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Inledning

Syftet med denna uppsats har varit att genom en närläsning av ett antal romaner av Torgny 

Lindgren förmå lyfta fram och belysa särskilda existentiella element som förs fram genom texterna.

Romanerna i fråga är framförallt Ormens väg på hälleberget (1982), Ljuset (1987) samt Till 

sanningens lov (1991). Jag har ansett dessa vara representativa för den lindgrenska textvärlden då 

de tillhör de romaner som dels varit mest tongivande gällande Lindgrens roll som författare inför 

andra och samtidigt knyter an till, explicit såväl som implicit, filosofer och idéer som Lindgren 

själv har ett uttalat intresse för. Utöver de tidigare tre nämnda romanerna, som utgör grunden för 

uppsatsen, kommer även i uppsatsens avslutande del dessa texters relation till senare texter av 

Lindgren att lyftas fram, som ett sätt att se om, och i så fall hur, Lindgrens författarskap förändrats 

från genombrottet under 80-talet och fram till idag. Dessa senare texter av Lindgren som berörs är 

romanerna Norrlands Akvavit (2007) samt Klingsor (2014).

Inledningsvis ges en kortare introduktion till Lindgren själv som författare och person, och 

därefter följer de tre huvudsakliga analyserna. Varje text kring en roman inleds med ett 

sammanfattande referat över romanen ifråga med syftet att möjliggöra för dem som inte läst boken 

att följa med i de resonemang som förs. Uppsatsens avslutande del är en kommentar kring de förda 

analyserna samt en vidare diskussion över Lindgrens författarskap i ett bredare perspektiv.

Dispositionen förhåller sig så att den inte utgår från en kronologisk ordning baserad utifrån de 

enskilda romanernas ursprungliga publikation. Uppsatsens inledande analys, av Till sanningens lov, 

kändes som en naturlig utgångspunkt då den är den mest explicita av de tre romanerna i sitt 

förhållande till filosofer såsom Schopenhauer, såväl som sitt utmärkande sätt att koncist diskutera 

problematiken i begrepp såsom äkthet och konst.

Ingela Pehrsons avhandling från 1993, Livsmodet i skrönans värld: En studie i Torgny 

Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset, har varit till stor hjälp under 

uppsatsens gång genom sitt möjliggörande att finna lämpliga infallsvinklar på Lindgrens texter som 

passat uppsatsens syfte. Där Pehrson framförallt knyter an romanerna till bibliska intertexter som 

bottnar i författarens egna relation gentemot nya-och gammaltestamentliga texter kommer genom 

denna uppsats fokus istället ligga på de enskilda texterna ifråga, snarare än Lindgrens egna relation 

till romanerna. Visserligen är det omöjligt att förbise det idéhistoriska intresse Lindgren själv uttalat 

sig om och om dess påverkan över skrivandet av romanerna, men de resonemang som förs genom 

uppsatsen är resultat av en närläsning endast.
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٭

Torgny Lindgren föddes 16 juni 1938 i Raggsjö, tillhörande Norsjö socken i Västerbotten. Som den 

yngste av tre bröder växte Lindgren upp i en bygemenskap präglad av religiositet såväl som en 

muntlig berättartradition, i första hand via predikandet. Något som kom att prägla den unge 

Lindgrens barndom var närvaron av lungsoten, en sjukdom som krävde många dödsoffer under 

Lindgrens uppväxtperiod, och som även drabbade honom själv i tioårsåldern. Efter att ha blivit 

friskförklarad genomgick Lindgren folkskola såväl som realskola och uppehöll sedan sitt leverne 

som journalist vid Västerbottens Folkblad i Umeå allt medan han sedan utbildade sig till lärare i 

svenska och samhällskunskap, vilket han utexaminerades som 1959.

Under sin studietid till lärare i Umeå träffade han den kvinna som senare skulle komma att 

bli hans hustru; Stina, även hon sedermera lärare, och de två kom efter erlagd examen att flytta 

söderut till Storfors i Värmland. Under tiden i Storfors läste Lindgren in de akademiska betyg som 

krävdes för lärarbehörighet inom ämnesområdena historia, statskunskap och geografi. Paret 

Lindgren flyttade ifrån Storfors 1967 och bosatte sig sedan i Vimmerby, Småland, där paret till dags 

dato ännu bor.

Fastän debuten som författare kom med 1965 genom diktsamlingen Plåtsax, hjärtats  

instrument så fortsatte Lindgren i läraryrket fram till 1974. Fram tills dess hade Lindgren förutom 

debuten publicerad diktsamlingarna Dikter från Vimmerby (1970) samt Hur skulle det vara om man 

vore Olof Palme? (1971). 1972 debuterade Lindgren som prosaförfattare med novellsamlingen 

Skolbagateller medan jag försöker skriva till mina överordnande.

Utöver sitt författarskap ägnade sig Lindgren åt engagemang inom socialdemokratin, vilket 

litterärt resulterade i romanerna Övriga frågor och Hallen. 1979 publicerades Lindgrens, hittills, 

enda dokumentärroman, Brännvinsfursten.

Under 1980-talet kom Lindgrens författarskap att ägnas åt en mera existentiellt präglad 

tematik där mera djupgående dimensioner av mänsklig problematik kom att försöka utforskas. 

1980-talet kom även att vara ett mycket produktivt decennium i Lindgrens litterära karriär med 

publikationer såsom Ormens väg på hälleberget, Merabs skönhet, Skrämmer dig minuten, 

Batseba och Ljuset. Genom romanen Batseba kom Lindgren att bli representerad på 

världslitteraturlistan, såväl som tilldelad litteraturpriset Prix Femina. Sedan 1991 är Lindgren 

medlem av Svenska Akademien, på stol nummer 9.1

1 Ingela Pehrson, Livsmodet i skrönans värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, 
Bat Seba och Ljuset. Uppsala, 1993, s. 17ff.
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Till sanningens lov
Torgny Lindgrens roman Till sanningens lov utkom 1991 och sett till de romaner som utkommit 

från och med Ormens väg på hälleberget skiljer den sig så åt att den bland annat är skriven 

uteslutande på rikssvenska utan några som helst inslag av västerbottnisk diktion, som i hög grad 

präglat Lingrens övriga litterära produktion. Även tematiskt utgör den en anomali ifråga om 

Lindgrens tidigare författarskap då diskussioner förs kring etiska och estetiska frågor, snarare än 

runt religiösa spörsmål. Genom romanens förs filosofiska diskussioner som såväl för fram olika 

utgångspunkter som formulerar tankeströmmar, såväl explicit som implicit, och utifrån detta vävs 

en samhällsskildring fram där ironier och pikar riktats mot den massproducerade samtidskulturen 

såväl som mot den smalare konstvärldens handels-och spekulationsaffärer.

Romanens huvudperson och jagberättare är ramtillverkaren Theodor Marklund, bosatt i 

utkanten av en kyrkby mitt på en slätt i södra Sverige. Utöver sin ramverkstad ägnar sig Theodor 

helst åt konsten och musiken, det enda i hans värld som förmår honom att försjunka i timtals djup 

kontemplation. Utöver de intressena äger Theodor inga begär eller ambitioner rörande det egna 

livet. Inledningsvis ändras dock detta stillsamma, inrutade liv, på en auktion i Ryda där Theodor 

upptäcker en målning av den svenske målaren Nils de Dardel, som senare skulle komma att 

benämnas ”Madonnan med dolken”. Djupt gripen av målningen lägger Theodor hela släktens, från 

Theodors farfars far till honom själv, ihopsparade pengar och lyckas ropa in målningen. Köpet 

uppmärksammas av lokaltidningar och väcker ett medialt uppbåd kring dess köpare och dennes 

ramverkstad. Såväl media som konsthandlare och konstintresserade vallfärdar till den lilla kyrkbyn 

för att försöka ta del av målningen. Även skattemyndigheterna blir tillslut inblandade, då dessa tror 

sig veta att Theodor är i besittning av dolda tillgångar som gjort det möjligt för honom att ropa in 

en sådan tavla som ”Madonnan med dolken” och det slutar med att tavlan beslagtas av 

myndigheterna.

Efter alla strapatser kring tavlan får en dag Theodor en inbjudan per telefon från en man i 

Stockholm som tidigare vistats i ramverkstaden och beskådat tavlan, och som nu säger sig vilja 

hjälpa Theodor att återfå sin målning. Väl i Stockholm visar sig det att denne man, av Theodor 

kallad Pipskägget, i själva verket är en mycket skicklig konstförfalskare som målat en exakt kopia 

av Thedors ”Madonnan med dolken”, med den enda skillnaden att på Pipskäggets tavla finns ett 

tiondels millimeter i diameter stänk av karmosinrött som satts dit som en ”signatur” från 

Pipskäggets sida. Denna tavla överlåtes således till en mycket lycklig Theodor som låter tillverka 

en specialväska med tillhörande kedja som länkar väskan med tavlan till Theodors högra hand, för 

att
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på så sätt kunna vistas utomhus utan att behöva oroa sig över sin målning. Lycklig över att återigen 

vara tillsammans med ”Madonnan” vandrar Theodor omkring i Stockholm, i huvudsak mellan 

museer och konsthandlare. Men lyckan blir kortvarig. Efter att ha besökt Moderna Museet överfalls 

Theodor av två män som, för att kunna skilja tavlan från mannen, amputerar hans högra hand. Efter 

att ha tillfrisknat kommer dock åter tavlan tillbaka till Theodor, denne gång från affärsmannen 

Gulliver som anordnade rånet av tavlan, men som av Pipskägget fått reda på att det handlar om en 

förfalskning och därför bestämmer sig att lämna tillbaka den till Theodor.

