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Abstract

The central thematics in Sven Delblanc’s Samuel-suite – Samuels bok (Sam-
uel’s Book) -, Samuels döttrar (Samuel’s daughters) -, Kanaans land (Ka-
naan’s land) -, Maria ensam (Maria alone) - – and Änkan (The Widow) -
, concerns secularization. The Samuel-suite deals with the process of secu-
larization, while The Widow treats secularized society and secularized man.
Two vital questions which secularization seems to bring to the fore, are dis-
cussed: the question of ontology and the question of ethics. This thesis in-
quires into images of the secularization process and its consequences which
Delblanc’s texts want to convey. I perform my analyses in two steps as laid
out by Paul Ricoeur: on my way towards an understanding I go via a
distancing explanation. The explanatory moment is carried out with a
structuralist-semiotical method where I first try to establish the genres of
the texts and then discern the types of narrators and kinds of narration. The
understanding is reached through a series of analyses of the mimetic, the
symbolic and the thematic levels of the five novels. The study falls into two
parts, where the former analyzes the Samuel-suite and the latter The
Widow.

The Widow as well as the Samuel-suite tries to settle the accounts with an
authoritarian, monistic almighty-god-ontology. This view has to be rejected
because of the theodicy problem. Two alternatives are presented. First: to let
go of all faith in God and every belief in some kind of order of existence,
ontologically as well as ethically. Second: not to reject faith, but to revise it.
We are presented here with the alternative of dualism, where the god is
separated, by absolute division, from evil and destruction, and is described as
opposed to them. He is purely good – but weak. Both texts articulate, how-
ever, also a power of powerlessness, symbolized by the resurrection and the
blossoming cherry-tree. This dualistic ontology entails also a dualistical eth-
ics which makes man responsible for choosing which innate tendency –
original sin or original goodness – to accept and support. But to be able to
make this choice man needs to accept life as a gift.

Keywords: secularization, ontology, ethics, semoitics, hermeneutics, theodicy
problem, paradigm change, prefiguration, dualism, Delblanc, Ricoeur.
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Tack och kärleksförklaring

Att skriva avhandling kan vara en fest: när nya, spännande frågeställningar
aktualiseras och man bara måste gå vidare på vad som i förstone kan verka
vara ett sidospår men som kanske förvandlas till huvudspår under arbetets
gång, när man gör nya upptäckter i litteraturens värld och kommer till nya
insikter i vetenskapens, när fingrarna dansar över tangentbordet. Men att
skriva avhandling kan också vara som att vandra i gyttja och dy eller att bära
på »allt livets bly». Då behövs de där kärleksfjunen i den andra vågskålen.
Utan dem skulle jag inte ha orkat. Tack, alla ni som räckt mig dem! Inte
minst doktorandseminariet, alla vänner, arbetskamrater och kollegor vid
litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg, som bidragit med syn-
punkter, kritik, uppmuntran, berikande samtal och umgänge. Tack, Stina
Hansson, min handledare, för att du alltid trott på mig, uppmuntrat mig
och outtröttligt kommit med konstruktiva förslag till förbättringar och
kompletteringar. Tack Sverker Göransson, Lars Lönnroth, Hans-Erik Jo-
hannesson och Eva Lilja för att ni granskat delar av texten. Ett tack också
till högre seminariet vid religionsvetenskapliga institutionen i Göteborg
för stöd och råd. Tack Dick Claésson, som hjälpt mig med layout och sätt-
ning.
 Ett särskilt tack vill jag också rikta till min kära vän och rumskamrat,
Inger Ring, inte minst för de många timmarnas samtal om (bland mycket
annat) hur det känns att vara doktorand i litteraturvetenskap. Skall jag gå
längre tillbaka – mycket längre – är det särskilt ett namn som infinner sig,
en person som starkt stimulerade mitt redan tidigare brinnande intresse för
litteratur, min lärare i svenska i grundskolans högstadium – Sannaskolan i
Göteborg – Halvdan Nylén.
 Jag är också tacksam för det stipendium ur Karl och Betty Warburgs fond
utan vilket arbetet antagligen knappast hade kunnat slutföras.
 Till sist vill jag nämna de viktigaste personerna i mitt liv, som ibland bli-
vit lidande av att ha en forskarstuderande hustru och mor, men som alltid
givit mitt liv ett innehåll, utan vilket jag ingenting varit och ingenting
förmått, min make och mina barn. Denna avhandling tillägnas dem alla:
Roger, Miriam, Judith, Rut och Johannes.

November 

Helene Blomqvist





 

. Inledning

I en kommentar till Kanaans land säger Sven Delblanc:

Detta är alltså tredje delen i den svit romaner som handlar om Samuel och
hans barn, en berättelse som i grunden handlar om sekularisering, om hur
svenskarna förlorade sina fäders tro.

Och i brev till avhandlingsförfattaren:

Ett genomgående »religionssociologiskt» tema i Samuel-serien är sekularise-
ringen och hur den tacklas av olika personer. Änkan är en uppföljning av den
serien.

Den här avhandlingen vill undersöka hur sekulariseringen framställs och
bearbetas i dessa texter – Samuels bok, , Samuels döttrar, , Kanaans
land, , Maria ensam,  och Änkan,  – vilka bilder de ger av seku-
lariseringsprocessen och dess följder, av ett sekulariserat samhälle och en se-
kulariserad människa. Romanserien om Samuel och hans barn skildrar
framför allt själva sekulariseringsprocessen medan Änkan skildrar ett seku-
lariserat samhälle.

I Lund, Pihl, Sløk, Europas idéhistoria definieras ’sekularisering’ på föl-
jande sätt: »Sekularisering betyder förvärldsligande, och med detta menas
att hela samhället inrättas efter principer, som inte är religiösa.» I och med
sekulariseringen skiljs religiöst och världsligt ifrån varandra och det världs-
liga får därigenom inrättas efter sina egna principer. Från kyrkligt håll har
detta ofta uppfattats som något ont, som att den världsliga tillvaron berö-
vats sitt innehåll, sin mening och sitt mål. Man har försökt återinföra
kristna principer i skola, rättsskipning, politik. Men det finns också en teo-
logisk riktning som betraktar sekulariseringen som en naturlig och riktig
följd av den kristna tron. Knud Ejler Løgstrup säger: »Sekulariseringen be-
hövdes, innan föreställningen om evangeliets frihet kunde få utrymme och
för den sakens skull kan föreställningen om evangeliets frihet i sig själv ha

 Sven Delblanc, Minnen från Kanada, Stockholm , s. .
 Brev från ...
 Lund, Pihl, Sløk, Europas idéhistoria, Stockholm , s. .





varit en av de faktorer som satte igång sekulariseringsprocessen.» Sekulari-
seringen ses då som människans myndigblivande. Människan lämnar trons
barnastadium och tar steget över i dess vuxenålder, där hon inte längre kan
förlita sig på auktoriteter utan själv, genom egen erfarenhet och reflektion,
måste bilda sig en uppfattning av världen, fenomenen och sig själv. Dietrich
Bonhoeffer talar i sina brev från fängelset om en »religionslös kristendom»,
om vikten av en »icke-religiös» interpretation av teologiska och bibliska
begrepp, av att tala om Gud och Kristus på ett »världsligt» sätt, utan
religiös barlast och utan metafysik. »Gud är hinsides mitt i vårt liv», säger
han med en typiskt paradoxal formulering. Han menar att kristendomen
är »dennasidig» och att det att vara kristen helt enkelt betyder att vara
människa. Märk också följande uttryckssätt:

Så leder oss vårt myndigblivande till sann kännedom om vårt läge inför
Gud. Gud låter oss veta, att vi måste leva som om vi kunde klara livet utan
Gud. Den Gud som är med oss, är samme Gud som överger oss (Mark. :
)! Den Gud som låter oss leva i världen utan arbetshypotesen Gud, är den
Gud som vi beständigt ställes inför. För och med Gud lever vi utan Gud.

Samtidigt med och oberoende av Bonhoeffer arbetar en annan teolog, Fri-
edrich Gogarten, med liknande frågeställningar, något som resulterar i
böckerna Der Mensch zwischen Gott und Welt och Verhängnis und Hoffnung
der Neuzeit. Gogarten hävdar att människan enligt kristen tro inte är ett
barn som står under förmyndare utan en fri och myndigförklarad »son»,
som har att ta självständigt ansvar för världen. I sin missionsrapport från
år  skiljer Kyrkornas Världsråd, i Gogartens efterföljd, mellan sekulari-
sering och sekularism. Med sekularism menar man en ideologi där till ex-

 K-E Løgstrup, Det etiska kravet, Göteborg , s. .
 Dietrich Bonhoeffer, Motstånd och underkastelse. Brev och anteckningar från fängelset,
Lund , s. , -, .
 Ibid. s. .
 Ibid. s. , -.
 Ibid. s. .
 Friedrich Gogarten, Der Mensch zwischen Gott und Welt, Stuttgart  och Verhängnis
und Hoffnung der Neuzeit. Die Säkularisierung als theologisches Problem, Stuttgart .
 Gogarten , s. .
 The Church for Others and The Church for the World. A Quest for Structures for Missio-
nary Congregations, Final Report of the Western European Working Group and North
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empel vetenskapliga teorier eller politiska strukturer görs absoluta och
därmed hotar öppenheten och det fria tänkandet. Sekularismen blir i själva
verket en ny religion. Sekulariseringen däremot är inte en ideologi utan
en social och historisk process. Som hos Gogarten betraktas sekularise-
ringen i denna rapport som en legitim konsekvens av den kristna tron och
som initierad av Bibeln själv:

The possibility of letting the world be the world, of letting matter be mat-
ter and not divine, to use therefore nature and to subject it to human ser-
vice, is inherent in the biblical teaching. /.../ Secularization, in this sense, is
therefore inherent in the biblical faith in God, the creator of all, the only
one who is holy in himself. The world, in the bible, is entirely secular and is
placed under the mandate of men who are responsible to God for their
stewardship. God creates men to be free, under God, towards the world.

Också Harvey Cox är starkt influerad av Gogarten när han hävdar vikten
av att hålla isär sekularisering och sekularism:

Sekularisering innebär en historisk process, som tämligen säkert är oåterkal-
lelig, en process genom vilken samhälle och kultur befrias från det förmyn-
derskap som religiös kontroll och slutna metafysiska världsåskådningar
inneburit. Vi har hävdat, att den till sin natur är en frigörande process. Se-
kularismen å andra sidan är namnet på en ideologi, en ny sluten världs-
åskådning som fungerar ungefär som en ny religion. Medan sekulariseringen
har sina rötter i själva den bibliska tron och i viss utsträckning utgör ett au-
tentiskt resultat av den bibliska trons inflytande på Västerlandets historia, är
så icke fallet med sekularismen. Den är en sluten »ism». Den utgör ett hot
mot den öppenhet och frihet som sekulariseringen vunnit.

I min analys av Delblancs romaner kommer jag att ha anledning använda
termen ’sekularisering’ både i den populära betydelsen ’avkristning’ och i
sekulariseringsteologins betydelse ’myndigblivande’. Såväl serien om Sa-
muel och hans barn som Änkan bearbetar nämligen fenomenet från båda
utgångspunkterna.

American Working Group of the Department on Studies in Evangelism, World Council
of Churches, Geneva . Se också Gogarten , s. -.
 The Church for Others and the Church for the World, s. .
 Ibid.
 Ibid. s. .
 Harvey Cox, Har Gud skapat tätorten? Kristen tro och sekulariserat stadssamhälle,
Stockholm , s. .



 

Tillvägagångssätt och uppläggning

När jag arbetat med Delblancs fem romaner har ett bitvis dubbelt intresse
gjort sig gällande. Undersökningen har kommit att fokusera både vad dessa
texter har att säga i den av mig undersökta – och för romanerna helt cen-
trala – frågeställningen och också hur de skapar sina betydelser. Detta dubbla
intresse har gjort att undersökningen bitvis kan tyckas sönderfalla i två
disparata delar. Självklart har dock den senare frågeställningen mycket stor
betydelse för den förra, varför sönderfallet i slutänden kan visa sig vara
endast skenbart.

Mitt studium är alltså i huvudsak tematiskt och syftar till att frilägga ett
grundläggande mönster – regelbundet eller oregelbundet – i texterna: den
sammantagna bild av sekulariseringen de ger uttryck åt. Analyserna utföres
då i två steg: på min väg mot förståelsen ämnar jag ta vägen om en distanse-
rande förklaring. Som Paul Ricoeur ser jag förklaring och förståelse inte
som motsatser, utan som två moment som måste följa på varandra i den
process som en texttolkning är. Det förklarande momentet utförs med
hjälp av en strukturalistisk-narratologisk metod. Detta kan tyckas vara en
omväg. Men genom att söka analysera hur texterna är gjorda hoppas jag
alltså kunna urskilja hur de producerar betydelse och därigenom nå en dju-
pare insikt i dessa betydelser. Det som till exempel Jurij Lotman uttrycker
är ju numera ett välkänt faktum: »Diktarens tanke realiseras i en bestämd
konstnärlig struktur och kan inte skiljas från denna». Man kan inte få
fatt på en texts idé utanför dess struktur. Martha Nussbaum menar dess-
utom att en texts själva form och stil uttrycker ett värderande synsätt, » a
view of life». Om detta stämmer borde vi även genom en narratologisk
analys komma åt något av texternas idéinnehåll, den syn på sekularise-
ringen som de ger uttryck åt. För att få en överblick över hur sekularise-
ringen gestaltas i texterna behöver jag alltså inte bara undersöka själva

 Se Paul Ricoeurs essä »Distansering som hermeneutisk funktion» i antologin Herme-
neutik, red. Engdahl med flera, Stockholm , s. -.
 Ricoeur, »Förklara och förstå. Text – handling – historia» i Från text till handling, s. .
 Jurij Lotman, Den poetiska texten, Stockholm , s. .
 Ibid. s. .
 Martha Nussbaum, Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, New York
, s. -.



 

’historien’, det vill säga miljön, händelseförloppet och karaktärerna, utan
också hur frågeställningarna skrivs fram på själva diskursens (berättelsens
och berättandets) nivå – och vad de olika nivåernas samverkan innebär för
de betydelser som man kan utläsa ur texten. Den narratologiska analysen
utföres under rubrikerna ’genre’ och ’berättande’. Med genre menar jag då
den litterära och allmänkulturella kod genom vilken texten producerar sin
specifika betydelse. I så måtto svarar genren mot den läsart som respektive
text bäddar för genom det sätt varpå den är konstruerad. Undersökningen
av berättandet inriktar sig mer på detaljer. Hur berättelserna framsägs är av
avgörande betydelse för hur man som läsare kommer att tolka det sagda.

Allt detta syftar dock ytterst till att undersöka det som Ricoeur benäm-
ner ’världen framför texten’. Texthermeneutikens uppgift är inte att för-
stå den som står bakom texten utan att förstå »textens ’sak’, det vill säga den
värld som texten på något sätt utvecklar framför texten». Textens mening
finns alltså inte bakom texten utan framför den:

Det som måste förstås, är det som pekar fram mot en möjlig värld, tack
vare textens icke-ostensiva referenser. Texten talar om möjliga världar och
om möjliga sätt för en själv att orientera sig i dessa världar. På så vis blir up-
penbarandet de skrivna texternas motstycke till det talade språkets ostensiva
referens. Och tolkningen blir att fatta de framställningar av en värld som
öppnas av textens icke-ostensiva referens.

Detta förklarar Bengt Kristensson på följande sätt:

Målet med texttolkningen är ju inte en upprepning. Genom språkets fixe-
ring i en text går språkets ursprungliga omedelbarhet förlorad. Texten di-
stanserar sig från författaren och dennes intentioner och syften, från de

 Genettes story (histoire), Chatmans och Rimmon-Kenans story, Bals fabula. Se Gérard
Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, Ithaca, New York , s. , Genette,
Discours du récit. Essai de méthode i Figures III, Paris , s. , Seymour Chatman, Story
and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & London , s. ,
Schlomit Rimmon-Kenan, Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London & New York
, s. , Mieke Bal, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, Toronto, Buf-
falo, London , s. -.
 Genettes narrative (récit) och narration (narration), Chatmans discourse, Rimmon-
Kenans text och narration, Bals story och text. Se Genette , s. , Genette , s. ,
Chatman , s. , Rimmon-Kenan , s. , Bal , s. -, -.
 Ricoeur, »Förklara och förstå», s. .
 Ibid.
 Ricoeur, »Metafor och hemeneutik» i Hermeneutik, s. .





ursprungliga åhörarna och språkhändelsen. Texten träder istället för förfat-
taren. Att tolka en text är därför inte att försöka upprepa en ursprunglig
naivitet, utan att låta texten säga något nytt i den nya kontexten. Tolk-
ningen syftar till att åstadkomma en »andra naivitet», att få texten att bli
omedelbar i en ny kontext. Det är det som Ricoeur menar med att det är
världen »framför» texten, och inte »bakom» texten, som skall förstås. Den
ursprungliga förståelsen ersätts genom ett förklarande arbete – distanse-
ringen – av en ny förståelse i den nya kontexten.

Vi är alltså ute efter textens – eller i det här fallet texternas – sak, vad de vill
och kan säga – till oss, idag, i vår sekulariserade kontext – om sekularise-
ringen och dess följder. Utgiven text är kommunikation och text är också
tolkning. Min uppgift som tolkare av denna tolkande text är då, med Ri-
coeurs ord, att »följa den tankeriktning som öppnas genom texten», att
»sätta /mig/ in i den riktning som anges av den tolkningsrelation som bärs
upp av texten». Men när jag gör det frigör jag samtidigt texten, inte bara
från dess författare, utan också från dess tillkomstsituation. Detta, menar
Michail Bachtin, ingår i litteraturvetenskapens ’kallelse’: »Författaren är
fånge i sin epok, i sin samtid. Kommande tider befriar honom ur denna
fångenskap, och litteraturvetenskapen är kallad att hjälpa till med denna
befrielse.» Det är detta som gör att Shakespeares Macbeth till exempel i
viss mening kan sägas ’handla om’ Auschwitz. Som Ricoeur säger är Pauli
epistlar inte mindre riktade till mig än till romarna, galaterna etc. Han
säger också: »To understand an author better than he understood himself is
to unfold the revelatory power implicit in his discourse, beyond the limited
horizon of his own existential situation.»

Hur ser alltså Samuel-seriens och Änkans ’uppenbarande kraft’ ut? Vad
har dessa texter att säga oss om sekulariseringen och därmed sammanhäng-
ande spörsmål? Så ser min grundläggande frågeställning ut.

 Bengt Kristensson, »På väg mot ‘en andra naivitet’» i Res Publica, Tema: Text och verk-
lighet – Paul Ricoeur, , s. .
 Ricoeur, »Vad är en text» i Från text till handling, s. .
 Ibid. s. .
 Michail Bachtin, »Svar på en fråga från Novyj mir» i Det dialogiska ordet, Gråbo , s.
.
 Ricoeur, »Appropriation» i A Ricoeur Reader, Reflection and Imagination, ed. Mario J.
Valdés, New York , s. .
 Ibid.
 Vi skulle också, med Henry Cöster, kunna fråga oss om dessa berättelser kan fungera
som strukturaler det vill säga om de förmår kommunicera ett urskiljbart mönster för
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Mina analyser är således i huvudsak textinterna, vilket innebär att endast
intertexter som på något sätt aktualiseras i dessa blir intressanta. Men vi
måste också komma ihåg att den ideala läsare Sven Delblanc vänder sig till
är en läsare som är grundligt bekant med hans hela verk. I en understreck-
are säger han att en djupare förståelse av hans texter knappast är möjlig
»utan en viss förtrogenhet med produktionen i övrigt». Delblancs texter
står i ett dialogiskt förhållande till varandra och till denna dialog måste vi
också ta viss hänsyn. Som författaren själv deklarerat ingår också det bibliska
språket och den bibliska symbolvärlden i hans kommunikationsmetod, var-
för den läsare han vänder sig till behöver ha viss bibelkunskap för att kom-
munikationen skall kunna fungera. Bibeln blir följaktligen en av de allra
viktigaste intertexterna att ta hänsyn till. Men jag kommer också att, där
jag finner det befogat av sammanhanget, supplera med en del teologi. Ofta
handlar det om sådan teologi som jag på goda grunder förmodar att Del-
blanc själv varit bekant med, men teologin kan också fungera som en jäm-
förelsepunkt och ett hjälpmedel för att belysa ett tematiskt sammanhang.

Undersökningen sönderfaller i två större block, där det första analyserar
de fyra romanerna om Samuel Eriksson och hans familj och det andra Än-
kan.

I analysen av Samuel-serien söker jag i mitt andra kapitel ringa in tex-
tens genretillhörighet och den läsart som av denna påkallas. Jag undersöker
textens grova strukturer, hur den är komponerad och hur kronologin ser
ut. Jag tar också en titt på romanseriens metafiktiva nivå, innan jag i det
tredje kapitlet övergår till att undersöka hur berättandet ser ut i roma-
nerna. Jag analyserar berättandets utgångsposition (point-of-view), hur pass
informerad berättaren är och i vilken grad denne blir påtaglig som själv-
ständig person genom sitt berättande. På så vis söker jag göra mig en bild av
själva berättarpersonen. Jag ställer därefter frågan om hur stor del av berät-
tarens diskurs som kan sägas vara ’sanning’ inom fiktionen – och vilken del.

verklighetstolkning och hur isåfall det mönstret ser ut. Cöster menar att en berättelses
sätt att fungera innebär att den inte primärt är till för att ge information, substans, utan
för att utgöra det mönster eller den struktur som jag kan använda för att ordna tillvaron.
Se Henry Cöster, Berättelsen befriar. Teologisk hermeneutik, Karlstad .
 »Det omöjliga valet mellan ordning och frihet», Svenska Dagbladet ...
 »Hur mycket minns Guds Änka?», Expressen, ...





Slutligen sammanfattar jag den strukturalistisk-narratologiska delen av
analysen i ett avsnitt om textens polyfoniska karaktär.

Jag går så, i det fjärde kapitlet, över till att undersöka romanernas mim-
etisk-realistiska nivå: hur sekulariseringsprocessen framställs och hur de
olika romankaraktärernas reaktioner på denna beskrivs. Det femte kapitlet
analyserar den symboliska nivån i texterna. På denna nivå växer de realis-
tiska gestalterna från svensk sekulariseringstid ut och blir till allmängiltiga
representanter för ’eviga frågor’. Ett par av romanernas mest centrala och
återkommande symboler och deras funktioner undersöks också. Kapitlet
mynnar ut i en fråga – Varför denna symbolisk-realistiska metod? – som jag
också söker ge svar på. I det sjätte kapitlet drar jag samman trådarna för att
på så sätt få en överblick över den centrala texttematiken. Jag ser efter vad
texterna säger om viktiga frågor, som det med sekulariseringen samman-
hängande myndigblivandet, frågorna om gudstro och gudslängtan, teodi-
céproblemet, samt de ontologier och gudsbilder som artikuleras i texterna.
Del I summeras så kortfattat.

Också avhandlingens andra avdelning börjar med att, i kapitel , analy-
sera den undersökta romanens genretillhörighet, vilket i Änkans fall visar
sig inte vara alldeles lätt. I spelet med olika genrer utkristalliseras dock en
överordnad genre som blir bestämmande för den grundläggande läsarten.
Jag söker göra reda för de viktigaste kompositoriska dragen hos texten in-
nan jag, i det åttonde kapitlet, resonerar kring romanens jagberättare, vem
hon är, hur hon berättar och vad av detta man som läsare kan sätta tilltro
till. I det nionde kapitlet kommer jag så in på texttematiken, undersöker
det som är romanens utgångspunkt – att Gud är död – och hur de olika vä-
gar som nu erbjuds änkan artikuleras. Jag undersöker hur ’det gamla livet’,
livet under gudsauktoriteten, framställs och därefter de olika alternativ
som nu står till buds. Kapitlet avslutas med en diskussion av vad texten säger
om uppståndelsens möjlighet.

I mitt tionde och sista kapitel sammanfattar jag de båda analyserna och
drar mina slutsatser av dem.

Forskningsöversikt

Om Sven Delblancs författarskap har hittills publicerats sju större studier –
sex doktorsavhandlingar och en monografi. Frank-Michael Kirschs Åsne-



 

brygga – Sven Delblancs poetische und künstlerische Positionsbestimmung in der
Auseinandersetzung mit imperialistischer Wirklichkeit som kom  är en
ideologikritisk studie över romanen Åsnebrygga. Brita Fritzdorf är nordist
och disputerade  på avhandlingen Symbolstudier i Sven Delblancs Hede-
bysvit. Hon analyserar där främst stenfågelmotivet men berör även några
ytterligare i Hedebysviten centrala symboler, av vilka åtminstone en även
återfinns i serien om Samuel och hans barn. Till detta återkommer jag. Be-
ata Agrells Frihet och fakticitet. Om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven
Delblancs roman Prästkappan kom  och är ett grundligt studium av
den estetiska strukturen i romanen. Studiet tar sin utgångspunkt i en ana-
lys av romanens frihetsproblematik med hjälp av sartreansk fenomenologi,
men landar med hjälp av det kierkegaardska gjentagelsebegreppet i Präst-
kappans egen metaestetiska tillägnelsetematik och växer härmed ut till en
undersökning av hur texter är konstruerade och hur de konstrueras i läsak-
ten. Bertrand Westphal disputerade  i Strasbourg på en avhandling
med titeln Du jardin d’Eden au paradis interieur ou le scepticisme selon Sven
Delblanc. Westphal säger sig inte vilja presentera nyckeln till det delb-
lancska författarskapet utan bara en nyckel. Denna finner han i debut-
romanen Eremitkräftan, vars tematik Westphal menar utgör basen för hela
det efterföljande författarskapet: ett fall ur ett ursprungligt paradis, en
kamp med ett tvådimensionellt samhälle och ett sökande efter ett nytt,
inre paradis. Westphal söker med sin text visa att varje verk i författarskapet
inskriver sig i denna struktur, även om inget av dem innehåller den i sin
helhet. Detta harmonitvång ger stundtals upphov till mycket pressade läs-
ningar av romantexterna.  kom Peter Mádls Wohltäter der Menschheit.
Eine Untersuchung der Kurzprosa Sven Delblancs nach . Mádl har valt
att studera Delblancs hjältar i fyra berättelser av ’analytiskt’ slag från peri-
oden -: Kastrater, Speranza, Jerusalems natt och Gunnar Emmanuel.
Lars Ahlbom disputerade  på en avhandling om Sven Delblancs förfat-
tarskap betitlad Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Del-
blancs författarskap. Han söker där ta ett helhetsgrepp över det delblancska
författarskapets centrala tematik i huvudsak genom en analys av fyra ro-
maner: debutromanen Eremitkräftan samt Grottmannen, Speranza och Je-
rusalems natt. Ahlboms tes är att Delblanc i hela sitt författarskap behandlar

 Se Mádl s. .





en enda grundläggande frågeställning, den Ahlbom benämner »frihetens
tragedi» och som innebär en konflikt mellan ett krav på ett frihetligt och
’autentiskt’ liv och en oförmåga att leva upp till detta krav. Ahlbom kom-
menterar endast i förbigående de verk som står i centrum för min under-
sökning. I anslutning till en analys av Hedebysviten behandlar han
emellertid också Axel Weber i Maria ensam. Han menar att bilderna av
denne i de båda texterna stämmer överens och att Axel kämpar med »frihe-
tens tragedi». Ahlbom behandlar också Axels dragning till gnosticismen,
men missar här huvudanledningen till detta, nämligen dess dualistiska on-
tologi. Om Änkan säger Ahlbom att syftet med den är att diskutera »fri-
hetens tragedi». Detta är utan tvivel riktigt men, som jag hoppas kunna
visa i min analys av romanen, bara en del av sanningen. Hittills sist i raden
av större studier kring Delblanc befinner sig Ahlboms monografi i Natur
och Kulturs serie Litterära profiler från  – titeln är, kort och gott, Sven
Delblanc – som, med utgångspunkt från den tematik i det delblancska för-
fattarskapet som avhandlingen frilade, tar ett större grepp över hela Del-
blancs verk och med utgångspunkt från detta också söker ge en bild av
författarens liv. Tyvärr gör fokuseringen på temat »frihetens tragedi» att
andra viktiga spörsmål i författarskapet kommer i skymundan och att Ahl-
bom inte alls behandlar verk där detta tema är av underordnad betydelse,
som till exempel Zahak, Primavera och Kära farmor. Det vida perspektivet
och den biografiska inriktningen gör att inte mycket utrymme lämnas åt
analys av enskilda romaner: varken romanerna om Samuel och han familj
eller Änkan behandlas särskilt ingående; det mesta är referat och biografi.

Eftersom såväl Ahlbom som Westphal eftersträvar en helhetsbild av den
centrala delblancska tematiken skulle det kunna vara intressant att jämföra
deras resultat. Jag skall här dock endast kortfattat beröra skillnaderna efter-
som en sådan helhetskaraktäristik ligger utanför mitt eget projekt. Iögo-
nenfallande är framför allt att Ahlbom och Westphal tycks finna helt olika
bilder av ett ideal för mänskligt liv i Delblancs texter. Man kan säga att
Ahlbom tecknar det delblancska hjälteidealet som en rörelse först inåt och
nedåt, via en förintelseprocess ner i det »mörka landet», och därefter utåt
för att försöka förverkliga idealet »aktiv kärlek». Westphal däremot beskri-

 Ahlbom , s. -, -.
 Ahlbom uppmärksammar dock på annat håll i avhandlingen Delblancs dragning till ett
dualistiskt synsätt. Se till exempel s. -, , -.





ver en diametralt motsatt rörelse: först utåt i ett försök att engagera sig i
det tvådimensionella samhället och därefter inåt för att skydda sig själv och
söka sitt eget inre paradis. Min uppfattning är att Ahlbom har rätt när
det gäller en huvudlinje i författarskapet och att Westphals läsning söker
pressa in Delblancs verk i en struktur som inte passar. Ahlbom har noggrant
och omsorgsfullt frilagt en helt central tematisk linje i Delblancs författar-
skap. Westphal söker göra detsamma men verkar i förväg ha bestämt sig för
en tolkning styrd av en tematik han tycker sig finna i Eremitkräftan. Ahl-
bom övertygar. Det gör inte Westphal. Ändå tror jag att vi kan lära något
väsentligt av Westphals misstag, nämligen att sökandet efter koherens till
varje pris – såväl inom ett enskilt verk som inom ett helt författarskap – gör
oss blinda. Om en människa, som Delblanc menar, är »namnlös» – omöjlig
att kategorisera, motsägelsefull, icke sammanfallande med sig själv – bör
detsamma gälla för ett författarskap. Samförståndshermeneutiken bör
alltså kompletteras med någon form av dekonstruktion eller åtminstone
med en misstänkande hermeneutik. Om man vill söka sig fram mot en
helhetsbild av ett författarskap, av ett enda litterärt verk eller bara av en
tematisk sfär inom ett eller flera verk får man inte bortse från detaljer och
linjer som inte passar in i ett större urskiljbart mönster. Tvärtom bör sär-
skild uppmärksamhet ägnas åt just sådana detaljer. Denna goda regel efter-
strävar jag att själv följa i mina analyser.

