person. Hon går från 

”flicktid”, med snabba kast i känslor och beslut, till en mer realistisk syn på sig själv ”… om 

man har en hemlighet så lär man känna sig själv.” 
55

 Hon kan inte längre känna den självklara 

tacksamhet och glädje inför ett nyfött barn, som hon känt tidigare också mitt i den hopplösa 

fattigdomen hos Lubben. När hon håller Serines nyfödda barn glömmer hon för en sekund 

oron för hur det ska gå för den unga Serine och hennes barn. ”Hillevi hade glömt det för 

glädjen att ta i den friska, levande barnkroppen och för lättnaden när flickan äntligen fick ro.” 

56
  Men efter händelsen vid isvaken kan Hillevi inte längre rikta sig i tacksamhet över ett 

nyfött barn mot Gud. Det svåra och ofrånkomliga hos Lubben, barnet som dödas, hennes egen 

oförmåga att agera på ett moraliskt gott sätt, blir hinder för Hillevis upplevelse av tacksamhet 

för ett nytt liv som fötts. I anknytning till den teologiska ramen kan man tolka det som att 

ondskan och lidandet i tillvaron gör att hon inte förmår vända sig till Gud. Hon tänker med 

bitterhet på Gud och ”hans omtalade barmhärtighet” och på det lidande som inget bot finns 

för. 
57

  

Hillevis upplevda skuld och hennes ifrågasättande av gudstilliten kulminerar i och med att 

Lubbagubben hittas död i kojan, efter att hans hem har sålts på exekutiv auktion och efter att 

han satt eld på Tronds affär. Hon ifrågasätter vem hon är, granskar sig själv och sina motiv. 

Har hon helt missbedömt sig själv? ”Hon var ju välvillig… Men vad var all den där välviljan 

egentligen? Den kom från en som alltid visste bäst. Det var maktvilja i den. Och var inte det 

förakt?” 
58

 Förutom att verka som barnmorska vid förlossningar har Hillevi alltid hjälpt 

byborna med enklare medicinsk vård, med matkorgar och kläder. Hon har sett sig själv som 

en som lindrar och hjälper. Man kan knyta an till den teoretiska teoriramen om att synden 

finns överallt, att också goda intentioner kan leda fel därför att de blir till högmod och makt. 

59
 Ser man till synden ur ett strukturellt perspektiv i relation till Hillevi, kan man lyfta fram att 

hon är delaktig i sammanhang som innebär makt, dels som barnmorska och dels som 
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handlarhustru. Makten inbegriper möjlighet till att utföra gott eller vara en del i de goda 

krafterna i samhället, men den inbegriper också en risk för att utöva makt som drabbar andra 

negativt. I det teologiska materialet lyftes fram att sociala gemenskaper skapar en vi- och 

dem-känsla och att denna är en grogrund för synd. Vidare lyftes fram att i sociala 

gemenskaper som säger sig förverkliga det goda och rätta är risken för synd mycket stor. 

Hillevi har i rollen som barnmorska en kallelse att göra rätt och riktigt. Barnmorskorna har att 

följa de föreskrifter som är knutna till barnmorskeyrket men också samhällets lagar, som 

exempelvis avseende aborter. Som barnmorska ingår Hillevi i en yrkeskår som i praktiken kan 

ha makt över kvinnors väl och liv. Det berättas i Guds barmhärtighet om en flerbarnsmor som 

dör i barnsäng, på grund av blödningar. Hillevi invänder att kvinnan ”borde få slippa den här 

gången”. 
60

Kvinnan blöder när hon kommer till sjukhuset, men ”befriades inte från fostret”. 
61

 

Översköterskan inpräntar i Hillevi vilken skam och vanära en barnmorska kan dra över hela 

kåren om hon så mycket som antyder att abort i vissa fall skulle vara en barmhärtighet. 

Barnmorskorna har som sagt att hålla sig inom vissa regler och lagar också om det innebär att 

kvinnor dör.  