Parallellt med Thedors egen berättelse kring sig själv berättar han också en annan historia 

som vävs ihop tillsammans med tavlans berättelse. Det rör sig om Theodors tolv år yngre granne, 

Ingela som sedan döpts om till Paula. Tidigt i sitt liv visar Paula prov på en mycket stor 

sångbegåvning och efter det att hennes far försvunnit spårlöst tar Paulas mor kontakt med en man 

hon kände som ung som nu arbetar med att köpa och sälja begåvade människor. Farbror Erland, 

som mannen i fråga blir känd som, tar sig an Paula, adopterar henne och gör henne till barnstjärna 

via sina kontakter inom underhållningsbranschen. Efter några år anses Paula vara för gammal för att 

kunna fortsätta som barnstjärna, och då sätts hon av farbror Erland i karantän under tre år där hon 

varken får uppträda eller ens synas det minsta offentligt. Efter åren i karantän tillåts Paula åter 

uppträda och hennes karriär når än mer lysande höjder än den gjorde under hennes tid som 

barnstjärna.

Även om Paulas karriär formligen exploderar så kontrolleras hennes liv minutiöst av farbror 

Erland. Framgångar till trots är det farbror Erland som tar hand om alla pengar och via kontrakt 

binder han Paula vid sitt bolag i minst tio år. Efter att Paulas mor trampats till döds på en av 

dotterns folkparkskonserter använder farbror Erland även detta för att på makabert vis profitera 

ytterligare på Paula. Han instruerar Paula att i slutet av ett specialskrivet nummer avsluta med att 

skära halsen av en kanin och sedan låta blodet spruta ut över en enorm bild av modern som visas på 

scenen bakom Paula. Trots det inskränkta liv hon lever fortsätter dock Paula sin karriär av kärlek 

till musiken, men det är inte den moderna popmusiken hon är förälskad i utan sin barndoms 

klassiska musik.

En dag avlider dock farbror Erland under mystiska omständigheter, ingen vet huruvida han 

själv kastade sig ut från ett hotellfönster eller om det var så att han blev utkastad av någon. Efter 

detta uppträder Paula i ytterligare en folkpark men förmår sig inte till att kunna sjunga, vilket 

resulterar i att scenen stormas av upprörda åskådare. När Theodor och Paula drar sig tillbaka till 

Paulas lägenhet i Stockholm uppdagas det att farbror Erland lämnat efter sig alla sina bolag och 

rättigheter till Paula och totalt ointresserad av detta begär hon av advokaten att allt skall säljas och 

vinsterna från dessa affärer skall ges till henne och Theodor uteslutande i kontanter. Bolagen säljs
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och Theodor gör sig även av med sin tavla av ”Madonnan med dolken” genom att sälja den till sju 

olika personer, och därmed får Paula och Theodor en chans att börja om på nytt. De drar sig tillbaka 

till ett gods i mellansverige där en plastikkirurgi huserar som ger de båda nya ansikten såväl som 

identiteter. Theodors berättelse avslutas helt sonika med ett konstaterande att han i själva verket 

egentligen skulle kunnat helt avstå från skrivandet. Det hade kunnat räcka med de ord som hans 

farfars far ristat in på det skrin där familjeförmögenheten försvarats, de pengar Theodor använde sig 

av för att kunna köpa ”Madonnan med dolken” med urspungligen: ”LOFVAD WARE HERRAN”.

I denna berättelse återfinns ett antal teman att utläsa, bland annat den diskussion som förs kring 

äkthet och sanning kontra förfalskningen och lögnen, där den tavla som målats åt Theodor av 

Pipskägget för att ersätta den ursprungliga Madonnan spelar en viktig roll. Strikt talat rör det sig om 

en förfalskning men allt igenom romanen påtalas det att en sådan skicklig förfalskning som den 

som Pipskägget utfört i själva verket inte alls är mindre äkta ett originalet. Istället försvaras tanken 

att  det genuina inom konsten nås endast genom den känsla av äkthet betraktaren förnimmer och 

som därmed är något inneboende i konstverket självt, fullständigt oberoende om signaturens äkta 

eller förfalskade stämpling. Ett sådant resonemang förs fram på ett antal platser genom romantexten 

men allra tydligast syns den i Pipskäggets egna försvar av förfalskad konst efter att Theodor 

påpekat att folk i generell mening inte tilltalas av förfalskningar utan snarare avskyr och undviker 

dem:

Det borde jag kanske inte ha sagt. […]
Och nu föreläste han för mig en lång stund, rösten var gäll, nästan hotfull.
Av alla verk som en konstnär utför är på sin höjd hälften äkta. Inte ens Picasso 

förmådde måla en äkta Picasso varje gång. Men jag har aldrig misslyckats, en Klee av mig är 
en äkta Klee, hos mina Dali och Matisse och Chagall finns inte den minsta lilla svaghet eller 
defekt. Det handlar om färgernas transsubstantiation, färgen måste förvandlas och bli något 
högre och underbarare än färg. […] Äktheten är en egenskap hos verket, den har ingenting 
med att göra med vem som utfört det, fortsatte han. Ingen konstnär tvingas vara så rigorös i 
fråga om äkthet som den som skapar andras bilder. […] Det gäller att ge äktheten en ny och 
djupare innebörd, dundrade han vidare, att demaskera den konventionella och borgerliga 
banala äktheten och samtidigt höga och förädla den så kallade falskheten så att en hittills 
okänd och sällsam frihet uppenbaras, ett tillstånd av indifferens och relativitet. Jag skapar helt 
enkelt frihet. Frihet från övertygelser och marknader och myndigheter. Detta som kallas 
förfalskningar är det enda sanna uttrycket för vår samtid. 2

Att Theodors tavla av Madonnan består av en sådan äkthet som beskrivs visas dels genom 

Theodors egna kommentarer att: ”Hon är så äkta som någon konst kan vara” (s.61), såväl som 

hans kommentar till att få en reproduktion tillbaka från Pipskägget: ”Jag hade verkligen fått 

Madonnan tillbaka.” (s. 153) Känslan av äkthet som målningen utstrålar förblir detsamma, oavsett 

om det gäller ett original eller en skickligt förfalskad reproduktion.

2 Torgny Lindgren, Till sanningens lov, Stockholm, 1991 s. 150f. Hädanefter anges sidhänvisning i fortlöpande text.



7

Genom romanen kommer alltså ett konstetiskt perspektiv där det normativa förhållandet till 

konst som något baserat på kvalitativa värden förskjuts till att att istället fokusera på konst som 

något beroende av yttre omständigheter. Just denna känsla för det genuint ”äkta” inom konsten 

framställs på snarlika sätt som i det ovan citerade exemplet. Theodor har även en förkärlek till 

”mindre” konstformer, såsom bland annat tändsticksbilder som han till och från får i uppdrag att 

rama in. Hans känslor inför sådana särskilda konstverk beskriver han som: ”Jag har alltid känt en 

svårförklarlig ömhet inför tändstickstavlor, de är mycket bräckligare än man kan tro, man måste 

hantera dem varligt, och konstverk som är gjorde med sådan omsorg och kärlek är sällsynta.”3 Men 

däremot så utmålas de lokala konstnärerna som vädjar till Theodor att få använda hans 

ramverkstad till utställningsplats för att kunna försöka sälja sina verk som ”den allvarsamt syftande 

medelmåttiga konsten”, som ställs i stark konstrast till bland annat tändsticksbilder som  han 

istället anser vara ”dåliga målningar som är redbara och äkta på ett helt annat sätt”.4

Däremot att den konstnärliga förskjutningen som Theodor uppvisar när det kommer till ett 

konstverks autenticitet, den anser han inte förmå applicera på alla slags konstformer. Det är 

endast bildkonsten som förmår förmedla äkthet utifrån den känsla som finns hos betraktaren, 

musikkonstens tematiska estetik förhåller sig annorlunda. Theodor uppvisar vid flertalet tillfällen 

ett närmast förakt för populärmusiken och framhåller istället klassiska kompositörer såsom 

Mendelsohn, Schubert och Mahler som typiska exempel på något nödvändigt för att 

överhuvudtaget kunna genomleva ett äkta liv. Den moderna musiken blir något av en 

massproducerad förfalskning som saknar den djupare innebörd som den klassiska musiken lyckas 

förmedla. Bland annat berättar Theodor:

Mycket i min samtid har träffat mig rätt i hjärtat, men inte musiken. Inte den allvarliga 
elektroniska, inte heller rap eller ska eller funk eller soul eller house eller heavymetal 
eller trashmetal eller new wave eller speedmetal eller hiphop eller batcave. […] men jag 
har aldrig sugits in i musiken och blivit ett med den, inte som med Bruckners d- 
mollsymfoni eller Honeggers oratorier. […]

Det här tänkte jag då jag satte mig framför teven. Och jag fortsatte att tänka det 
medan jag såg och lyssnade på Paula. Det var fasansfullt. Jag ville springa därifrån. Jag 
kunde ha slagit sönder teveapparaten. Jag huttrade och skakade av skam och blygsel. 
(s.79f)

Således genom introduktionen till Paulas förhållande gentemot Theodors estetiska preferenser 

inkorporeras ytterligare en estetisk dimension som löper genom romantexten, nämligen den som 

berör Paulas liv som offentlig och känd artist; ett liv som gestaltas genom Theodors berättelse som 

något i allra högsta grad förfalskat och förvrängt. När i en episod Paula försöker förklara sin

3 Lindgren, Till sanningens lov, s. 57.
4 Lindgren, Till sanningens lov, s. 22.
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livssituation för Theodor:

Mitt liv är bara ställföreträdande. Jag är en sådan där träfågel som jägarna lade i sjön då de 
jagade änder. De såg alldeles riktiga ut. […] Själv finns jag inte, fortsatte hon. Ibland måste 
jag titta i tidningarna för att få veta vad jag har haft för mig och hurdan jag är. Eller rättare 
sagt: inte jag utan den där människan som bär mitt namn. Fast det egentligen inte är mitt 
namn. […] Och om jag säger: sådan eller sådan skulle jag vilja vara, då får jag genast hjälp 
av musikproducenten och scenografen och farbror Erland och sminkösen att bli just sådan. 
Den det hjälper inte. Jag har inte ens ett efternamn. Jag är instängd i en djäkla massa 
främmande skallar. (s. 166)