 Se till exempel Westphal s. , , , -.
 Inom parentes kan nämnas att Bo Larssons uppfattning, i Närvarande frånvaro från
, av den människosyn och det livsideal som kommer till uttryck i Delblancs romaner
går helt i linje med Ahlboms. Larsson menar att resignation enligt detta synsätt inte är en
acceptabel utväg. Se Larsson , s. , -. Det delblancska ideal som Ahlbom finner
överallt i författarens verk kommer också till följande uttryck i en tidig intervju med för-
fattaren: »Tanken att vi är maktlösa kan vara lockande, uppgivelse ger frihet, vila, men
den är inte moraliskt försvarbar. /.../ De ‘maktlösa’ kan ha rätt: vi är kanske utlämnade,
oförmögna att styra oss och utvecklingen, men man måste förneka denna defaitismens
hypotes. Man måste verka som om det vore meningsfullt. Att acceptera defaitismen, ‘det
mörka landet’, är att döma sig själv. Lev som om det ej existerade.» Ur  röster -. 
svenska författare intervjuade av Jacob Branting, Björn Håkanson, Kjell Sundberg, Stock-
holm , s. .
 Detta namnlöshetstema har uppmärksammats av Ahlbom i hans båda böcker men
först i en artikel i Bonniers litterära magasin , : »Hedeby och Sven Delblancs män-
niskosyn». Även Agrell tar upp det, nu i en något vidgad betydelse, först i »Ska en kanske
inte underkasta sej å tåla...?! Om dysterheten i Sven Delblancs berättelser» i Linjer i nor-
disk prosa. Sverige  - , red. Kjerstin Norén, Lund , s. - och sedan i av-
handlingen , till exempel s. , , .





Artiklar och essäer kring det delblancska författarskapet finns i mängd.
De som äger relevans för mitt studium kommer att behandlas där så är be-
fogat.





I. ROMANERNA OM SAMUEL OCH HANS BARN

I de fyra romanerna om Samuel och hans barn skildrar Sven Delblanc ett
stycke svensk historia som den upplevs av några människor. Tiden är från
och med slutande artonhundratal och framemot vår egen tid. Det är den
historiska period då, som Delblanc själv uttrycker det, »svenskarna förlorade
sina fäders tro». Själva sekulariseringsprocessen står i centrum. Vi får följa
familjemedlemmarnas frigörelse från den kyrkliga auktoriteten och deras
personliga brottningar med trosfrågorna. De olika karaktärerna utvecklas i
olika riktningar, reagerar på olika sätt på sekulariseringsprocessen och
kommer fram till olika ståndpunkter i trosfrågorna. De får stundtals stå
som representanter för olika svar på sekulariseringens frågor. Samtidigt är
Delblanc, som alltid, mån om att skildra människor mångfacetterade och
»namnlösa», så vi har aldrig med renodlade ’typer’ att göra. Brottnings-
kampen gäller särskilt sådant som frågan om gudstron, gudsbilden och on-
tologin. Min analys kommer således att särskilt fokusera dessa spörsmål.

 Delblanc, Minnen från Kanada, s. .
 Delblanc betonar på många håll vikten av att inte sätta etiketter på människor och så
mena sig kunna behärska dem. Se till exempel en artikel i Bonniers litterära magasin ,
, s. , med titeln »Paradoxen». Där menar han att Proust lider av en defekt vad
beträffar människoteckningen, vilket han uttrycker som att denne har ett »namngivande
förhållande till sina gestalter». Se också Trampa vatten, s. , . I Hedebysviten är namn-
givandet och namnlösheten ett ofta återkommande tema. Se till exempel Åminne s. ,
, , , Vinteride s. , , Stadsporten s. .





. Genre, texttyp, läsart

Fyra texter – en berättelse

Romanerna om Samuel och hans barn är fyra till antalet. De kan läsas på
olika sätt: som ett helt eller som fyra texter. Jag har valt att läsa dem som ett
helt, som en berättelse. Det finns mycket som talar för att detta är det bästa
sättet att läsa dem. Tematiken är enhetlig, karaktärerna är genomgående
och händelserna behandlas i stort sett kronologiskt. Den ena romanen tar
vid där den förra slutade. I inledningen till Samuels döttrar bjuds vi en slags
rekapitulation, i symbolisk form, av strukturen i den första romanen – Ma-
ria blickar bakåt på sin fars livsväg – och ett förebud om vad som komma
skall i de tre senare romanerna – Maria står i livets korsväg, blickar framåt
och undrar vilken väg hon skall välja. Det vilda körsbärsträdet i skogen får
predika liv och reproduktion för henne, som en fingervisning till läsaren
om vilken väg hon kommer att gå. Detta skrivsätt knyter starkt samman de
fyra romanerna med varandra. Men det indikerar också att berättartråden
måste tas upp på nytt efter att ha släppts. Som Delblanc anger i efterordet
till Samuels bok, skulle berättelsen kanske fortsätta, nämligen under förut-
sättning att författarens krafter och läsarnas intresse räckte till. Ingetdera
visade sig ju vara något problem.

Samuels bok är också den av de fyra romanerna som i betydligt högre grad
än de övriga bär karaktären av ett konstnärligt helt. Den är tydligt avrun-
dad och avslutad. De sista åtta sidorna i romanen innehåller en begrundan
över det som hänt under berättelsens gång och över ur vilket perspektiv det
kan betraktas. Maria får fundera över sin far och sin bror: Vilka var de? Vilka
slutsatser kan man dra av deras liv och deras öden? Hur skall man ställa sig
till den ontologi och den livssyn de gjorde till sina? Utifrån detta funderar
hon också på livet, på det samhälle i vilket dessa händelser inträffat och på
hur hon själv skall kunna leva där. Hennes slutsats blir att hon aldrig får
glömma och förneka utan alltid skall leva på ett sådant sätt att hon hedrar
de sinas minne. Och Elin, som får slutrepliken, menar att familjen trots
allt måste försöka, trots allt måste ’låta livet råda’, även om någon alltjämt
tycks stå efter deras liv, vare det »Sverige, samhället eller Lucifer». Vi ser
alltså att här finns såväl en avrundning som ett framåtpekande, en
möjlighet till en fortsättning på berättelsen om Samuels barn och deras





kamp. Många, både läsare och kritiker, har ansett Samuels bok vara
Delblancs bästa roman.

Samuels döttrar, som alltså börjar med en återblick på Samuels bok, har
inte på samma sätt karaktären av avslutat helt. Slutet pekar tydligt mot en
fortsättning. Maria och hennes döttrar har ankommit till Kanada och deras
nya liv där skall precis börja. Maria börjar packa upp, går ut för att mjölka
som en indikation på att vardagen nu börjat och får så ett förebud om att
vintern nog kommer att bli sträng. Allt pekar självklart fram mot nästa dels
berättelse om detta nya liv, denna vardag och denna vinterkyla.

Del tre, Kanaans land, står betydligt bättre på egna ben. Den fick ett
mycket varmt mottagande, blev älskad och läst som självständig text, även
om den tydligt knyter an till de föregående och pekar mot en fortsättning
ungefär på samma sätt som Samuels döttrar. Också Kanaans land slutar
med att ett nytt liv och en ny slags vardag tar sin början. Därmed bäddas för
en förväntan att få veta hur det går för Maria sedan hon nu återbördats till
barndomslandet, och hur hon skall klara av denne bångstyrige make, som
nu upplever sig så kränkt av sitt nederlag.

Den sista av romanerna, Maria ensam, förutsätter klart och tydligt en
läsning av de tidigare delarna, framför allt den närmast föregående. Expo-
sition saknas helt. Första ordet i romanen är »Sålunda». Det faktum att
Marias liv och perspektiv helt dominerar i de två sista delarna gör dem också
i hög grad till ett sammanhängande helt.

Enheten hos sviten understryks också av cirkelkompositionen. Slutet
knyts samman med början genom att svitens sista ord är ett citat ur Samuels
allra första dagboksanteckning på svitens allra första sida (Maria ensam s. ;
Samuels bok s. ). Vi får vidare veta att norrskenet blir Marias allra sista
minne, liksom vi får veta i Samuels bok att det är hennes allra första (Maria
ensam s. ; Samuels bok s. ).

Efter den egentliga romantexten i Maria ensam kan vi också läsa föl-
jande:

Föreliggande volym utgör sista delen i en romanserie. Första delen heter
»Samuels bok», den andra »Samuels döttrar», den tredje »Kanaans land».

Förf.

Här får vi alltså veta att om vi har läst dessa texter som romaner, har vi läst
rätt, och om vi har läst dem som ett helt, som en berättelse, har vi också läst





rätt. Romanerna benämns ’delar’ och utgör alltså endast tillsammans ett
verkligt helt.

Även om åtminstone två av romanerna mycket väl kan stå på egna ben,
knyts alltså alla fyra tydligt samman till ett helt och på det sättet har jag
alltså valt att läsa dem – som en berättelse, eller en svit.

Men Samuelsviten står också i en alldeles speciell relation till Hedebysvi-
ten: Åminne, , Stenfågel, , Vinteride,  och Stadsporten, .
Hedebysviten behandlar delvis samma tidsperiod, samma miljöer och
samma (samhälleliga) skeende som Maria ensam men gör det ur en helt an-
nan synvinkel. Huvudkaraktärerna i Maria ensam förekommer i Hedebysvi-
ten endast i periferin – med ett undantag: Axel Weber. Likheter och
skillnader vad beträffar denne som karaktär kommer att tas upp i samband
med min analys av karaktären. De båda sviterna står alltså i en relation till
varandra – där den tidigare sviten stundtals fungerar som intertext för den
senare – men kommer här att betraktas som två skilda berättelser.

Roman – inte biografi

Till Samuels bok finns, som sagt, också en efterskrift, signerad »Sven Del-
blanc». Där understryks att detta är en roman och inte en dokumentär,
men vi får också veta att texten ganska nära följer verkliga händelser och
grundar sig på forskning i samtida dokument och på de egna familjemed-
lemmarnas minnen. De dokument som infogats i berättelsen är mestadels
autentiska, så också de dagboksanteckningar från Samuels/Sven Delblancs
morfars tid på Gotland som ingår i Samuels boks första del. På förstauppla-

 Möjligen hade Delblanc från början endast tänkt sig ytterligare en enda bok efter Sa-
muels bok och inte tre. Johan Svedjedal visar, i essän »Gurun och grottmannen» i sin bok
med samma titel, hur Sven Delblanc genom bokklubben Månadens bok blev vårt lands
ledande succéförfattare och hur hans upplagesiffror genom bokklubben steg från .
ex. till . (Gurun och grottmannen, s. -). För bokklubbsutgivning visade sig långa
romanserier fungera bäst, vilket kan ha gjort att Bonniers, med Hedebysvitens succé i
färskt minne, lade press på författaren att utsträcka materialet så att det skulle räcka till
ytterligare en tetralogi. Detta är förstås bara mina gissningar (som eventuellt skulle kunna
bekräftas genom en insyn i författarens förlagskorrespondens), men kritik och läsare har
varit ganska ense om att framför allt Samuels döttrar och Maria ensam kanske inte riktigt
håller måttet.
 För relationen mellan de båda sviterna se också Ahlbom , s. -, .





gans baksida fanns också ett fotografi av romanfamiljens förebilder, Axel
Andersson, med fru och barn. Detta fotografi fiktionaliseras och dras in i
textens betydelseproduktion genom att relativt ingående kommenteras på
två ställen i romanen. På detta sätt knyts ’verklighet’ och fiktion till var-
andra på ett ganska speciellt sätt. Samuels bok får karaktären av dokumenta-
ristisk (re)konstruktion. I de självbiografiska romanerna Livets ax och Agnar
skildras också bitvis samma skeende som i Samuelsviten och samma personer
– nu under deras rätta namn. Allt detta får Lars Ahlbom att, i sin mono-
grafi över det delblancska författarskapet och i sitt sökande efter människan
bakom texterna, stundtals behandla Samuelsviten inte enbart som roman,
utan också som förtäckt biografi. Det låter sig givetvis delvis göras, även om
jag tror att man måste vara mer försiktig än vad Ahlbom är med att dra
slutsatser från verk till liv.

Kanske fördjupas vår empati för romankaraktärerna och vår inlevelse i
deras öden av denna referens till en faktisk historisk verklighet. Men den
öppnar också för en skepticism som inte hade drabbat renodlad fiktion.
Kanske att vi till exempel frågar oss om Delblanc verkligen har rätt i att
hans mor upplevde tillvaron så här nattsvart, om det verkligen går ihop
med att hon tydligen fungerade som en slags terapeut för sina väninnor i
’Tälje’.

Men svitens alla delar är alltså framsatta som romaner och inte som bio-
grafi. Den grundläggande läsarten måste baseras på detta faktum. Jag
kommer alltså att följa Delblancs instruktioner i efterordet till Samuels bok
och bedöma och behandla dessa texter som romaner och inte som biogra-
fiska verk. Emellertid har särskilt Samuels bok tydligt framträdande doku-
mentaristiska drag som vi också måste ta hänsyn till eftersom de klart
påverkar läsarten. Det är alltså fråga om, inte en dokumentär eller bio-
grafi, men en dokumentaristisk romantyp, mest framträdande i Samuels
bok men delvis märkbart även i de tre övriga delarna av sviten. Lars-Åke
Augustsson behandlar i en essä denna blandning av dokument och fantasi

 Se Ahlbom , s. -.
 Att såväl de dokumentaristiska som de modernistiska dragen försvagas i de tre senare
delarna kan delvis förklaras med tillkomstsituationen. Där Delblanc för Samuels bok varit
hänvisad till dokument, fragmentariska hågkomster och egen (re)konstruktion har han
för de senare delarna, som Ahlbom vet berätta, dels fått på kassettband inlästa minnen
från sin moster Esther – förebilden till svitens Elin – och dels haft sina egna och systrarnas
minnen att tillgå. Se för detta Ahlbom , s. , bildtexten.





och vilka effekter den får. Han menar att det gagnar inlevelsen och iden-
tifikationen att författaren överskrider dokumentarismen. Han säger att
Delblanc i sitt mästerverk, Samuels bok, kommer »så nära verkligheten som
bara fantasin förmår komma.» Men också dokumentinslagen tjänar som
medel för inlevelsen, »medel för målet som är människan.» Augustsson
menar att Delblancs metod här, kombinationen av realism och fantasi,
borde kunna vara en förebild, och inte enbart för litterärt skapande utan
också för vårt sätt att betrakta varandra och vårt samhälle. Delblanc
»överskrider både den traditionella epikens oskuld och den traditionella
modernismens skepsis,» säger han. Jag uppfattar Augustssons bedömning
som riktig. Kombinationen av dokumentarism och traditionell episk fram-
ställning bäddar för en inlevande läsart. Min uppfattning är dock att Au-
gustssons synsätt behöver kompletteras: växlingen mellan dokument och
fantasi vill också leda fram till en reflektionsskapande distans.

Komposition och kronologi

Kompositionen är i alla fyra delarna relativt episodisk, även om framför allt
Kanaans land skiljer sig något från de övriga i det stycket. Samuels bok är
indelad i tre delar. Kapitlen inom dessa delar är anmärkningsvärt korta,
somliga inte mer än en halv sida, de längsta åtta sidor, men de flesta håller
sig mellan en och tre sidor. Kanske skulle man till och med kunna betrakta
dessa korta kapitel som en slags prosapoem. Det finns mycket av poetiska
verkningsmedel i Samuels bok. I viss utsträckning kan detta sägas gälla även
Samuels döttrar, även om kapitlen där är litet längre. I de två senare delarna
blir berättandet mer traditionellt episkt.

Man kan säga att Delblancs genomgående metod är fragmentmetoden.
Kapitlen hänger inte ihop i ett fortlöpande episkt flöde, utan fogas till var-
andra som tidningsurklipp i en klippbok, som fotografier i ett album eller
som skärvor av porslin, med brottyta mot brottyta, men där talrika flisor och

 Lars-Åke Augustsson, »Fantasi med mänskligt ansikte. Om Sven Delblanc i dagens lit-
terära landskap», Bonniers litterära magasin , , s. -.
 Ibid. s. .
 Ibid. s. .
 Ibid.





bitar fattas. Detta berättartekniska tillvägagångssätt tematiseras på be-
rättelsens plan bland annat genom att Maria får sitta och meditera över
sina minnen, plockande bland porslinsskärvor i en packlår (Kanaans land s.
-, Maria ensam s. ) och genom att den andra delen i Kanaans land bär
titeln »Minnesskärvor». Ett likartat skrivsätt använder sig Delblanc av i de
självbiografiska romanerna Livets ax och Agnar, däremot inte i sina övriga
romaner. Skrivsättet blir i hög grad bestämmande för läsarten. Fragmenten
lämnar talrika och ibland mycket stora luckor i texten, vilket skapar ett
starkt tryck på läsaren att själv fylla i, att själv skapa en berättelsehelhet
kring dessa »minnesskärvor», och att alltså själv bilda sig en uppfattning och
göra sig en bild av dessa karaktärer och deras liv. Själva kompositionen
uppmanar alltså läsaren till stor självständighet gentemot texten.

Samuels bok inleds med en exakt tidsangivelse; exakt datering hör ju till
dagboksskrivandets genrekonventioner. Den första dagboksanteckningen är
från torsdagen den  september . Detta årtal tar berättelsen sin början.
(Berättarsituationen är dock redan från start ett bakåtblickande från en be-
tydligt senare utsiktspunkt.) Dagboken tar slut den  december samma år,
Samuels sista dag som präst. Här slutar också denna romans första del.
Många av de dokument som den följande skildringen innehåller är också
daterade, så till exempel Abels sjukhusjournal från den  november ,
alldeles i slutet av den första romanen.

Vi står inte på lika säker mark när det gäller berättelsens slut: Maria en-
sam avslutas inte med någon exakt datering, men av tidigare angivna data
kan vi relativt lätt räkna ut när Marias död äger rum. Att hon är född 

får vi veta i Samuels bok (Samuels bok s. ). När hon får missfall, strax in-
nan skilsmässan, är hon fyrtiotvå år, vilket alltså måste vara . Efter pen-
sioneringen faller hon offer för ett tilltagande tablettmissbruk och man får
intrycket att det inte kan gå särskilt många år innan självmordet, vilket
alltså bör ha ägt rum mot slutet av sextiotalet.  till slutande -tal är
alltså den tidsperiod romanerna behandlar, om man bortser från några få
tillbakablickar på Samuels och Cecilias ungdom och Samuels fars tid som
väckelsepredikant i Värmland.

Berättelsens kronologi ter sig vid ett överblickande av sviten i stort som
relativt rak, om än sönderhackad i fragment och med en del analepser. Låt

 Analeps – språng bakåt i tiden, retrospektion. Se Genette , s. -.





mig betona relativt, för många gånger ter sig berättelsens tidsaxel mycket
mer lik en framrullande spiral – eller ännu hellre separata ringar, vilka
läggs efter varandra och stundtals går i varandra – än en linje. Ringarnas bö-
jar utgörs av iterativer, vilka tidsmässigt ofta delvis överlappar varandra,
men som ändå hela tiden för berättelsen framåt i tiden. Vi får veta hur det
brukade vara, vad man brukade göra, hur Samuel brukade umgås med
kyrkoherde Bergstedt, hur han brukade gå till sitt arbete, hur familjen bru-
kade sjunga, vad Elin brukade säga, hur Cecilia brukade gå till Samuels
grav, hur Cecilia, Rebecka och Elins barn brukade ha det under veckorna,
hur Maria och hennes väninnor i Kanada brukade träffas på mister Lees
kafé, hur väninnorna i Tälje brukade söka stöd och tröst av Maria, hur Ma-
ria och hennes son brukade ha det tillsammans i sin lägenhet etc., etc. Itera-
tiverna är tematiskt motiverade för att tillsammans ge en så fullödig bild
som möjligt av romankaraktärernas liv. De bryts så av de händelser som
blir speciellt betydelsefulla. Vi har till exempel iterativerna före och iterati-
verna efter det att Samuel forslades till hospitalet. Denna händelse marke-
rar en gräns. Efter den blev ingenting detsamma. Efter den följer en helt
annan slags mycket dystrare iterativer. På samma sätt förhåller det sig till
exempel med Marias förlust av dottern i Kanaans land och med skilsmäs-
san i Maria ensam.

Samuelsviten är alltså en relativt kronologiskt disponerad berättelse, där
kronologin dock spelar en helt underordnad roll. Den ordnande principen
är inte kronologin utan tematiken: varje litet fragment behandlar en
aspekt av familjens liv, Samuels öde, Marias minnen, sekulariseringen, etc.

I inledningskapitlet till Kanaans land finner vi en proleps, det vill säga
ett föregripande av kommande händelser. Vi får i detta kapitel inte bara
en sammanfattande historik över Kanada utan också en framåtpekande
historik över familjen Webers öden och äventyr i detta land. I förväg får vi
alltså veta allt av central vikt som kommer att inträffa under dessa år, under
den tidsrymd berättelsen behandlar: att det kommer feta år, följda av miss-

 Iterativ – att berätta en gång, eller vid ett tillfälle vad som hände flera gånger. Se Ge-
nette , s. -.
 I Samuels bok är de ibland lika märkliga som Genette påvisat hos Proust – iterativa sce-
ner (se till exempel Samuels bok s. -). Se Genette , s. -. Den tematiskt
motiverade iterativtekniken använder Delblanc också i Livets ax.
 Genette , s. -.





växtår och att Maria kommer att föda en dotter som dör och en son som
överlever. Det blir på detta sätt tydligt att det centrala i berättelsen inte är
intrigen, händelseförloppet utan karaktärerna och tematiken. Det före-
kommer ganska rikligt med prolepser i Samuelsviten. För det mesta är de
helt korta och verkar vara ett sätt för berättaren att ge läsaren onda aningar,
att hindra läsaren från att invaggas i någon falsk säkerhet vad beträffar ro-
mankaraktärernas välbefinnande. Vi får till exempel, medan Abel ännu är
vid fullt liv och högst produktiv, veta att hans dikt kommer att dö med ho-
nom. Flera sidor innan vi får läsa om våldtäkten på Rebecka får vi veta att
Elin längre fram i många år skall känna sig bitter för det beslut hon fattade
för Rebeckas räkning. På så sätt förstår läsaren att snart skall något hemskt
hända Samuels yngsta dotter. Dessa prolepser kan vara en auktoritativ, ’all-
vetande’ berättares kännemärken, men beror ibland också av det återkom-
mande minnesperspektivet och hör då ihop med en mer dokumentaristiskt
inriktad berättare.

Ett specialfall av ’dokumentaristisk’ proleps, som måste kommenteras
närmare, finner vi i Samuels bok, s. -. Det är också ett exempel på vad
Hans Lund benämner ’litterär bildtransformation’: ett fotografi av hela
familjen Eriksson beskrivs (för den som läser förstaupplagan av romanen är
det naturligt att koppla detta till det fotografi som reproducerats på bokens
baksida). Fotografiet är taget en bit framåt i kronologin, räknat från det fö-
regående och de direkt följande kapitlen, när fadern hade permission från
hospitalet, antagligen sommaren . Men om detta hospital vet läsaren
ännu ingenting (vid en förstagångsläsning, alltså). För att läsa om hur Sa-
muel spärras in där måste vi bläddra ända till s. . Beskrivningen av detta
fotografi innebär alltså en proleps på kanske något år. Men det räcker inte
med det. Vi får också ta ett kliv ytterligare sextio år framåt i tiden. Samuels
lilla dotter Maria, om vars första minne vi i nästa kapitel får höra talas, är
här en vuxen kvinna med en son vilken tillsammans med henne betraktar
ett fotografi. Läsaren blir föst bort ifrån sammanhanget och romankaraktä-
rerna, ryckt ut ur romantiden och placerad i en annan tid, sextio år senare,
och följaktligen tvingad till ett helt nytt perspektiv på karaktärerna och
händelseförloppet. Ett dokumentaristiskt berättarperspektiv träder fram

 Hans Lund, Texten som tavla. Studier i litterär bildtransformation (diss.), Lund , s.
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och blir tydligt. Detta perspektiv har funnits med ända från början, men
här blir också själva utsiktspunkten synlig. När fotograferandet sedan tas i
repris – bitvis med ordagrant samma formuleringar – i sitt ’rätta’ kronolo-
giska sammanhang (Samuels bok s. ), får vi alltså tre olika tidsperspektiv
på denna del av »verkligheten», »fixerad i silversalt» (Samuels bok s. ):
det proleptiskt framåtblickande perspektivet, det samtida, samt Marias
minnes och Axels distanserade betraktandes bakåtblickande perspektiv .

Detta bakåtblickande minnesperspektiv skall senare återkomma gång på
gång och skapa en distanserande läsart. Det alternerar med ett sceniskt,
samtidighetsillusoriskt berättande, ofta i presens. Särskilt tydlig är detta os-
cillerande i Kanaans land. Ibland bäddar berättandet här för en mycket
stark närvaro- och identifikationsupplevelse. Händelserna på såväl den yttre
som på Marias inre scen skildras med stor åskådlighet, som vore syftet att
dra in läsaren i den berättade världen och göra henne eller honom delaktig i
den. Detta kontrasteras dock mot de talrika hänvisningarna till minnes-
perspektivet med dess distansering: »Från julen bevarade Maria ett minne
/.../» (Kanaans land s. ) »Annat mindes hon efteråt som glimtar och
skärvor /.../» ( Kanaans land s. ) »Vad var det som hände detta år? Hon
mindes inte så mycket.» (Kanaans land s. . Se också s. , , , ,
, , , , ) Ofta inleds i sviten ett kapitel med ett minnets då-
perspektiv för att så övergå till nu-perspektivets starka närvaroillusion. På
detta sätt ses samma händelseförlopp stundtals ur två helt skilda temporala
synvinklar. I dagboksavsnittet i Samuels bok markeras dessa båda temporala
perspektiv bland annat genom att Samuels dagboksanteckningar har gam-
malstavning medan berättartexten har normal stavning. I en dagboksro-
man brukar närvarokänslan bli särskilt stark eftersom vi så att säga får möta
dagboksskrivaren i skrivande stund, medan denne minns dagen som gick.

Så är det dock inte i Samuels bok. Kontrasterna mellan dagbokstext och be-
rättartext gör att en distans till dagboksskrivaren skapas. Samuels dagbok
kommer till oss som ett gammalt dokument, genom tiden. Detta markeras

 Se till exempel Samuels bok s. , , , , , ; Samuels döttrar s. ; Maria
ensam s. , .
 Tidsförskjutningen är alltså minimal, stundtals obefintlig, som hos Rousseau när S:t
Preux sitter i Julies rum och antecknar medan han väntar på henne och vi till och med får
ta del av hans reaktion när han hör henne öppna dörren. Jean-Jacques Rousseau, Julie eller
den nya Héloïse, Stockholm , bok I, brev LIV, s. -.





också till exempel när berättaren informerar oss om att en anteckning är
helt fiktiv, vilket han kunnat sluta sig till genom andra dokument. Vi för-
står att det här handlar om en dokumentarist som långt efteråt forskar i
förhållandena under Samuels tid som präst på Gotland. Denna distans sa-
boteras dock ibland genom sådant som användning av presens, ord som ’nu’,
repliker, återgivande av Samuels tankar, känslor och intryck etc. i berättar-
texten. Detta tillvägagångssätt förefaller vara en högst medveten strategi
som syftar till att åstadkomma det dubbla perspektiv som kännetecknar svi-
ten: inlevelse och distans, samtida och förflutet, dokumentarism och illu-
sionsroman.

Symbolisk realism

Samuelsviten skulle med visst fog kunna benämnas en episkt-realistisk be-
rättelse om en familjs öden från sekelskiftet till -talet. Detta är dock
bara en sida av romansvitens sätt att skapa betydelser. Sven Delblanc talar på
många ställen om att han finner den endimensionella realismen problema-
tisk och svårhanterlig. Han menar att lösningen är »en verklighetsdistor-
tion, en anrikad verklighet», att berättelsen kan byggas upp kring ett
symboliskt eller mytiskt mönster, »dolt som ryggbenet i en flundra». Fö-
reställningen att realism och myt skulle vara oförenliga är felaktig. Han
menar att »ingen fungerande litteratur kan umbära myten» och att så kal-
lade realistiska verk ofta visar sig vara byggda på ett »mytiskt skelett». I
Treklöver, i artikeln om Hjalmar Bergman, karaktäriserar han sin egen lit-
terära metod som »realistisk symbolism» eller »symbolisk realism». Med
denna metod har han velat åstadkomma en »multivalens», en verkan på
flera nivåer samtidigt. I en annan artikel säger Delblanc att Samuelsviten

 Se till exempel »Romanens fakirer» i Libertas , , s. -, »Myten kommer oan-
mäld» i Bonniers litterära magasin , , s. , Treklöver, Stockholm , inledningen
till essän om Hjalmar Bergman, s. -.
 »Romanens fakirer», s. .
 »Myten kommer oanmäld», s. .
 Ibid.. Strindbergs Hemsöborna är det exempel Delblanc här använder sig av.
 Treklöver, s. -.
 Ibid. s. .





är ett försök att finna en syntes mellan det symbolisk-allegoriska berättan-
det i Speranza och det historisk-realistiska i Hedebysviten. Han säger att
det kanske är möjligt att läsa den utan att uppmärksamma det symboliska
skiktet men att det tycks »litet kargt» med en sådan läsart. Termen ’sym-
bolisk realism’ finner jag utmärkt för att karaktärisera Samuelsviten och
dess litterära verkningsmedel. Detta innebär alltså att två läsarter anbefalles:
en syntagmatisk eller metonymisk på det ’mimetisk-realistiska’ planet, be-
rättelsen om människoöden, och en paradigmatisk eller metaforisk på det
’symbolisk-mytiska’ planet, bearbetningen av Människans situation i Värl-
den.