Som handlarhustru är Hillevi också del i ett sammanhang som kan bidra med vad 

människor behöver, men som också innebär makt på ett negativt sätt. Det går att relatera detta 

negativa till delaktighet i ett syndigt sammanhang och som andra drabbas av. När affären har 

brunnit ner till grunden är Myrten, som då är ett barn, rädd och otröstlig. ”Men vi ä ju fatti 

nu” gråter hon. 
62

” Risten, som är mer pragmatisk och trygg, tröstar Myrten med att farbror 

Halvarsson har böckerna kvar, böckerna där det står hur mycket alla är skyldiga i affären. 

Dessutom är han försäkrad. Det är bara för honom att bygga en ny affär. ”Så vi ä inte alls 

fatti” försäkrar Risten.
63

 Hillevi som håller på att rasa samman inombords, till följd av 

skuldkänslor över auktionen av familjen Erikssons hem och Lubbagubbens död, skriker ”Nej, 

en del blir aldrig fattiga! Hur det än går så blir dom aldrig det! Det är rent omöjligt för en del 

att bli fattiga”. 
64

 Hillevi har ett personligt ansvar för att ha drivit på Trond att inte hjälpa 
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familjen Eriksson, och hon är samtidigt del av en orättvis struktur som gynnar henne, men 

drabbar andra.  

Under några tidiga morgonpromenader i efterdyningarna efter branden och Lubbagubbens 

självmord går Hillevi neråt Tangen, och hamnar slutligen vid Lubbens övergivna hus. Det är 

första gången sedan den ödesdigra dagen för flera år sedan som hon är där. Väl där erkänner 

hon för sig själv i uppriktighet att hon borde ha anmält händelsen, men att hon underlät att 

göra det för att hon ville gifta sig med Edvard Nolin. Bekännelsen öppnar för ånger. Hon 

tänker att hon ångrar att hon drev på Trond att vara hård mot Erikssons när de inte kunde 

betala för sig. Hon ser sitt eget handlande som en bidragande orsak till att familjen har 

tvingats flytta, till att Lubben tog sitt liv.  

Hon går till sist också till kojan där Lubben dog. Det är en tidig morgon och ”hårda 

köldgrader”. 
65

Tillvarons svåra aspekter i det tema som händelsen vid isvaken utgör är 

omgärdade av kyla. Det är utkylt i det rum som Serine befinner sig i när Hillevi kommer till 

Lubbens första gången. När barnet dödas i isvaken är det förblindande snöstorm som snabbt 

kyler ner. När Lubbagubben dör i kojan i skogen är det sträng kyla, den strängaste på länge. I 

efterdyningarna av Lubbagubbens självmord känner Hillevi det som om hennes kropp inte 

längre är solid, kölden drar rakt igenom hennes kropp.  

När Hillevi står vid den halvt sönderfallna kojan där Lubbagubbens liv tog slut är det också 

bitande kallt. Platsen där han dog är avskalad på allt som skulle kunna knytas till mänskligt 

liv. Det enda som finns i kojan är stenras från det som varit en eldstad en gång i tiden, och en 

säng bestående av kluvna stockar intill en skrovlig bergsvägg. Lubbagubben sista handling, 

innan han tog sitt liv, var med ont uppsåt, tänker Hillevi, och kanske hade han menat att det 

skulle bli än värre.
66

 Att branden skulle ha slagit riktigt hårt mot Hillevi och hennes familj. 

Det är som att Hillevi förnimmer inte bara en människas bottenlösa utsatthet och bitterhet 

när hon står vid platsen för Lubbagubbens död, utan livets plågsamma villkor för varje 

människa. Det existentiella tvivel, eller snarare förtvivlade rop, som vuxit fram inom henne 

under lång tid blir till ett kraftigt crescendo. ”En Gud utan försyn, utan barmhärtighet. Som lät 

liv sluta i köld och ondska.” 
67

 Var det vad människor hade att förtrösta på när livet rasade 

samman?  
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På väg från kojan tillbaka till byn börjar kylan ge vika för solen som sakta tinar upp snön. 