Så blir hans reaktion inte tröstande utan istället:

Jag försökte alltså prata med henne som om jag tog till mig vad hon sade. I verkligheten 
begrep jag ingenting, jag bara låtsades. Jag ville inte förstå Paulas liv, det var motbjudande 
för mig. Den där komprimerande, explosiva falskheten. Alla andra visste mycket mer. Det 
är därför jag inte skriver om det. (s. 167)

Däremot låter sig den falskhet, som Theodore upplever att Paula är så ständigt invirad i, inte 

förvränga Paulas karaktär som människa utan inskränker sig endast till att påverka de yttre 

omständigheterna kring hennes liv. Detta visas genom berättelsen framför allt genom det 

anspråkslösa liv hon för, men även visa vissa symboliska attribut som tillskrivs henne och hennes 

omgivning: lägenheten i Stockholm som endast är inredd i vitt, hur hennes ansikte trots allt smink 

ändå förblir vitt därunder, Theodor som vid ett tillfälle skickar henne vita blommor, för att nämna 

några exempel. Men även symboliska paralleller uppstår mellan Paula och Theodors Madonna: 

Paulas mor som vid första åsynen påtalar likheten mellan målningen och hennes dotter och även 

Thedores plötsliga insikt om ett vagt samband mellan personen Paula och målningens Madonna: 

”[...] och utan att jag tänkte på det eller förstod det skapades det någon sorts hemlighetsfullt 

samband mellan de två, Paula och Madonnan.” (s.99) Även snarlika beskrivningar används åt de 

båda kvinnogestalterna, bland annat recenseras såväl tavlan som ett av Paulas framträdanden med 

ett liknade av en vätebomb.

Huruvida det faktiskt rör sig om något madonna-komplex kring Paulas figur som gör henne 

immun gentemot den konstlade miljö som omgärdar henne och på så vis värjer henne mot att själv 

ge efter för en förfalskning av den egna naturen, eller om det själva verket är musiken i sig som 

utgör skyddet förblir osagt. Men likväl fortsätter Paula under sin verksamma karriär att förbli 

omedveten om den rådande verkligheten kring henne, som enligt Theodore föreligger så förljugen 

och förvrängd. Däremot hävdar hon alltigenom romanen, paradoxalt nog, att för att hon 

överhuvudtaget ska vara i stånd till att musicera och skapa måste hon omgärda sig med äkthet och 

att endast det genuint äkta är tillräckligt för att motivera henne att ställa upp att genomföra något. 

Till skillnad mot Theodores världsbild av den moderna musikens värld som något falskt och
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förljuget, verkar Paula märkvärdigt nöjd med det ofria liv henne karriär medfört, så länge hon själv 

bara får ta del av musiken genom sitt sjungande.

Detta är också ett exempel på i romanen, precis som i exemplen med äkthet kontra 

förfalskning, där olika resonemang, ställningstaganden och uppfattningar istället för att ge en solid 

grund för tolkningsföreträde snarare vänds mot sina motsatser eller slås helt omkull allteftersom 

romanen fortlöper. Texten ställer upp oförenliga alternativ och spelar ut dem mot varandra där en 

lösning på paradoxen endast förblir möjlig i den spänning som uppstår motsatserna emellan. Detta 

är något som starkt påminner om Kierkegaards tankar kring det dialektiska författandet, där en rad 

bilder och antaganden presenteras efter varandra för att just påvisa det omöjliga i att försöka 

formulera en absolut sanning genom enkelt utförda utläggningar. Sanningen som sådan möjliggörs 

endast genom det dialektiska spel som uppstår i spänningen mellan oförenliga fragment.
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Ormens väg på hälleberget

Ormens väg på hälleberget publicerades första gången 1982 och kom att bli Torgny Lindgrens stora 

genombrott som författare och markerade också starten på hans skildringar av barndomens 

Västerbotten. Romanen utspelar sig i det inre av Västerbotten under 1800-talet och berättar om hur 

en torparfamilj drivs djupare och djupare i skuld till ortens självutnämnde handelsman. Romanens 

huvudberättare är Jani, en ung man som sitter med benen dinglande ut över en avgrund där han 

berättar sin historia högt för Gud. Janis berättelse kretsar kring dels arrendet och svårigheterna att 

lyckas uppbringa medel att betala det årligen, samt om krediten, som är det som håller familjen vid 

liv men därtill driver dem djupare ned i skulder. Berättelsen utspelar sig från året innan Jani föddes, 

1848, och fram tills dess han hunnit fylla 27, 1876.

Allting börjar med hur Janis morfar Alexis försätter sig i skuld hos ortens handelsman, Ol 

Karlsa, och tvingas ge upp gården och börja betala arrende årligen. Efter en tid lyckas inte Alexis 

att uppbringa det som Ol Karlsa begär i betalning, och i förtvivlan tar Alexis livet av sig själv 

genom att hänga sig i en tall. Kvar på gården blir då Janis mor och mormor, samt han själv. Janis far 

är sedan tidigare avliden efter en tids sjukdom på Pitholmens hospital.

När således Ol Karlsa återvänder på nytt för att inkassera det årliga arrendet insinuerar han 

att det inte är pengar han är ute efter, utan tar istället ut arrende genom sexuellt umgänge med Janis 

unga mor, Tea. Åren går och Tea tvingas till att fortsätta betala Ol Karlsa med sin kropp och efter en 

tid föder Tea Ol Karsa en dotter som döpts till Eva, och som i kyrkboken får skrivet ”Fader okänd”. 

Året efter att Eva fötts dör Ol Karlsa och hans son, Karl Orsa tar över handelsboden och indrivandet 

av skulder. Men när Karl Orsa första gången kommer till familjen för att inkassera arrendet visar 

det sig istället att Jakob, en man som flyttat ihop med Tea och hennes familj, har kontanter att betala 

med. Jakob är enögd och kommen söderifrån, och under sju år lyckas han uppbringa tillräckligt med 

inkomster för att betala Karl Orsa. Men efter dessa sju år lyckas Karl Orsa driva iväg Jakob efter det 

att det uppdagats att Jakob var efterlyst för stöld, han grips och förs bort. Och kvar blir Tea som 

tvingas betala Karl Orsa på samma sätt hon tidigare betalat hans far, Ol Karls. Efter några år lyckas 

Jakob hitta sin väg tillbaka till Tea och hennes familj, men det han genomlidit under sin bortvaro 

har märkt honom och gjort honom till en bruten man. Alkoholiserad och frånvarande lyckas han 

inte denna gång ordna fram kontanter till betalningen och efter att ha insett vad som måste komma 

att ske mellan Tea och Karl Orsa försvinner han spårlöst en dag. Det uppdagas senare, även denna 

gång av Karl Orsa, att Jakob gått och hängt sig i en tall, precis som Janis morfar i berättelsens 

början.

När Tea fyller trettio blir hon plötsligt gammal, hennes tänder faller ut och hennes ansikte
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sjunker ihop. Karl Orsa anmärker på hur den tidigare så attraktiva Tea nu blivit så anmärkningsvärt 

annorlunda, och kräver därför att Eva ska sköta betalningen av arrendet. Tea vägrar, konfronterar 

Karl Orsa med det faktum att de är halvsyskon varvid Karl Orsa hänvisar till vad som står i 

kyrkboken: ”Fader okänd”, vilket betyder att han och Eva på inget vis är släkt. När Tea fortsätter 

vägra tar Karl Orsa helt sonika ifrån Eva hennes älskade fiol, som familjen fått på kredit, vilket 

leder till att Eva själv marscherar iväg till handelsboden och gör det som måste göras för att 

arrendet ska bli betalt och fiolen återställas. Resultatet av Eva och Karl Orsas förhållande blir en 

dödfödd pojke, stor som ett barn som ska lära sig gå. Det incestuöst avlade barnet har formligen 

ätit av Eva för att själv växa till ofantliga proportioner vilket resulterar att Eva också dukar under 

efter förlossningen.

Efter att Eva dött blir Tea sämre och sämre och avlider tyst i sin säng några månader senare.

Jani har nu gift sig med en ung kvinna, Johanna, som tidigare varit piga i handelsboden hos Karl 

Orsa, som han har fått två barn tillsammans med. Det är med henne som Karl Orsa nu väljer att 

sköta betalningen av skulderna. Jani vägrar men utan möjlighet till att uppbringa tillräckliga 

kontanter tvingas han ge vika. Andra gången Karl Orsa kommer för att inkassera arrendet har Jani 

och Johanna gjort upp en plan på att snöpa Karl Orsa för att således invalidisera honom såpass att 

han omöjligt kan fortsätta att utkräva arrendet genom sexuellt umgänge. Planen lyckas men Karl 

Orsa återvänder efter en tid likväl för att driva in skulderna men Jani vägrar blankt. Resultatet blir 

att Karl Orsa återvänder på midsommardagen tillsammans med sina drängar och gemensamt 

försöker de vräka familjen från gården genom att riva huset uppifrån taket. Jani säger åt Johanna 

och barnen att stanna kvar inne i huset medan han tar bössan och går ut. Han sätter sig bakom en 

sten och tar sikte på Karl Orsa upp på taket. Allt medan Jani försöker bestämma sig var han skall 

skjuta handelsmannen så börjar marken röra på sig och hela huset tillsammans med Karl Orsa, 

drängarna, Johanna och barnen rasar ned i en avgrund och försvinner. Inget återfinns av huset eller 

människorna och endast Jani förblir i livet. Det är med fötterna dinglande ut över denna kvarstående 

avgrund som Jani sitter och berättar sin historia för Gud.