Claude Lévi-Strauss menar att vi, om vi läser myter som om det vore
fråga om historier, lätt missuppfattar dem. Myten skall nämligen inte läsas
så att förloppet är det centrala. Mytens olika delar skall i stället för att läg-
gas efter varandra läggas på varandra så att de tillsammans kan ge en bild av
tillvaron och tillhandahålla en modell för mänskligt liv. I sin analys av
Oidipusmyten visar Lévi-Strauss att återberättandet av myten kräver ett
syntagmatiskt tillvägagångssätt, men om man vill försöka förstå den måste
man gå paradigmatiskt tillväga, så att man plockar samman besläktade
funktioner i knippen, oavsett var på tidsaxeln de befinner sig.

Som en preliminär och minimal definition av ’myt’ skulle vi kunna an-
vända Martin Prices: »A narrative (or set of narratives) that offers a large-
scale interpretation of shared experience.» Carl Reinhold Bråkenhielms
går i samma riktning: »/.../ en myt är en berättelse som på ett konkret och
fängslande sätt söker att gestalta ett svar på en mänsklig livsfråga. Det ut-
märkande för sådana livsfrågor är att de är universella och eviga.» Mytens
primära syfte är alltså inte att berätta vad som hände en gång i begynnelsen
utan att förstå det som är nu och som i någon mening kan sägas vara all-

 »Bibliskt, klassiskt, sant», Bonniers litterära magasin , , s. -.
 »Jag står inte i en predikstol för att domdera» i Svenska Dagbladet ...
 De skall läsas ungefär som man bör läsa ett orkesterpartitur, så att man liksom hör de
olika stämmorna ljuda samtidigt trots att man läser dem i en följd. Claude Lévi-Strauss,
Myth and meaning, Toronto , s. -.
 Lévi-Strauss, Structural Anthropology, London , s. .
 Martin Price, Forms of Life. Character and Moral Imagination in the Novel, New Haven
and London , s. .
 I inledningen till, Evighetens ansikte. Essayer kring symbol och myt i konst litteratur och
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mängiltigt. Genom att berätta och återberätta historien om till exempel
världens skapelse får man förståelse för sin egen situation idag och en över-
blick över tillvaron. »Myten som en litterär kategori har ett stort san-
ningsanspråk», säger Fredrik Lindström, och menar att myten inriktar sig
mot tillvarons grundvillkor och vill tyda livets förutsättningar. »Skapelse-
myten vill inte vara den sanna historien om en enskild och avlägsen hän-
delse, utan den vill säga sanningen om förutsättningarna för varje enskild
historia.»

Hur ser vi då att sviten har en symbolisk-mytisk dimension? John J.
White säger i sin analys av den moderna romanens mytanvändande att my-
tiska motiv ofta etableras relativt tidigt i texterna och då framför allt ge-
nom titlar, motton och namn på karaktärer. Detta grundar en beredskap
och en uppmärksamhet som hjälper läsaren att upptäcka det mytiska moti-
vet när det dyker upp under berättelsens gång. Också Theodore Ziol-
kowski konstaterar i sin analys av moderna romaners relationer till de
nytestamentliga evangelie-berättelserna att bokens titel och hjältens namn

 Vi kan, med Henry Cöster, hävda att ett mytiskt språk inte primärt är informativt,
utan narrativt. Dess primära intresse är inte fakticiteten utan relevansen. Cöster säger till
exempel om exodusberättelsen att det avgörande när denna återberättas är »att den
sammanfattar förutsättningen för folket och dess frihet. Själva berättelsen blir den mest
relevanta berättelsen för att formulera folkets och frihetens förutsättning. Denna relevans-
funktion kvarstår även om den historiska händelsen bakom berättelsen inte är sådan som
berättelsen framställer den.» »Berättelsens språkliga funktion är inte den informativa
återblickande utan den narrativa, tydande», säger Cöster. Den teologiska huvudfrågan
bör, enligt Cöster, därför bli om »den relevans som tron tillmäter berättelsen också gäller
idag.» Se Cöster , s. -.
 De olika episoderna i den mytiska berättelsen företer, när de läggs på varandra ett me-
ningsfullt mönster, som avslöjar något om tillvaron. En bild för hur en sådan berättelse
kan fungera ger P O Enquist i sin roman Kapten Nemos bibliotek. Kartor ritade på smör-
papper bildar när de läggs på varandra en bild, som blir meningsfull och som går att an-
vända för att orientera sig. På samma sätt fungerar de många berättelsefragmenten i
Enquists roman; när de läggs på varandra bildar de en karta, vilken hjälper huvudperso-
nen att få fatt på relevansen i sina egna traumatiska upplevelser. Se för detta även Helene
Blomqvist, »Berättelsen som befriare. Enquists Kapten Nemos bibliotek», Vår Lösen 
, s. -.
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är de vanligaste sätten att signalera anknytningen. Delblanc använder i
sviten båda dessa signaler. Att svitens två första delar bär namn efter Gamla
testamentets Samuelsböcker, att del tre bär titeln Kanaans land och att ti-
teln på del fyra innehåller gudamoderns namn visar på en anknytning till
de bibliska myterna. Detsamma gäller flera av de centrala romankaraktä-
rernas bibliska namn: Samuel, Maria, Abel, Rebecka, Benjamin. De biblisk-
mytiska motiven i berättelsen blir nu inte svåra att spåra: När Samuel
transporteras hem från skogen naken och med utspända armar är han inte
bara en lidande människa utan läsaren kallas att jämföra honom med den
korsfäste Kristus (Samuels bok s. ). Samuels lidande får därmed en para-
digmatisk betydelse. När Maria grubblar i julnatten är hon inte bara en
olycklig kvinna utan markeras också, genom parallellerna till den bibliska
julnatten, som en inverterad gudamoder, vilken föder gudens eller guds-
trons död (Kanaans land s. -). Hon blir på det viset till en symbol för
själva sekulariseringsprocessen. Abels död är inte bara slutpunkten för ett
tragiskt människoöde utan blir också, genom den bibliska intertexten, till
ett paradigm för oskyldigt lidande och för den mänskliga ondskans destruk-
tiva framfart etc.

Titlarna på de två första romanerna signalerar troligen bara en allmän
koppling till Bibeln. Texterna innehåller i övrigt ingenting som anknyter
dem till just Samuelsböckerna. Titeln på den tredje romanen står i en helt
annan relationen till texttematiken. Ett genomgående motiv är frågan om
Kanada verkligen är Kanaans land – löfteslandet – eller om det i själva
verket är det olycksdrabbade Egypten: »/.../ om Kanaans land som blev ett
hemsökt Egypten, skall denna berättelse handla» (Kanaans land s. ).
Romanens första stycke är inte ett direkt bibelcitat men anknyter till sitt
innehåll till Bibelns exodusberättelse och använder ett bibliskt språk, bibliskt
ordval, bibliska formuleringar:

 Theodore Ziolkowski, Fictional Transfigurations of Jesus, Princeton, New Jersey , s.
-.
 Se  Mos. .
 I en artikel som behandlar kvinnobilderna i Samuelsviten – »Den mörka och den ljusa
kvinnan i Sven Delblancs Samuelserie», Edda , , s. - – menar Lisette Keuster-
mans att epitetet »en Samuels dotter» skulle markera klasstillhörighet, betyda att man
tillhör småfolket, är mindre bemedlad (ibid. s. ), men jag har snarare funnit att det
betyder att vara from och gudfruktig och att utöva kristliga dygder. Se till exempel Sa-
muels döttrar s. , , , , , , Kanaans land s. -, , Maria ensam s. .





Och Gud trädde fram på berget Horeb och lovade att föra dem bort från
Egyptens land till ett bördigt och ymnigt rike, ett land som flöt av mjölk
och honung, ett land där mångahanda folkslag levde samman i fred, och
Kanaan var det landets namn. (Kanaans land s. )

Liksom Israels folk utvandrade från Egypten till Kanaan, utvandrar Fredrik
och Maria från Sverige till Kanada. Genom slutet på den föregående ro-
manen anknyts utvandringen också till Ruts hängivna Kanaanvandring
med sin svärmor (Samuels döttrar s. , Kanaans land s. ). Maria reser u t
som till ett Kanaan men kommer mer och mer – särskilt i romanens andra
hälft – att undra om hon inte borde läsa myten från andra hållet för att få
den att passa på sina levnadsomständigheter:

Släpp mitt folk, så att det må hålla gudstjänst åt mig!
   Ty om du icke vill släppa mitt folk, se, då skall jag i morgon låta gräshop-
por komma över ditt land.
   Så talade Gud till konungen av Egypten.
   Maria läste bibeln och grubblade över dess mening. Att Gud skulle sända
straffdom över Kanada, bara för att bereda henne en möjlighet att åter-
vända till sitt land, återfinna sin gud och ägna honom sin dyrkan, nej, det
vara ändå för galet att tro, vilka sällsamma och förvirrade tankar som än
kunde ansätta henne under sömnlösa nätter. Ack, denna missbrukade, me-
ningslösa gamla bok... (Kanaans land s. . Se också till exempel s. -,
, -)

Kanaans land-motivet släpps dock inte, utan romanens sista sats lyder: »De
som inte hade brustit i hopp och förtröstan blev nu rikt belönade av Kana-
ans land.» (Kanaans land s. ) Här alluderar texten också på det bibel-
sammanhang som berättar om de tolv spejare som av Mose sändes ut för att
rekognoscera i löfteslandet. Av dessa försyndade sig tio just genom att brista
i hopp och förtröstan. Straffet för detta blev ju att folket måste vandra fyr-
tio år i öknen och att ingen av dem som utvandrade ur Egypten utom de
två spejare som utmärkte sig för sin förtröstan – Kaleb och Josua – skulle få
gå in i löfteslandet. På detta sätt markeras Maria som i någon mening
skyldig på grund av sin otro, om så bara i sina egna ögon.

 Se  Mos. -.





Exodusmotivet kopplas också, via Vigdis, samman med Viktor Rydbergs
behandling av detsamma i sin Kantat. På så sätt markeras att Maria inte
bara kämpar med den religiösa tron utan också med en idealistisk, som Vig-
dis i Viktor Rydbergs efterföljd får stå för.

Ytterligare en väg till textens symbolplan går via de symboliskt laddade
bilder, fraser, föremål och företeelser som genomsyrar texterna. Dessa mar-
kerar att det yttre ’realistiska’ händelseförloppet kan ha en ytterligare bety-
delse, ibland bara för läsaren, men ofta också för karaktärerna själva. Låt mig
bara ta upp några exempel.

När Samuel vacklar ifrån biskopsgården i Visby och berättandet plötsligt
slår över i en beskrivning som av en tavla tycks den smärtsamma åskådlighe-
ten antyda en paradigmatisk betydelse hos bilden, som hålls kvar i läsarens
medvetande bland annat genom det avvikande berättarsättet: »En svart-
klädd ängslig människa mellan kalkvita murar och ruiner. /.../ De tunga
böckerna gled under armarna, hans huvud skakade som en gubbes. Näsblo-
det rann.» (Samuels bok s. ) I den första satsen saknas predikat. Fortsätt-
ningen är parataktisk. I några få snapshots står bilden smärtsamt klar för
läsaren. Varför är det meningen att vi skall se Samuel avteckna sig så här
tydligt mot de vita murarna? Att Samuel placerats bland ruiner måste med
nödvändighet uppfattas som betydelsebärande. I och med denna beskriv-
ning upprättas en relation mellan gestalten och arkitekturen. De starkt
kontrasterande färgerna – vitt, svart och rött – bidrar till skärpan i bilden,
till förnimmelsen av smärta, av det obarmhärtiga i situationen. Vore det en
tavla skulle vi just lägga märke till färgerna och kontrasteringen, och ruin-
motivet skulle bli betydelsebärande i relation till mannen, den blödande. Är
han också en ruin? Eller finns det något annat innanför den eländiga ytan?
Fanns det inte en annan som också blödde – oskyldig – utanför vitmenade
murar och gravar? Dessa frågor ställs explicit av Maria i slutet av Samuels
bok, där hon för sig själv jämför olika bilder av sin far och sin bror och und-
rar om man bör betrakta dem som sjuka eller som friskare än andra. Hennes
beslut att hedra deras minne lutar över åt det senare svaret. Med hjälp av
denna bild växlas alltså den realistiska läsarten här över i en symbolisk-my-
tisk, där Samuel ställs i relation till Kristus, och hans personligt mänskliga

 Viktor Rydberg, »Kantat vid jubelfest-promotionen i Uppsala den  september »
till exempel i Skrifter I. Dikter, Stockholm , s. -.
 Matt. : -, Mark. : , Luk. : , Joh. : -, Hebr. : -.





upplevelser därigenom får en vidare betydelse. Läsaren manas till mer all-
mängiltiga reflektioner.

Något liknande sker ofta genom att en enskild fras laddas med ett inne-
håll utöver den omedelbara ’realistiska’ betydelsen. När Maria och Elin
kommenterar kylan efter att ha funderat över om Gud övergivit dem eller
om det är de som övergivit honom, blir detta – åtminstone på berättandets
nivå – mer än ett uttalande om temperaturen (Samuels döttrar s. ). Det
handlar också om en andlig kyla, om att det blir kallt att leva utan tro och
gud. Det Maria och Elin talar om är ju kylan i skogen, när solen börjar gå
ner, men i och med att denna kommentar kommer direkt och oförmedlad
– utan anföringssats, så att man inte vet vem av kvinnorna som yttrar den –
efter deras samtal och funderingar om gudsbild och tro, upprättas en rela-
tion mellan tankegångarna. Livsåskådningsreflektionen ’smittar av sig’ på
utsagan om temperaturen. Man kan mycket bra läsa detta som att också
Elin och Maria gör en sådan koppling, men inte nödvändigtvis. Vi ser dock
överallt i texten att för Marias känsliga sinne är tillvaron laddad med så-
dana här insikter. De dånande kyrkklockorna i Tälje påminner ständigt
Maria om rösten av en förkastad Gud (Maria ensam s. , , , ,
). Vigdis död får symbolisera hopplöshetens födelse (Kanaans land s. )
i och med trons och idealens död. Den blå ingefärskrukan står för hoppet
om förnyelse och kulturens förmåga att lindra och ge lisa för själen (Kana-
ans land s. ). Även Samuels två andra döttrar får tänka på det här sättet.
Elin ser i den slagrörda mor Ida på kammaren ett uttryck för Guds van-
makt mot världens ondska (Samuels döttrar s. ). Rebecka mediterar över
en tom kryddburk och kommer till slutsatsen att mänskligheten är övergi-
ven av Gud; bara en nästan omärklig doft är tecknet på att han en gång va-
rit nära (Samuels döttrar s. -).

Lägg också märke till Samuels märkliga upplevelse under en promenad
på Gotland: plötsligt far en underlig hästskjuts med utmärglad häst och
svartklädd körkarl förbi honom. Dess oväntade och oförklarliga uppträ-
dande i kombination med Samuels tidigare funderingar över vapenhusets
»Finis adest» – slutet är nära – för tankarna till Selma Lagerlöfs dödens
körkarl i romanen Körkarlen och/eller Pär Lagerkvists plötsligt framru-





sande spöktåg i novellen »Far och jag» i Onda sagor. Kanske är det bara
Ahlenius dräng, som Samuel tänker, men händelsen laddas i sitt samman-
hang med symbolisk kraft: kanske är Samuels död faktiskt nära förestående.
Denna hästskjuts får aldrig någon rationell förklaring och ingår heller inte
i något sammanhang i texten – annat än det symboliska.

Också kajorna markeras i Samuels bok som något mer än vanliga fåglar
och för sedan med sig detta symboliska innehåll till alla de sammanhang
där de nämns. De flyger fram över Samuel och hans kyrka för att påminna
om tillvarons mörka sidor. Att de skall avkodas på detta sätt märks bland
annat av att de återkommer som en refräng i samband med Samuels grub-
bel eller svårmod, ofta parallellställt med detta (Samuels bok s. , , , 

etc.). Samuel kallar dem »min oros svarta fåglar» (Samuels bok s. ). Ofta
får de också nytt stycke så att de markeras som något självständigt, fritt från
de övriga miljömarkörerna.

Peter Brooks jämför i Reading for the Plot en berättelse med en dödsruna
(obituary) – meningen kan bara urskiljas från slutet, endast retrospektivt.

Men det Brooks sysslar med är bara en sida av det mänskliga berättelsean-
vändandet; Brooks läser ju hela tiden »for the plot». Brooks – och många
andra som intresserat sig för berättelsen – fokuserar tidsaspekten hos det
mänskliga berättandet, ägnar sig alltså framför allt åt litteraturens syntag-
matiska sida. Men den paradigmatiska sidan kan många gånger vara väl så
viktig. Med hjälp av berättelsen kan vi göra upp med vår mänskliga tidslig-
het, vår dödlighet, vår bundenhet till nuet, men vi kan också använda be-
rättelsen för att söka ta reda på var vi står, hur det rum ser ut i vilket vi
framlever våra liv tillsammans med andra, och därmed också i vilka positio-
ner vi befinner oss, vilka relationer vi står i. Genom att vara symboliskt-rea-
listisk kallar alltså Samuelsviten på en läsart som är samtidigt syntagmatisk,
på den mimetisk-realistiska nivån, och paradigmatisk, på den symbolisk-my-
tiska nivån.

 Selma Lagerlöf, Körkarlen, Stockholm , Pär Lagerkvist, »Far och jag» ur Onda sa-
gor i Prosa, Stockholm , s. -.
 Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, Oxford , s.
.



 

Poetisk teknik och stillbilder

Som vi redan sett exempel på använder sig Delblanc i sviten ofta av en tek-
nik som gränsar till det lyriska. Relationer mellan led i berättandet, som i
sig inte är besläktade eller hör till samma område, upprättas genom att
dessa oförmedlade ställs intill varandra. Tankar och föreställningar, som
inte hör samman, invaderar varandra och färgar av sig på varandra. På det
sättet växer texten samtidigt som läsaren kallas att bli medskapande i pro-
cessen. Många gånger avlutas till exempel ett kapitel med en fras som
sticker ut från sammanhanget och står fri gentemot det – också typogra-
fiskt – och som så får en betydelse som sträcker sig längre än till den på det
realistiska planet avläsbara, en betydelse som själva berättarsättet upprättar. I
Samuels döttrar till exempel, när Maria länge och väl funderat över vilket
svar hon skall ge åt Fredrik Weber och vi fått veta att hon står i »sitt unga
kvinnolivs korsväg», avslutas denna första del med att hon överlämnar sig åt
mannen och så kommer den fristående frasen: »Det är redan en ny dag.»
(Samuels döttrar s. ) Maria har vandrat större delen av natten i sina fun-
deringar och nu börjar den nya dagen gry. Frasen kommer helt oförmedlad
och får ny rad med indrag för nytt stycke. Den förvandlas till någon sorts
aforism, som sammanfattar betydelsen hos det föregående och pekar framåt
mot det som nu börjar. Marias funderingar över sin livsväg färgar av sig på
den till synes nyktert och realistiskt konstaterande frasen, så att dess bety-
delse växer och fördjupas. Det handlar här om mycket mer än att solen åter
en gång går upp. Det är inte bara ännu en dag för Samuels dotter utan ett
helt nytt liv hon startar, med helt nya villkor. Dessa slutfraser kan vara an-
tingen huvudsakligen framåtpekande, som här, eller sammanfattande. Ett
exempel på den sammanfattande typen finns i Samuels bok på s. , där ka-
pitlet avslutas med den typografiskt fristående frasen: »Höstlöven virvlade
om hans kropp som förfalskade mynt.» Varför liknas löven vid förfalskade
mynt? Hela detta kapitel har handlat om falska präster, ljumma sådana,
som ger folket stenar i stället för bröd. Samuel skäms över den predikan han
till stor del kopierat ur postillor och känner sig ovärdig att vara Herrens
tjänare. Slutfrasen är alltså här genererad ur det föregående resonemanget
och är mer än en naturmetafor. Skall man då läsa denna som något som
Samuel själv tänker eller är det berättarens och läsarens perspektiv på Sa-
muel? Är det vi som uppmanas att se Samuel med dessa värdelösa mynt





virvlande kring kroppen (kan mynt virvla?) eller är det Samuel själv som är
så uppfylld av tankar på falskhet och svek att denna bild faller sig naturlig?
Den frågan går inte att svara på, och sådan ser berättartekniken ofta ut i
Samuelsviten.

Ytterligare ett exempel på dessa slutfrasers spridnings- eller ackumula-
tionseffekt i texten: Kapitlet i Kanaans land där Maria äntligen fått sina
packlårar till det nya landet och konstaterat vad de innehåller, vad som är
trasigt och vad som är helt, avslutas med frasen: »Mycket hade förstörts på
resan. Guds ord och den svenska poesin hade Maria ändå fått med sig.»
(Kanaans land s. ) Här handlar det om konkreta böcker, en Bibel och en
postilla samt några utvalda volymer svensk poesi, men vi förstår av frasens
sammanfattande karaktär och den typografiska placeringen att, precis som
det var mer än materiella ägodelar som blivit förstörda för Maria på resan,
så är det mer än böcker hon fått behålla. Bibelordet och poesiskatten kom-
mer också att följa Maria genom denna roman som ord, tankegods och
idéer att leva av och brottas med.

Det är också denna poetiska teknik som växlar in läsaren på en symbolisk
läsart i det ovan analyserade exemplet ur Samuels döttrar s. , där Maria
och Elin samtalar om gudstron. Den replik som kommenterar kylan ställs i
en metaforisk relation till det föregående resonemanget om de båda kvin-
nornas upplevelse av att relationen till Gud brutits. Den (realistiska) prosans
metonymiska princip har ersatts av poesins metaforiska, där ämnessfärerna
sammanlänkas genom likhet eller ekvivalens istället för genom närhet.

Stundtals – och framför allt i Samuels bok – avlöses det episka förloppet
också av vad som skulle kunna benämnas ’stillbilder’, korthuggna beskriv-
ningar, ungefär som man skulle redogöra för sina intryck av en tavla. Se till
exempel Samuel på trillan, med utspända armar som en Jesusgestalt, en bild
som bränner sig in i Rebeckas medvetande så att hon aldrig kommer ifrån
den (Samuels bok s. ), den försvinnande bilden av Rebecka – en fallande

 Se till exempel Roman Jakobson, »Två kapitel om språket» i Poetik och lingvistik, red.
Aspelin och Lundberg, Stockholm , s. . Se också hans berömda formulering att
»den poetiska funktionen projicerar ekvivalensprincipen från selektionsaxeln på kombina-
tionsaxeln» i uppsatsen »Lingvistik och poetik», publicerad i samma volym s.  (hela
uppsatsen s. -). David Lodge har naturligtvis rätt i att Jakobson endast här yttrar
sig om en metaforisk princip och således om poetiska texter snarare än episka. Se The
Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature,
London , s. -.





fjäder, en klänning, en hand – som är Marias och Axels sista innan hon dör
(Maria ensam s. ), Samuels gestalt mot Visbys vita murar (Samuels bok s.
) eller Abels röda öron och brinnande ögon i »ett ansikte skuret i trä»
(Samuels bok s. ). Hans Lund benämner denna bildbeskrivande teknik
’ikonisk projicering’. Denna växling mellan narration och ikonisk
projicering erinrar om den typ av dramatisk teknik, där scener växlar med
tablåer som får illustrera, kommentera och tolka det föregående dramatiska
skeendet i en stillbild. Denna typ av teknik är mycket uppfordrande. Man
skulle kunna säga att tablån, precis som till exempel en oljemålning upp-
hängd i en utställningshall, äger en typ av ’metaforiskt tryck’ som gör att
man söker en tolkning. »Ett begränsat synfält tycks plötsligt få en annan
ontologisk dimension än vad angränsande partier av den observerbara ob-
jektvärlden har», säger Hans Lund. Bilden står naken för sig själv, utan att
bäddas in i beskrivning och berättelse. Korthuggenheten och bildmässig-
heten gör att texten växer och fördjupas. Läsaren får mycket att fylla i,
tvingas att använda sin egen skapande förmåga. Fler exempel på stillbilder
och bildmässighet finns i Samuels döttrar s. , , -, , , , ,
, , Kanaans land s. -, , -, -, -, , , -,
, Maria ensam s. -, , .

Stillbilderna betonar ett rumsligt-spatialt perspektiv på tillvaron, som
blir tydligt på flera plan i sviten, som till exempel i det ovan nämnda foto-
grafikapitlet i Samuels bok (s. -). Texten uppvisar där också tydliga
metafiktiva egenskaper. Fotografiet – både i sin fiktiva utformning som det
beskrivs i texten och i sin dokumentära utformning på bokens baksida – får
stå för romantexten själv. »/.../ här är det nu.» »Här sitter nu Samuel
Eriksson» (Samuels bok s. ; mina kursiveringar H. B.), hos dig och mig
som läsare och han kan göra det därför att han är fixerad i bild eller i skrift.
Såväl fotografi som roman har den egenheten att betraktaren/läsaren själv
måste bilda sig en uppfattning, själv skapa ’verkligheten’ utifrån det han
eller hon ser/läser. Samuel Eriksson ’finns’ varken på fotografiet eller i ro-
mantexten men med hjälp av fotografi eller text kan vi – som Maria i tex-
ten – skapa de levande (möjliga) karaktärerna. Läsaren konstruerar själv

 Se Lund , s. .
 Ibid. s. .





»världen framför texten». Denna estetik tematiseras alltså på berättelsens
nivå.

Motivet romantexten som fotografi eller bild återkommer framför allt i
Samuels bok. Ordet »bild» och »bilder» förekommer också på åtskilliga stäl-
len. »Bilderna växlar, åren går.» (Samuels bok s. , , ) »Maria beva-
rar i minnet bilder av sina syskon», »bilder av arbete och lek, söcken och
helg»(Samuels bok s. ), »Denna bild av fadern skulle hon bära med sig
genom livet» (Samuels bok s. ), »från pappas goda tid /.../ bär hon med
sig en bild av Mannen, sådan han borde vara» (Samuels döttrar s. ) etc. Vid
slutet av sitt liv ser Maria fortfarande samma bild av Abel »i den urvuxna
kostymen, med rakat huvud, stora öron, arbetsröda händer» och av Rebecka
i konfirmationsklänningen (Maria ensam s. -).

 Med den här tekniken skapar Delblanc en slags berättelsens ’krön’, där
man måste pausera för att överblicka dess landskap. Stillbilderna eller krö-
nen har en paradigmatisk betydelse i sviten – de fungerar som en art böj-
ningsmönster för hela berättelsen. Så är det också för Maria. Hennes
minne verkar ofta bestå av stillbilder eller korta filmiska, ofta iterativa, se-
kvenser. På dessa bygger hon, kan man säga, upp sin egen livsberättelse. Se
till exempel Samuels bok s. , Samuels döttrar s. , Kanaans land s. -
, , Maria ensam s. , . Det återkommande skärvmotivet används
också för att åskådliggöra detta.

 Lund anger en strukturerande funktion som ett av många möjliga syften hos en litterär
bildtransformation. Ibid. s. .





. Berättaren och berättandet

Hur ser berättandet ut i sviten? Vilken typ av läsart förbereder själva berät-
tarsättet? Hur ser berättaren ut och vilken attityd har denne till karaktä-
rerna och stoffet? Detta är frågor som vi måste ställa oss innan vi kan göra
reda för texttematiken. Vi behöver ta reda på vilken sorts berättare vi har att
göra med och vilken typ av berättande för att veta hur vi skall läsa dennes
yttranden om sekulariseringen, samhället, karaktärerna, tillvaron och
’Gud’. Vi skall alltså här söka utröna hur sekulariseringsproblematiken, on-
tologierna och gudsbilderna skrivs fram, hur troskampen artikuleras på ett
berättartekniskt plan. För också berättaren en troskamp? Förmedlar han
någon egen ontologi, någon egen livsåskådning och världsbild? Kan något
sådant utläsas ur själva berättarsättet? Vi behöver veta hur själva berättandet
förhåller sig till det berättade, om det på något sätt bidrar till diskussionen
av sekulariseringsproblematiken genom att vara beskaffat på ett visst sätt.

Det första som skall undersökas är berättartypen: hur pass informerad be-
rättaren är, från vilken utsiktspunkt han betraktar skeendet och karaktä-
rerna, vilken attityd han har till desamma och hur påtaglig han är som
självständig karaktär, det vill säga hur mycket han ’märks’ i texten. En fråga
som också infinner sig och som fortlöpande besvaras är om berättaren ter sig
likadan i alla fyra delarna i sviten. Undersökningen ställer också frågan om
vi har med en enda eller med flera berättare att göra. Till att börja med
kommer vi att resonera som vore berättaren en enda – vilket ju får anses
vara det normala (eller åtminstone det vanligaste).