Den nyss så hårda skaren håller på att lösas upp. Himlen över Hillevi är vit och så stor att hon 

inte orkar med den. Men så kommer en tanke henne tillmötes alltmedan hon lämnar kojan och 

kylan och går i ljuset. ”Tänk om det är jag som ska vara ögon åt det stora blinda djuret? ”
68

 

Här kan man tänka sig en tolkning där man använder samma teologiska raster – det om 

förtvivlan och ånger som öppning för förlåtelse och nåd – som i analysen av Elis tidigare, 

emellertid med ett annat reslutat. Hillevis förtvivlan och ånger över synden, hennes egen och 

tillvarons, öppnar upp för en förlåtelse, vilket i sin tur öppnar upp för Guds nåd. Ett svar 

kommer till slut till henne efter hennes långa nattliga vandringar, ett svar på hennes bittra 

fråga om avsaknaden av Guds barmhärtighet. Samtidigt räcker kanske inte tolkningen hela 

vägen fram. Som kommer att framgå längre fram skriver Hillevi i sina anteckningar med 

besvikelse att Gud tyckt frånvarande i familjer där barn och kvinnor far illa.  

Det finns en tvillinghändelse till avsnittet med Hillevis nattvandring, en cirkelslutning, som 

uttalar den fråga som föds inom Hillevi och som uttrycks i metaforen ”Tänk om det är jag 

som ska vara ögon åt det stora blinda djuret? ”
69

. Man kan säga att Hillevi får svar på sin 

fråga, från sin dotterdotter Ingefrid. Ingefrid, som är präst, är också hon ute på nattliga 

promenader, 70 år senare, därför att hon inte kan sova. Promenaderna rör även i hennes fall 

brusten tillit, dock inte upplevd skuld i samma utsträckning, och frågan om Guds 

barmhärtighet. Ingefrids son Anand har klarat sig oskadd ur en brand i det nyrenoverade 

lappkapellet, som det kallas. Ingefrids tillit till Gud ruskas om allvarligt. Hon känner sig 

utkastad i en godtycklig tillvaro där Anand lika gärna kunde ha dött i branden istället för att 

klara sig. Så småningom växer en övertygelse fram inom Ingefrid, genom de nattliga 

vandringarna, genom läsning av Hillevis anteckningar och genom läsning av Psaltaren. Det är 

samma övertygelse som Hillevi kom fram till. Hillevi skriver med viss besvikelse att Gud inte 

är barmhärtig mot barn i familjer präglade av våld och fattigdom. Hon konstaterar ”Det är vi 

som måste vara det”.
70

 Men det som är på ett sätt ett bittert konstaterande för Hillevi är en 

förtröstansfull insikt hos Ingefrid. Hon säger till sin vän läkaren Birger Torstensson ”… vi 

och bara vi har möjlighet att förverkliga Guds barmhärtighet. Vi har blivit skapade för det.” 
71
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Hillevis och Elis möte 

Genom brev skrivna av Hillevi, och presenterade för läsaren av Risten, får man veta att 

Hillevi sökt upp Elis sommaren 1945 när han och Myrten träffas i Svartvattnet under några 

intensiva veckor.  

Elis är för första gången, sedan han som 15-åring rymde hemifrån, tillbaka i Svartvattnet, 

nu med ny identitet, Elias Elv. Hillevi känner emellertid igen honom så snart hon ser honom 

då han är en levande avbild av sin far, Vilhelm Eriksson. Hillevi söker upp honom, i den stuga 

som han hyr, med avsikt att konfrontera honom med hans skuld och ansvar i händelsen vid 

isvaken, och få honom att bege sig från trakten. Samtalet, som utspelar sig under flera dagar, 

utvecklas emellertid på ett sätt som Hillevi inte har tänkt sig. Det blir ett samtal, som en 

motvillig dans, där de inledningsvis är fientliga mot varandra, men slutligen ändå möts genom 

de svåra existentiella frågor som kommer upp till ytan. Samtalet utvecklas till ett samtal där 

inte bara Elis skuld över delaktigheten i barnamordet kommer fram i ljuset utan också Hillevis 

skuld i historien och över att Elis familj fick lämna sitt hem. 