Under den mörka yta av fattigdom, nöd och förnedring som utgör ramen för berättelsen i Ormens 

väg på hälleberget återges en mer komplex och flersidig problematik, som kretsar kring 

existentiella och teologiska frågeställningar. Huvudsakligen ställs det upp frågor kring sådana 

outgrundliga problem som hurdan är Gud, skulden såväl som förutfattad determinism gentemot 

mänsklig frihet. Grundtematiken berättelsen igenom lutar sig mot problematiken kring teodicé- 

begreppet, ett begrepp Ingela Pehrson beskrivit som ett logiskt trilemma bestående av Guds godhet,
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Guds allsmäktighet samt ondskans existens.5 Bland dessa tre punkter kan endast två förenas. Det är 

genom detta som de grundläggande existentiella frågorna utmålas alltigenom berättelsens gång.

Janis ständigt upprepande fråga till Gud: ”Vårherre, till vem skola vi gå”, inhyser den utsatthet och 

hjälplöshet som Jani upplever genom allt det han tvingas genomlida. Men frågan rymmer likväl en 

tro på Gud som den enda möjliga hjälpen. Genom att Gud är den enda möjliga parten att förmå 

skapa förändring för Jani och hans familj, samt utgör roten till de rådande omständigheterna, blir 

detta ett exempel på hur berättarjaget knyter an sin existentiella problematik med det teologiska 

teodicéproblemet.

Likväl så grubblar Jani i berättelsens inledande del över hur det kan vara en så stor skillnad 

mellan hur Gud vill att människan ska vara och bete sig och hur människan faktiskt är skapt av 

Gud:

Handlare sade morfar alltså, fast egentligen var väl Ol Karlsa en vanlig bonn han 
ock, det var bara genom snalleriet som han hade kommit att handskas med allehanda varor 
och blivit som en köpman, och varför satte du Vårherre bönderna att förvalta den härliga 
jorden som du skapat och varför fyllde du dem med ondska och illsnedighet och maktbegär 
så att dem int är som människor?6

En sådan outgrundlig fråga som Jani ställer till Vårherre, en där människan försätts i en existentiell 

livssituation präglad av paradoxer, går även att se som en antydan till teodicéproblemets 

ofrånkomliga dilemma: Om man verkligen tror att Vårherre stå bakom hela skapelsen, vilket Jani 

uttryckligen gör, varför har det då uppstått en förskjutning mellan det av Gud skapta och det av 

Gud tänkta. Ett möjligt svar på en sådan fråga skulle kunna vara hur människan ursprungligen 

skapats defekta för att genom ett liv av förbättring försöka uppnå ett tillstånd där Gud nåd vore 

möjlig, men Jani gör aldrig anspråk på att försöka besvara sina frågor. De riktas till den allsmäktige 

Vårherre som för Jani utgör den enda säkra källan till ett möjlig svar. Och just för att frågorna riktas 

utåt, mot Gud, snarare än inåt, till Jani själv, så framställs frågorna som olösliga paradoxer där 

människans utsatta existentiella livssituation belyses.

Ett annat exempel i romanen  där en snarlik situation beskrivs är när Karl Orsa slår fast att 

det är Gud själv som skapat och kräver den lagbundna ordning som förmår honom att driva Jani och 

hans familj bort från gården:

Jag har ansvaret för stället, sade han. Det är det ansvar som är lagt oppå mig. 
Och en bibelförklaring kom han ock ihåg: Såsom oordning och förvirring har med 
sig ofrid,  så har ordningen med sig frid.[...]  Vad  ska Vårherre  säga om en sådan 
ordning?

5 Pehrson, Livsmodet i skrönans värld, s. 40-89.
6 Torgny Lindgren, Ormens väg på hälleberget, Stockholm, 1982, s. 12. Hädanefter anges sidhänvisning i fortlöpande 

text.
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Och då tänkte han sig noga för, och så sade han nånting som var alldeles 
obegriplig: Det är själva ordningen som är Vårherre. Och sedan fanns det ju ingenting mer 
för mig eller Johanna att säga. Och sistordet han sade var detta: Innan midsommar ska 
panten vara betalad. Om icke så ska ni bort. Och huset. Vårherre, den yttersta skärven finns 
icke. Den yttersta skärven det är den som man aldrig kan betala. (s. 147)

Precis som tidigare försätts Jani en situation som präglas av paradoxer av såväl existentiell som 

religiös natur. Den enda som är kapabel att hjälpa Jani ut ur hans utsatthet är den Gud som 

ursprungligen är roten till den lagliga ordning som utgör själva orsaken till de problem Jani och 

hans familj genomlider. Jani tvingas formligen be till Gud att hjälpa honom från samme Gud.

Denna existentiella utsatthet förstärks ytterligare genom de likheter som uppdagas mellan 

berättelsens Jani och bibelns Job. Ingela Pehrson skriver om hur bland annat hos Job finns både tron 

på en mörk, ondskefull Gud som existerar parallellt, och paradoxalt, med en ljus Gud som står för 

livet.7 Det är just till denne ljuse Gud som Job tillber, och som han önskar ska ta hämnd på den 

mörka Gud som försatt honom i den situation han hamnat i. Precis på samma sätt ber Jani att en 

nådig Gud skall befria honom från de bekymmer på ålagts honom av en hänsynslös Gud.

Även om den gudsbild som målas upp genom romanen framstår som både paradoxal såväl 

som komplicerad, så är den inte endast begränsad till hur Jani beskriver sin Gud. För genom andra 

karaktärer i berättelsen finns även variationer på den uppfattning om Vårherre som presenteras av 

Jani. För Jani står Vårherre för Skaparen, inte en nådig eller ödmjuk Gud som ingriper i människans 

värld för att finnas som räddare. Istället framställs Vårherre som en omkullkastande kraft, en 

straffande Gud. Parallellt med Janis gudssyn manifesteras detta även genom representationen av 

ondskan i form av de bägge handelsmännen, Ol Karlsa och Karl Orsa. Precis som Vårherre är 

allsmäktig och sträng är Ol Karlsa och hans son allsmäktiga och stränga. Det är genom deras försyn 

som Jani och hans familj klarar livhanken men det sker genom den totala underkastelsen gentemot 

de onda handelsmännen. Förhållandet mellan Ol Karlsa och Karl Orsa å enda sidan och Janis familj 

å andra sidan är starkt religiöst färgad utifrån en gammaltestamentlig gudfruktig syn på Skaparen 

som någon straffande och skrämmande kraft.

Rör man sig bort från dessa två poler, Jani och handelsmännen, så ställs å andra sidan bilden 

av Vårherre såsom den uppfattas av kvinnorna i berättelsen. De mest utsattas syn på Gud präglas av 

en syn på tillvaron, där misär och elände till trots. Det finns en osviklig tilltro till förbättring och 

försoning. Fastän kvinnorna är de som drabbas hårdast av det liv som skulderna medför är det de 

som framhåller den minst mörka synen på livet och tillvaron. Ett exempel är hur Johanna resonerar 

efter det att hon och Jani snöpt Karl Orsa:

7 Pehrson, Livsmodet i skrönans värld, s. 85.
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Då han hade gått sade Johanna: Det är icke för att han har det begäret. Det är bara 
för skulderna. Det är ondskan, sade jag. Rene ondskan. Och då kom hon ihåg ett bibelord: 
Den där illa gör, han ser icke Gud. Vill du taga honom i försvar? sade jag. Ingen kan taga 
honom i försvar, sade hon då. Men har är ju ändå en människa. Det har jag tänkt mycket 
oppå sedan, och än idag vet jag icke vad hon menade: Men han är ju ändå en människa.
Jag skulle ha frågat vad det innebär, men det vart icke för mig. Ingen är försvarad med 
detta att han är en människa. Ändå är det som om det betydde att man icke är skyldig till 
allt. Som om människan aldrig riktigt kan rå för allting. Som om människan redan ifrån 
födseln hade betalat en liten grut av sin skuld bara genom detta att taga oppå sig bördan att 
leva ett mänskligt liv. Om det var så hon tänkte. (s.144f)

Så i Janis berättelse finns inget som skulle stödja att hans uppfattning om hurdan Vårherre faktiskt 

är den enda riktiga. Snarare framställs han som någon som likväl tar in andras åsikter ifråga och 

ventilerar dem genom sin roll som romanens berättarjag. Janis Gud är endast en av en många 

möjliga uppfattningar som inte lämnar ett säkert tolkningsföreträde. Genom att 

teodicéproblematiken luckras upp i och med introduktionen av kvinnornas ljusare synsätt på den 

rådande tillvaron och den existentiella utsattheten i vardagen, blandas bilden av den mörka, 

straffande Guden ihop med en Gud mera präglas utifrån nytestamentlig retorik. Alltigenom 

berättelsen återkommer ständigt ett flöde av paradoxer och ironier. Att förmås formulera hurdan 

bilden av Gud faktiskt är förblir omöjligt men genom att uppställa motpoler som reagera gentemot 

varandra uppstår ett dialektiskt spel där inget givet svar ges, men som formulerar det outgrundliga 

i Guds natur.

Precis som i Till sanningens lov återfinns i romantexten existentiella filosofiska 

intertextuella element som anknyter till framför allt Kierkegaards tankar kring det dialektiska 

spänningsfält som fungerar som en stomme runt vilken romanen är upphängd.

En annan skönjbar tematik som berättelsen berör är den som kretsar kring frågan om den 

fria viljan. I Janis och Karl Orsas världsbild, där synen på Gud präglas i hög grad av en 

gammaltestamentlig Gud, finns en stark deterministisk syn på tillvaron. Bland annat säger Jani:

Man vet att det är som osäkert alltihop, men ändå så tror man. Fast du har väl icke bruk för 
någon tro, Herrans råd bliver evinnerliga, hans hjärtas tankar i evighet. Allting har du 
utstakat från begynnelsen, varenda liten småhet, och vi kan prata och hitta opp mått vi vill, 
dina rådslut bestämmer alla våra steg. (s.60)

Det är även genom tidigare generationers inverkan som skapat den situation som Janis 

familj befinner sig i, en situation de själva inte rår något för. Genom Janis morfar 

tvingas familjen avsäga sig äganderätten till gården och det är detta som utlöser den 

livssituation som återges genom berättelsen. Varken Tea eller Jani har haft möjlighet att 

påverka utgången av gårdens och familjens öde, det är något som tidigare ålagts dem
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utan möjlighet till förändring.