Information och position

Sviten inleds med att en dagbok, ett dokument sätts fram. Dess ålder mar-
keras genom att en äldre stavningsform är bibehållen. Citationstecknen
anger att det är en reproducerad men autentisk ’röst’ som texten förmedlar.
En – homodiegetisk – berättares berättelse är innesluten i en annan – hete-





rodiegetisk – berättares berättelse. Det är den överordnade, heterodiege-
tiske berättaren vi här undersöker. Denne samlar och sätter fram dokument
– han är dokumentarist. Men han tar också själv till orda. Om Samuel i sin
dagbok säger sig ha mediterat över högmässotexten, måste berättaren strax
meddela samma sak – fast dagbokens »jag» förstås bytts i »han»– och i be-
tydligt större detalj (Samuels bok s. ). Berättaren utlägger, förklarar, för-
tydligar, kompletterar, korrigerar på alla plan – även det inre, alltså när det
gäller Samuels tankar och känslor. Det handlar alltså om en dokumentarist
av en något märklig typ, en som har fullständig överblick och insyn. Han
illustrerar och levandegör, förevisar, demonstrerar, ger åskådningsexempel.
Ett förmedlande led skjuts mellan dagboksförfattaren och läsaren – den be-
rättare som satt fram anteckningarna och som gör dem till en del av sin
egen diskurs, sin berättelse om Samuel och hans familj. Till att börja med
tycks alltså berättaren vara en allvetande kommentator till de dokument
han använder. Han vet allt om Samuels bakgrund, hans tankar och känslor,
bifigurers tankar och attityder och har också den temporala överblicken så
att han vet och kan antyda vad som komma skall (se till exempel Samuels
bok s. , , -). Ibland kommer han med upplysningar som inte direkt
hör hemma vid den tid eller i det rum som skildras. Så till exempel i föl-
jande uttalande:

Det var ingen tillfällighet att han lånat Augustinus av biskopen: han hade
tagit starka intryck av kyrkofaderns manikéiska idéer, hans tro på det ondas
oövervinnerliga verklighet. Men idag var det något annat som fångade hans
intresse. (Samuels bok s. )

Samuel tänker alltså på något helt annat än det berättaren vill passa på att
upplysa läsaren om. Denna suveränitet har den allvetande berättaren. Han
kan gå framåt och bakåt i tiden och hit och dit i rummet som han behagar.
Han känner också Samuel bättre än denne gör själv, så att han kan korri-
gera inte bara dennes ord i dagboken utan också hans tankar, anförda i be-
rättartalet (Se till exempel Samuels bok s. , , , , , , ).
Berättaren framställer sig som en som talar sanning också när Samuel lju-
ger för sin dagbok eller förskönar verkligheten. När Samuel genom det han

 En homodiegetisk berättare ingår själv i sin berättelse medan en heterodiegetisk berät-
tare inte ingår i sin egen berättade värld – diegesen. Se Genette , s. -.





skriver vill ge omvärlden bilden av en vanlig svensk prästman i sin ämbets-
utövning och sina studier, korrigerar berättaren bilden så att vi ser en plågad
och sårbar människa som kämpar med nöd, ångest, mindervärdeskänslor
och samhälleligt motstånd (se till exempel Samuels bok s. -, -).

Berättaren håller sig mestadels ganska nära det skeende och de karaktärer
han skildrar. Hans tal tar ofta färg av den karaktär som för tillfället står i
fokus, anpassar sig till händelsernas karaktär och till miljön. Han väljer för
det mesta att solidarisera sig med det berättade, trots sin suveränitet. Vi be-
höver dock inte tvivla på att berättaren vet vad han talar om, känner till alla
fakta, har överblicken och är angelägen att upplysa sin läsare. Läsaren är
’trygg’ i händerna på denne berättare.

Denna berättarbild är dock underminerad. Den allvetande berättaren
varvas – framför allt i Samuels bok – med en undersökande dokumentarist
med vanligt, mänskligt, begränsat synfält. På s.  i Samuels bok läser vi:
»Lockad av namnlikheten har han tydligen ägnat sig åt studium av Samu-
elsboken, men hans anteckningar ger ingen klar mening.»/mina kursive-
ringar, H.B./ Denna plötsliga osäkerhet framstår ju som högst märklig, när
berättaren tidigare vetat allt om vad Samuel tänker och gör oavsett om det
stått att läsa i dagboken eller ej, eller när han strax därpå vet berätta såväl
hur Samuel kände det inför kajornas klagande skrin som vad han drömde
om på natten. Berättaren har här klätt av sig allvetenheten och prövar en
ny mask, en ny roll, som berättelsen här tydligen behöver. 

I fotografikapitlet i Samuels bok s. - vacklar den allvetande berät-
taren påtagligt. Han säger saker som: »Det /fotografiet/ måste vara taget år
» och »Han hade väl permission». Visserligen får perspektivet betraktas
som Marias – en vuxen Maria – men berättaren upplyser oss inte om huru-
vida hon har rätt i sina förmodanden eller fel, vilket kan jämföras med hur
han besserwisseraktigt kommenterar Samuel dagbok, korrigerar och upp-
lyser om de verkliga förhållandena. Där vet han allt, men här vet han ing-
enting. Litet längre fram i samma kapitel säger berättaren: »Möjligt är väl,
att hans /Samuels/ leende saknar all innebörd». Ingen allvetande auktori-
tet informerar läsaren om hur det verkligen förhöll sig. Gissandet och för-
modandet står kvar och manar läsaren att själv söka bedöma och välja
synsätt.

Sida vid sida med dokumentaristen finns här dock även den allvetare som
kan berätta om vad fotografen tänkte men inte sa när han besökte familjen
Eriksson den gången »för sextio år sedan», vilka Cecilias motiv var för att





låta avfotografera familjen och vilka hattar unga herrar i Paris och
Stockholm bar vid den här tiden. Det finns ingen konsekvens i berättar-
hållningen. Denna vacklan fortsätter genom hela sviten, så att allvetaren då
och då lägger av sig sin allvetenhet och iklär sig en undersökande journalists
begränsning eller spelar rollen av son som lyssnar till moderns berättelser
om sin barndom.

Den allvetande berättaren befinner sig på en nivå över de berättade ka-
raktärerna, men dokumentaristen och forskaren befinner sig ytterligare ett
trappsteg upp. Så kan berättaren alltså inte bara växla roller och skepnader
utan också kliva upp och ner i berättelsens nivåer och lager. Detta sker gång
efter annan under berättelsens gång men den vanliga allvetande positionen
intas alltid på nytt. Det stora, nästan obegränsade vetandet dominerar klart
över det begränsade. I Maria ensam förekommer det begränsade, vad jag
kunnat se, endast två gånger (allra tydligast i Maria ensam s. ). I de tre
första delarna i sviten ifrågasätts vetandet dock titt och tätt och i Samuels
bok gör sig det dokumentaristiska perspektivet ideligen påmint.

Rollbytes- och nivåväxlingstekniken syns tydligt i Kanaans land. Berät-
taren relaterar ganska rakt familjen Webers öden och äventyr i Kanada.
Texten börjar med ett gediget faktaunderlag. Vi får veta allt vi behöver om
traktens historik, hur det var att leva i Kanada på den här tiden, hur famil-
jen bodde, hur deras levnadsvillkor såg ut och hur det omgivande samhället
och den omgivande miljön tedde sig. Det handlar alltså om en relativt tra-
ditionell exposition. När vi blivit upplysta om allt detta kan själva berättel-
sen ta sin början. Det står dock redan på ett tidigt stadium ganska klart att
den allvetande berättaren här något begränsar sitt perspektiv, eftersom be-
rättandet hela tiden ligger mycket nära Maria. Berättelsen handlar om hur
hon upplevde tiden i Kanada. Övriga karaktärer ser vi för det mesta så som
hon ser dem. Det hos andra människor som är gåtor för Maria förblir också
så för berättaren och läsaren. Maria grubblar över gåtan Goltz men varken
hon eller vi får någonsin något svar på den (se till exempel Kanaans land s.
-, -, -). Berättaren redovisar dock ibland tankar och känslor
även hos de övriga centrala karaktärerna, såsom Fredrik, Vigdis och Katie.
Han är inte heller begränsad till Marias ’här’ och ’nu’ utan vet vad som or-
sakar de stränga vintrarna, hur de alstras vid polen och inte stoppas av någon
skog eftersom den skövlats (Kanaans land s. ), han vet det folket inte vet,
att efter godåren kommer missväxtår att följa och han vet vilka konse-
kvenser Marias upplevelser i Kanada kommer att få för hennes fortsatta liv,





att hon nu för alltid förstör sin sömnförmåga till exempel (alltså något som
pekar mot hennes död) (Kanaans land s. ).

Titt som oftast kommer dock ett »hon mindes» eller »länge skulle hon
minnas» in och begränsar berättarperspektivet, framför allt i kapitelinled-
ningarna (Kanaans land s. , , , , , , , , , ). Vad
Maria minns och inte minns dikterar berättelsens villkor. Minnesperspek-
tivet skapar distans och en viss eftertanke åt scener, iterativer och närbilder.
Denna minnets distans till händelserna är dock högst tillfällig. Det bakåt-
blickande perspektivet ger alltid ingångar till levande och åskådliga scener.
Den lyssnande undersökaren lämnar snart över till den traditionelle allve-
taren igen. Om skeendet för en kort stund ur minnets perspektiv skildras
som ett ’då’, upprättas snart åter illusionen av ’nu’. Tekniken erinrar om en
förevisning av ett fotografialbum, där någon berättar och visar, eller ännu
hellre om filmsekvenser som får enstaka inledande kommentarer från den
vars liv det är som filmats. Närvarokänslan är stark i Kanaans land, starkare
än i de övriga tre romanerna trots att alltså minnets bakåtblickande per-
spektiv oftare anläggs. Vi får veta att det bara var med möda som Maria
kunde minnas ett och annat fragment (Kanaans land s. ), men texten
har ingenting av minnets möda över sig. Den allvetande berättaren träder
in och tar över ordet från Maria, berättar i hennes ställe vad som skedde.
(Även om Maria har svårt att minnas finns ’filmsekvenserna’ kvar.) Följden
av denna ständiga påminnelse om beroendet av ett begränsat minne blir att
dessa livfulla scener – yttre och inre – tydligt framstår som ’skärvor’, vilket
ju innebär att den egentliga helheten måste saknas, måste gissas, fyllas i, re-
konstrueras av läsaren själv. Det innebär också en ständig påminnelse för lä-
saren om att berättarens allvetande position är en konvention, är något
’gjort’, och att upplevelsen av ’verklighet’ alltså bara är en illusion. Vi får in-
trycket av att vi har att göra med en forskare som inte riktigt accepterar sitt
begränsade vetande, utan som övergår till förmodanden och (re-)konstruk-
tioner när upplysningarna inte riktigt räcker till.

Tekniken att använda minnesreferensen som berättelsens startknapp,
vilken är fullt utvecklad i Kanaans land, används första gången i Samuels
boks del II, kapitel : »Norrskenet var Marias första minne /.../» (Samuels
bok s. ). Tillvägagångssättet används sedan på flera ställen i Samuels bok.
Det medför dock inte alltid en begränsning av synfältet. Allvetaren sam-
verkar med Maria som minns, på samma sätt som han kommenterade Sa-
muels dagbok. Marias minnen fylls på av allvetaren med utförligare in-





formation. Vi hör på det här sättet två röster, vilka läggs på varandra och
skjuts mellan läsaren och berättelsens scen. Ibland tar framställningen for-
men av intervju, som när Marias son får fråga om moderns barndom och
modern svarar (Samuels bok s. -). Märkligt är dock att svaret är
mycket kort, varefter sonen själv får ta över berättandet, till att börja med i
du-form. Bilden av son som berättar om sin mor – för henne själv – för-
svinner dock relativt snart och ersätts utan åthävor av den vanlige, informe-
rade berättaren som använder ett tredjepersonberättande. Men illusionen
är ändå bruten. I Samuels döttrar används minnesreferensen på ett något
annorlunda sätt. Där agerar minnet bara sällan igångsättare utan står oftare
för en sammanfattning. Fraser som »den julen glömde hon aldrig» och »Så
mindes Maria den tid...» får avsluta och sammanfatta flera episoder i
romanen (Samuels döttrar s. , ). Här tar man alltså till sist ett steg
tillbaka och begrundar det som just utspelat sig, från en position långt se-
nare i tiden. Minnet är inte startknapp för filmprojektorn utan dess av-
stängningsknapp.

I Maria ensam används dock direkta minnesreferenser sällan. Jag har en-
dast kunnat finna två ställen. Det sista är märkligt och hämtat från de allra
sista sidorna i sviten. »Norrskenet var hennes sista minne, norrskenet som
lyste en vinternatt för dem som ännu levde i tiden», står det (Maria ensam s.
). Som synes är det ett eko från Samuels bok och Marias första minne,
men var befinner sig Maria när hon minns detta sitt sista minne? Måste
inte det vara på andra sidan döden? De skulle i så fall innebära att berätta-
rens vetande när det gäller det Marias minne riktas på – stunden då hon ser
norrskenet genom fönstret – visserligen är begränsat till vad hon kommer
ihåg, men det innebär ju också att hans vetande här utvidgas till att om-
fatta också Marias medvetande efter döden! Berättelsen slutar i ett främ-
mandegörande illusionsbrott.

Det andra stället i Maria ensam behandlar den mest smärtsamma tiden i
Marias liv, tiden alldeles före skilsmässan, då mannen är otrogen, misshand-
lar henne och låter sin älskarinna delta i misshandeln. Vi får veta att detta
ville och kunde Maria inte minnas. Det förträngde hon, men i nattens
drömmar kom det åter och tvang henne att droga sig med sömntabletter
för att slippa minnas.

Hon ville inte minnas, hon orkade inte minnas, lika litet som sonen /.../
Bara med möda kan denna tid återskapas ur minnet, av skärvor och flisor,
med hjälp av bevarade brev till Elin, med glimtar av motvillig hågkomst,



 

som sonen bevarade genom livet. Något litet kan ändå berättas om denna
tid. (Maria ensam s. )

Här betonas alltså att berättelsen inte berättar sig själv utan att den är ska-
pad – återskapad med möda. Bakom denna berättelse finns alltså en ’verk-
lighet’, vilken vi förstår innehåller ännu mer lidande och elände, men också
den verkligheten är förstås en fiktion. Vi påminns alltså även i svitens fjärde
del om att vetandet inte är annat än en (re)konstruktion, men detta sker
endast på något enstaka ställe. I övrigt upprätthålls samtidighetsillusionen
och berättarens välinformerade position genom hela romanen.

Framför allt i Samuels bok, men också i Samuels döttrar och Kanaans
land, förekommer också en hel del dokument som utläggs och kommente-
ras av berättaren. Dagbok, brev, journaler, dokument, minnesbilder och per-
spektiv har samlats, klippts ihop och framsatts av en berättare som nu
utlägger dem, allt med målet att framskapa en så fullödig bild som möjligt
av personer och händelser ur det förflutna. Men allt detta påminner oss
ständigt om ett avstånd mellan berättaren/framsättaren och det framsatta
och om att framsättarens vetande faktiskt är begränsat av det material han
på olika sätt forskat fram.

Vi ser alltså att den allvetande berättarens position igenom hela sviten då
och då kraftigt ifrågasätts.

Grader av påtaglighet

Alltsedan Henry James dagar har det förts en diskussion om huruvida en
synlig eller osynlig berättare är att föredra, en debatt för och emot ’diegesis’
(alltså i betydelsen ’berättarstyrd framställning’). James själv förespråkade
den mimetiska modellen, alltså hellre »showing» än »telling». Läsaren skall
bibringas illusionen att händelseförloppet utspelar sig inför hans egna
sinnen, med maximum av information och minimum av informatör,
skulle man kunna säga. En litterär text är förstås ofta en blandning av
’showing’ och ’telling’, mimesis och diegesis. Så här säger Felix Martínez-
Bonati om det ’mimetiska’ skrivsättet:

Mimetic language is as though transparent: it does not interpose itself bet-
ween us and the things of which it speaks. /.../ we do not encounter the
mimetic stratum as a linguistic stratum. We only encounter it as world; as





language it disappears. Its representation of the world is an imitation of it
that results in their confusion, their identification.

Läsaren bibringas illusionen av att möta en värld istället för att ta del av
något berättat. Långa partier i Samuelsvitens alla fyra delar framsägs av en
berättare som gör föga väsen av sig. Händelserna, scenerna, karaktärerna och
deras inre liv står i centrum. Ännu mer »transparent» blir förstås berättaren
när han helt drar sig tillbaka och bara sätter fram karaktärernas repliker.
Framställningens åskådlighet och sinnlighet bidrar också till att skapa
närvarokänsla och verklighetsillusion. Ett vältaligt exempel är skördefesten
i Minitonas (Kanaans land s. -). Här kan man iaktta hur verklig-
hetseffekten inte enbart åstadkoms på mimetisk väg utan hur själva språ-
kets rapphet används för att skapa intryck av fart och fest:

Han /Jerry Mc Carthy/ ledde därpå säcklöpning och stafettlopp med hård-
kokta ägg i skedar, utdelade beröm och priser och kilovis med jordnötter,
tröstade Kowals jänta, som skrubbat sitt knä, log åt alla, räckte till åt alla,
pratade som en kvarn och stod i så att svetten dröp om hans stripiga hår.
(Kanaans land s. )

Exemplen på den här tekniken skulle kunna mångfaldigas. De finns i alla
fyra romanerna. Detta kan iakttas också genom hela Delblancs författar-
skap. »Det finns en åskådlighet i Sven Delblancs berättarkonst som gör in-
trycket av verkligt liv alldeles oemotståndligt», säger Beata Agrell i en
artikel i Allt om böcker.

Jag är givetvis medveten om att det inte är helt oproblematiskt att kalla
detta ett ’mimetiskt’ skrivsätt och benämna denna berättare transparent,
eftersom berättandet kännetecknas av en mycket specifik idiolekt. Berätta-
ren märks genom sitt eget språk, sin stil, sin ton, sin ’röst’. Men vi talar här
om grader av perceptibilitet och min poäng är att berättaren vid denna typ
av utsägelse är betydligt mindre synlig än vid de tillfällen då hans person
blir så påtaglig att han dominerar bilden, eller åtminstone stjäl en stor del
av uppmärksamheten från själva skeendet. Rimmon-Kenan och Chatman
listar i sina verk olika grader av berättarperceptibilitet. Det står klart att

 Felix Martínez-Bonati, Fictive Discourse and the Structures of Literature, Ithaca & Lon-
don , s. -.
 Agrell, »Delblancs brutna realism» i Allt om böcker -, , s. -.





Samuelsvitens berättare aldrig ens kommer i närheten av deras »covert nar-
rator». Han använder sig tvärtom av alla de medel för att synliggöra sig som
Rimmon-Kenan räknar upp: . Miljöbeskrivning, . Identifiering av
karaktärer, . Temporal summering, . Definition av karaktärer, . Rappor-
tering av vad karaktärerna inte tänkte eller sade, . Kommentar, det sista
indelat i tolkning, bedömningar och generaliseringar.

Redan i första kapitlet i Samuels bok möter en röst som skulle kunna vara
berättarens egen och som tilltalar Samuel. Samuel sitter och grubblar:

Men om inte kungen vill höra min bön? Om jag nolens volens måste till
Uppsala för att komplettera – som om det behövdes! – och sedan avlägga
svensk examen? Nå, visst vore det möjligt. Om jag bara hade tid, om jag
bara hade råd...
   Om du bara har kraft, Samuel Eriksson! (Samuels bok s. )

Vems är den sista kommentaren? I sviten används aldrig citationstecken för
repliker, aldrig tankstreck när det handlar om en karaktärs tankar och inte
heller alltid tankstreck när det är fråga om en direkt replik. Alla fyra roma-
nerna är fulla av repliker vars talare inte anges. Detta gör att frågor av
denna typ är utomordentligt svåra att svara på. I citatet ser vi att modus i
det sista yttrandet är ett annat än i det föregående – konjunktiven är bytt i
indikativ – tanketal i första person är bytt i tilltal i andra person och Samu-
els fulla namn yttras. Kan det vara Samuel som talar med sig själv, replike-
rar på sina egna tankar? Det är naturligtvis möjligt, men mer troligt är att
det är den allvetande berättaren själv som, i vetskap om var problemet i
själva verket sitter – att det visserligen handlar om tid och råd, men mer om
kraft – kommenterar Samuels funderingar. I en gången tid – till exempel
Samuels slutande artonhundratal – var det självklart med konjunktiv vid
konditional satsfogning, men detta har man på senare tid mer och mer
frångått till förmån för indikativ. Bytet av modus skulle alltså tyda på att
det faktiskt är berättaren som – utifrån sitt sena nittonhundratalsperspektiv
– står för den sista repliken. Men texten låser inte fast den ena eller den
andra läsarten utan en viss svävning kvarstår. Läsaren får själv bestämma om
han eller hon vill ge den ena läsarten prioritet framför den andra. Om man

 Rimmon-Kenan , s. -. Se även Chatman , s. -.
 Man säger till exempel inte längre »Om jag finge en miljon, skulle jag...» utan istället
»Om jag fick...» eller »Om jag får...»





här väljer den senare och mer plausibla läsarten har vi tydligen att göra med
en berättare som gör sig ’synlig’, ’hörbar’ eller ’påtaglig’ som självständig
person. I så fall handlar det om Rimmon-Kenans grad . Genom hela sviten
växlar berättaren mellan relativt stor tillbakadragenhet och tydlig och
’medveten’ perceptibilitet.

När berättaren agerar dokumentarist, röjer han sin närvaro som den som
undersökt förhållandena, letat fram dokumenten, kommenterar dem och
tar ställning till dem. När han säger att Samuels anteckningar inte ger nå-
gon klar mening måste ju denna ’oklara’ mening ändå vara mening för nå-
gon – för den forskare som studerar och söker tyda dagboken (Samuel bok s.
). När texten talar om att Marias svåra tid bara med möda kan »återskapas
ur minnet, av skärvor och flisor, med hjälp av bevarade brev till Elin, med
glimtar av motvillig hågkomst, som sonen bevarade» men att det ändå är
möjligt att berätta något litet från denna tid, märks forskarens och re-
konstruktörens närvaro mycket tydligt (Maria ensam s. ). Det finns en
(fiktiv) person ’bakom framställningen’, en som ansvarar för samlandet av
minnen och dokument och sammanställandet av en berättelse utifrån
dessa. (Jag talar här givetvis inte om författaren Sven Delblanc, utan om en
textfunktion – en karaktär som befinner sig på en högre nivå i berättelsens
hierarki än de karaktärer han själv framberättar.) När Maria i Kanaans
land famlar i minnet efter rätt kronologi, ger textens karaktär av frågor
och svar intrycket av att någon har uppmanat henne att berätta:

Vilket år gick Frihetsbröderna nakna längs vägen? Maria visste det inte sä-
kert, det sällsamma uppträdet var bara en lysande minnesskärva i tidens
ändlösa, lergrå fåra.
   Kanske var det vid den tiden, då Vigdis upphörde med sina besök /.../.
/---/
   När hände allt detta? Kan det ha varit den andra hösten /.../? Så var det
nog. Hon mindes hur hon överlade med Vigdis /.../. Den andra hösten bör
det ha varit. (Kanaans land s. )

Här finns mycket tydligt ett lyssnande öra, en person som genom sin upp-
märksamhet får Maria att anstränga sig för att komma ihåg och rätt pla-
cera hågkomsterna i tiden.

Denne dokumentarist kallar sig vid några enstaka tillfällen för ’jag’ och
visar därmed tydligt att han är en karaktär som står fri gentemot det skild-
rade, gentemot sin berättelse. I mitten av Samuels bok visar sig ju denne
undersökare vara Marias son som frågar: »Var det då bara fattigdom och



 

sorg i din barndom, Maria?» Och hans mor svarar: »Nej, min son /.../»
(Samuels bok s. ). Här får alltså läsaren intrycket att det – precis som i
Hedebysviten – är en vuxen Axel Weber som är undersökare och berättare.
Denna fiktion upprätthålls visserligen inte, utan tycks mer vara en tillfällig
roll som berättaren här iklär sig. Men med understöd av paratextuella mar-
körer, som efterskriftens och baksidestextens, liksom av kopplingen till He-
debysviten, finns dock ändå en möjlighet att faktiskt läsa även
Samuelsvitens berättare som en vuxen Axel Weber. Denne har dock betyd-
ligt mer suddiga konturer än Hedebysvitens påtaglige berättar-krumelur.

Ibland använder berättaren första personen pluralis, vilket då inkluderar
även en läsarroll – vad till exempel Chatman benämner ’narratee’, alltså
den som tilltalas av berättaren och befinner sig på samma nivå som denne.

(Se till exempel Samuels döttrar s. , , , Maria ensam s. , ) Berätta-
ren använder också stundtals romankaraktärerna som åskådningsmaterial
för allmängiltiga yttranden om ’vår verklighet’. Vid dessa tillfällen för-
vandlas Samuel Eriksson och hans familj till någon slags exempla, typfall
som berättaren använder för att lära ut sin egen privata visdom och san-
ning. Så till exempel i Samuels döttrar s. , när han förevisar kvinnorna vid
Samuels grav som två sentida efterföljare till Mariorna vid Jesu tomma
grav:

I världens ögon är de en sällsam syn, dessa bedjande kvinnor vid en grav
som inte finns, men till världens klokhet måste vår känsla vädja: bespotta
och förakta inte människors längtan efter en helig ort, helga och vörda vår
hunger efter ett hem och ett fäste för vår kärlek! /---/ Nej, han är inte här,
de anar det redan, dessa bedjande två, men någonstans på den likgiltiga
jorden söker vår sorg en ort och ett jordiskt fäste.

Detta berättarsätt skapar distans till det berättade. Den som talar visar sig
och det talade avslöjar sig därmed som just talat – berättat – och därmed
mindre ’verkligt’ än den talande själv och hans lyssnare. »Vi» är ’verkliga’, vi
som talar och lyssnar. Genom sin berättelse om några karaktärer som är
mindre ’verkliga’ vill talaren säga ’oss tilltalade’ något om ’vår egen verk-
lighet’. Här agerar berättaren predikant, men oftare har han funktionen av
en resonör eller kåsör, som framvisar karaktärerna och deras beteenden för
att fundera, reflektera och filosofera över dem. Detta erinrar ju mycket om
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den tidiga romankonsten, inte minst från brittiskt sjutton- och artonhund-
ratal (Fielding-linjen), med dess anknytning till en muntlig ’berättaren vid
brasan’, liksom stundtals också om en ’sagoberätterska’ som den man kan
möta hos Selma Lagerlöf. På detta kan man finna vältaliga exempel i alla
fyra romanerna, som i Samuels bok s.  och i följande citat ur Kanaans
land:

I minnet skulle hon ändå bevara denna stund av frid, i en synbild av en blå
ingefärskruka. Så kan vi i minnet bevara, inte känslan men väl dess inram-
ning och yttre form. /.../ Och själens stora minnen kan vi återkalla bara ge-
nom att nämna en ort och ett namn. Detta hände på berget Tabor, säger vi
oss. Jag minns att Petrus var med. Detta var mänsklig barmhärtighet, i min-
net av en doftande grönsakssoppa. (Kanaans land s. )

Denne berättare anteciperar också läsarnas/lyssnarnas frågor: »Har hon
klätt sig fin för att behaga Fredrik Weber? Nej, så enkelt är det inte.» (Sa-
muels döttrar s. ) »Men finns det då ingen hjälp och inget stöd för Mäster
Samuel i denna onda värld? Jo, visst har han en tillflykt i familjen /.../»
(Samuels bok s. ). Även den omtagningsteknik som då och då brukas tar
drag av påtagligt, muntligt berättande. Så till exempel i Samuels döttrar när
Elin skall sjunga och vyssja sina barn till sömns innan hon skall återvända
till sin arbetsplats (s. -). Här finns nästan inte ett ord, en fras eller
vändning, som inte upprepas ordagrant eller med små variationer, en eller
flera gånger. Detta parti är så fullt av omtagningar att det nästan gör in-
tryck av besvärjande ramsa, av inkantation. Här ser vi ånyo att berättandet
understryker det berättade innehållet, att utsagan illustreras och förstärks
av utsägelsesättet. Som Elin lugnar och vaggar barnen »i sin varma, moder-
liga stämmas famn», som hon väver in dem »i den välsignade sömnens
slöja», snärjs och leds läsaren av Delblancs ’sagoberättare’ till att uppleva det
som karaktärerna upplever. Men samtidigt drar genom denna sofistikerade
teknik själva berättandet uppmärksamheten till sig. Den ’berättande rösten’
blir på så sätt tydligare ’hörbar’.

Berättarrollen i Samuelsviten påminner många gånger om en konferen-
ciers – likt den roll Fredman får uppbära i de epistlar Bellman lagt i dennes

 Det är kanske överflödigt att här påminna om Prousts projekt i A la recherche du temps
perdu och om den berömda madeleinekakan. Marcel Proust, På spaning efter den tid som
flytt. Del I, Swanns värld, Stockholm , s. -.





mun, eller som den anonyme predikantens i Bellmans Zions högtid –
även om det här ganska tydligt är en ironisk konferencier:

Nu dansar Minitonas under augustis fulla måne /.../ Se, dessa sippa, till-
gjorda, fnissande flickor, kyska och dygdiga så en stackars karl kan bli galen
– är de inte oemotståndligt fagra? Se, dessa grova, hårdhänta karlar med os
av tobak, whisky och svett kring knotiga kroppar – är de inte ljuva som
socker? Å, kunde du alltid förbli, du goda tid av skörd och mognad och
fullkomning! Kadriljen går! Se, Minitonas dansar! (Kanaans land s. )

Här skapas på en gång en närhet, en åskådlighet, ett intryck av pulserande
liv, och en distans, genom den utpekande gesten och den talande rösten.
Det handlar inte om o-medelbart upplevd verklighet utan om meddelbar
verklighet. Det handlar inte längre om att själv uppleva sig som en del av
sammanhanget utan om att se det – utifrån, som åskådare, visserligen ivrigt
påhejad och uppmanad till inlevelse av denna konferencierröst men också
just därigenom distanserad. Konferencierrollen är en del i dokumentaris-
tens framsättande och förevisande projekt.

Vi ser alltså en berättarperson om och om igen få konturer, träda fram ur
transparensen och bli påtaglig på en mängd olika sätt och under en mängd
olika skepnader.

Att berättaren låter sig ses eller höras behöver dock inte alltid betyda att
hans allvetenhet – eller hans allmakt – vacklar. Fieldings synliga berättare

 Se Staffan Björcks artikel om »Fredman som conférencier» i Kring Bellman, Stock-
holm , s. -.
 Se Lars Lönnroth, »Zions och Bacchi tempel. Förhållandet mellan Bellmans religiösa
och bacchanaliska diktning» i Tio forskare om Bellman, Stockholm , s. -. Lönn-
roth visar här bland annat på likheterna mellan berättarpositionerna i den religiösa och
den bacchanaliska diktningen, hur i båda fallen det rumsliga och tidsmässiga avståndet
mellan den tänkta publiken och den skildrade scenen utplånas genom konferencierfiktio-
nen. »Effekten blir en paradoxal blandning av illusorisk närhet och illusionsbrytande av-
stånd /.../», säger Lönnroth. På samma sätt verkar ju konferenciermetoden i Samuel-
sviten. Lönnroth visar också hur såväl Bellmans religiösa dikter i Zions högtid som många
av Fredmans epistlar är uppbyggda på likartat sätt: först en livligt uppmålad scen och så en
avslutande utläggning av de lärdomar man kan dra av denna scen. Utäggningen avslutas
ofta med en sentens. Just detta förevisande och didaktiska drag finns ju också, som vi
sett, ofta hos Samuelsvitens berättare. Likheterna mellan Bellmans båda konferencierer
och Samuelsvitens berättare i sin synligt didaktiskt-kåserande roll är alltså inte ringa. Se
även Stina Hansson, Ett språk för själen, s. -, där hon visar att den Bellmanska be-
rättarens konferencierstrategi kanske inte är fullt så unik som Björck menar, utan har sin
förebild i och utvecklar andaktslitteraturens betraktelseberättare.