Det är första gången för dem båda som de över huvud taget yttrar för någon annan person 

det som hände vid isvaken en tidig marsmorgon för nästan 30 år sedan. I Elis fall är det 

dessutom första gången han inser att hans och Serines barn dog och att han var delaktig till 

detta. Fram till detta samtal har han levt med den självbedrägliga föreställningen att han 

räddade barnet och att han hade med sig henne under flykten till Norge. Minnets roll i 

berättelsen om sig själv spelar roll i det här avsnittet i texten. Inom Elis har det skapats ett 

minne som dels härrör från Russerkvinnans barn som han räddar genom att lämna det hos en 

norsk familj (om det nu är dröm eller verklighet) dels från berättelsen i Bibeln av Elisa som 

uppväcker en pojke från döden. När Elis i samtalen med Hillevi inser vad som verkligen 

hände vid isvaken, och hans del i detta, är det som han för en sekund regredierar till den 15-

årige pojke han var.  

”Men når jeg ingenting har gjort! 

Det är svårt att återge hur detta lät. Jag tyckte att själva rösten förändrats och att det var den unga pojken som 

talade. Han var kvick att vända mig ryggen men jag hann se, att hans ansikte var rödflammigt och tårat.” 
72
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Hillevis och Elis möte inleds i rädsla och fientlighet. Allteftersom de samtalar försvinner 

emellertid fientligheten när de konfronteras med varandras och särskilt sin egen brustenhet 

och skuld. Ingen av dem kan kasta första stenen. Hillevi skriver: 

”Mina långa samtal med E framkallade både mig och honom på ett sätt som ingen sett oss förut.”
73

 

 

När de skiljs åt har fientligheten ersatts av en ömsesidighet och respekt. 

Hillevi och Elis möte växlar mellan icke-tillit och tillit. När Hillevi först kommer ut till 

stugan som Elis hyr är mötet präglat av vaksamhet och rädsla från bådas sida. Allteftersom 

samtalet fortsätter, under flera dagar, och Elis och Hillevi lägger av sig sina masker som de 

haft för att dölja sin respektive skuld i relation till händelsen vid isvaken blir samtalet mer 

tillitsfullt. När de vågar erkänna sin synd, sin skuld, kan de också mötas. 

2.7  Sammanfattande analys 

I undersökningen av livsåskådningsproblematiker i romantrilogin Vargskinnet har jag tagit 

fasta på Maria Essungers förslag till arbetssätt. Det skönlitterära verket i sig, med dess 

mångtydighet, utrymmet för eftertanke och krav på tolkning, har fått vara utgångspunkt i 

utarbetandet av tolkningsprocessen som till exempel analysfrågor och teologisk teori. Det har 

inneburit en arbetsprocess där de livsåskådningsproblematiker som kommit upp till ytan vid 

en textkoncentrerad läsning av trilogin fått vara kompass för val av teologisk teori. Vidare har 

livsåskådningsproblematikerna riktats mot den skönlitterära texten tillsammans med 

analysbegrepp som emanerat från den teologiska teorin.  

Den dubbla frågan i analysen har varit hur livsåskådningsproblematikerna framskrivs i det 

skönlitterära urvalet och hur det framskrivna kan tolkas med hjälp av analysbegreppen synd 

som icke-tillit och synd som destruktiva strukturer.  

Den gestaltning av det skönlitterära texturvalet som lästs fram utifrån 

livsåskådningsproblematiken ofrånkomliga svårigheter och meningsbärande sammanhang 

har anknytningspunkter med arvsyndsbegreppet så som det framställts i teoriavsnittet. 