Precis som när det kommer till frågan hurdan Gud är så utgörs Janis motpol i 

frågan än en gång av berättelsens kvinnliga karaktärer. De mest förtrycka människorna, 

Tea, Eva och Johanna, representerar en frihet hos den mänskliga naturen som saknas i 

den världsbild som uppfattas av Jani eller Karl Orsa. Fastän familjens kvinnor tvingas 

att använda sina kroppar som ett sätt att betala arrendet, och på så sätt kan tänkas ses 

som i allra högsta grad ofria, så besitter de paradoxalt nog en inre frihet: Fast än allt som 

de tvingas utstå och genomlida så försvinner aldrig de drag av godhet de besitter. Fastän 

romanens kvinnor tvingas utstå ondskan i form av Ol Karlsa och Karl Orsa så blir de 

själva aldrig onda människor. Deras individuella frihet ligger i den kraft de besitter att 

uthärda det onda i livet utan att själva förgås. Detta kan mycket väl hänga ihop med den 

religiösa världsbild kvinnorna delar, nämligen den av den nytestamentliga och 

förlåtande guden som ställs upp som männens hårda, bestraffande gud.
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Ljuset

Lindgrens  roman  Ljuset  publicerades  första  gången  1987  och  rör  sig,  likt  Ormens  väg på 

hälleberget, i en miljö i det inre av Västerbotten. Den utmärker sig dock i Lindgrens litterära 

produktion genom att vara den till omfånget sidor största romanen. Den yttre ramberättelsen kretsar 

kring livet i den lilla byn Kadis någon gång under medeltiden. Romanen inleds med hur Jasper 

återvänder tillbaka till Kadis efter att ha begivit sig till Nordingrå, för att där söka reda på den 

kvinna som i hans drömmar varit ämnad att bli hans hustru. Utan att lyckas hitta den kvinna han 

sökt införskaffar sig Jasper en dräktig kaninhona i Umeå som han tar med sig tillbaka till byn. Väl 

tillbaka i Kadis visar sig det att denna kaninhona burit med sig en loppa som i sin tur biter Jasper 

och därmed smittar honom med något som senare visar sig vara ”den stora sjukdomen”, implicit 

digerdöden. Jasper blir sjukdomens första offer i byn och avlider redan dagen efter han återvänt 

tillbaka till Kadis. Efter Jaspers häftiga insjuknande och död sprider sig sjukdomen snabbt genom 

byn, skördar det ena dödsoffret efter det andra tills endast sju av byns ursprungliga invånare finns 

kvar i livet. Där finns Könik, snickaren, och hans hustru Eira, till växten en dvärg. Även den rike 

storbonden Avar och hans dotter Ädla lämnas i livet, och Önde, Jaspers halvbror som det sagts hade 

bytt bort sin hustru Cecilia till en skinnuppköpare för en skäggkam i silver. Därtill kvarstod Borne, 

byns bödel, och Bera, hon som aldrig fått några tänder efter det att mjölktänderna trillat ut.

Allt eftersom sjukdomen sprids bland Kadis befolkning blir tillvaron för invånarna mer och 

mer kaosartad och den ordning som tidigare dikterade villkoren för människornas beteende och 

levnadsvillkor ställs på ända. Efter prästens död, den ende som förstått vad för sorts sjukdom som 

drabbat byn, dör utvecklas de sju kvarlevande invånarna till mer självständiga individer som ställer 

sin egen överlevnad och behov först. Avar, byns rike bonde, blir besatt av tanken att sakna en 

arvinge efter sin dotter Ädla och, omöjlig att uthärda tanken på att familjens rikedomar skall bli till 

intet, tvingar till sig sexuellt umgänge med Ädla för att på så vis säkerställa släktledets fortlevnad. 

Allt i ett försök att överlista sjukdomen från att döda det Avar ser som sin livsuppgift att bevara. 

Efter övergreppet på sin dotter låter Avar byn veta att han önskar att ta ett bad för att tvätta sig, och 

alla byns kvarlevande invånare hjälper till med förberedelserna. Efter att badet gjorts i ordning 

ställer sig de sex byborna utanför Avars hus för att vänta tills han tvagat sig färdig. När Avar inte 

kommer ut från sitt bad kliver Ädla in till honom och finner honom stå knäböjd framför badkaret 

med huvudet under vattenytan. Avar har dränkt sig själv.

Även byns övriga invånare vänder sig bort från sina tidigare inrutade levnadssätt. Önde, som 

det ryktats sålts sin hustru för en skäggkam i silver, drar fram genom byn och karvar in sitt bomärke
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i hus och uthus, allt eftersom sjukdomen tömmer byn på invånare. Han samlar på sig redskap och 

verktyg som han är övertygad om att dess tidigare innehavare lovat honom att få ta över, eller så 

förklarar han fromt hur någon måste äga de ting som lämnats kvar av de döda. Det blir även Öndes 

roll att, tillsammans med Könik, iklä sig rollen som gravgrävare och begrava de döda. Allt eftersom 

Öndes åtrå till materiella ting växer sig starkare börjar han dra sig till minnes de människor han 

begravt tillsammans med Könik och ser framför sig de ringar, broscher, armband och halsband de 

begravts med, och börjar således att nattetid plundra gravarna på byns kyrkogård. En dag kommer 

en handelsresande till byn, Olaus, som säger sig vara på jakt efter det enda riktiga botemedlet mot 

den stora sjukdomen, nämligen bävergäll. Olaus bär med sig en skinnpung kring sin hals tyngd av 

guld och silver för att byta till sig den dyrbara bävergällen och efter att handelsmannen råkat på 

Önde så åtar sig denne att visa byn för den nyanlände. Handelsmannen förundras över att det är så 

tyst och ont om människor i Kadis varvid Önde berättar för honom att alla byns invånare är ute på 

bäverjakt för att samla in bävergäll, såsom man alltid gör denna tid på året. Efter att fått höra detta 

bestämmer sig Olaus att stanna kvar i Kadis några veckor för att invänta bävergällen som han tror 

byns  invånare  skall  bringa  tillbaka  till  byn.  Men  efter  att  ha  vandrat  kring  och  fått  sett byn 

tillsammans med Önde insjuknar även köpmannen i sjukdomen och dör under natten liggande i 

Öndes  hus.  Dagen  därpå  tar  Önde  ifrån  den  döde  handelsmannen  den  guld-  och silverfulla 

skinnpungen och gräver  ned den i  uthuset.  Tillslut  konfronteras  Önde av Könik som anklagar 

honom för att genom sin girighet bringat oordning i byn och kräver att bytet Önde stulit från Olaus 

skall återställas genom att kastas i älven. Önde vägrar och det hela slutar med att Könik drar kniv 

och jagar Önde ut ur byn, längst älven och över den, ut i skogen. De bägge drabbar samman och 

efter en utdragen brottning somnar de bägge slagskämparna i varandras armar. Önde vaknar timmar 

senare och finner den ännu sovande Könik med sitt högra öra avhugget av kniven. Önde bär den 

sovande Könik tillbaka till Eira och deras hus och lämnar honom där. Önde förklarar för Eira hur de 

båda varit till skogs och där råkat på en främling som hotat att dräpa dem med sin kniv. Eira 

genomskådar Öndes förklaring om hur Könik mist sitt öra, men säger inget.

Samtidigt som sjukdomen drabbar Kadis och den vanliga ordningen ställs på ända så drar 

sig Köniks hustru Eida undan och lägger sig apatisk ned i deras gemensamma säng. Könik sköter 

henne  parallellt  med  att  han  samtidigt  försöker  hinna  med  alla  de  sysslor  som vanligtvis 

förekommer i byn, och som ska se till att ordningen fortgår. När väl sjukdomens härjningar verkar 

ha upphört så vaknar hon åter till liv och kliver upp från sängen. Därefter ger Önde en galt åt 

makarna som fötts av hans egen sugga, som han tagit över efter Evan, en avliden bybo. Denne galt 

ges namnet Blasius och växer sig större än någon annan galt man hört talas om. Eira och Könik får 

även en son tillsammans, döpt Kare. Denne son försvinner sedan en natt och det misstänkts att   han
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blivit kidnappat och såld till barnlösa människor ner mot kusten där sjukdomen lämnat många 

barnlösa.

Efter de båda männens sammandrabbning lägger sig lugnet för en period över Kadis. Men 

efter en tid kommer en man, kallad Nikolavus, till byn och säger sig vara utsänd av Kronan. Denne 

man erbjuder sig, i egenskap av att vara Kronans utsände, att bringa ordningen tillbaka till Kadis 

genom att  agera  domare  över  byns  invånare  och  de  händelser  som inträffat  sedan sjukdomen 

drabbade byn. Nikolavus inhyses hos Könik och Eira som därmed glömmer bort att en kväll utfodra 

den väldige Blasius. Galten frigör sig från sin inhägnad och springer genom den nästintill öde byn i 

jakt på något  ätbart  att  stilla  sin hunger med.  Av  en slump hamnar han utanför Ädlas hus,  där 

hennes lilla dotter Maria sitter på marken. Blasius kastar sig över flickebarnet och äter upp 

henne. Det hemska dådet upptäcks och Blasius blir fastbunden kring en stor rönn i väntan på att 

Nikolaus skall fälla sin dom även över honom.