är fortfarande auktoriteten, den som med förfarna händer dirigerar läsaren
precis dit han vill. En allvarlig försvagning av berättarauktoriteten inträder
dock – såväl hos Fielding som hos Delblanc – när berättaren framstår som
en som har åsikter. Den som har åsikter har också en synvinkel, ett perspek-
tiv, och framstår därmed som mänskligt begränsad. Om berättaren har åsik-
ter måste han också kunna ha fel och därmed blir det möjligt att ifrågasätta
hans uttalanden.

Allteftersom bilden av den trygga, allvetande berättarauktoriteten börjar
vackla framstår uttalanden, som står i motsatsställning till karaktärernas
egen syn, som tolkningar bland många möjliga. Berättaren framstår som
ytterligare en romankaraktär, som visserligen befinner sig på en annan nivå
än de karaktärer han berättar om men som ändå är mänskligt felbar. Ju
tydligare detta blir, allteftersom berättandet fortskrider och berättaren väx-
lar skepnad, desto mer kommer berättelsen i gungning. Läsaren kan inte
längre känna sig säker på vilka bedömningar som är korrekta och vilken läs-
art som är påbjuden.

Inte minst tydligt blir det att berättarens synsätt, tolkningar och åsikter
skiljer sig från romankaraktärernas när det gäller livsåskådningsproblema-
tiken, gudstron, ontologin. Här ger berättarrösten ofta uttryck för en syn
som är fundamentalt skild från karaktärernas. Ett exempel: bilden av Gud
som en ondsint katt som leker med människorna är helt berättarens egen,
en tolkning han själv lägger på romankaraktärernas livsöden, men som inte
delas av någon enda av dem. »Ja, så är det», säger berättaren (Samuels bok s.
), men det står klart att detta uttryck inte kan läsas bokstavligt, så att be-
rättaren skulle yppa sanningen om den gud som faktiskt ingår i den narra-
tiva världen. Vi har inte att göra med en berättare som ’vet hur det
egentligen är’, utan snarare med en som tror att han vet hur det är eller som
kanske föreslår hur det skulle kunna vara.

 Det är ju samma grepp som Delblanc använder sig av i Åminne, om än något mindre
påträngande.





Tre berättarhållningar

Vi möter alltså i Samuelsviten en berättare som, likt en kameleont, ständigt
byter skepnad efter underlaget, förändras allteftersom berättelsen själv krä-
ver det. Ur alla dessa tillfälliga skepnader stiger ändå tre huvudtyper av be-
rättarhållning fram. Vi kan benämna dem ’allvetaren’, ’kåsören’ och
’dokumentaristen’. Den första rollen är den informerade, ’objektive’, rela-
tivt transparente berättarens, den som har överblick och kontroll över berät-
telsen och som är Auktoriteten. Den vi benämner ’kåsören’ är
Fieldingtypen, »berättaren vid brasan» eller »sagotanten», den påtagliga,
resonerande, subjektiva berättarrollen, där berättaren tolkar och har åsikter
om den värld och de karaktärer han berättar fram, tilltalar sina åhö-
rare/läsare och använder sin berättelse som lärdomsmaterial, som exemplum
– alltså en berättartyp som ligger nära den muntliga. ’Dokumentaristen’ är
forskartypen, som också präglas av en strävan efter objektivitet, som erkän-
ner sitt bristande vetande, söker information, presenterar dokument och
bevis. ’Dokumentaristen’ förvandlas dock stundtals i en ’gissare’ som kom-
mer med förslag om hur det kunde ha gått till. Även ’dokumentaristen’ är
relativt påtaglig som självständigt subjekt om än på ett helt annat sätt än
’kåsören’; ett subjekt som strävar efter att vara objektivt. Den första typen är
illusionsmakeriets mästare, medan de två senare bryter med illusionen ge-
nom att låta det berättade framstå som berättat eller rekonstruerat. ’Kåsö-
ren’ urartar ibland till en nästan sternesk berättare som ironiskt leker med
den egna rollen, så att fiktionen på olika sätt undermineras, som till exem-
pel i Samuels döttrar s.  där vi läser: »Nu låter berättaren morgonsolen gå
upp över Värmland, sedan ännu ett år har fullbordat sin bana. Vad ni ser är
en klar junimorgon i Väse, och nådenes sol så härlig och blid rinner upp för
all världen att blänka!» Denne berättare överskrider ibland också de trösklar
som finns mellan berättelsens olika nivåer, så att han tilltalar de karaktärer
han berättar fram, som till exempel i början av Samuels bok s. , inled-
ningen till Samuels döttrar s.  eller Kanaans land s. .

I samtalet mellan Maria och Axel i Samuels bok s. , möter vi alla tre
berättarhållningarna sida vid sida. Det är dokumentaristen, i Axel Webers
skepnad, som ställer frågan till Maria. Men den som sedan vänder sig till
Maria och berättar för henne om hennes egen barndom måste vara en
ganska förnumstig kåsör, eller möjligen en ’gissare’, som i så fall ligger nå-





gonstans mitt emellan dokumentaristen och kåsören. Han berättar hur det
kan ha gått till. När berättandet sedan övergår till ett tredjepersonberät-
tande har vi igen att göra med den relativt transparente allvetaren, som
känner till alla detaljer och framställer dem som om utspelade de sig för
våra egna ögon. Vi ser här exempel på att de tre berättarhållningarna inte
är helt avgränsade från varandra så att man överallt kan veta vilken av dem
man har att göra med. De flyter i varandra och vi möter också gränsformer,
som här ’gissaren’.

Berättandets modi

Narrativ information har olika arter och olika grader och kan förmedlas på
olika sätt. Dessa analyserar Gérard Genette under kategorin ’modus’
(mood). Här ingår sådant som synvinkel eller perspektiv, informations-
mängd och berättarstyrd kontra dramatisk framställning (diegesis kontra
mimesis). Jag skall här först litet mer ingående granska förhållandet mellan
mimesis och diegesis, framför allt när det gäller karaktärernas tankar och
tal, och därefter berättandets synvinkel eller synvinklar. På detta sätt hoppas
jag kunna utröna, å ena sidan, hurpass stor självständighet karaktärerna kan
sägas ha i relation till berättaren och vad detta innebär för den ställning de-
ras kamp, utveckling och slutsatser får i texthelheten och, å andra sidan,
hurpass ’påverkad’ berättaren är av de karaktärer och det skeende han berät-
tar fram liksom vad detta innebär för hur hans utsagor om sådant som
’Gud’ och den så kallade ’verkligheten’ skall läsas.

Mimesis kontra diegesis

Genette menar att distinktionen »telling» kontra »showing», som be-
mängts med så mycket värderingar alltsedan James’ dagar, måste överges. I
en berättande text finns ingen regelrätt mimesis, ingen verklig imitation
eller verklighetsefterbildning utan bara olika grader av diegesis eller berät-
tande. Det enda ur verkligheten som skulle kunna efterbildas i en berättelse
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är ord, ingenting annat. Inte ens tal. Genette menar att det enda legitima
sättet att dra denna gräns mellan mimesis och diegesis är att placera den
mellan dramatiskt modus och narrativt modus. Schlomit Rimmon-Ke-
nan menar att ingen mimesis över huvud taget är möjlig i en narrativ text:

Language can only imitate language, which is why the representation of spe-
ech comes closest to pure mimesis, but even here – I believe – there is a nar-
rator who ’quotes’ the characters’ speech, thus reducing the directness of
’showing’. All that a narrative can do is create an illusion, an effect, a semb-
lance of mimesis, but it does so through diegesis (in the Platonic sense). The
crucial distinction, therefore, is not between telling and showing, but be-
tween different degrees and kinds of telling.

Olika grader och arter alltså, av diegesis, av berättande, men endast en illu-
sion av mimesis, av verklighetsefterbildning. I en narrativ text, hur mycket
av dialog den än innehåller, har vi alltid att göra med en berättare som en
överordnad och i högre eller lägre grad styrande instans. Så också i Samuel-
sviten. Även när karaktärerna får tala som mest självständigt och när berät-
taren visar sig som allra minst finns den berättande instansen närvarande
som den som citerar karaktärernas utsagor, den som återger vad de tänkte
och sade, och den som har satt fram alltsammans för sin mottagare, sin
»narratee».

Genette menar att de tre viktigaste faktorerna för att skapa illusion av
mimesis är att den narrativa instansen ’visar sig’ så litet som möjligt, att in-
formationen är så fullödig som möjligt (maximal information men mi-
nimal informatör) och att detaljer som tycks onödiga för intrigen tas
med. De överflödiga detaljerna skapar, just därigenom att de inte har
någon annan funktion i texthelheten, en referentiell illusion. Dessa detal-
jer betyder emellertid inte det som de tycks betyda, de enskilda ting som
faktiskt finns i den gestaltade verkligheten, utan betydelsen är bara: vi är

 »/.../ the only acceptable equivalence for diégésis/mimésis is narrative/dialogue (narrative
mode/dramatic mode), which absolutely cannot be translated as telling/showing, for
‘showing’ can hardly be applied legitimately to a quotation of words.» Genette , s.
-.
 Rimmon-Kenan , s. .
 Genette , s. .





verkligheten. Detta är vad Roland Barthes benämner verklighetseffekten –
»l’effet de réel».

Sven Delblanc är utomordentligt skicklig i att skapa denna typ av effekt,
så också i Samuelsviten. Han är mån om detaljer, mån om att läsarens alla
sinnen skall tas i anspråk och han är bra på att finna de rätta orden. I svitens
allra första kapitel kan vi se det tydligt. Vi får se prästen där han sitter vid
sitt skrivbord och mediterar och vi ser att han är skamsen eftersom han sän-
ker sitt huvud (s. ). Vi ser att astrakanerna som Stina bär i korgen är bleka
och vi känner doften. Vi får delta i pigans känsla av förargelse, liksom i Sa-
muels skam och grubbel nyss (s. ). Genom pigans ögon får vi en klar bild av
Samuels yttre. Vi hör flera gånger kajornas obehagliga skrin (s.  och ), vi
besöker Samuels minne, vi känner hur han fryser om sina bara händer och
genom Bolanders berättelse kan vi känna smaken av »stekad fågel, franska
viner och hemkryddat brännvin» (s. ). Vi hör Samuels eldade vältalighet
och känner den olust som denna ger upphov till hos arrendatorn (s. ).
Tekniken är mesta möjliga information och minsta möjliga informatör,
men det handlar också om att välja rätt information och de rätta orden för
informationen. Här måste dock påpekas att det ju ingalunda är säkert att
varje läsare uppfattar ett givet framställningssätt som verklighetsefterbil-
dande, som realistiskt. Vad som uppfattas som realism är individuellt, men
framför allt kulturellt betingat. Roman Jakobson har granskat dessa för-
ändringar i vad som under olika perioder uppfattas som »realistiskt». Han
konstaterar att »det rätta ordet, som skulle låta oss se föremålet», varierar
stort från den ena perioden till den andra. Om det under en period uppfat-

 »Denne /den referensielle/ illusjonens sannhet er den følgende: etter å ha blitt fjernet
fra det realistiske utsagn som denotasjonssignifikat, kommer »virkeligheten» tillbake som
konnotasjonssignifikat; fo på samme tid som disse detaljene går for å denotere virkelig-
heten direkte, gjør de faktisk ikke annet en å bety virkelighet (uten å si det): Flauberts
barometer, Michelets lille dør sier til syvende og sist bare dette: vi er virkeligheten; de
betyr da kategorin »virkelighet» (og ikke de tilfeldige enkeltting som finnes i virkelighe-
ten); med andre ord blir selve det manglende signifikat til fordel for referenten alene re-
alismens egen signifikant: det oppstår en virkelighetseffekt, og denne er grunnlaget for
den utilståtte sannsynlighet som har vært det estetiske ideal for det store flertall av litte-
rære verk i moderne tid.» »Virkelighetseffekten», övers. av Karin Gundersen i Basar ,
, s. -. Citatet är från s. . (Originalet finns i Communications  () s. -.)
 Som Chatman säger: »What constitutes ‘reality’ or ‘likelihood’ is a strictly cultural
phenomenon, though authors of narrative ficion make it ‘natural’. But of course the ‘na-
tural’ changes from one society to another, and from one era to another in the same so-
ciety.» Chatman , s. .





tas som mest realistiskt att nämna tingen »vid deras rätta namn», kan man
vara säker om att detta kommer att avlösas av en period där omskrivningar
och metaforer uppfattas som det bästa sättet att frammana tingen för våra
ögon.

Delblanc använder båda dessa metoder, vilket antagligen har litet olika
effekt på olika läsare. Säkert är i alla fall att denna strävan att skapa ’rea-
lism’, att frammana en upplevelse av ’verkligt liv’, av svitens berättare om
och om igen saboteras framför allt genom att han själv sticker fram sitt an-
sikte och på så sätt bryter mot budet om minsta möjliga informatör. Denna
»Verfremdung» åstadkoms, som vi sett, också på annan väg, genom att
minnets bakåtblickande perspektiv anläggs och genom att romansvitens ka-
raktärer markeras som mytiska gestalter. Delblanc är en realismens mästare
men hans realism är, som Agrell påpekar, bruten, eller som han själv sä-
ger: en anrikad eller symbolisk realism.

I sviten har vi alltså konstaterat en böljegång mellan tydlig diegesis och
illusion av mimesis, framför allt beroende av de olika berättarhållningarna.
Detta innebär att karaktärerna pendlar mellan att vara tydliga konstruk-
tioner, möjliga människor och att vara ’realistiska’, människoliknande eller
’verklighetstrogna’. Karaktärernas grad av självständighet gentemot sin be-
rättare tycks alltså variera. Så är det också när det gäller återgivning av tal
och tankar.

Vad karaktärerna i en roman tänker och säger kan återges på en mängd
sätt. I Samuelsviten finns prov på de flesta. Delblanc anpassar formerna

 Jakobson, »Om realismen i konsten» i Poetik och lingvistik , s. -.
 Agrell .
 Delblanc, »Romanens fakirer», s. , Treklöver, s. -.
 Brian McHale listar sju i sin artikel »Free Indirect Discourse: a Survey of Recent Ac-
counts» i Poetics and Theory of Literature : , s. -:
I. Diegetisk summering, vilket innebär i stort sett bara rapporten om att en talakt har ägt
rum.
II. Summering, mindre »rent» diegetisk. Här omnämns något litet av innehållet i talak-
ten, till exempel samtalsämnet.
III. Indirekt innehålls-parafras. Parafrasering av innehållet i talakten utan hänsyn till stil
eller form hos det »ursprungliga» yttrandet.
IV. Indirekt diskurs, mimetisk i någon utsträckning. Här ges illusionen av att aspekter av
stilen hos yttrandet även förmedlas.
V. Fri indirekt diskurs, vilken inte bara grammatiskt innebär ett mellanled mellan indi-
rekt och direkt diskurs utan också mimetiskt.
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efter sammanhanget. Vi skall här bara granska den för vårt syfte mest in-
tressanta. Den kan, med Brian McHale, benämnas ’fri direkt diskurs’.  

Med ’fri direkt diskurs’ menar McHale en direkt diskurs där de sedvan-
liga markörerna för sådan – anföringssats, tankstreck, citationstecken, ny
rad – eliminerats. Till denna kategori räknar han inre monolog och
»stream of consciousness». Dessa båda håller Chatman isär på följande sätt:

Interior monologue is marked by syntax: it ascribes present tense verbs and
first person pronoun-reference to the thinking character (or the implication
of these where the syntax is truncated). Stream of consciousness, as used
here, goes beyond syntax: it constrains the arrangement of semantic ele-
ments according to the principle of free association.

I Samuelsviten finns ingen »stream of consciousness» i denna mening, men
ett överflöd av inre monolog liksom karaktärtal återgivet genom fri direkt
diskurs. En tydlig tendens i sviten är nämligen att anföringssatserna ofta
elimineras, liksom tankstrecken. Citationstecken kring tankar och tal före-
kommer inte alls. Stundtals anger inte heller ny rad och ibland inte ens ny
mening att berättarens diskurs byts i en karaktärs tankar eller tal. Berät-
tartempot kan på detta sätt drivas upp. Läsaren får inga naturliga ’and-
hämtningspauser’. Berättandet sker i legato. Flödet och närvaron är
viktigare än exaktheten. Denna form av berättande blir å ena sidan i hög
grad ’mimetiskt’ eftersom berättaren där röjer sin närvaro minimalt. Det
finns ingen som talar om för oss att det är någon som säger det som sägs,
ingen markerar med citationstecken att det är någon annans utsaga. Den
som sätter fram det sagda ’gömmer sig’. Karaktären ’bryter fram’ och får
tala för sig själv. Det är dramatiskt-sceniskt – minsta möjliga informatör. Å
andra sidan framstår denna typ av berättande stundtals som så ’konstfullt’
och sofistikerat att berättelsens karaktär av artefakt drar till sig uppmärk-

VI. Direkt diskurs; den mest rent mimetiska typen av återgivet tal även om all romandia-
log är konventionaliserad eller stiliserad i någon utsträckning.
VII. Fri eller självständig direkt diskurs, vilket innebär direkt diskurs utan de sedvanliga
markörerna för denna typ (anföringssats, tankstreck, citationstecken, ny rad).
Det refererade återfinns i artikeln på s. -.
 Chatman , s. . Se även Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for
Presenting Consciousness in Fiction, Princeton, New Jersey , s. -,
 Dorrit Cohn är en av dem som studerat hur denna berättarteknik utvecklats från
Dostojevskij och Joyce och vidare genom nittonhundratalets romankonst. Se Cohn ,
till exempel s. -.





samhet och illusionen upplöses. Det är också så, att när karaktären får bryta
in mitt i berättarens diskurs tar det ett litet tag innan berättarens röst ’tyst-
nar’ trots att det nu verkar handla om citat – Dorrit Cohn benämner en
karaktärs eget tanketal »quoted monologue». Detta gör ibland karaktä-
rens tal mindre självständigt.

När repliker – antingen det handlar om tal eller tankar – ställs alldeles
intill varandra utan förmedlande led, som ofta sker i Samuelsviten, blir ef-
fekten ibland att två skilda perspektiv konfronteras på ett så påtagligt sätt
att läsaren tvingas att jämföra dem och att söka ta ställning mellan dem.
Ett exempel på detta finner vi i Samuels bok s. , där Samuel talar högt
för sig själv och Stina lurpassar vid dörren. Hennes tankar om Samuels sin-
nesförfattning – han är »bindgalen» – ställs mot hans längtan efter en
»vettig människa» och läsaren manas på detta sätt att tänka över vem som
egentligen är vettig och vem som är galen av de två.

På liknande sätt ser det ut i Samuels döttrar s. - där Elin och Maria
pratar med varandra i skogen. Effekten blir dock en helt annan. Stycket in-
leds med upplysningen att Maria berättar och Elin faller henne i talet.
Detta åskådliggörs sedan av att varje replik visserligen får ny rad, men ingen
annan åtskiljande markör. Replikerna glider samman, kan mycket väl
många gånger uttalas nästan samtidigt och resultatet blir att samtalet
framstår som ett helt och systrarnas upplevelse av gemenskap accentueras.
Detta kan jämföras till exempel med samtalet mellan Elin och Cecilia på s.
-, där tankstreck används. Replikerna är korta som pisksnärtar och
står skarpt avskilda från varandra, ligger i var sitt klart åtskiljbara fack. Elin
och Cecilia står var för sig, åtskilda och olika. Någon djupare gemenskap
handlar det inte om. Något skall avhandlas, det gör man och sedan har man
pratat färdigt. I samtalet mellan Elin och Maria däremot hamnade allting i
en gemensam pott, en stor säck, där man som läsare kan blanda, skaka och så
se vad som kommer upp. Motiven är i det första exemplet främst
gemenskapskänslan och samtalsämnena medan det i det andra mer handlar
om individerna och deras ståndpunkter. Vi ser alltså att en viktig effekt av
den fria direkta diskursen är att såväl de skilda karaktärernas repliker och
tankar som berättarens diskurs i relation till karaktärernas närmar sig
varandra, går i varandra. De olika tankegångarna får kontakt, juxtaponeras

 Ibid. s. -, -.





eller överlagras så att läsaren dels måste söka avgöra vem som säger och
tänker vad och dels tvingas att själv söka en syntes, göra sig en egen bild ut-
ifrån de konfronterade perspektiven.  

När den förmedlande instansen rationaliserats bort blir följden också
många gånger att man inte säkert kan avgöra när man har med berättartal
och när med karaktärtal att göra. Vem är det till exempel som i Samuels bok
s.  står för repliken:

Tacka för vad du får och bär med tålamod din prövning, Samuel Eriksson.
Och se till att du får din predikan färdig!

Är det Samuel som tilltalar sig själv, efter att i meningen innan ha använt
första person om sig själv? Eller är det berättaren som tilltalar Samuel? Eller
är det rentav Gud? Det skulle också kunna vara berättaren som citerar Gud,
eller ungefär vad man skulle kunna tänka sig att Gud skulle säga om man
antog att den Gud som Samuel tror på finns och talar till människor. Alla
dessa läsarter är möjliga och tillåtna och man kan till och med välja en
kombination av dem.

Denna textekonomi ger läsaren ett stort mått av frihet men lämnar
henne också ofta i sticket. Hon måste själv försöka avgöra vem som talar och
tänker, vems åsikter som redovisas, om det är fråga om tanke eller tal etc.

Särskilt frekvent är den fria direkta diskursen i Samuels bok. Där byts
också perspektiv och röst ofta oförmedlat mitt i ett stycke – eller till och
med mitt i en mening – varför läsaren måste ge akt på signaler som person-
liga pronomina, deiktika (utpekande termer) etc. för att avgöra hur han
skall läsa.

Vänliga frågor mjukar upp honom snart nog, och han pratar och pratar, om
den döde kyrkoherden, inget ont ord på graven, men nog skulle jag kunna
berätta, om pastor Lindfors, som lutar åt det högkyrkliga och naskar sig
fram här i världen med släkt och relationer /.../... (Samuels bok s. )

Detta är ju inte fri indirekt diskurs (»Erlebte Rede», »style indirect
libre») men det är inte heller normal direkt diskurs. Det faktum att Bo-

 Min term är också här hämtad från McHale  (s. ): ‘free indirect discourse’.
För en genomgång av denna form se till exempel Roy Pascal, The Dual Voice. Free Indi-
rect Speech and its Functioning in the nineteenth-century European Novel, Manchester
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lander så att säga får yttra sig inom berättarens diskurs gör att yttrandet
framstår som citat. Men det måste alls inte vara ordagrant citat utan kan
mycket väl betraktas som ungefär vad Bolander sa. Frågan blir också var väx-
lingen mellan berättartal och karaktärtal egentligen sker. Ligger »inget ont
ord på graven» närmast Bolander eller närmast berättaren? Kanske skulle
det kunna handla om en övergång från en form av indirekt diskurs till en
form av direkt diskurs via fri indirekt diskurs. Men det kan också vara så att
Bolanders yttrande faktiskt börjar med just dessa ord. Det finns inget i
texten som gör att man kan vara fullständigt säker. Det är tydligen inte
meningen att man skall vara det. Genom detta tillvägagångssätt skapas ofta
en typ av övergångsområde, där berättarens och karaktärens röster mer eller
mindre flyter ihop med varandra. Bolanders diskurs verkar retroaktivt, så
att man hör att den klingar redan i »han pratar och pratar» och berättarens
verkar framåt, så att man tydligt ’hör’ honom citera vad Bolander säger, or-
dagrant eller ungefärligt. I och med att alltsammans är en enda sats får lä-
saren inget tillfälle till separerande paus. Legatot ger starkt eftertryck åt det
motiv sammanhanget ger uttryck åt, Bolanders meddelsamhet.

Ett annat exempel på i stort sett samma sak – här sätts punkt mellan dis-
kurserna men inte nytt stycke – kan vi finna på s.  där Olsson just kom-
mit ikapp mäster Samuel på vägen för att läxa upp honom:

Bonden har eldat sig upp till ett behagligt tillstånd av harm och rättmätig
vrede. Det får fanimej va slut nu med att hälsa på de gamla axeliterna på
fattighuset, han mäster.

Här kan ju inte råda någon tvekan om vilket som är berättarens och vilket
karaktärens diskurs men ändå klistrar de sig på varandra. Övergången blir
mjuk, man liksom glider över från ett medvetande till ett annat. Det indi-
viduella yttrandet och den individuella rösten blir mindre framhävda än
när ett stycke med berättardiskurs får avslutas och följas av ny rad och tank-
streck. Här blir det i stället sammanhanget och motivet – vreden – som
framhävs. Berättarens röst ger tydlig distans och ironi åt det Olsson säger,
inte minst genom att han upplyser om att Olsson finner sitt tillstånd »be-
hagligt». Olsson njuter alltså av att plåga Samuel. Olssons yttrande är filt-

. Dorrit Cohn väljer för denna form termen ‘narrated monologue’. Cohn , s. -
, -.





rerat genom berättarens ’medvetande’ och dennes röst klingar med som ett
ackord i bakgrunden. Den direkta diskursen blir här något mindre direkt. I
och med att läsaren inte får hämta andan mellan vreden och exemplet på
vreden blir Olssons replik mer en illustration eller en excerpt än ett direkt
återgivande av vad han faktiskt yttrade. Vid vanlig, markerad, direkt diskurs
tystnar berättarens röst när karaktären börjar tala. Det råder då inget som
helst tvivel om vem som talar och vem som tycker och vem som ser. Men
också motsatsen är här sann: samtidigt som berättaren inkräktar på karaktä-
rens diskurs tränger sig karaktären på och ’kräver utrymme’ för sitt eget ar-
tikulerade synsätt utan att berättaren ’hinner’ upplysa om vem vi lyssnar
till. Detta är paradoxalt och kräver en relativt stor insats av läsaren. Detta
skrivsätt är vanligt genom hela sviten. Berättandet sker inom kapitlen i le-
gato medan det, som vi redan påpekat, mellan kapitlen ofta uppkommer
luckor, hack och klipp. Berättandet består visserligen av »skärvor» men dessa
skärvor blir livfullt beskrivna, ofta i ’ett andetag’ och ändå belysta från flera
håll samtidigt.

Vanligt är också att ingenting annat än innehållet i ett yttrande anger
när en övergång sker mellan tanke och tal eller vice versa, som till exempel i
följande avsnitt där Bolander först tänker och så talar:

Först ska han va så gemen och komsams och så sätter han näsan i vädret...
En skitstövel som Lindfors vet man åtminstone var man har. Ajöken då,
pastorn! (Samuels bok s. )

Låt oss granska ett illustrativt exempel på den här tekniken även ur Samuels
döttrar. Det handlar om när Elin första gången ser Rudolf och vad hon
tänker i sin blixtförälskelse, s. -. Här växlar berättandet oupphörligen
form mellan olika typer av indirekt och direkt diskurs och fri indirekt
diskurs, ofta mitt i ett stycke och mitt i en mening. Ändå ligger perspekti-
vet hela tiden mycket nära Elin; det är hennes känslor, tankar och intryck
som förmedlas till oss på detta mångfacetterade vis. Allt blir ett enda flöde
och frånvaron av förmedlande satser gör att ett intryck av samtidighet upp-
står. I replikskiftet med Nora i vanlig direkt diskurs (Samuels döttrar s. -
) kommer satserna avgränsat efter varandra med ’andningspaus’

 Här talar jag givetvis endast om den diskursiva nivån. På en överordnad nivå finns för-
stås berättaren hela tiden med som den som har satt fram och som citerar karaktärens
diskurs.





emellan, men här, i växlingarna mellan indirekt, fri indirekt och fri direkt
diskurs, finns inga pauser:

Hon stannade till mitt på golvet och bara gapade som en stolla. Herregud,
en så vacker karl! /.../ Det var litet ängslan först i hennes känslor, ty denne
Adonis i finkostym var kraftig och fyrkantigt växt och en liten smula snarlik
Oscar, den drummeln. En vacker karl, ja, herregud så vacker! – men kanske
lite farlig ändå? Såna hade Elin fått nog av för hela sitt liv. Med ängsligt
hjärta bad hon naturen förskona sig och gånge denna karl ifrån mig... (Sa-
muels döttrar s. )
/---/
Den plötsliga, lyckliga oväntade förälskelsen gjorde henne rent snurrig, hon
ville ömsom hoppa jämfota och brista i gråt. Jag måtte väl va galen, gamla
människa, efter allt jag varit med om./.../ Hon la upp korven åt honom och
råkade buffa till honom lite med höften, oj, då, förlåt! Med ömhet såg hon
honom stoppa i sig, duktig pojke som äter ordentligt! (Samuels döttrar s.
)

Perspektiven och rösterna lagras alltså på varandra. Det är samtidigt som Elin
stannar på golvet och gapar, som hon tänker: »Herregud, en så vacker karl!»
Samtidigt som hon är snurrig och vill hoppa och gråta tänker hon: »Jag
måtte väl va galen». Här är det inte så mycket berättaren som lägger sig i
Elins inre monolog, som hennes röst som hela tiden bryter igenom berät-
tardiskursen och gör den till färgad eller fri indirekt diskurs. Det är som
om hennes våldsamma känslor tränger från berättelsens nivå upp på berät-
tandets! På så sätt förstärks också utsagan av utsägelsen.