Gestaltningarna av karaktärerna Hillevi och Elis i förbindelse med händelsen vid isvaken 

innehåller företeelser som relaterar till arvsyndsbegreppet som det framställs i den teologiska 

teoriramen: lidandets ofrånkomlighet på grund av sociala strukturer, den bristande tilliten till 

Gud och medmänniskor som både effekt av och orsak till lidandet och ambivalensen i 
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karaktärernas liv, skuldkänslor som ett tecken på upplevd skuld hos den enskilde karaktären 

och kanske också som ett tecken, på en formmässigt övergripande nivå, som signalerar skuld 

inför Gud. På det formmässiga planet kan man säga att vissa aspekter har en förstärkande 

effekt av dessa företeelser. Det finns till exempel växlingar mellan fragmentering och helhet 

som yttrar sig i å ena sidan snabba växlingar i fokus beträffande vem som berättar, växlingar i 

tid och växlingar mellan avsnitt och å andra sidan längre sammanhängande avsnitt, 

tidsskeenden och berättarfokus. Genom växlingen mellan det fragmenterade eller snabba och 

de långa linjerna framkallas en skillnad mellan distans och närhet som kan sättas i relation till 

ambivalensen mellan tillit och icke-tillit. Läsningen av trilogin kräver en uppmärksam läsare 

för att hänga med i växlingarna då det kan saknas markörer som hjälper läsaren att orientera 

sig vad beträffar berättare, berättarnivå och tid. Det här ger ibland en upplevelse av att famla 

eller i vart fall gå på okända vägar, vilket kan sägas bidra till livsåskådningsproblematiken 

som handlar om svårigheterna i tillvaron. 

Livsåskådningsproblematiken meningsbärande sammanhang, utgör en motpol eller 

motkraft till livsåskådningsproblematiken ofrånkomliga svårigheter. Den här problematiken 

är relaterad till berättelser och berättandet som en positiv motkraft till det i tillvaron som 

bryter ned därför att berättelsen skapar mening och sammanhang. Den goda berättelsen är en 

berättelse inom vilken det egna lidandet sätts in i ett större sammanhang.  Det innebär inte 

nödvändigtvis att de enskilda karaktärernas svårigheter blir färre eller mindre smärtsamma. 

Däremot innebär det ändå en lindring av effekten av det som bryter ned – ibland för den 

enskilde karaktären, men ibland på ett övergripande plan, i förhållande mellan olika 

karaktärer eller tiden. Livsåskådningsproblematiken meningsbärande sammanhang yttrar sig 

bland annat i det jag har kallat cirkelslutningar. De här cirkelslutningarna, som finns i relation 

till huvudkaraktärerna, gestaltar hur upprättelse, eller i vart fall skärvor av upprättelse, 

infinner sig. Vid sidan av dessa cirkelslutningar finns också alla de ohörda personerna, de 

anonyma karaktärerna, särskilt i första delen av trilogin, som representerar en outsäglig 

fattigdom och hopplöshet. Dessa personer – mödrar som Hillevi förlöser och som hon 

misstänker är offer för misshandel, barn som hon misstänker är utsatta för vanvård, 

prostituerade flickor i Oslos och Berlins fattiga delar – blir inte föremål för försoning, de 

sluter inte sin berättelse. De är tysta vittnen om tillvarons nedbrytande aspekter, den synd som 

detta är relaterat till, hur människor ställer sig mot varandra. Dessa anonyma karaktärer är 

också tysta vittnen om och en uppfordrande fråga från människor om Guds bortvändhet. Trots 

den, ibland smärtsamt, påtagliga närvaron av lidande och bristande tillit i romantrilogin är det 
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övergripande intrycket som trilogin ger att de meningsbärande sammanhangen är en motkraft 

som är starkare än de ofrånkomliga svårigheterna.  