Medan Nikolavus ännu vistas i Kadis dyker ytterligare en man upp, Magnus. Denne talar 

om för Könik att han är utsänd av Kronan att jaga rätt på en man som falskeligen utger sig för att 

vara en Kronans man och att dennes namn är Nikolavus. Könik berättar att en sådan karl hade 

passerat genom byn och han erbjuder sig att peka ut vägen denne tagit. Könik leder Magnus ner till 

älven och pekar var denne skall korsa vattnet för att hitta den man han är på jakt efter. Halvvägs ut i 

vattenströmmarna drar älven iväg honom och Könik ser hur vattenmassorna tar honom. Könik 

återvänder  till  byn  där  man  förbereder  sig  inför  rättegången.  Domstolen  inrättas  i  det   gamla 

kapellet.  Två  domar  fälls,  den  ena  över  Könik  som  döms  att  att  hängas  med  ett  rep kring 

överkroppen för att på så vis bli kvitt den besinningslöshet som anses tagit honom i besittning. Den 

andra domen fälls över Köniks och Eiras stora galt Blasius som döms till att hängas till döds. 

De båda fängslas medan galgen varifrån de bägge skall hänga byggs. När väl Könik och Blasius 

blir upphängda i galgen drabbas Könik av en ögonblicklig uppenbarelse där världen inte längre 

ter sig så mörk och märkt av oordning och kaos. Hängningen av galten Blasius framstår som något 

löjeväckande. Könik frigör sig det rep han är upphängd i och tillsammans med de andra männen i 

byn, Önde och Borne, tar de fast Nikolavus, som de nu ser på som en bedragare, och driver iväg 

honom ut i obygden.

Efter att Könik haft sin uppenbarelse i galgen börjar ytterligare underliga ting ske i byn, men 

denna gång i positiv bemärkelse. Bera upptäcker plötsligt att hon är på väg att få tänder igen. En 

präst kommer till byn, ställer i ordning det gamla kapellet och en ny kyrkklocka införskaffas som 

kan ringa in invånarna när det är dags att gå i kyrkan. Efter prästen följer även en kvinna, kommen 

ända från Nordingrå, vid namn Maria. Med sig har hon ett barn som visar sig vara Könik och Eiras 

förlorade son Kare. Maria berättar hur hon hört talats om en man som sökt henne medan hon varit
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borta från byn, och att hon nu kommit för att söka reda på den mannen. Barnet hade hon tagit med 

sig efter att fått höra att han skulle vara kommen från trakterna vid Kadis. Barnet återförenas med 

sina ursprungliga föräldrar och Maria ombeds gå att träffa Önde. Väl där berättar Maria sin historia 

åter för Önde, om varför hon tagit sig ända till Kadis, och Önde säger sig själv vara den man, inte 

Jasper, som sökt henne tidigare. Efter att ha tillbringat natten tillsammans önskar Önde få veta vad 

för något som Maria tagit med sig i den korg hon burit med sig. Maria öppnar korgen och avslöjar 

en dräktig kaninhona, varvid romanen tar slut.

I Litteraturens historia i Sverige beskrivs Lindgrens roman Ljuset som ”en makaber skröna från 

norrländsk medeltid, där det finns ett paradoxalt hopp om unio mystica i den sällsynt absurda 

ondska som rullas upp i skeendet”, vilket kan ses som en grundläggande beskrivning av 

händelseförloppet  genom romanen.8 Berättelsen  huvudsakliga  tematik  kretsar  kring förhållandet 

mellan ordning kontra kaos. De personer som gestaltas i romanen och de märkliga händelser de 

genomlever blir en skildring på en allegorisk nivå där berättelsens medeltida verklighet spiller över 

till  att  bli  en  genomgripande  beskrivning  över  människans  existentiella  villkor  som förblivit 

oförändrade än idag. Särskilt två av berättelsens gestalter spelar en viktig roll för den allegoriska 

framställningen över ordning kontra kaos, nämligen de två männen Könik och Önde. Könik står för 

ordningen, Önde blir personifierat kaos.

Allt eftersom sjukdomen drabbar byn och den vardagliga ordningen ställs på ända präglas 

Köniks sinnesstämning av en nästintill hopplös förtvivlan inför den nya ”ordningen” som slår ned 

på byn och dess invånare. Ständigt försöker han förmå sig att agera på ett sådant sätt att ordningen 

skall  återställas  på  ett  sådant  sätt  som  det  tidigare  alltid  varit,  men  trots  sin  övertygelse på 

ordningens nödvändighet så förblir Könik ändock aldrig själv så absolut som hans tro. Genom 

berättelsen beskrivs Köniks ansikte som uppdelat i två halvor, särskilda av en markant skåra som 

tydligt delar hans ansikte i två olika delar. Under berättelsen gång spelar de två ansiktshalvorna 

olika roller, de uppvisar ibland samtidigt olika känslouttryck som gör Könik till en karaktär vars 

personlighet, trots tilltron på ordningen, uppvisas som splittrad. Så sker bland annat när Könik först 

träffar Nikolavus:

Men Eira såg på Könik, det skedde något med hans ansikte. Och han böjde sig mot denne 
Nils som om han ville förvissa sig om att han inte bara var en synvilla, som om han 
försökte känna hans lukt. Till slut sade hon: Det är till Önde du ska gå.

Vad  som  försiggick  i  Köniks  ansikte  var  att  den  där  skåran  fördjupades och 
mörknade, det blev en brant klyfta mellan de två hälfterna av hans panna. Och hans kinder 
och läppar och öron var inte stilla och orörliga längre, den ena ansiktshalvan skälvde av 
grämelse  och  misströstan,  den  andra  var  klar  och  slät,  ja  nästan  blank  av  hopp   och

8 Litteraturens historia i Sverige, Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl (red.), 6 uppl. Lund, 2013, s. 555.
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förväntan. Eira blev märkvärdigt orolig och beklämd när hon såg vad som höll på att ske 
med honom, hon hade vant sig vid att han skulle vara stelnad och domnad, och hon 
upprepade: Egentligen är det till Önde du måste gå.9

Skåran i Köniks ansikte bli en manifestation över den problematik som ligger över begreppen 

rättvisa och ordning, och hur svårdefinierat en strävan efter något sådant i själva verket är.

Ytterligare ett exempel på denna problematik finns i berättandet hur Nikolavus införskaffar 

sig upplysningar över läget i byn genom att låta Önde återberätta allt som skett, så att Nikolavus 

skall kunna fälla sina domar över byborna. Öndes historia blir den som domaren Nikolavus grundar 

sina domar på, vilket leder till att Könik, representationen av ordningen genom romanen, anklagas 

för att vara spridare av det kaos som förtär byn. Här återfinns en problematik som känns igen från 

Ormens väg på hälleberget, nämligen den att för att något skall kunna finnas till måste dess motsats 

även tillåtas existera. I fallet med rättegången blir de två motsatta polerna, ordning och kaos, 

grunden för varandras existensberättigande. Öndes ord blir Köniks fall. Ur ordning kommer kaoset, 

kaoset skapar ordningen. För att sanningen skall komma till dager måste lögnen utgöra grunden.

En central scen för berättelsens representation över problematiken ordning kontra kaos  är 

när Könik explicit tänker sig Önde som sjukdomen, oordningen, ja rent djävulen personifierad och 

konfronterar honom med vad som skett med handelsmannen Olaus. Detta leder i sin tur till jakten ut 

i  skogen  där  Könik  förlorar  sitt  högra  öra.  Jaktens  symboliska  laddning  förstärks  av  hur den 

beskrivs: ”De tänkte ingenting, de for helt enkelt bara fram, slumpen och oredan före och ordningen 

och  rätten  efter,  och  då  de  kom upp mot  det  första  selet  vände  de  in  mot  skogen,   upp över 

bergssidan .”(s.192) Efter brottningskampen de båda männen emellan somnar de ifrån varandra och 

Önde vaknar sedan upp först: ”Då Önde vaknade var solen redan över middagen. Han gjorde sig fri 

från Könik, de hade inte släppt sina grepp i sömnen och det tog honom en god stund att skilja sina 

armar och ben från Köniks .”(s.194) Här beskrivs explicit den huvudsakliga tematiken i berättelsen, 

det oskiljaktiga som håller samman och skapar ordning och kaos. Här ligger även en existentiell 

problematik, nämligen den över människan strävan efter ordningen som alltså omöjliggörs genom 

det faktiska förhållandet mellan kaos och ordning. Ett tillstånd av absolut ordning förblir omöjlig att 

upprätthålla eftersom strävan därhän ger till följd att kaos måste följa, vilket därmed omkullkastar 

den utopi människan försökt sträva efter. Ur ordningen kommer kaoset, kaoset skapar ordningen.

Visserligen så förblir inte Önde en absolut representation av oordningen som råder i byn. 

Precis som Könik så utmålas hans gestalt genom berättelsen som också präglad av den 

mångtydighet som Köniks delade ansikte utgör. Både godhet och ondska ryms i Önde. Bland  annat

9 Torgny Lindgren, Ljuset, Stockholm, 1987, Stockholm, s. 233f. Hädanefter anges sidhänvisning i fortlöpande text.
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berättar Könik själv i ett samtal med Eira:

Men Önde är ändå icke någon djävul, sade hon.
Nej, sade Könik, Önde är godheten själv, om jag skulle försöka mig att skära de där 
helgonen, då skulle de allihop se ut som Önde, jag känner ingen bättre människa än han.

Sedan var han tyst en stund. Och slutligen lade han till: Fast det hindrar ju icke att 
han även är en djävul. (s. 144)

De två huvudgestalterna i romanen besitter båda den gemensamma egenskapen att de å enda sidan 

kan ses som representation av något statiskt men likväl besitter en mångtydighet som gör dem till 

personifierade paradoxer. Både Önde och Könik blir uttrycksmedel för ett spel mellan motsatser 

och  deras oförmåga att förenas, vilket ger upphov till djupare dimensioner i berättelsen där 

tematiken kring kaos kontra ordning inryms, diskuteras och problematiseras.