Den roman som innehåller mest traditionell direkt diskurs med ny rad,
tankstreck och ofta också anföringssats, är Maria ensam. Kanske kan detta
delvis bero på ett inflytande från Hedebysviten. Maria skildras här inte
längre enbart inifrån – som i Kanaans land – och miljö och intrig skildras
inte längre enbart genom Marias ögon. Skildringen har, med andra ord,
blivit något mindre subjektiv än i Kanaans land. Flera röster kommer till
tals. Också i Samuels döttrar finns en hel del traditionell direkt diskurs, sär-
skilt i den senare delen, medan den första halvan innehåller mycket av be-
rättarens summeringar ur ett bakåtblickande perspektiv och alltså inte så
mycket av karaktärtal. I såväl Samuels döttrar som Maria ensam möter flera

 Ja, här ligger det faktiskt närmare det Mieke Bal benämner ‘fri indirekt fokalisation’
eftersom det berättaren återger mer är känslor, upplevelser och synsätt än tankar och tal.
Bal , s. -.





medvetanden. I Samuels döttrar är det dock något mer fri direkt diskurs el-
ler gränsfall mellan denna typ av karaktärtal och vanlig direkt diskurs än i
Maria ensam. Maria ensam är alltså skildrad något mer utifrån än Samuels
döttrar. En av skillnaderna mellan direkt diskurs med tankstreck och fri di-
rekt diskurs är att den typ av tal som saknar markörer blir mindre distinkt
och ’hörbar’, alltså glider närmare karaktärens eget medvetande – blir mer
introvert. Att denna typ är såpass frekvent i sviten betyder alltså också att vi
inte bara möter karaktärernas offentliga sidor, deras persona, utan också de-
ras innersta. Vanlig direkt diskurs återger ett samtal mer utifrån, medan fri
direkt diskurs lämpar sig för intimare samtal och för tanketal. Det är åt-
minstone så som Delblanc använder de båda typerna i Samuelsviten. I Maria
ensam är det alltså betydligt mer av tal än i de övriga tre delarna. I detta tal
kan man se en provkarta på alla McHales typer av karaktärtal.

 I Kanaans land finns, som i Samuels bok, mycket av fri direkt tanke-
diskurs eller gränsfall mellan direkt och fri direkt diskurs. Röstblandningen
är dock, naturligt nog, mindre markerad här, eftersom hela romanen hand-
lar om Marias upplevelser. Skildringen är ömsom en kombination av inre
monolog och berättartal, ömsom enbart berättarens summeringar, ofta in-
färgade av Marias synsätt och upplevelser. Framför allt den första delen av
denna roman innehåller mycket summering, mycket berättartal och nästan
ingen dialog alls. Det karaktärtal som finns här är Marias inre monolog.

 Dessa skillnader delarna emellan kan bland annat förklaras av att Samu-
els döttrar och Maria ensam i högre grad än de andra två är centrerade kring
relationer. Maria ensam handlar ju om hur alla Marias relationer går i kras
eller visar sig bygga på falska föreställningar, så att hon blir mer och mer
medveten om att hon står fullständigt ensam i tillvaron. I Samuels bok och
Kanaans land handlar det mer om ett yttre händelseförlopp och om hur
Samuel respektive Maria erfar, reagerar på och reflekterar kring detta. Re-
lationerna är givetvis viktiga även här, men de står inte på samma sätt i
centrum. Då måste det också påpekas att händelseförloppet är av stor vikt
även i de övriga två delarna, men att fler karaktärer får reagera på det och

 Se till exempel s. -, Maria samtalar med Signe, s -, när Lille-Lars hälsar på, s.
-, svärföräldrarnas besök, s. -, samtalet med Benjamin, s. -, när familjen
Weber samtalar om Märta, baronen och årensningen, s. -, Maria som samtalar
med sin son, s. -, Axel och Fredrik, s. -, Maria och Signe igen.



 

framför allt att det skildras något mer ’objektivt’, eftersom Samuels och
Marias medvetanden inte här dominerar berättandet.

Fri indirekt diskurs är en form för karaktärtal som är ganska svår att
finna i sviten. Det är inte säkert att detta beror på att den inte finns, utan
har snarare att gör med att det ofta är så svårt att fastslå när det handlar om
karaktärtal eller tanketal. Som vi sett är det mycket som inte låter sig fastlå-
sas. Det finns dock en hel del exempel på sådant som skulle kunna vara fri
indirekt diskurs. Låt oss granska ett par av dem för att se hur de är gjorda.

Ändå var det värmande att tala med en människa, att känna en stunds ge-
menskap.
   Gemenskap, ja, visst! Men varför kände han sig då så tom och trött på den
långa vägen tillbaka? Var det bilden av Ahlenius välmående fetma han bar
med sig?
   Feta förkunnare i en svulten värld, när ska kyrkan någonsin befria sig från
den bilden? (Samuels bok s. )

I den första satsen upplyser oss berättaren om hur Samuel kände, efter
stunden med pastor Ahlenius. Den sista är direkt karaktärdiskurs, Samuels
tankar. Men mellanpartiet skulle kunna vara fri indirekt diskurs eller möj-
ligen någon blandform. Samuel skulle ju mycket väl kunna tänka: »Ge-
menskap, ja, visst! Men varför känner jag mig då så trött och tom. Är det
bilden av Ahlenius välmående fetma?» Mindre troligt är att han tänker:
’jag bär med mig’ och det kan knappast vara Samuel som tänker: »på den
långa vägen tillbaka». Detta gör att exemplet framstår som en blandform
där en del av yttrandet är Samuels tankar i berättarens mun, men det finns
också helt andra möjligheter. Det skulle till exempel kunna vara berättaren
som mer eller mindre utifrån kåserar för sin åhörare över Samuels känslor.
Det skulle kunna vara så att berättaren här formulerar det som Samuel
kände men inte för sig själv artikulerade. Det skulle också kunna vara en
ungefärlig återgivning av Samuels funderingar vid tillfället, jämte berätta-
rens inskjutna förtydliganden om att vägen var lång och att han kunde bära
med sig en hel del tankar och reflektioner där. Säkert finns ytterligare
möjliga läsarter. Läsaren tvingas igen att välja eller att acceptera en
mångstämmighet. Även följande stycke ur Maria ensam skulle mycket väl
kunna vara fri indirekt diskurs, men behöver inte nödvändigtvis vara det:

Han vaknade med ett skrik i nattmörkret och samlade sina tankar. Fanns
det en gud därute i mörkret eller tomrum bara? Det var tydligen likgiltigt.





Aftonbön eller inte, tro eller otro, allt var som vanligt, allting sig likt. (Maria
ensam s. )

Klart är här att det väsentliga innehållet i Axels nattliga reflektioner med-
delas, men hurpass mimetisk är diskursen? Kanske skulle Axel kunna arti-
kulera sig ungefär såhär, men det kan också vara berättarens samman-
fattning av en längre tankekedja. Det skulle kunna vara så att Axel inte alls
tänker så här artikulerat, utan att det mer är den känsla och upplevelse han
har som berättaren formulerar i ord. Ofta kan det vara svårt att säkert skilja
mellan fri indirekt diskurs och vad som skulle kunna benämnas ’fri indirekt
fokalisation’, där alltså berättaren för ordet helt och hållet men det är ka-
raktärens känslor, upplevelser, synsätt han ger uttryck åt.

Relativt vanlig i sviten är också en form som erinrar om fri indirekt
diskurs men där ingen tillbakaskiftning av tempus sker, vilket ju brukar an-
ges som ett av de typiska kännemärkena.

Och pojken nickar mycket riktigt och svarar: jo, Erik Gustafsson känner han
gott, det är en vänlig ung man, som aldrig ryter åt småbarn, det händer att
han håller in sin hästskjuts för att vänligt slänga käft med barfotapojkarna på
vägen. Jo, Rävfarmarn minns han och Erik, sonen, men att sonen inte bor
hemma hos sina föräldrar kan han inte förstå. Är det inte plikt på det, att en
son ska bo hemma och arbeta åt sin far? (Maria ensam s. )

Att klassisk fri indirekt diskurs är såpass ovanlig beror framför allt på två
faktorer: dels på att berättandet så ofta försiggår i presens – ’nu’ är ett
mycket vanligt förekommande ord – dels på att framställningen är såpass
scenisk – skeendet utspelar sig här. Det senare hänger samman med första-
person-perspektivet, alltså att berättandet hela tiden ligger ganska nära en
eller annan romankaraktär. Berättaren åtar sig inte så ofta att tala för ka-
raktärerna utan de får mestadels tala för sig själva. Ibland tycks det som om
karaktärerna i berättelsen hade en egen vilja, så att de tränger fram och krä-
ver att få föra sin egen talan och framställa erfarenheter och upplevelser
helt ur sitt eget perspektiv. Delblanc har skapat karaktärer som i hög grad är
självständiga subjekt, vilket omöjliggör en klassisk fri indirekt diskurs.

 Se Bal , s. -.
 Se Rimmon-Kenan , s. - och McHale , s. .





Fokalisation

Vi har nu, med Genettes distinktion, ställt oss frågan: Vem talar – och hur?
Men i berättartalet kan, som vi sett, urskiljas olika perspektiv, olika syn-
vinklar. Det tar, på olika sätt och i högre eller lägre grad, färg av karaktä-
rerna och deras sätt att förnimma och tolka skeendet. I ett av exemplen
från föregående avsnitt blir detta tydligt. På s.  i Samuels bok fäller berät-
taren följande yttrande: »Bonden har eldat upp sig till ett behagligt till-
stånd av harm och rättmätig vrede.» Att det här är berättaren som för ordet
behöver vi inte tvivla på men det är knappast berättarens värdering att Ols-
sons tillstånd är behagligt och att hans vrede är rättmätig. »Behaglig» anger
Olssons känslor och »rättmätig» dennes värdering. Berättaren upplyser inte
omständligt om att så är fallet, utan Olssons synsätt får istället invadera och
infärga själva berättartalet. Vi kan plocka ytterligare ett exempel från
avsnittet ovan, denna gång ur Samuels döttrar: »Hon stannade till mitt på
golvet och bara gapade som en stolla.» (Samuels döttrar s. ) Berättaren
upplyser oss om att Elin stannar till och gapar, så att vi kan se detta framför
oss, men är det berättaren som kallar Elin stolla? Knappast, utan det är
Elins självsyn som uttrycks.

För att så småningom kunna göra reda för de ontologier, gudsbilder och
livssyner som sviten laborerar med, och för den roll de spelar i texthelheten,
måste vi söka göra klart för oss vem som egentligen står för dem . Vi måste
alltså undersöka inte bara vem som talar, utan också vem som ’ser’ – eller
percipierar – i sviten. Detta benämner Genette ’fokalisation’. En annan
vanlig term för ungefär detsamma är ’point of view’ eller ’synvinkel’.

 Genette , s. -. Se även Genette, Nouveau discours du récit, Paris , s. -
.
 Genette menar (Genette , s. ) att hans term är att föredra eftersom fokalisa-
tion handlar om mycket mer än om ‘seende’ men, som Rimmon-Kenan påpekar konno-
terar ju fokalisation i lika hög grad seende, som point of view (Rimmon-Kenan ,
s.). Anledningen att hon själv ändå föredrar att använda Genettes term är att det är en
teknisk term som förhindrar den sammanblandning mellan perspektiv och berättande
som ofta förekommer när termer som point of view eller liknande används, så till exem-
pel hos Wayne Booth (The Rhetoric of Fiction, Chicago ) och Bertil Romberg (Studies
in the Narrative Technique of the First Person Novel, Lund ). Av samma anledning har
jag själv valt att använda den kanske något klumpiga försvenskningen av Genettes term.





Fokalisationen är viktig i Samuelsviten. Berättandet anlägger hela tiden
skiftande perspektiv på det berättade, dels de perspektiv som kommer av de
olika berättarhållningarna och av växlingarna mellan berättartal och karak-
tärtal, vilka vi redan studerat, dels de olika perspektiv som utgörs av olika
fokalisatorer, olika typer av fokalisation och olika slag av fokaliserat ob-
jekt. Rimmon-Kenan skiljer i sin narratologi mellan fokalisation som är
extern i förhållande till berättelsen och sådan som är intern. Extern fokali-
sation ligger närmast berättaren medan intern ligger nära romanens karak-
tärer.

På de första sidorna i Samuels bok kan vi se hur dessa växlingar ser ut.
I det inledande dagbokspartiet är romankaraktären Samuel fokalisator

och samtidigt den som berättar. Som fokalisator är Samuel inriktad på sig
själv och den dag han just genomlevt. Vid en genomgång av alla Samuels
dagboksanteckningar visar det sig att objektet för fokalisationen oftare är
yttre än inre. Han registrerar vad som försiggår i yttre bemärkelse men
mera sällan sina egna reaktioner på detta. Bal menar att sådant är betydel-
sefullt inte minst när det gäller maktstrukturen mellan karaktärerna. O m
en karaktär endast får fokalisera det för alla påtagliga och en annan också
får registrera det icke-påtagliga (perceptible -–non-perceptible) har den senare
möjlighet att bereda läsaren tillträde till sina tankar, känslor och åsikter
medan den förre inte kan förmedla sådant. Läsaren kommer på så sätt
närmare den senare karaktären. I Samuels bok ger Samuels begränsade
fokalisation den extradiegetiske berättaren möjligheten att agera besserwis-

 Mieke Bal – Narratologie. Les instances du rêcit. Essais sur la signification narrative dans
quatres romans modernes, Paris , s. - (obs. att detta är ett helt annat verk än den
senare Narratology. Introduction to the Theory of Narrative) – anser att Genette i sin
genomgång av olika typer av fokalisation har blandat samman två olika anlysnivåer. Han
skiljer inte på fokalisator och fokaliserat, alltså på fokalisationens subjekt och dess objekt.
Rimmon-Kenan gör i sin poetik reda för båda kategorierna (framför allt Rimmon-Kenan
, s. -). Själv tycker jag att man kan behöva en tredje kategori, nämligen själva
den fokaliserande akten – fokalisationssättet, eftersom samma fokalisator kan utföra helt
olika fokaliserande akter vid olika tillfällen.
 Rimmon-Kenan , s.. Chatman tycker inte att point of view är en sämre term än
focalization men han förespråkar två termer: en för berättarens syn: ‘slant’, och en för ge-
stalternas: ‘filter’. Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and
Film, Ithaca & London , s.  ff. Själv har jag inte tyckt mig ha användning för en
sådan distinktion, även om det naturligtvis ligger mycket i att det som sker på två olika
narrativa nivåer är två helt olika saker.
 Bal , s. -.





ser. Men redan här ser vi också exempel på det Bal kallar skilda fokalisa-
tionsnivåer. Här finns två fokalisatorer, en intern och en extern: Samuel
som fokaliserar sig själv och sin dag, samt den extradiegetiske berättaren
som citerar och därigenom också fokaliserar dagboken.

Stycket direkt efter dagboksanteckningen är extern fokalisation genom
den extradiegetiske berättaren. Men hur skall man betrakta bibelcitatet? Är
det Samuels citat eller är det berättaren som citerar för läsaren? Eftersom
satsen efter bibelcitatet är fokaliserad genom Samuel – det är hans tankar –
skulle man kunna förmoda att det är Samuel som står för fokalisationen
också i det föregående och att de Samuels tankar som här anförs då är en
upprepning av vad han just läst. Fokalisator går dock inte här att fastlåsa.

Efter det som definitivt är Samuels tankar, direkt anförda, och alltså fo-
kaliserade genom honom, följer så en sats som är fokaliserad genom berät-
taren: »Samuel sänkte sitt huvud, skamsen.» Berättaren fokaliserar både det
påtagliga och det icke-påtagliga: Samuel som sänker sitt huvud och skam-
känslan. (Samuels bok s. )

Efter detta följer ett långt stycke fokaliserat genom Samuel, hans tankar
(s. ). Så har vi den sats jag ganska utförligt kommenterat ovan: »Om du
bara har kraft, Samuel Eriksson!» Detta är en direkt replik och fokalisator
är densamma som den talande, vem nu det är. Så återgår fokalisationen till
Samuel då hans tankar ytterligare anförs till sidans sista stycke. Här växlar
fokalisationen över till prästgårdspigan Stina. Men hela stycket är inte fo-
kaliserat genom henne. Den del där man ser henne komma gående med
korg på armen är externt fokaliserad genom berättaren, även om det antag-
ligen är hon som känner doften och ser blekheten. Detta senare kan dock
också vara en upplysning av berättaren till läsaren. Märk dock att det inte är
Stina som ser att det är hon som ser. Fokalisationen från början av stycket är
berättarens och Stinas bara vid ordet »honom». Så här fungerar det, enligt
Bal, ofta. Den ena fokalisationen är innesluten i den andra och verbet för
själva fokalisationen är tecknet som anger växlingen. Växlingen sker
alltså vid verbet »såg» – två gånger i samma mening. Första gången är per-
spektivet Stinas bara vid ordet »honom» och »när» blir nästa växlingspunkt.
Andra gången växlas perspektivet över helt till Stina: hennes tankar och

 Ibid. s. -.
 Ibid. s. -.





känslor inför Samuel anförs. Så blir berättaren åter fokalisator i början av
sidan , men fokalisationen blir Samuels från växlingspunkten »pinad». Så
följer Stinas tankar, Stina blir fokalisator, Samuels tankar och Samuel som
fokalisator. Så följer ett stycke som antingen kan vara Samuels eller be-
rättarens eller bådas i en eller annan blandning, det stycke som återknyter
till bibelordet: »Se liljorna på marken!» Förmodligen är bibelorden Samuels
tankar medan det övriga är berättarens information om vad Samuel såg.
Men här finns inga växlingspunkter, inga perceptionsord. Är det Samuel
som uppfattar astrarna som trötta och resignerade och deras fägring som
fåfäng? Är det han som tänker ordet »astrar» och ordet »kajor»? Kanske
skall man läsa detta som att Samuel ser på de blommor som berättaren
meddelar namnet på och de fåglar som berättaren artbestämmer och att
Samuels tankar enbart är själva bibelcitaten. Kanske tänker inte Samuel att
blommorna är resignerade och blommar fåfängt men kanske att det är be-
rättarens tolkning av hans sinnesstämning när han betraktar detta och asso-
cierar till det nyss studerade bibelstället. I så fall skulle man kunna benämna
fokalisationen som dubbel: Samuel fokaliserar blommor, fåglar och bibelord
samtidigt som berättaren fokaliserar Samuels inre och tolkar det. Bal talar
om tolkande fokalisation (interpretive focalization). Läsaren bibringas ett
slags dubbelseende, får två bilder samtidigt och lagda på varandra.

Så här skulle vi kunna fortsätta genom hela texten och se att fokalisato-
rer, fokalisationssätt och fokaliserat objekt oupphörligt växlar. Det som är
intressant är dock att osäkerhet såpass ofta uppstår om hur man skall läsa,
vems fokalisationen egentligen är. Schlomit Rimmon-Kenan säger: »Per-
haps most interesting are those cases where choice between an external and
an internal focalizer is problematic or impossible.» Så är det ofta i Samu-
elsviten, vilket inte bara ger en text som är intressant att analysera utan
också ett läsäventyr. Effekten blir ett både-och som ger utrymme åt två eller

 Ibid. s. .
 Detta skulle också kunna benämnas ‘fri indirekt fokalisation’ i analogi med ‘fri indi-
rekt anföring’ (erlebte Rede). Bal använder termen men, enligt min uppfattning, oegent-
ligt eftersom det ju i fri indirekt anföring handlar om att berättaren omvandlar det som
egentligen är karaktärens tal eller tankar och det således också här skulle vara fråga om
karaktärens perception som berättaren låter närma sig sitt eget seende. I Bals exempel är
det tvärtom, skulle man kunna säga. Där är det berättaren som fokaliserar något som ka-
raktären visserligen skulle kunna percipiera men inte uttryckligen sägs göra.
 Rimmon-Kenan , s. .





flera olika läsarter samtidigt, vilket också betyder att läsaren tvingas att själv
välja läsart(-er). Vi skulle kunna plocka exemplet på detta i stort sett var
som helst. Låt oss se på den första satsen i Maria ensam: »Sålunda hade det
förunnats Maria, att återvända till trygghetens hemvist: efter sin långa
prövotid i främmande land hade hon återbördats till paradiset på jorden.»
(Maria ensam s. ) Här ligger ju perspektivet alldeles tydligt mycket nära
Maria. Det är hennes upplevelse att ha »förunnats» komma tillbaka till
»trygghetens hemvist», hennes upplevelse att tiden i Kanada varit en »prö-
votid» och hennes känsla att nu befinna sig i »paradiset på jorden». Men
hur nära Maria befinner vi oss? Skulle hon själv formulera sig på det här vi-
set? Säkert skulle hon kunna säga och tänka både »förunnats» och »trygg-
het», men är inte »trygghetens hemvist» och »paradiset på jorden» litet för
starka ord? Skulle Maria ’tro sig själv’ om hon använde sådana formule-
ringar? Kanske har vi här att göra med att berättaren klär Marias känslor i
ord som hon visserligen inte skulle ha använt men som bra återger dessa?

Måste vi då inte uppfatta att här också finns en extern fokalisator som ge-
nom att tillhandahålla också ett utifrånperspektiv ger texten en ironisk,
komisk eller till och med tragisk anstrykning – eller allt på en gång!? Är
Sverige och Hedeby verkligen »trygghetens hemvist» och »paradiset på jor-
den» för Maria? Man behöver bara läsa ett litet stycke ytterligare för att
klart förstå att så är det alls inte. På nästa sida läser vi: »Hon ville inte bli
vederlagd i sitt stora beslut, hon ville inte ha fel, det kunde hon inte ut-
härda.» (Maria ensam s. ) Detta ger ju vid handen att Maria i själva verket
tvivlar på att det trygga och paradisiska i hemlandet är en verklighet men
att hon måste tysta dessa tvivel. Texten öppnar alltså omedelbart för flera
läsarter eller en som är mycket mångfacetterad. Så är hela sviten beskaffad.
Låt oss ta ytterligare ett exempel ur Maria ensam:

Men han är ändå bra snäll, min lillebror, som månar om mig och vill ha mig
på Skansen, som vill bjuda mig på bio och på restaurang, ja, visst är han snäll
och vill mig väl, så roligt att få träffas nån gång och få talas vid om gamla
tider...
   Men om han nu är så snäll och allt är så bra, varför kommer då detta svår-
mod över henne, så att hon nästan måste lipa? Maria ensam! Lillebror har
växt ifrån mig, han är alldeles för högt uppsatt och fin för mig, inget har vi
att tala om, till honom kan jag inte förtro mig...

 En liknande berättarhållning finns explicit formulerad i Delblancs Stenfågel, s.  och
Vinteride, s. .





   Men jag borde väl veta hut som inte är tacksam och glad, bio och fin re-
staurang, så mycket som han har att stå i , jag borde väl skämmas ögona ur
mig... (Maria ensam s. )

Det allra mesta här är ju Marias tankar i fri direkt diskurs, men åtminstone
en sats är berättarens och Maria omtalas i tredje person. Varför en sådan in-
skjuten sats mitt i Marias tankar och reflektioner? Är Maria fortfarande
fokalisator här? Är det Maria som undrar varför »detta svårmod» kommer
över henne? Om så vore skulle ju den direkta karaktärdiskursen likaväl ha
kunna fortsätta hela vägen. Är det då berättaren som förnumstigt kommer
in och korrigerar Maria, som vänder sig med en sidokommentar till sin
adressat (narratee) och i en slags samförstånd visar att han minsann förstår
situationen och Marias känslor bättre än vad hon själv gör? Eller är det igen
berättaren som klär en icke-artikulerad känsla i ord? Eller skall vi här se en
blandad fokalisation, extern och intern samtidigt, så att berättaren visserli-
gen demonstrerar Marias känslor, men också låter oss se henne utifrån, litet
på distans, så att det blir tydligt hur hon inte riktigt vågar tillåta sig att
känna och inse det som är uppenbart för läsaren och berättaren? Jag lutar
nog åt det sista men texten fastlåser inte heller här någon läsart.

Exemplen på detta kan mångfaldigas, men låt oss bara granska ett till.
När berättaren säger om Samuel: »Gud har nu slagit hans högmod i stof-
tet» (Samuels bok s. ), vem är då fokalisator och vilket slag av fokalise-
rande akt har vi att göra med? Är fokalisationen extern, så att berättaren
upplyser oss om hur det faktiskt var, och är i så fall den fokaliserande akten
så oändligt övergripande att den till och med har insyn i Guds rådslut? Sä-
ger berättaren med andra ord att det finns en gud som behandlar Samuel på
detta sätt? Eller är det Samuels upplevelse som registreras och Samuel
således fokalisator? Men stycket innan är skildrat med en ganska stor distans
till Samuel. Det är en sammanfattning över var Samuel nu står i tillvaron.
Möjligen skulle de avslutande orden kunna vara fokaliserade genom Sa-
muel: »en ödmjukhet utan gräns», men om han vore så ödmjuk skulle han
inte tänka så och det verkar heller inte riktigt likt honom att göra det. Och
varför skulle hans perspektiv komma in i berättarens summering? Nej, tro-
ligare är att hela det föregående stycket är externt fokaliserat och att det
faktiskt är så att Samuel är mycket ödmjuk. Så varför skall då den nästa sat-
sen plötsligt vara fokaliserad genom Samuel? Den verkar mer som sam-
manfattning av det föregående stycket. Allt i detta stycke kan i ljuset av
Samuels gudstro tolkas på detta sätt. Vi får då en tredje möjlighet, nämli-





gen att berättaren lever sig så in i Samuels trosföreställningar att han ger
uttryck åt den slutsats Samuel borde ha dragit av situationen. Man skulle
också kunna läsa det som att berättaren genom extern fokalisation kommer
med ett förslag till hur det hela kan tolkas. Vilken läsart/vilka läsarter skall
vi välja? Åter och åter ser vi att denna text ger läsaren ett stort eget ansvar.

Växlingarna mellan olika fokalisatorer är också ofta både snabba och täta
och annonseras sällan explicit. Som läsaren själv tvingades söka avgöra vem
som talade eller tänkte måste han/hon också själv sluta sig till vem som ser,
vem som percipierar. Detta är inte enbart ett stilmedel, ett karaktärsdrag
hos texten. Genom att texten framtvingar en läsart som innebär ett stän-
digt prövande av olika perspektiv på det berättade, olika sätt att betrakta och
bedöma, understryks en i texten central tematik: vikten av att inte »ge
namn», inte, som till exempel samhällets företrädare i Samuels bok, katego-
risera en människa och så tro sig vara färdig med henne. Samhället ser en
man som deklasseras, som förvandlas från »pastor Eriksson» till »Mäster
Samuel» till »Tok-Sam», men texten säger alltså, på alla sina nivåer, att det
finns mycket mer att säga om romankaraktären Samuel Eriksson. När Ma-
ria i slutet av Samuels bok läser faderns och broderns efterlämnade anteck-
ningar står det att hon jämför olika bilder av de sina, till exempel den bild
som växer ur Samuels egna anteckningar med den bild som samhället ska-
pat av »Tok-Sam». Namngivandet pressar in människor i färdiga mallar
och gör dem slutligen till det man utnämnt dem till. Vilken bild skall Ma-
ria anamma? Hon väljer att »bejaka livet i tron att dessa två var friskare än
andra» (Samuels bok s. -). Hon väljer alltså att skapa sig en egen bild
utifrån hela det komplexa materialet, en bild av en mångfacetterad männi-
ska och inte en tok och galning, som måste spärras in. Genom att texten är
konstruerad som den är, tvingar den om och om igen läsaren till ett lik-
nande, självständigt ställningstagande.

Maria och Samuel är de stora fokalisatorerna i sviten (bortsett från berät-
taren förstås). Sedan följer Axel, Elin och Cecilia. Därefter Abel och Re-
becka. Så Benjamin och Fredrik. Det finns också små fokalisatorer som bara
har något litet parti var, som till exempel prästgårdspigan Stina, nämnde-
man Olsson, doktor Lundevall, Signe med flera. Vad fokaliserar de centrala
fokalisatorerna? När det gäller Samuel och Maria är det ju i mycket hög
grad fråga om livssyn, gudsbild och ontologi, fråga om reflektion över det
de ser och erfar. Fokalisation genom dessa karaktärer blir ofta långsamt re-
flekterande. De riktar blicken mot det som kan finnas bakom fenomenen i





högre grad än mot fenomenen själva. Det faktum att de båda har försetts
med grubblande och reflekterande personligheter bestämmer ofta fokalisa-
tionens art och föremål. Även när det gäller de övriga centrala karaktärerna
gäller fokalisationen ofta vad som finns bakom den ’verklighet’ de upplever,
alltså hur den kan tolkas på bästa sätt. Det är kring frågan om ’verklighets’-
tolkningen sviten cirklar, hela tiden genom att flera olika röster får komma
till tals och med hjälp av flera olika fokalisatorer och fokalisationssätt.

Mieke Bal menar alltså att också fokalisationens objekt är av central be-
tydelse för maktstrukturen i texten. Jag skulle dock hellre säga att det här
snarare handlar om fokalisationssättet än om fokalisationens objekt. O m
en av karaktärerna får fokalisera med sin inre värld, med sina känslor,
medan en annan enbart fokaliserar med hjälp av sinnena (oftast handlar det
enbart om syn och hörsel, i litteraturens värld tycks lukt, smak och känsel
ligga närmare den inre världen än syn- och hörselsinne) kommer vi ju
närmare den förra. Men också fokalisationens kvantitet – vems fokalisation
som dominerar – är givetvis betydelsefull för maktstrukturen i texten.

Att Maria i Kanaans land och Maria ensam så ofta får agera fokalisator,
och dessutom har befogenhet att fokalisera med hjälp av känslor och upple-
velser i betydligt högre grad än övriga karaktärer, gör givetvis hennes per-
spektiv helt dominerande. Att denna fokalisationens maktstruktur betyder
mycket för vilken karaktär vi skall ’tro mest på’ och sympatisera med kan vi
till exempel se i avsnittet i Maria ensam där Maria besöker sin bror Benja-
min i Stockholm (Maria ensam s. -). Perspektivet är hela tiden Ma-
rias; också där hon varken direkt för ordet eller är fokalisator färgar hennes
känslor av sig på det berättade. Hennes längtan, hennes ensamhet, hennes
besvikelse förmedlas till läsaren i hela avsnittet, trots att hon ofta censurerar
sig själv, medan man däremot inte får veta någonting om hur Benjamin
känner och vilka hans bevekelsegrunder är. Maria har här makten att kräva
läsarens sympatier. Själve berättaren verkar också här stå på Marias sida, som
han alltid solidariserar sig med sina protagonister. Så till exempel i följande
yttrande:

Hon sökte förgäves i brevet den ömhet hon törstade efter, men kärleken gör
under, och hennes kärlek till brodern var utan gräns: snart började hon om-
tolka brevet och läsa in en omtanke som inte fanns. (Maria ensam s. )

 Bal , s. -.