Jag menar att undersökningen i uppsatsen har visat att den teologiska teoriramen om 

arvsynd, uttryckt i begreppen synd som icke-tillit och synd som destruktiva strukturer är 

relevant för att tolka och förstå de livsåskådningsproblematiker som kan urskiljas i 

romantrilogin Vargskinnet. Tolkningen av det skönlitterära texturvalet med hjälp av å ena 

sidan livsåskådningsproblematikerna ofrånkomliga svårigheter och meningsbärande 

sammanhang samt å andra sidan de teologiska analysbegreppen synd som icke-tillit och synd 

som destruktiva strukturer, har visat hur en tvådelad, kombinerad tolkningsansats kan utlägga, 

förstå och framskriva dels den skönlitterära texten utifrån dess egen tematik – 

livsåskådningsproblematiken – dels den skönlitterära gestaltningen utifrån arvsyndsteori, 

genom de möjliga livsförhållanden som den skönlitterära romantrilogin Vargskinnet utgör.  

I relation till detta vill jag återknyta till diskussionen i inledningen av uppsatsen om studier 

av livsåskådningar i skönlitteratur. Studier av livsåskådningsproblematik i skönlitteratur med 

hjälp av teologisk teori kan vara fruktbart ur flera aspekter, menar jag. Sådana undersökningar 

torde kunna bidra både när det gäller personlig existentiell reflektion och när det gäller 

teologisk teori, både vad gäller en fördjupad tolkning av det skönlitterära verket och när det 

gäller reflektion kring de teologiska teorierna.  

3. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka livsåskådningsproblematik i Kerstin 

Ekmans romantrilogi Vargskinnet bestående av romanerna Guds barmhärtighet, Sista rompan 

och Skraplotter. Frågeställningen i uppsatsen har varit följande. Vilka 

livsåskådningsproblematiker framträder i Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet och är 

det relevant – och i så fall hur – att tolka och förstå dessa med hjälp av det lutherskt 

teologiska begreppet arvsynd? 

Metodologiskt har jag tagit fasta på och inspirerats av Maria Essungers diskussioner i 

avhandlingen Kärlekens möjlighet. Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos 

Francois Mauriac och Lars Ahlin samt artikeln ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den 

meningsskapande döden” i boken Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning. 
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utgångspunkt härvidlag har varit att det skönlitterära materialets mångtydighet, utrymmet för 

eftertanke och krav på tolkning, utgör en utmärkt förutsättning för livsåskådningsrelaterad 

undersökning samt att det skönlitterära verket i sig bör få vara utgångspunkt vid utarbetande 

av tolkningsprocess. Arbetet har organiserats så att livsåskådningsproblematiker har urskiljts 

vid en textcentrerad läsning av trilogin. Dessa livsåskådningsproblematiker har fått fungera 

som kompass för urval av teologisk teori. Den dubbla frågan i analysen har varit hur 

livsåskådningsproblematikerna framskrivs i det skönlitterära urvalet och hur det framskrivna 

kan förstås med hjälp av analysbegreppen synd som icke-tillit och synd som destruktiva 

strukturer.  

De livsåskådningsproblematiker som kommit till ytan vid en läsning av romantrilogin är 

ofrånkomliga svårigheter och meningsbärande sammanhang. Den förstnämnda har relaterats 

till karaktärernas svårigheter i livet och har anknytning till destruktiva sammanhang och 

relationer präglade av misstro. Den andra har relaterats till berättelsens goda motkraft mot 

svårigheterna i livet. De stora berättelserna i karaktärernas liv bidrar till en känsla av mening 

och sammanhang. Det egna lidandet sätts in i ett större sammanhang. 

Framläsningen av den skönlitterära texten med avseende på livsåskådnings-

problematikerna, form och innehåll samt de teologiska begreppsparen ger stöd för att det 

teologiska begreppet arvsynd är relevant att undersöka romantrilogin Vargskinnet med. Det 

har även visat hur en tvådelad, kombinerad tolkningsansats kan utlägga, förstå och framskriva 

dels den skönlitterära texten utifrån dess egen tematik – livsåskådningsproblematiken – dels 

den skönlitterära gestaltningen utifrån arvsyndsteori, genom de möjliga livsförhållanden som 

den skönlitterära romantrilogin Vargskinnet utgör.  
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