I  Ljuset  återfinns  även  intertextuella  element  från  tidigare  romaner,  såsom den tidigare 

behandlade Ormens väg på hälleberget. Gemensamt för de båda berättelserna är bilden av en Gud 

som endast synliggör sig genom sin frånvaro i den utsatta vardagen där människan är i som störst 

behov av ett gudomligt ingripande. Guds frånvaro i berättelsen tar sig formen av det kaos som 

störtar byn och den invånare i fördärvet, men även mer konkret genom det kapell som får stå tomt 

efter att byns präst avlidit av sjukdomen. Även i romangestalternas formuleringar återfinns stycken 

där bilden av det övergivna kapellet som en symbol för Guds frånvaro i världen förstärks:

Gud fanns väl inte i orden men han tyckte om att minnas Gud och erinra sig tiden då 
prästen levde och de samlades i kapellet och alla levde som skulle leva. Och han hade kvar 
en liten kagge av ölet som Eira hade gjort medan hon var på benen, han brukade ta bara 
bottenskylan i trämuggen, så att han kunde fukta läpparna och känna lukten, var oss nådig, 
fräls oss milde herre Gud, från allt vad ont är, från allt vad synd är, från djävulens försåt och 
list, från vrede och hat och allt ont uppsåt och från den evia döden.

Om det var rätt visste han inte.
Nej, varför skulle de elda i kapellet, de hade återlämnat den lilla byggnaden som ändå var 
störst i Kadis åt mörkret och tystnaden och kylan, således åt Gud själv, som Könik råkade 
säga en gång.

Men det hände att Könik gick in där då han hade vägen förbi, han gick bara in och 
stod en stund, fräls oss milde herre Gud från allt vad ont är, och kunde det också hända att 
han fann någon annan där, någon som bara gått in därför han haft vägen förbi och bara stod 
där, och det blev genast på något sätt kusligare och mera skrämmande tomt därinne, det 
kändes med ens mycket tydligare hur ohyggligt frånvarande något obestämt var, något som 
pinligt och bittert saknade och som just tack vare saknaden och tomheten nästan blev så 
närvarande att det kunde förnimmas med handen. (s.50f)

Likheten de två romanerna emellan när det kommer till gestaltningen av Gud återfinns även i det 

handelsmannen Olavus säger om Guds roll i den stora sjukdomen:

Du nämner inte Gud, sade Önde. Gud skulle således inte kunna frälsa världen.
Öndes ko stod bunden vid väggen mittemot dörren, ibland suckade hon dystert, hon hade
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ett tråg med torkade löv.
Gud har man prövat på alla vis och överallt, sade Olavus. Gud som bröd och man har 
druckit honom och stött honom till pulver och blandat honom i gröten och man har smort 
honom på bölderna. Men icke.
Jo, sade Önde, i fråga om Gud får man ju pröva sig fram.
Nu säger vetenskapen att Gud själv bor i den stora sjukdomen, sade Olavus. Och Gud kan 
inte med Gud fördrivas.(s.35)

Den enda Gud som är förmögen att hjälpa människan är samtidigt den Gud som är roten till de 

problem människan genomlider. Guds närvaro bli endast synlig genom denne Guds frånvaro. Precis 

som beskrivningen  av  förhållandet  mellan  ordning  kontra  kaos  så  används  paradoxer  som en 

lösning på problemet hur man skall förmå formulera något som egentligen är omöjligt att säga 

direkt. Paradoxerna blir ett litterärt stilgrepp som betonar mångtydighets betydelse för förståelse 

över det enskilda fenomenet.

Fast än berättelsen om Kadis invånare, med Önde och Könik som främsta företrädare, 

huvudsakligen  kretsar  kring  den  nedbrytande  effekt  sjukdomen  har  på  människornas tidigare 

ordnade och säkra tillvaro, så återställs likväl ordningen i romanens slutskede. Den scen som utgör 

vändpunkten för ordningens återvändande till Kadis är den scen där Könik, upphängd i galgen, ser 

Blasius och vidare ut över byn med dess människor. Upphängd i galgen bredvid sin enorma galt ser 

Könik ut över en värld som tycks honom förändrad:

Egentligen var det inte bara Blasius som hängde där och kämpade för sitt liv, Könik såg att 
Blasius i sig inneslöt något vida större, det var Kadis, för att inte säga hela Guds skapelse 
som stred och plågades där i repet. Till och med istret föreföll vara uppfyllt av styrka och 
skräck och uthållighet.

Och Könik kände hur vecket i hans panna slutgiltigt utplånades, han såg Eira och 
Ädla  och  de  andra  som  stod  där  och  han  såg  husen  och  gångstigarna  som  löpte så 
anständigt och förnuftigt mellan husen, ett mäktigare solljus hade han aldrig upplevat,  och 
han varsnade hur rätt och riktigt och självklart allting var, det var som om Kadis inför hans 
förundrade ögon med ens blivit läkt och helat. (s. 323)

Efter att Könik gjort sig fri från galgen driver han och de andra männen iväg Nikolavus och jagar 

iväg honom ut i vildmarken på andra sidan älven. Den fullkomliga lagiska rätten som åtagit sig 

rätten att döma och straffa, personifierad av Nikolavus, fördrivs formligen ut från byn, och i dess 

ställe träder förlåtelsen, som förmår att återställa den ursprungliga ordningen till byn. Även den 

dödsdömde Blasius skärs ner när man insett hur fel man agerat tidigare:

Han var en aning blå men föreföll ändå vid förunderligt gott mod, han hade ju aldrig i sitt 
innersta uppgett allt hopp. Han ruskade på sig ett par gånger så att svålen darrade som en 
vindpiskad vattenyta. Och Könik sade: Kan du tänka dig så dumt ändå. Hänga en gris. 
(s.325)
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Efter att Nikolavus drivits ut ur byn återkommer ordningen till byn åter igen. En präst kommer till 

byn och tar genast kapellet i besittning. Den förlorade sonen Kade återförs till sina föräldrar, Könik 

och Eira. Genom den inneboende nåden hos förlåtelsen som byn invånare genomlever efter att 

förmått sig fördriva den straffande rätten förmås ordningen åter träda i kraft. Denna ordningens 

återkomst till byn och dess människor kan även knytas till romantiteln. Där ljuset tidigare anspelat 

på den upplysande rätt som genom domar skall skipa rättvisa och ordning förskjuts betydelsen 

genom romanens avslutande skede till att istället anknyta till ljuset som symbol för nåden och 

förlåtelsen. I och med denna förskjutning av ljuset innebörd rör sig berättelsen, precis som i 

Ormens väg på hälleberget, bort ifrån en straffande och hård överhet mot en förlåtande och nådig 

syn över mänskliga tillkortakommanden.

I och med att romanens avslutande scen med den dräktiga kaninhonan utanför Öndes hus 

avslutas det cykliska spel som berättelsen är uppbyggd kring. För att kunna förmå att formulera det 

osägbara krävs ett dialektiskt spel motsatser emellan. Guds frånvaro syns i dennes närvaro, Guds 

godhet i det onda som tillåts ske. Ur ordning kommer kaoset, kaoset skapar ordningen. För att 

sanningen skall komma i dagen måste lögnen utgöra grunden. Nådens ordning hade inte varit 

möjlig för Kadis utan att först ha genomlevt ett straffande kaos.
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Avslutande kommentar

Genom Lindgrens författarskap markerar 80-talets texter en förändring, som kommit att definiera 

den  lindgrenska  textvärlden.  I  de  berättelser  som  i  analyserna  ovan  fått  representera denna 

förskjutning  inom  författarskapet  är  framförallt  Ormens  väg  på  hälleberget  och Ljuset 

representativa, inte endast för den tid i vilken de uppkom, utan därtill på grund av särskilda textuella 

egenskaper.  Dels  rör  det  sig  om  en  förändring  av  stilistisk  natur,  ett  återvändande  till det 

västerbottniska  landskap  Lindgren  själv  vuxit  upp  i.  Därtill  återvinns  även  en fördjupande 

dimension  i  texterna  som  rör  sig  kring  existentiella  och  religiösa  frågor  som  fått  en mer 

framträdande roll genom det litterära stilgrepp som innebär ett paradoxalt berättande. Utöver dessa 

två  omvälvande  steg  inom  Lindgrens  författarskap  återfinns  även  inslag  av  en  mera utbredd 

metafiktiv  tematik,  synliggjord framförallt  i  Ljuset.  Just i  Ljuset  blir   mångtydighetens oklarhet 

något som såväl urholkar textens realitet men likväl även möjliggör en läsning där den världsliga 

mångtydighetens, genom ett allegoriskt berättande, förblir något omöjligt att begripa, och fullt ut 

förstå.

Ytterligare en dimension som binder samman de olika berättelserna är det dialektiska spelet 

som Lindgren använder sig av där, hur motsägelsefulla två element än må vara, så förblir då båda 

likväl i samma grad äkta eller förfalskat. Genom detta utmålas en världsbild där Lindgren förmår 

sig att formulera de omöjliga existentiella frågorna och likväl besvara dem, just genom att svaret 

ligger inte i det utsagda utan i det osägbara som uppstår i det dialektiska spelet motpoler emellan. 

Genom ett sådant synsätt förblir inte endast berättelserna i sig som exempel på ett dialektiskt spel, 

utan även i större sammanhang kan detta synsätt tillämpas. Framförallt i fråga om berättelserna 

Ormens väg på hälleberget och Ljuset, som tematiskt ligger nära varandra. Den syn på Gud och 

Guds nature i de båda berättelserna förmås även de utläsas som poler verkande inom det dialektisk 

spel som på många vis präglar Lindgrens författarskap. I fråga om dessa två romaner rör det sig om 

en förskjutning från utsattheten och troslösheten i Ormens väg på hälleberget till en existentiell 

livssyn präglad av tilltron till nådens frälsning som återfinns i Ljuset. Likväl så uppehålls element 

av ovisshet, som utgör det dialektiska spelets grund, genom den tydlighet med vilket de existentiella 

svårigheterna  beskrivs  i  Ormens  väg  på  hälleberget  i  motsats  till  den  nästintill kaosartade 

mångtydighet som präglar berättandet i Ljuset.