Det skulle kunna vara Maria själv som menar att sökandet är förgäves. Men
det är berättaren som säger att hon omtolkar och läser in och det måste
också vara berättaren som påstår att omtanken inte fanns. Marias uppfatt-
ning blir ju, genom omtolkningen, just att omtanke fanns. Redan här bör-
jar man som läsare alltså luta åt att Benjamin är kylig och utan omtanke.
När man sedan litet längre fram läser följande, blir man, trots att Maria till
stora delar är fokalisator, övertygad om att hennes uppfattning är riktig:

Benjamin såg henne på gatan, men kände tydligen inte igen henne. Han
öppnade porten, tvekade länge och vände sig slutligen, motvilligt. (Maria
ensam s. )

Här får Benjamin enbart fokalisera det yttre, sin syster på gatan, med hjälp
av ett ’yttre’ fokalisationssätt – synsinnets – medan Marias fokalisation
också visar hur hon uppfattar broderns attityd gentemot henne själv – ’inre’
fokalisation. Därmed får hon alltså ett övertag (på berättandets plan; på det
mimetiska planet är hon ju i klart underläge), så att läsaren skall tro på
henne och solidarisera sig med henne.

Auktorisation – fiktionssanning

Vi har nu konstaterat att såväl frågan Vem talar? som frågan Vem ser? ofta
är svåra att säkert besvara. Läsaren ges ett stort mått av frihet att själv välja
och också ett stort ansvar att själv bedöma och ta ställning. Detta är ett
grundläggande drag i Samuelsvitens sätt att skapa betydelser: texten kallar
på en läsare som tar ansvar. Finns då inget säkert i texten, ingen fast mark
för läsaren att stå på? Hur vet man vad som är fiktionssanning, narrativa
fakta, vad som ’verkligen finns och vad som verkligen händer’ i den diege-
tiska världen (dieges i Genettes bemärkelse)? Hur vet läsaren när han skall

 Genette , s.  samt -. På s.  säger han att han med dieges menar detsam-
ma som med termen histoire det vill säga det framberättade narrativa universum. Detta
begrepp – på franska diégèse (se Genette , s. ) – måste skiljas från det grekiska (pla-
tonska) diegesis, vilket, enligt Genette, innebär ungefär ‘telling’ – »récit pur» – i begrepps-
paret telling/showing. Detta behandlar Genette i Genette  på s. , i Genette  på
s. .





tro på en röst eller ta ett perspektiv för det ’rätta’? Hur vet jag när berätta-
ren levererar narrativa fakta och när det handlar om hans egna åsikter eller
om en utsaga som färgats av hans personliga eller någon karaktärs synsätt?
Måste läsaren skapa allting själv eller får han någon vägledning? Félix
Martínez-Bonati säger:

Comprehension of a narrative requires in general – that is whether it is a fic-
tional or a non-fictional narrative – a particular receptivity to the narrator’s
words; we must extend to them a subtle form of fundamental credence
(which does not preclude subsequent reflection, doubts, criticism, or coun-
terproof, as in the case of non-fictional narrative, like historical writing) in
order for the narrative to move forward, to unfold before our eyes, to be-
come the image of a world.

För att en berättelse över huvud taget skall fungera krävs av läsaren alltså en
slags grundläggande tro på berättarens ord. Som Lubomír Dolezel säger, har
berättaren av konvention auktoriteten att konstituera den narrativa
världen. Detta gäller dock främst berättelser med vad han kallar binär
struktur, texter uppbyggda av två typer av talakter: (den anonyme tredjeper-
son-)berättarens och karaktärernas. »The speech act of the anonymous Er-
form narrator carries the authentication authority, while the speech acts of
the narrative agents lack this authority,» säger Dolezel. Authentication
authority väljer Lars-Åke Skalin att översätta auktorisation, en term som du-
ger utmärkt för mina syften. Det slag av talakt som det här är fråga om
är, menar Dolezel, analog med den typ av performativ talakt som förutsät-
ter en viss auktoritet av den som utför akten för att den skall ha effekt.

För att frasen: »Härmed förklarar jag er för man och hustru» skall ha av-
sedd kraft krävs bland annat att den framsägs av en auktoriserad vigselför-
rättare. Enligt genrekonventionerna har, i berättelser med binär struktur,

 Martínez-Bonati , s. .
 Lubomír Dolezel, »Truth and Authenticity in Narrative», Poetics Today :  (), s.
-. Se också Dolezel, »Mimesis and Possible Worlds», Poetics Today, :  (), s.
.
 Dolezel , s. -.
 Ibid. s. .
 Lars-Åke Skalin, Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska
språkspelet, Uppsala , s. -.
 Om performativa talakter se J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford ,
till exempel s. -.





endast tredjepersonberättaren auktoriteten att framsäga den narrativa värl-
den – diegesen. Läsaren kan alltså ’lita på’ vad berättaren säger medan det
som karaktärerna säger måste prövas mot berättarutsagorna. Som
Martínez-Bonati påpekar är det också viktigt att skilja på de olika skikten i
berättartalet. Det grundläggande skiktet, det som framsäger det narrativa
universum, benämner Martínez-Bonati berättarens mimetiska diskurs, alltså
de narrativa och/eller deskriptiva utsagorna till skillnad från sådant som
aforismer, åsikter, tolkningar, generaliseringar etc. De senare skapar
ingen bild av en värld utan istället en bild av berättaren själv, dennes ’per-
sonlighet’. Den mimetiska diskursen är, med Skalins term, auktoriserad,
vilket inte är fallet med berättarens övriga utsagor och alltså inte heller
med karaktärernas. Dessa olika skikt kan återfinnas i en och samma sats.

I andra typer av berättelser än de binära blir det betydligt mer komplice-
rat. Vi måste till exempel räkna med en graderad auktorisation när vi har
att göra med en tredjepersonberättare som mer eller mindre konsekvent lå-
ter sin berättelse fokaliseras genom en eller annan karaktär. Likaså är den
narrativa världen bara relativt auktoriserad när vi har att göra med första-
personberättande. Jagberättaren måste vinna sin auktorisationskraft – de
vägar som här står till buds är framför allt att erkänna sitt begränsade ve-
tande samt att ange sina källor – medan tredjepersonberättaren har den av
konvention. På liknande sätt fungerar det, anser jag, då vi har att göra
med en dokumentaristiskt eller fiktivt dokumentaristiskt inriktad berät-
tare, eftersom denne framstår som en person med ett begränsat vetande, en
som forskar efter sanningen. Men det finns också, enligt Dolezel, berättel-
ser utan auktorisationsfunktion. Berättaren berövas denna till exempel ge-
nom att vara ’inkonsekvent’ i sina utsagor så att trovärdigheten undergrävs
eller genom att han får inta en ironisk attityd gentemot den egna auktori-
sationsfunktionen så att berättandet förvandlas till en icke-bindande lek:

We are presented with fictional worlds whose existence is ambiguous, pro-
blematic, indefinite. These worlds are neither authentic, nor non-authentic,

 Martínez-Bonati , s. , -.
 Ibid. s. .
 Dolezel , s. -. Även Dolezel , s. -. Till detta återkommer jag i ana-
lysen av Änkan, som ju är berättad i första person.
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but create an indeterminate space between fictional existence and fictional
non-existence.

Dolezel menar att modern litteratur ofta odlar ett »performativt misslyck-
ande». Den performativa auktorisationsakten utförs inte med seriöst syfte.
Detta är till exempel fallet när berättaren rör sig fritt mellan första och
tredjepersonberättande, byter stil under sitt berättande eller byter från en
allvetande till en begränsat vetande position under berättelsens gång, som
är fallet i den ryska skazen. Ett annat fall av icke seriös auktorisation före-
kommer i så kallad metafiktion där alla fiktionsskapande akter och särskilt
då auktorisationsakten utövas ’öppet’. Därmed avslöjas grunden för aukto-
risationsfunktionen som enbart en konvention.

Auktorisationen i Samuelsviten

Hur förhåller det sig då med auktorisationen i Samuelsviten? Frågan är
inte alldeles lätt att svara på eftersom berättaren ju titt och tätt ändrar
skepnad och karaktär, prövar olika roller och olika funktioner. Men vi har
sett att dessa roller kan sammanfattas i tre huvudtyper, som vi ovan be-
nämnt ’allvetaren’, ’kåsören’ och ’dokumentaristen’. Alla framträder som –
i stort sett – anonyma tredjepersonberättare (med undantag för den enda
gång då ’dokumentaristen’ explicit framstår som Marias son) även om inte
alla är lika osynliga. De är också alla, med Genettes termer, ’extradiegetiska’
och ’heterodiegetiska’: de är första gradens berättare – icke-berättade berät-
tare – som berättar en berättelse i vilken de inte själva ingår. Vi ser alltså

 Ibid. s. .
 Dolezel , s. -.
 Genette , s. . Se även Genette , s. -, där han förtydligar betydelsen
hos de båda termerna: att det i det första fallet – intradiegetisk/extradiegetisk – handlar
om nivå, medan det i det andra fallet – homodiegetisk/heterodiegetisk – handlar om
person. När det gäller dessa kategorier i Samuelsviten uppstår dock ett litet frågetecken,
då berättaren vid ett tillfälle i Samuels bok framstår som Marias son, Axel, vilken ju ingår
som berättad karaktär i svitens två senare delar. Skulle berättaren då kunna anges som
homodiegetisk? Knappast, eftersom han aldrig under rollen av Axel berättar om sig själv,
utan i Kanaans land och Maria ensam framstår som helt skild från diegesen och berättar
om Axel Weber i tredje person och med ganska stor distans, då perspektivet för det
mesta är Marias. Inte heller Hedebysvitens berättare – jag avser huvudberättaren, inte
kontraberättarna mon cousin och Oscar Hesekiel – kan för övrigt benämnas homodiege-
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att vi, även om vi har att göra med tre olika berättartyper, ändå hela tiden
har att göra med den binära texttypen. Detta borde då ge en berättare som
har befogenhet att konstituera den diegetiska världen och vars ’mimetiska
utsagor’ äger auktorisation. Men eftersom berättaren stundtals framstår
som en forskare och dokumentarist försvagas auktorisationen, ifrågasätts
och måste därför – åtminstone stundtals – ’vinnas’ på samma sätt som om vi
haft att göra med en homodiegetisk jagberättare.

Nu uppstår frågan om vilken av de tre berättarhållningarna som är ’star-
kast’, vilken som kan sägas dominera. Om allvetaren och kåsören dominerar
över dokumentaristen borde vi få auktoriserade utsagor i tillräcklig mängd
för att en fast grund av narrativa fakta skall byggas upp – om det nu inte
skulle visa sig att det finns ett tillräckligt starkt ifrågasättande av auk-
torisationsfunktionen för att vi skall ha att göra med en berättelse utan
auktorisation. Låt oss alltså först söka utröna vilken berättartyp som domi-
nerar och om denna gör det i tillräcklig grad för att vi skall ’tro’ på honom.

I svitens inledande avsnitt möter vi en allvetare som är informerad om
alla slags detaljer. Han känner till Samuels tankar och känslor, han vet
namnet på prästgårdspigan, han vet vilka äpplen hon bär i korgen. Han vet
bättre vad som är sant och vad som inte är det än dokumentet, Samuels
dagbok, och kan därför fylla ut och rätta. Han sätter fram dagbokscitaten
och säger samtidigt ungefär: ’Så här skrev Samuel, men så här var det i själva
verket.’ Är detta auktoriserat eller är berättelsen konstruerad så att man
skall ifrågasätta detta vetande? Finns det anledning att fråga om
prästgårdspigan Stina ’verkligen’ bar på en korg med äpplen och om dessa
äpplen verkligen var astrakaner eller om de i själva verket var Gravensteiner
eller Ingrid Marie? Och finns det anledning att betvivla att Stina verkligen
kände ömkan och förargelse och att Samuel pinades av en känsla av för-
summelse? Knappast på det här stadiet eller den här nivån. Berättaren är
här auktoriserad att börja bygga upp diegesen, framsäga en (möjlig) värld
som läsaren kallas att ’tro på’. Vi har alltså med fiktionssanning att göra. Å
andra sidan är även dokumentärfiktionen igångsatt via dagbokscitaten och
det är alltså också möjligt att realisera berättaren som en forskare och gis-
sare, en som gör sig föreställningar om hur det kan ha gått till, söker rekon-

tisk eftersom ett så tydligt avstånd upprättas mellan berättaren Axel Weber som vuxen
och karaktären Axel Weber som barn. Berättaren säger aldrig ‘jag’ om barnet Axel och
förhåller sig aldrig som om denne var samma person som han själv.





struera ett möjligt händelseförlopp och en möjlig karaktär – Samuel
Eriksson. Detta innebär en viss relativisering av det berättade. Allvetaren
går ju inte ihop med denna fiktion. Den som besitter ett så djupt och
grundligt vetande behöver alls inte forska, gissa, säga »kanske». Dessa båda
berättarbilder finns redan från början sida vid sida. Jag vill ändå mena att
allvetaren på det här stadiet talar starkare. Gjorde han inte det skulle ingen
värld konstitueras och vi skulle inte längre kunna kalla Samuelsviten i nå-
gon mening realistisk. Till övertygelsen om att allvetarens tal är fiktions-
sanning bidrar också åskådligheten, den påtagliga realismen i de bilder som
denne förmedlar av miljö, karaktärer och händelseförlopp. Men gissaren,
dokumentaristen finns med som ett irriterande korrektiv, en annan diskurs
under den dominerande som försvagar allvetarens auktoritet – dock än så
länge obetydligt. Dokumentärfiktionen för också in ett metafiktivt drag i
berättelsen redan från början: fiktionen framstår som fiktion, som gjord, ef-
tersom det tycks orimligt att en som forskar i och sätter fram dokument
skulle kunna känna till så här mycket utöver vad dokumenten ger. Vi har
alltså att göra med en berättare som upprättar två nivåer i sin berättelse; all-
vetarens diegesbyggande berättelse finns innesluten i dokumentaristens
tentativa och genom metafiktionen smått ironiska. En värld skapas, men
ifrågasätts samtidigt. På detta sätt problematiseras också romansvitens eget
projekt. Problemet ’att framsäga en roman’ diskuteras på själva berättandets
nivå, liksom också vårt förhållande till det vi benämner ’historisk verklig-
het’.

 Också i de två senare delarna i Samuels bok dominerar den auktoriserade
tredjepersonberättaren. Men dokumentaristen får då och då ta över för att
ifrågasätta den bild som byggs upp och påminna om att det berättade inte är
verkligt utan enbart en möjlig verklighet – inte sant, men kanske sanno-
likt. Tydligast och mest påträngande framträder han i fotografikapitlet
(s. -), när han framstår som Marias son som intervjuar sin mor (s.
), genom de infogade ’dokumenten’ samt i och genom det återkom-
mande minnesperspektivet, men är man uppmärksam kan man urskilja
hans ifrågasättande motdiskurs både här och där. I Kanaans land är det ute-
slutande genom minnesperspektivet vi blir påminda om att vi eventuellt

 Se även – förstås – Aristoteles’ resonemang om skillnaden mellan historieskrivaren och
diktaren i Om diktkonsten, Göteborg , s. -.





kan ha med en mindre informerad källa att göra, men detta är å andra si-
dan starkt framträdande. I Samuels döttrar skymtar dokumentaristen bara
som hastigast på ett fåtal ställen, minnesperspektivet någon gång, som på s.
 och , och framsatta dokument på s. -. I Maria ensam finns, som
vi sett, minnesperspektivet i egentlig mening bara på ett enda ställe (s. -
) eftersom det andra är ett minne ur dödens perspektiv (s. ). Här är
berättarens vetande alltså inte begränsat utan tvärt om utvidgat intill
gränslöshet. Några dokument finns inte heller i Maria ensam. Att det do-
kumentaristiska perspektivet försvagas kan understödja bilden av berättaren
som Axel Weber: när han har egna minnen att tillgå behövs inga doku-
ment och ingen forskning.

Emellertid ser vi att den auktoriserade, diegesskapande tredjepersonbe-
rättaren i skepnad av allvetaren (eller kåsören) alldeles tydligt är den domi-
nerande i sviten och att ett verkligt starkt ifrågasättande av hans position
utifrån en dokumentaristisk egentligen bara sker i Samuels bok och i viss
mån också i Kanaans land. I de övriga delarna försvagas denna position bara
tillfälligt på några få ställen. Detta måste dock ändå anses tillräckligt för att
man som läsare ofta skall inta en dubbel attityd till stoffet. ’Tron’ är delvis
undergrävd. Auktorisationsakten verkar inte utföras med ett hundrapro-
centigt »seriöst syfte». Vi har ju också sett flera exempel på att auktorisa-
tionsakten utövas »öppet», genom det metafiktiva inslaget, eller att en
ironisk attityd intas gentemot den egna auktorisationsakten så att den för-
vandlas i en icke bindande lek (till exempel Samuels bok s. , Samuels dött-
rar s. ). Sådant händer dock bara då och då. Auktorisationen sker för
det mesta på ett alldeles normalt sätt, så att läsaren långa stunder invaggas i
tron att han eller hon har en stabil grund att stå på. Jag skulle alltså vilja
kategorisera Samuelsviten som en berättelse med auktoriserad huvud-
diskurs, men med en motdiskurs som stundtals starkt ifrågasätter denna
auktorisation.

 Se även Dolezel , s. -.





Vilka utsagor är auktoriserade?

I själva huvuddiskursen måste vi också skilja mellan ett auktoriserat och ett
icke-auktoriserat eller endast relativt auktoriserat skikt. Till det icke- eller
relativt auktoriserade hör förutom berättarens egna idiosynkrasier också det
som är fokaliserat genom karaktärerna. Till den senare kategorin hör, som
vi sett, en mycket stor del av berättarens diskurs. Ytterligare komplicerat blir
det därigenom att man inte alltid kan vara säker på vem som är fokalisator.
Ofta förekommer en typ av blandad fokalisation, där perspektivet verkar
vara samtidigt berättarens och någon karaktärs. Detsamma gäller ju om be-
rättartal kontra karaktärtal: man får kanske då och då realisera en utsaga
som samtidigt berättarens och en karaktärs, läsa den som obestämt an-
tingen-eller eller välja själv.

 Vilka delar av berättarens diskurs kan då sägas vara auktoriserad? Vi har
sett att vår berättare inte är särskilt angelägen att ’gömma sig’ utan att han
ganska ofta tar skepnad av en kåsör som har både »ansikte och åsikter».
Dessa kommentarer, generaliseringar och tolkningar tillhör, som vi sett,
inte den auktoriserade diskursen – med Martínez-Bonatis term, den mim-
etiska i basen – och är inte till för att ge en bild av en diegetisk värld utan
mer för att ge en bild av berättarens egen ’person’. De riktar sig ofta också
till en tänkt läsare/åhörare, som kallas att jämföra med sin egen värld.
Denne är dock inte den verklige läsaren utan en av berättaren ’tänkt’ och
tydligt tilltalad publik, på samma nivå som berättaren själv – en »narratee».
Denna typ av berättartal placerar sig på så vis på ett överordnat plan i för-
hållande till den auktoriserade, diegesbyggande, ’mimetiska’ diskursen. Går
vi ytterligare ett steg upp i textens hierarkier riktar sig dessa yttranden också
via den implicerade författaren till en implicerad läsare – en roll som den
verklige läsaren har att välja mellan att ikläda sig och att icke ikläda sig.
Dessa textfunktioner opererar på den pragmatiska nivå där hela texten läses
som ett yttrande från någon till någon om något.

Som vi sett kan auktoriserat och idiosynkratiskt finnas sida vid sida till
och med i samma sats. Hur skiljer vi då på de båda skikten? Ibland är det ju
alldeles tydligt att vi har med värdering, tolkning, generalisering eller dy-
likt att göra, men så är det inte alltid. Hur skiljer vi mellan ’subjektivt’ och

 Martinez-Bonati , s. .





’objektivt’, åsikt och narrativa fakta? Som vi också sett är yttranden som
gäller yttre fakta auktoriserade och diegeskonstituerande när det inte är
dokumentaristen som fäller yttrandet och när fokalisationen inte ligger
hos någon av karaktärerna. Om berättaren säger att Samuel mumlade och
bockade och baklänges gick ut ur pastor Gadds sovrum (Samuels bok s. ), då
är det fiktionssanning. Men hur förhåller det sig med metaforerna som
används? Såg Samuel ’verkligen’ ut som »en förskräckt hovman hos någon
infernalisk potentat»? Ibland är denna typ av påträngande och för sam-
manhanget helt främmande metaforer uppenbarligen karaktärernas egna,
som när Samuel alldeles före det citerade stycket tycker att Gadd ser ut som
ett ludet troll, men när metaforen inte går ihop med någon karaktär och
den är av det här slaget betyder den inte att Samuel ’faktiskt’ såg ut som en
hovman utan att berättaren – den påtaglige, muntliga berättartypen, kåsö-
ren – själv ’väljer’ att åskådliggöra Samuels rörelser ut ur rummet på det här
sättet. Samtidigt blir berättaren själv därigenom märkbar. Yttrandet är
alltså inte auktoriserat. På liknande sätt förhåller det sig med metaforen på
s. : »Andens duva föll ner i den jordiska leråkern». Det är inte Samuels
metafor utan berättarens. Det liknar inte Samuel att tänka så. Auktoriserat
är att Samuel överfölls av ekonomiska bekymmer men liknelsen är en tolk-
ning som berättaren lägger på skeendet, för att åskådliggöra Samuels känsla
och sinnesstämning. Men berättarens egen ’röst’ och ’personlighet’ fram-
träder också därigenom. Berättaren är en person som roar sig och sina åhö-
rare/läsare med slagfärdiga metaforer. Här måste man alltså från sats till
sats avgöra om yttrandet är karaktär- eller berättarfokaliserat samt om ytt-
randet är ’fakta’ eller ’tolkning’ för att veta om det är auktoriserat eller ej.
Ofta är detta enkelt och oproblematiskt. Ibland kan vi emellertid inte veta
säkert och får då själva välja hur vi vill realisera ett yttrande: som berättar-
eller karaktärfokaliserat eller bådadera samtidigt, som auktoriserat, icke-
auktioriserat eller både-och.

På ungefär samma sätt förhåller det sig när det gäller vad som meddelas
om karaktärernas inre, tankar, känslor och bevekelsegrunder etc. När berät-
taren säger att Gadds husmamsell applicerat blodiglar på pastorn för att
hon var rädd för ett slaganfall, är det ett auktoriserat yttrande. Vi behöver
inte misstro berättarens insyn i mamsellens bevekelsegrunder. Men strax
därpå säger berättaren att Gadd »log ett liderligt leende och blinkade listigt
mellan två iglar» (Samuels bok s. ). Stilen är så påtagligt utstickande och
skiljer sig så tydligt från Samuels eget sätt att tänka (Samuels egna tankar





om Gadd redovisas i stycket efter det citerade) att den som – fiktivt förstås –
ligger bakom yttrandet blir synlig också på detta sätt. Vi har alltså inte här
med ett auktoriserat yttrande att göra utan med en tolkning. Samman-
hanget klargör oftast när berättarens yttranden om karaktärernas inre är
auktoriserat och när det är idiosynkratiskt. Men på detta område uppstår
ytterligare ett fält för tvekan i och med att människans »namnlöshet» och
principiella oåtkomlighet så ofta kommenteras på den tematiska nivån, i
och med att olika perspektiv på romankaraktärerna redovisas, som till ex-
empel i »Två bilder: I» och »Två bilder: II» (Samuels bok s. -), samt i
och med att dokumentaristens diskurs då och då får framställa karaktärerna
som ’möjliga’ karaktärer.

Berättarutsagor om ’Gud’ och tillvarons beskaffenhet eller om övernatur-
liga ting kan vi inte hänföra till kategorin ’mimetiska utsagor’, eftersom vi
har att göra med en i långa stycken ’realistisk’ text där en guds existens inte
förutsätts. Är då denna typ av utsagor ett utslag av kåsörens egna idiosyn-
krasier, uttryck för den fiktiva karaktären ’berättarens’ livsåskådning som en
bland många? Vi skall granska hans sätt att uttrycka sig i dessa frågor för att
söka ett svar på det.

För det första kan vi konstatera att de fyra romanerna skiljer sig en hel
del när det gäller yttranden av denna typ. I Kanaans land och Maria ensam
förekommer de nästan inte alls. Svitens berättare är tydligen så ’empatisk’
att han agerar ’troende’ när han berättar om troende karaktärer men han
’sekulariseras’ också tillsammans med dem. I de två senare delarna talar
han följaktligen mer om den blinda naturen eller slumpen eller berättar
helt enkelt om ett yttre skeende utan att söka några transcendenta förklar-
ingar och tolkningar. Skillnaden beror förstås också på att Maria så ofta får
agera fokalisator och att berättandet i övrigt hela tiden ligger mycket nära
hennes person och upplevelser. Maria får artikulera sin gudsbild, sin onto-
logiska uppfattning och sin kamp med dessa. I Samuels döttrar däremot fö-
rekommer en hel del yttranden om Gud, om tillvarons grundläggande

 I »Bibliskt, klassiskt, sant» säger Delblanc: »Man måste gå in i och underordna sig
dessa människor, återskapa deras religiösa idéer, hur mycket man sedan må kalla sig ag-
nostiker eller ateist. Det som är sant för fiktionsgestalten måste åtminstone i skrivandets
ögonblick vara sant också för diktaren. Redan i produktionsledet gäller lagen om ‘suspen-
sion of disbelief’.» (s. )



 

beskaffenhet och om övernaturliga ting lagda i berättarens mun. I Samuels
bok är de talrika.

För det mesta kan man hänföra dessa yttranden till kategorin karaktär-
fokaliserade yttranden eller till någon typ av inlevande framställning. Så är
det alltid i Kanaans land, nästan alltid i Maria ensam och ofta också i de två
första delarna i sviten. Några exempel, det första från Kanaans land:

Och hon pinades ibland av sin svaghet och genstörtighet mot Guds vilja.
Varför kunde hon inte trivas bland dessa strävsamma och stolta människor,
som så tappert uthärdade alla vedermödor? Varför skulle just hon vara för-
mer eller annorlunda än andra? Och har inte alla människor bemödat sig för
att få henne att trivas, alla från den stolta Vigdis till den snälla och slarviga
Evelyn McCarthy? Alla vill ta vänligt emot henne, alla öppnar sin famn,
men Maria bara vänder sig bort och längtar hem till det gamla landet. Så är
hon en gudlös och otacksam kvinna. (Kanaans land s. )

Är det narrativa fakta att Maria är gudlös, otacksam och genstörtig mot
Guds vilja? Naturligtvis inte. Är det berättarens åsikt? Nej, det står ju att
det är Maria som pinas av sin genstörtighet så när vi läser att Maria är gud-
lös och otacksam betyder det i själva verket att hon är det i sina egna ögon.
Berättaren använder sig här av fri indirekt diskurs och av den gränsform jag
tidigare pekat på, där tempus inte tillbakaskiftas, när han redogör för hur
Maria grubblar över sig själv.

Nästa exempel hämtar jag från Samuels döttrar. Efter ett replikskifte
mellan Elin och Cecilia läser vi följande:

Ja, Gud har många att hjälpa, och ibland är han långt, långt borta, osynlig
för vår blick och döv för våra böner. Även en midsommarnatt, då himlen
står klar och öppen, kan han vara osynlig och döv och stum. Därom kunde
Elin berätta, om det bara var någon annan än Cecilia hon talade med. (Sa-
muels döttrar s. )

Inte heller här har vi att göra med berättarens egna åsikter om hurdan en
eventuell Gud är utan han ger röst åt det som Elin tänker och tycker. Även
om ’rösten’ är berättarens – ’kåsörens’ – och formuleringarna är berättarens,
är fokalisationen Elins. Ändå vill jag mena att denna typ av yttrande, efter-
som det ligger i berättarens mun och därigenom tar ett litet steg bakåt från
den skildrade karaktären – särskilt om man ser det i förhållande till den
omgivande diskursen som ligger betydligt närmare karaktärerna och särskilt
Elin – blir något mer uppfordrande för läsaren än om det legat närmare





karaktären. En misstanke om att berättaren kan ha goda skäl för sin empati
smyger sig in i läsarten. Kanske ’tycker’ berättaren verkligen att Elins
tolkning verkar ha fog för sig. Yttrandet dras en bit närmare berättarens
och hans narratees överordnade nivå. Man kan realisera det som ett sätt att
testa ett synsätt på läsaren och mana denne att ta ställning. Kanske säger
berättaren implicit något i den här stilen: ’Så här upplevde Elin det och den
tolkningen kan kanske verka ha visst fog för sig. Eller?’

På liknande sätt förhåller det sig också när berättaren upplyser oss om att
Gud hörde bön (Samuels bok s. ) eller att han inte gjorde det (Samuels
döttrar s. , Kanaans land s. ), att »den grymme guden är allsmäktigt
stark» (Samuels bok s. ) eller att Rudolf är en furste »i den värld där Gud
råder» (Samuels döttrar s. ). Exemplen kan mångfaldigas.