Språkmässigt sett skiljer sig den i det tidiga 90-talet publicerade romanen Till sanningens  

lov genom sitt språkbruk, där de dialektala inslagen ersatts av en icke-dialektal rikssvenska. Även 

tematiskt  återfinns  en  skillnad  där  fokus  inte  ligger  på  en  existentiell  och  religiös    mänsklig
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problematik utan istället kretsar kring de problematiska dimensionerna som inryms i begreppet 

äkthet. Likväl, även om den avviker från övriga romaner som behandlats i denna uppsats, så utgör 

den inte på något vis en avvikelse från de typiska drag som återfinns inom Lindgrens textvärld. 

Både  absurdistisk  komik  i  kombination  med  filosofiska  resonemang  och paradoxalt berättande 

återfinns alltigenom berättelsen. Framförallt de många ironiska vändningarna genom berättelsen 

förblir ett utmärkande drag. Ett ständigt urholkande alltigenom berättelsens gång omöjliggör att 

något förblir vad det ursprungligen utgetts för att vara, och det intrikata ironiska spelet gör att Till 

sanningens  lov  sticker  ut  språkmässigt  av  de  tre  romanerna.  Dock  ej  stilistiskt  genom sitt 

utmärkande spel med ironier och tvetydigheter. Vad gäller föreställningen om bilden av Gud och 

religionens  vägledande  roll  som  en  uppfattning  av  otaliga  föreställningar,  där  den ena 

föreställningen framstår än mer omöjlig än nästa, och där inte någon idé möjliggör tron på något 

annat än sagda idé utan att istället endast genom inkluderandet av alla perspektiv möjliggörs en 

sann syn på tillvaron, är detta något som diskuteras genom Till sanningens lov. Men här har den 

tidigare dominerande religiösa tematiken fått ge vika för en mera filosofisk orienterad diskussion 

kretsande kring estetikens problematik.

Trots  många  drag  av  mörk  pessimism  genom  Lindgrens  textvärld  förblir  det  ändock 

omöjligt att  definiera  hans författarskap som något av ett  uttrycksmedel  för en världsåskådning 

färgad på samma sätt som det som målas upp alltigenom berättelserna. Om än Lindgrens 

berättande präglas  mångt  om  mycket  av  en  pessimistisk  ton  där  samhällsomvälvande 

omständigheter  förblir en  omöjlighet och där människan står likgiltig inför en gudomlig 

determinism, där en Guds kärlek är det som föranleder undergång och människan själv roten till 

sin  egen undergång,  så  återfinns likväl tron  på  nåden  som en möjlighet  trots  allt.  Den mörka 

pessimismen som återfinns genom berättelserna balanseras av tilltron till den välgörande kraft som 

möjliggörs genom den problematiska tillvaron som utgör den mänskliga vardagen, och som därtill 

möjliggör en förtröstan till nåden och kärlekens förlåtande krafter.

De romaner som ovan kommenteras präglas i stora drag av ett filosofiskt resonerande som 

möjliggörs genom framförallt ett intrikat spel motpoler emellan. Motpoler som framförallt kommer 

till tals genom olika romangestalters sätt att uppträda och resonera. Det är familjer eller andra typer 

av grupper där det finns en gemenskap, eller gemensam grund, som utgör det fundament runt vilket 

handlingsförloppen kretsar. Sett ifrån ett sådant perspektiv sticker Lindgrens senare romaner ut från 

den  tidigare  textvärlden.  En  roman  såsom  Klingsor  utmärks  framförallt  genom  det avskalade 

persongalleriet  som utmålas  genom texten.  Där  tidigare  Lindgren  tillåtit  motpoler  arbeta  i sitt 

förhållningssätt till varandra för att lyckas formulera något sorts svar på de stora existentiella och 

religiösa  frågorna,  är  detta  något  som  saknas  i  Klingsor.  Här  är  det  stället  en  världsbild som
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personifieras av det interna motsättningarna inom en och samma gestalt. I Klingsor själv brottas den 

mediokra  själsförmågan  med  den  självuppfattade  genialiteten.  Omvärldens  omvälvande och 

nyskapande natur ställs mot den estetiskt statiska målaren som återfinns i såväl Klingsor som 

Fanny.  Där  Lindgren  i  tidigare  romaner  använt  sig  av  dialektiskt  spel  där  motpolers absoluta 

oförenlighet  representerats  genom  dess  gestaltning  i  två  olika,  och  därmed oförenliga, 

romangestalter,  återfinns  ett  således  likartat  dialektalt  spel  i  romanen  om  Klingsor.  Men här 

återfinns det dialektala förhållandet inom enskilda karaktärer, oförenliga men på samma gång en 

och den samma.  En paradox i  sitt  själva varande.  Den främsta representation av en sådan bild 

återges i passagerna kring den maträtt Klingsor anrättar i sin kittel, pölsa, vilket beskrivs som en 

sammanfogning av det fasta och det flytande. Materia men ändå ande. Ande men ändå materia. Där 

Lindgren förut förhållit sig till den existentiella problematik som exemplifierats genom romanerna 

på ett sådant sätt att ett svar varit omöjligt att uppbåda, möjliggör en roman såsom Klingsor en 

antydan mot om ett svar är möjligt.  Att en oförenligt tvetydig dubbelhet präglar den mänskliga 

naturen gör en allegorisk läsning om hur svaret på den existentiellt problematiska utsattheten hos 

människan  återfinns  endast  inom  det  egna  jaget  möjligt.  Därtill  återfinns  även  tanken  på det 

hopplösa  i  paradoxens  oförenliga  natur  som något  som omöjliggör  att  ett  svar  någonsin vore 

tänkbart att uppbåda.

Liknande mångtydigheter återfinns även i en annan av Lindgrens senare romaner, Norrlands  

akvavit. Visserligen skiljer den sig från Klingsor i fråga om det avskalade persongalleriet men trots 

ett  större  omfång  romangestalter  som  omger  romanens  huvudperson,  den  förre detta 

väckelsepredikanten Olof Helmersson, så sker förändringar inom romanens karaktärer inte som ett 

resultat av deras direkta relationer till varandra, utan som ett resultat av det egna jagets strävan efter 

svar. Romanen i sig ter sig som en enda egentlig motsättning där den predikant som femtio år 

tidigare frälst en hel bygd i det västerbottniska inlandet ser sig manad att återvända som en nu 

gammal man för att åter omvända folket i bygden. Men denna gång åt motsatt håll, bort från den 

Gud Olof Helmersson förvissat sig i grunden vara falsk. Likväl förmås aldrig Helmersson själv 

bringa förändring hos ortsbefolkningen. Hans försök till predikandet över Guds ickeexistens bidrar 

endast till en distinktion mellan Helmersson och de han försöker omvända. I likhet med Klingsor är 

det i den egna personen ett dialektiskt spel möjliggörs genom de inneboende motsättningarna i den 

mänskliga naturen. Gerda, den åldrade kvinnan som ligger för döden och som inväntat Helmersson 

återkomst till bygden är ett exempel. Hon förlitar sig på den forne predikanten att denne skall svara 

på hennes frågor om efterlivet och frälsningen men denne förblir oförmögen till svar och tiger. 

Gerda själv blir den som svarar på sina egna existentiella och religiösa frågor. Visserligen kommer 

dessa svar till henne genom predikantens inbillade röst men hon själv står, om än ovetandes, för
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svaren  på  de  egna  frågorna.  I  spelet  mellan  tron  på  Guds  frälsning  och  den  frälsning som 

Helmersson ser som den enda riktiga produceras möjligheter till inblick som vore omöjliga om 

endast en version av begreppet frälsning vore representerat. Likartat förhåller sig även resten av 

ortsbefolkningen till den Helmersson. Om även de distanserar sig från hans försök till att frälsa dem 

och försöker förmå honom att inse att han aldrig har eller kommer få någon chans att inverka på 

deras syn på vardagens existentiella och religiösa problematik, så erkänner de gärna hur han femtio 

år tidigare frälst dem. I vissa fall frälst enstaka personer ett flertalet gånger. Det paradoxala i att å 

ena sidan förneka möjligheten till en yttre påverkan och å andra sidan öppet, ibland skrytsamt, 

hävda hur påverkan format den egna karaktären, skiljer sig från de äldre romanerna i sitt sätt genom 

betoningen  av  det  individuella  som  grunden  för  både  uppkomsten  till  stora existentiella 

frågeställningar, såväl som möjligtvis en antydan till försök att besvara dem. I en sådan bemärkelse 

påminner Norrlands akvavit mer om Klingsor i sitt gestaltande av den existentiella problematiken 

än de äldre romanerna, där samspelet mellan grupper och gruppmedlemmar använts som ett sätt  att 

gestalta den inneboende problematik i den mänskliga naturen.

Lindgrens utmärkande paradoxala litterära berättarteknik följer som i de övriga romanerna 

som en råd tråd genom Norrlands akvavit. En predikant som fördömer predikandet använder sig av 

just detta för att omvänt frälsa de han en gång redan frälst. Innebörden av begreppet frälst förskjuts 

och blir sin egen motsats. Hade folket i bygden en gång inte blivit felaktigt frälsta hade de inte varit 

förmögna till att räddas från denna felaktighet. Precis som i övriga romaner som nämnts genom 

denna uppsats tillämpas av Lindgren en litterär metod där det är just spelet mellan motsatspar 

skapar  en  paradoxal  världsbild  där  förskjutningar  i  begreppsapparaten  förmås  skapa en 

mångtydighet som, paradoxalt nog, även bidrar till att bringa, i viss mån, klarhet kring existentiella 

frågor. De stora frågorna förmås ej klart formuleras utan uppstår utifrån det skuggspel motpoler 

generar när de ställs inför varandra.

Det enda säkra som framkommer genom alla romanerna är paradoxen som något man måste 

välja hur man förhåller sig till. De existentiella frågorna inneboende i den mänskliga naturen är det 

som  möjliggör  paradoxens  existens.  Och  paradoxen  själv  upprätthåller  den existentiella 

problematiken. Materia men ändå ande. Ande men ändå materia.
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