Stundtals yttrar sig berättaren dock på ett sätt som tycks svårt att alls för-
lika med någon karaktärs syn- och tänkesätt:

Han satt i tankar, formlöst böljande som rök, hans vilja var förlamad, golv-
uret tickade overkligt, tiden gick. Utan att ens vara medveten om det ifrå-
gasatte han hädiskt Guds rättvisa. (Samuels bok s. )

Samuel är här inte ens riktigt medveten om att han faktiskt ifrågasätter
Guds rättvisa. För vem är då Samuels tankar ’hädiska’? Att detta inte kan
vara narrativa fakta har vi redan konstaterat. Kan det då vara berättarper-
sonens ’åsikt’? Det skulle inte stämma med det dogmkritiska perspektiv som
varit tydligt i berättelsen hittills. Det verkar inte likt berättaren att påstå att
ifrågasättande är hädiskt. Det handlar alltså här om en typ av inlevande
framställning. Om Samuel varit medveten om vad han tänkte hade han
själv kallat det hädiskt. Det hade också av kyrkan benämnts så. Man skulle
kunna säga att ordet är omgivet av osynliga citationstecken. Men
textekonomin i Samuelsviten är, som vi konstaterat, ofta sådan att varken
talare eller fokalisator anges, vilket tvingar läsaren att realisera olika per-
spektiv samtidigt och stundtals också själv bestämma hur han/hon väljer att
läsa ett ord som det citerade. Hade citationstecknet varit utsatt kring ordet
’hädiskt’ hade en ironisk distans tydligt markerats. Läsaren hade då tilldelats
en mindre självständig roll. Han hade bara fått i uppgift att gå in i en ’fär-
dig’, distanserad och kritisk läsart. Men så är inte den här texten konstrue-
rad. Genom att läsaren själv får ansvara för citationstecknet och kritiken
blir den senare så mycket starkare. Berättarsättet är majevtiskt. Ytterligare
ett exempel på detta kan hämtas ur Samuels döttrar:





Cecilia har fått glasögon av sina barn. Elin tog hand om receptet som Lin-
deberg skrev ut, och sedan lurade hon på Benjamin sin stora, finurliga idé:
de skulle gemensamt köpa glasögon åt mamma. Elin stod för pengarna,
hopsparda av piglönen, och Benjamin gick till optiker när han ändå var i
Kristinehamn för mejeriföreningen. Så enkelt är det, vad än Cecilia må tro.
Barnens omsorg och ömhet har givit Cecilia synen åter, däremot inte ett
Herrens mirakel. Det goda som sker måste vi själva skapa ur intet. (Samuels
döttrar s. )

Detta är en replik på Cecilias tankar om att hennes nya synförmåga är ett
Herrens mirakel. Nej, säger berättaren, det är det inte, utan det är bara bar-
nens vanliga, mänskliga omsorg om sin mor som givit Cecilia synen åter.
Men är detta berättarens åsikt? Är det berättaren som förnumstigt kliver
över tröskeln till sin berättade värld för att tillrättavisa Cecilia eller är det
berättaren som vill upplysa sin åhörare (narratee) om att Cecilia faktiskt
hade fel om Herrens mirakel? Riktar sig i så fall den sista meningen i det
citerade stycket till åhöraren, så att vi-et befinner sig en nivå över de berät-
tade karaktärerna och Cecilia och hennes barn således blir exempla? Ja, så
kan man definitivt läsa detta. Men som jag ser det kan detta också vara en
typ av inlevande framställning. Om Cecilia hade sagt högt det hon tänker
om Herrens mirakel hade Elin till exempel kunnat fälla ett yttrande i stil
med det berättaren säger här. Berättaren lever sig in i Elins sätt att uppfatta
tillvaron. Detta är dock inte utsagt, vilket gör att läsaren har full frihet att
realisera exemplet på det ena eller andra sättet eller på båda. Och eftersom
berättaren ibland verkar just så här förnumstig och använder sina berättade
karaktärer som exempla är det inte främmande att realisera detta även som
en berättarens egen ’åsikt’. Däremot är det ju alls icke nödvändigt att ’tro’
honom eller att hålla med om det han säger när han i så fall yttrar sig om
’vår värld’ (här menar jag förstås inte den så kallade verkligheten utan en
värld som berättaren delar med sin likaledes fiktiva narratee men som står i
en nära förbindelse med den verklige läsarens värld eftersom vi-et, uppfattat
som utåtriktat, vill dra in också läsaren i sin krets).

Så här ser det ofta ut när berättaren talar om Gud eller om övernaturliga
ting. Det kan vara fråga om olika typer av inlevande framställning, om be-
rättarens ’åsikt’ eller om båda delarna. Så till exempel i Samuels döttrar när
berättaren säger att »Guds gåvor» till Samuels barn ofta var till prövning
(Samuels döttrar s. ), är det knappast berättaren som menar att det finns
en Gud som givit Elin kärlek till mannen som en gåva, utan det är så som





familjen skulle ha kunnat formulera sig om sina upplevelser. Likaså i Ka-
naans land där berättaren säger att det var Guds vilja att duchoboretser och
andra som utvandrat till Sydamerika skulle dö av farsoter och krig (Kana-
ans land s. ), är det ett sätt att leva sig in i dessa människors eget sätt att
resonera inför tillvarons vedervärdigheter. Och ändå kan man stundtals
också höra en röst som säger: ’Om man tror på en sådan Gud som dessa
människor, en allsmäktig Gud, måste konsekvensen av den verklighet de
upplever vara denna, att det faktiskt är Guds vilja att de skall dö hoptals av
farsoter och annat elände.’ Observera också att om berättaren istället hade
sagt att ’om duchoboretserna hade yttrat sig om detta hade de säkert sagt att
det måste vara guds vilja’, hade utsagan inte alls fått samma starka effekt.
Genom att han kastar yttrandet om Guds vilja i ansiktet på läsaren utan
förmedling kallas läsaren att själv reagera, själv skapa en protest mot detta
slag av gudsbild.

Ställen som liknar detta, alltså där berättaren verkar yttra sig om Guds
vilja eller mening, finns också till exempel i Samuels bok s.  och  och
Maria ensam s. . Om alla dessa ställen gäller, att det som framställs som
Guds vilja samtidigt framstår som fullständigt oacceptabelt och grymt.
Texten är alltså konstruerad så att läsaren måste sluta sig till, att om det
finns en gud som är allsmäktig, så är denne grym och oacceptabel.

Denne gud framställs vid några tillfällen som en ondsint katt som leker
med den stackars människan för att se hur mycket hon tål innan hon går
under helt:

Ja, så är det – Gud har nu en gång föresatt sig, att finna ut hur mycket för-
ödmjukelse en människa tål. Gud är en stor katt. Den evige leker och leker
med den lidande människan, som en stor katt med en råtta. Gud leker nu
med Samuel Erikssson, och Han finner ut att den olycklige inte tål särskilt
mycket. Han bryter samman ganska snart, han blir sjuk, förgiftad, förvir-
rad. Han uthärdar inte Guds hårdhänta lekar, han bryter samman ganska
snart och vandrar in i nattens rike. (Samuels bok s. )

Detta yttrande är inte fokaliserat genom någon karaktär. Det är helt och
hållet berättarens egen utsaga. Och berättaren säger självsäkert att »så är
det». Ändå kan vi inte uppfatta detta som ett auktoriserat yttrande. Vi bi-
bringas inte uppfattningen att det är fiktionssanning att det finns en sådan
kattgud, att den diegetiska världen är konstruerad på ett sådant sätt att
denne kattgud ’existerar’ inom den. Hur skall man då läsa detta? Ett sätt är
att se det som att berättaren drar ut de yttersta konsekvenserna av en upp-





fattning som om och om igen framstår som absurd, nämligen den kyrkliga
dogmen – explicit kritiserad av Maria i Maria ensam s.  – att det finns en
gud som är allsmäktig, allorsaklig och alltverkande. Om detta är sant, säger
berättaren underförstått, då måste det förhålla sig på det här sättet, då kan
han inte vara god utan måste vara ond – eller indifferent. Det handlar om
en art rollprosa. Här prövar alltså berättaren tillfälligt rollen som troende
kristen, som en som anammat dogmerna om den allsmäktige guden och
han gör det – till skillnad från sina framberättade karaktärer – med full-
ständig konsekvens. Då landar man i uppfattningen att Gud är en grym
katt. Håller man fast vid allmakten måste godheten uppslukas. Men kri-
tiken av dogmerna måste läsaren mestadels formulera själv. Delblanc ge-
staltar och hans berättare spelar roller. Särskilt i Samuels bok finns åtskilliga
ställen av det här slaget (se till exempel s. , , -, , , ). Av
de följande exemplen är det förra hämtat ur Samuels bok och det senare ur
Samuels döttrar:

Evig, evig är Herren Gud allsmäktig, evigt och outtömligt är hans tålamod,
när han år för år slipar ner en människas klippfasta stolthet till stoft. Out-
tömlig är hans nyfikenhet, när han vill finna ut hur mycket förödmjukelse
en människa kan tåla. (Samuels bok s. )

Så kunde Cecilia resonera och hon trodde sig skyddad mot allt och bortom
all mänsklig fåfänga, men hon visste inte då, att Gud hade ännu en hård
karbas bak ryggen. Ännu var hon inte helt slagen i stoftet, nej, inte riktigt
ännu. Mänskligt lidande är ett ljuvligt doftande rökoffer för Vår Herres
näsa, och Cecilia hade ännu ett dyrbart offer att bringa. Ännu kunde Gud
ha mycken förlustelse ut av att tukta Cecilia. (Samuels döttrar s. -)

I ingetdera fallet ligger vare sig repliken eller fokalisationen hos någon av
romankaraktärerna. Det handlar om berättarens tolkning av ett skeende,
men inte om en tolkning som kan tillskrivas denne som en ’åsikt’. I båda
fallen handlar det om att ta karaktärernas egna grundläggande beskriv-
ningssystem, lägga dessa på ett skeende och se vad som faller ut. I samtliga

 Benkt-Erik Benktsson talar i Gränssituationerna, Lund , om hur ‘Gud’ i männis-
kors föreställningsvärld ofta identifieras med ‘ödet’: »Tanken på ‘en gud’ lekande med
sin värld såsom katten med råttan är en tillspetsad variant av den inte ovanliga föreställ-
ningen om en allsmäktig ödesmakt, som drar i trådarna och låter människorna sprattla
med i den grymma leken.» (s. ) Benktsson menar dock att denna gudsbild är främ-
mande för Bibeln.





fall av det här slaget visar det sig att tron på en allsmäktig och alltverkande
gud måste leda till likartade slutsatser: att denne gud måste vara grym. Den
grymme guden kallas vid några tillfällen för straffaren – den som straffar
utan att någon skuld måste finnas – eller för den store jägaren (se till ex-
empel Samuels bok s. , Samuels döttrar s. , ). Vid några andra tillfäl-
len prövar berättaren även varianten ’den döve guden’ (så till exempel i
Samuels döttrar s. , -, -). Ytterligare en variant som berätta-
ren då och då använder sig av är Samuels försök till verklighetsbeskrivning.
Den Gud som antas ligga bakom ondska och lidande benämns då Lucifer
eller Världsfursten (så till exempel i Samuels bok s. , , , , ,
). Berättaren vore en märklig karaktär om han kunde ha alla dessa åsik-
ter samtidigt. Istället handlar det alltså om roller som berättaren prövar och
som uppfordrar läsaren till reflektion och till ett eget ställningstagande.

Det finns emellertid åtminstone ett ställe där ett ’övernaturligt’ skeende
framställs på ett sådant sätt att det bäst läses som (auktoriserade) fiktions-
fakta. Mot slutet av Samuels döttrar (s. -) grubblar Maria över om hon
skall följa maken till Kanada eller ej. Sittande i sängen med dörrarna öppna
mot morgonsolen hör hon sin far tala till henne från andra sidan döden
och mana henne att vara en lydig hustru. Något rum för att detta kan ha
en ’naturlig’ förklaring lämnas knappast eftersom Cecilia ute i trädgården
också tycks ha hört rösten. Här är alltså inte fråga om en tolkande akt från
berättarens sida. Bara skeendet självt relateras och det övernaturliga inslaget
synes ingå i detta. I sviten finns alltså ett visst utrymme för det övernatur-
liga. En transcendent ’verklighet’ verkar här ingå i den diegetiska världen
som fiktionssanning. Det skulle alltså vara fiktionssanning att Maria och
Cecilia hört en stämma tala från andra sidan. Märkligt nog finns ingen-
ting som motsäger denna läsning, till skillnad från till exempel när Cecilias
visioner återges, där möjligheten öppnas för att det hela kan utspela sig i
hennes egen fantasivärld. Sedan är det en annan sak att man som läsare –
och särskilt med utgångspunkt från vad som sker i svitens två följande delar
– knappast kan låta bli att ifrågasätta röstens budskap: Kan Samuel verkli-
gen ge sin dotter ett så uppenbart dåligt råd? Om det nu skall fattas som
fiktionssanning att faderns röst talar till dottern, kan hon då inte till ex-
empel ha misstolkat budskapet? Vi får här låta frågetecknet stå kvar.

Vi har nu konstaterat att, trots att mycket i berättarens diskurs inte kan
betecknas som fiktionssanning, vi ändå får tillräckligt mycket auktoriserad
diskurs för att en diegetisk värld skall konstitueras. När det gäller yttre





fakta kan vi vara säkra på att vi har med auktoriserade satser att göra om fo-
kalisationen är berättarens. När det gäller uppgifter om karaktärernas inre
värld kan vi ofta vara det men inte alltid. När det gäller livsåskådning,
gudsbild och ontologi – alltså hur den beskrivna världen skall tolkas – kan vi
aldrig vara det (möjligen med undantag för det sista exemplet ur Samuels
döttrar).

Icke-auktoriserade satsers ’tyngd’

Hur bedömer man då sanningshalt och vikt hos de icke-auktoriserade eller
endast relativt auktoriserade satserna? Beträffande satser som fokaliseras
genom de centrala karaktärerna förhåller det sig ungefär på samma sätt
som i ett förstapersonberättande, alltså att en relativt stor tillförlitlighet
kan vinnas. I Kanaans land där en mycket stor del av berättarens diskurs är
fokaliserad genom Maria, äger den ändå relativt stor tyngd eftersom hon
registrerar sin ’verklighet’ så som hon upplever den. Men det handlar alltså
om en upplevd värld – inte en objektivt framställd. Auktorisationen är
ändå hög. Vi tvekar sällan när det gäller yttre fakta. Om Marias perspektiv
är att skafferiet är tomt, att flyktingar drar förbi, att Kanadas folk lider, så
är det verkligen så. Detsamma gäller den del av skeendet som inte bara fo-
kaliseras genom Maria utan också framställs av henne, som karaktärdiskurs,
genom att vi får ta del av hennes tankar och reflektioner. På ungefär
samma sätt förhåller det sig med Maria i Maria ensam, med Samuel i Samu-
els bok och med hans döttrar och hustru i Samuels döttrar. Givetvis blir till-
förlitligheten mindre när det blir fråga om tolkande utsagor eller utsagor
om andra karaktärers inre värld. Den fokaliserande karaktärens perspektiv
äger alltså en relativt stor tyngd, när det handlar om någon av svitens cen-
tralkaraktärer. Berättarens auktoriserade utsagor – den mimetiska basen –
tillsammans med centralkaraktärernas utsagor och perspektiv blir då en
mall gentemot vilken allt det övriga får mätas: andra karaktärers utsagor
och perspektiv, berättarens tolkningar, åsikter och generaliseringar, central-
karaktärernas tolkningar och åsikter, karaktär- eller berättarutsagor som
motsäger varandra etc. Denna konstituerade värld, denna dieges, med Ge-
nettes term, är bara en aspekt av texten. Den utgör dock en grund varpå öv-
riga nivåer kan byggas: till exempel den metaestetiska, ifrågasättande, den
mytisk-symboliska, den tematiska, den pragmatiska – det vill säga det tilltal





till en läsare framför texten som kan utläsas ur texten. Alla dessa aspekter av
texten är givetvis av betydelse för läsningen. De icke-auktoriserade motiven
presenterar ett annat sätt att betrakta diegesen, ett betraktelsesätt som
ibland också får utmana den fasta grunden. Slutsatsen måste bli att grun-
den kanske är mindre fast än den verkar vid första påseendet.

Polyfoni. Sekulariserad läsart

Samuelsviten är, med Michail Bachtins termer, dialogisk och polyfon.

Den är konstruerad som en polyfoni av självständiga röster som står i stän-
dig dialog med alla de andra (och själv står den i ständig intertextuell dialog
med andra texter och ’röster’ men detta är inte mitt ämne här). Central-
karaktärerna i Samuelsviten är aldrig enbart berättarens objekt, utan, med
Bachtins termer, subjekt för sig själva, självständiga och fullvärdiga med-
vetanden och röster. Som Bachtin säger är karaktären i den dialogiska
romanen »bärare av ett fullvärdigt ord och ingalunda ett stumt och mållöst
objekt för författarordet». (Jag skulle hellre bruka termen ’berättarordet’
för det som Bachtin här avser.) Effekten blir en »kamp mellan röster».

Just en sådan kamp karaktäriserar Samuelsviten. Berättaren har inget tolk-
ningsföreträde. Han måste låta till exempel Samuel vara ett fullvärdigt
»du är», självständig, ofullbordad och obestämd. Därför kan berättarens röst
bara vara en bland många uttolkare av karaktärerna och deras upplevda
’verklighet’. Detta innebär att han endast när det gäller rent ’yttre’ fakta
kan vara en auktoritet. Den dialogiska romanen är också, säger Bachtin,
principiellt ofullbordad. Detta betyder att man aldrig kan bli »färdig»
med en sådan text, aldrig kan komma fram till den slutgiltiga tolkningen.
Nya betydelseöverskott uppstår ständigt när rösterna blandas och konfron-
teras och som läsare har man ingen ledsagare som ger ’det rätta perspekti-
vet’. Man måste själv avgöra vilken röst man vill sätta störst tro till och hur
man vill kombinera och läsa samman rösterna. Enligt Bachtin tillhör alltså

 Bachtin, Dostojevskijs poetik, Gråbo , s. , -.
 Ibid. s. .
 Ibid. s. .
 Ibid. s. .
 Ibid. s. .





Dostojevskijs romaner denna typ, ja, Bachtin menar att Dostojevskij skapat
en helt ny romantyp. Delblanc har själv angivit Dostojevskij som en av sina
allra största inspiratörer.

Bachtin hävdar också att det bakom Dostojevskijs värld av medvetanden,
röster och dialogiska möten finns en helhet, en enhet »ovanför ordet, rös-
ten, accenten», en enhet som är ett sökande efter den mest auktoritativa
av alla röster, uttryckt som en sann människa – Kristus. Denna helhet
och enhet finns alltså på auktorsinstansens eller den implicerade författa-
rens nivå, men inte hos berättaren. Det är en enhet utan röst, en enhet
ovanför texten. Detta stämmer mycket väl med Chatmans definition av

 Se till exempel »Bibliskt, klassiskt, sant», s. . Även Ahlbom , s. -. När
man läser Delblancs essä om Dostojevskij i Författarnas litteraturhistoria. De utländska
författarna  (s. -) – där han kallar ryssen för »diktens kungsvatten» och menar att
»i konsten är han oöverträffad» (s. ) – slås man många gånger av att det han säger om
den store förebilden lika väl kunde sägas om honom själv:
»Bara i frihet kan man välja Gud, varje religiöst val under trycket av yttre auktoriteter är
förfelat. Så till vida är Dostojevskij ‘existentialist’ och påfallande nära Kierkegaard i sin
religiösa syn. Hans förkastelsedom över katolicismens auktoritära hållning är helt konse-
kvent. Samtidigt tycks han knappast övertygad om, att människorna verkligen är i stånd
att träffa det fria valet: vi flyr från friheten och dras till lydnadens trygghet och ro. /.../
För människorna är Gud nödvändig och på samma gång omöjlig.» (s. ) Se Änkan,
Speranza, Eremitkräftan, Jerusalems natt.
»Självförstörelsens och självbevarelsens drifter är lika starka hos människan, heter det med
en paradoxal formulering, som vill inskärpa det irrationellas makt. Vår viktigaste driv-
fjäder är viljan till frihet, som också innebär en motvilja mot ‘namn’, en strävan att handla
så att man negerar psykologiska etiketter och prognoser.» (s. ) Om självförstörelse och
självbevarelse se Änkan och Eremitkräftan; om »viljan till frihet», jämför med den namn-
löshetstematik som är så vanlig i det delblancska författarskapet.
»Dostojevskijs verk har i hög grad den egenskap vi kallar ‘multivalens’, de har värden på
många plan och kan fungera som omedelbart spännande och fascinerande berättelser lika
väl som filosofiska traktater, låt vara att de olika funktionerna är oupplösligt förenade.»
(s. ) Se såväl Samuelsviten och Änkan, som många andra av Delblancs verk.
»Furst Mysjkin, idioten, har en sällsam sannolikhet, låt vara att Dostojevskij har vunnit
sannolikhet genom att placera sin hjälte på gränsen till det patologiska. Det goda i vår
värld är möjligt bara till priset av upplöst självbevarelsedrift. /.../ är godheten möjlig bar
som en kraftlös fantom? Är våldet kanske en förutsättning för liv och produktivitet?» (s.
-) Se både Änkan och Samuelsviten.
»Viktigast är kanske ändå hans suveräna förmåga att levandegöra idéer. Essäer och trakta-
ter kan bara ge en vissen och livlös bild av idéernas avgörande makt i våra liv. I Dostojev-
skijs romaner är de oss nära som andedräkt och levande kroppar. Mycket i dikten kan er-
sättas av diskursiva texter, men aldrig detta mirakel, att idéerna inkarneras och blir kött
och blod.» (s. ) Detta stämmer ju helt överens med Delblanc egen estetiska strävan.
 Bachtin , s. .
 Ibid. s. .





implied author. Finns en sådan enhet ovanför texten även i Samuelsvi-
ten? Ja, i enskilda fall kan man ganska lätt sluta sig till textnormen eller
auktorsinstansens ståndpunkt, till exempel att det medicinska sättet att be-
trakta och beskriva Abel på, på s.  i Samuels bok, är reduktionistiskt och
insiktslöst, att Benjamins sätt att bemöta Maria när hon besöker honom i
Stockholm är okänsligt och djupt upprörande (Maria ensam s. -) etc.
När det gäller texthelhetens ideologiska perspektiv finns dock en tydlig
skillnad mellan Dostojevskij och Delblanc. Om det hos Dostojevskij finns
ett sådant enhetligt ideologiskt perspektiv så handlar det hos Delblanc mer
om en enhetlig fråga. Om Dostojevskijs romaner visar mot en sann männi-
ska skulle man kunna säga att Delblanc söker, om inte en sann människa, så
ett sant mänskligt sätt att leva, ett värdigt och icke-reduktionistiskt sätt att
betrakta människan och en livsåskådning och ontologi som befrämjar ett
autentiskt mänskligt liv. Och läsaren står inte heller hos Delblanc helt utan
vägledning. Vi kan med Ricoeur säga att Delblancs texter visar på en rikt-
ning för sökandet medan Dostojevskijs snarare visar på ett objekt för sökan-
det (eller säg hellre med Bachtin ’ett subjekt’). Det är inte bara det
auktoritativa som saknas hos Delblanc utan också det trosvissa.

Jag skulle vilja sammanfatta hela denna analys av berättandet i sviten
med att säga att Samuelsviten kallar på en läsart som vi skulle kunna
benämna ’sekulariserad’. En sådan läsart innebär då att denna polyfona och
dialogiska text inte tillhandahåller en tydlig vägledning vid läsningen (lä-
saren måste själv ta ett ansvar för hur hon väljer att läsa), att läsarter som
texten själv inbjuder till hela tiden ifrågasätts och att inte heller auktorsin-
stansen (implied author) är auktoritativ utan snarare tentativ. Lydnadens
läsart (den monologiska romanens och den heliga berättarens) har ersatts av
det självständiga ställningstagandets. Den sekulariserade läsarten innebär
däremot inte att läsaren står helt utan förslag men de är inte auktoritativa
utan tentativa: Kanske skulle man kunna söka i den här riktningen? Och
läsaren är fri att säga nej till förslagen. Paul Ricoeur säger om denna typ av
text:

 Chatman menar (i Chatman , s. ) att den implicerade författaren inte har nå-
gon ‘röst’ utan kommunicerar med läsaren genom utformningen av textens helhet. Se
även Chatman , s. .
 Se till exempel Ricoeur, »Vad är en text», s. , .





There is no denying that modern literature is dangerous. The sole response
worthy of the criticism it provokes /.../ is that this poisonous literature re-
quires a new type of reader: a reader who responds.
    /.../ it may be the function of the most corrosive literature to contribute
to making a new kind of reader appear, a reader who is himself suspicious,
because reading ceases to be a trusting voyage made in the company of a
reliable narrator, becoming instead a struggle with the implied author, a
struggle leading the reader back to himself.

 Ricoeur, »Between the text and its readers» i A Ricoeur Reader , s. .





. Mimetiskt-realistiskt – människorna och
sekulariseringsprocessen

Vi skall här undersöka hur sekulariseringsprocessen framställs på en mim-
etisk-realistisk – ’verklighetsefterbildande’ – nivå. I centrum står de karaktä-
rer som skrivs fram i Samuelsviten och hur deras reaktioner på
sekulariseringen gestaltas.

Låt mig först bara förklara ett centralt begreppspar. Med termen ’mo-
nism’ avser jag synsättet att tillvaron bestäms av en enda styrande princip, en
enda makt – till exempel en allsmäktig och alltverkande gud. Gustaf Aulén
ser i mycken historisk teologi ett försök att inordna den kristna tron i en
monistisk världsåskådningsram, vilket lett till att man velat förklara allt
som sker – hela världsförloppet – som förenligt med den gudomliga vil-
jan. Med ’dualism’ avser jag uppfattningen att tillvarons ontologiska
grund är två motsatta principer, relativt jämnstarka – en god och konstruk-
tiv, en ond och destruktiv. Man skulle, med Aulén, kunna säga att det
handlar om två viljeinriktningar. Han talar om en »dramatisk kamp /.../
där gudsviljan strider mot det som står densamma emot». Detta »ur-
kristna kampmotiv» har, menar alltså Aulén, undertryckts av teologin.

 Gustaf Aulén, Den allmänneliga kristna tron, Stockholm , s. -, , Den
kristna gudsbilden genom seklerna och i nutiden, Stockholm , s. , .
 Aulén A, s. , Aulén , s. .
 Aulén A, s. . Se även Aulén , s. -. När det gäller omöjligheten av att
förena en verklig kristendom med ett monistiskt synsätt säger han vidare: »Antingen är
Gud uppenbarad i Kristus och det av honom behärskade andelivet. Då är han Kärleken,
men då är icke allt det som sker en återspegling av gudsviljan. Eller också är verkligen allt
det som sker en återspegling av gudsviljan – men i så fall förblekna kärlekens drag i guds-
bilden, de uppslukas av det dunkla, ogenomträngliga och grymma ödet.» (s. ) När
det gäller det dramatiska perspektivet, se även Auléns Den kristna försoningstanken, Lund
 samt Dramat och symbolerna, Stockholm .
 Aulén  A, s. .





Den kyrkliga institutionen

Samuelsviten berättar om en gammal svensk statskyrka som – i flera be-
märkelser – är en steninstitution: »Av sten är det templet murat och en
människa är bara kött och blod,» läser vi på två ställen (Samuels bok s. ,
Samuels döttrar s. ). Det första är när Samuel tar farväl av prästtjänsten och
Fardhems kyrka. Frasen står sist i kapitlet, typografiskt fristående, är inte
Samuels replik och kan inte heller fastlåsas som karaktärfokaliserad. Per-
spektivet blir antingen berättarens eller både Samuels och berättarens. Det
är en av svitens många poetiskt sammanfattande fraser. Den får samman-
fatta inte bara Samuels tid som ämbetsbiträde på Gotland, utan, när den se-
dan också läggs i Marias mun – eller snarare tankar – i början på Samuels
döttrar, faderns hela livsöde. Den laddas med symbolisk kraft. Frasen allude-
rar på de välkända orden i Hesekiels bok: »Och jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er
kropp och ge er ett hjärta av kött.» Med den svenska kyrkan är det i sviten
precis tvärtom. Hjärtat av kött och blod har för länge sedan ersatts av ett
hjärta av sten. Denna steninstitution knäcker Samuel och får till sist se
också honom förvandlas från levande människa till en sten, för ondskans
furste att fästa i sin triumfkrona (Samuels bok s. ).

Inom denna institution är prästämbetet framför allt ett statligt ämbete
och en karriärmöjlighet. Samuel grubblar över detta och får det inte att
stämma med bibelordet och det andliga prästkallet (Samuels bok s. , , ).
Han tycker att prästerna bjuder folket »stenar i stället för bröd» (Samuels
bok s. -) och mer månar om sin egen lekamliga välfärd än om folkets
andliga (Samuels bok s. , , , , ). I sitt inre för han också en ständig
kamp om den egna troheten mot det himmelska uppdraget, ständigt an-
klagande sig själv för att även han svika folket (Samuels bok s. , ). Han
finner det högst förståeligt att många dras till väckelserörelser, som axeli-
ternas i Värmland eller den gotländska som Nilsson företräder (Samuels bok

 Hesekiel : . Se även Hesekiel : -.
 Sten Hidal visar i en artikel i Signum , , s. -, »Samuel, Strindbergsguden
och körsbärsträdet», på den relativt stora överensstämmelsen mellan Delblancs skildring
av den svenska kyrkan under den aktuella perioden och ‘verklighetens’ svenska kyrka.
När det gäller tillståndet i Karlstad stift – dit Väse hör – vid denna tid se också Carl
Henrik Martling, Nattvardskrisen i Karlstads stift under -talets senare hälft, Lund .





s. , -, -). När Samuel så småningom bryter med kyrkans tro och
dogmer och anammar en annan livsåskådning och en annan gudsbild före-
brår han sig själv för att han så länge tjänat denna förstenade maktinstitu-
tion och dess stenhårda maktgud istället för att förkunna den levande
guden och »gå ner i folkdjupen till de andligen fattiga» (Samuels bok s. ,
, ). Kyrkan är en del av den överhet som folket har att underordna
sig. Det är den kyrkliga överheten i samarbete med den världsliga som dri-
ver Samuel och Abel i döden. Såväl kyrkoherde Bergstedt som kommunal-
rådet Olsson menar sig ha samhällets och individernas bästa för ögonen när
de ser till att Samuel och hans son hamnar på hospital i Kristinehamn.
Men det är uppenbart att det i själva verket är makthunger, avundsjuka,
snålhet om kommunens pengar och oro för folkligt uppror mot makt-
havarna som driver dem – och ren djävulskap.

Den kyrkliga steninstitutionen stänger ute själva livet när den avvisar
den som skulle kunna förvandla kyrkan från en »uttorkad brunn» till en
källa för »andens levande vatten» (Samuels bok s. , , , , Samuels
döttrar s. -). Samuel, som inte har ett stenhjärta utan ett av kött och blod,
förmår också röra människors hjärtan; till skillnad från kyrkoherde Berg-
stedt lyckas han predika Väse stora kyrka full (Samuels bok s. , ). Men
Bergstedt är den som bestämmer. Eftersom Samuel får honom att känna
sig dum och mindervärdig, slutar han snart att anlita denne som reservpre-
dikant. Samuel kan inte heller låta bli att reagera på det prästerliga välstån-
det i en tid av fattigdom (Samuels bok s. , ). Han reagerar på prelater som
är köttets trälar, som Gadd, och som bekymrar sig mer om »stekad fågel» än
om andens duva (Samuels bok s. , ). Är det verkligen en riktig kyrka där
folket får svälta medan ärkebiskopen får briljanterade kraschaner (Samuels
bok s. , )? Och är det verkligen meningen att kyrkan skall stå på de
besuttnas sida gentemot de små och svaga? Skulle inte »dessa mina minsta
bröder» stå i centrum? Även det auktoritära draget är Samuel
främmande. Själv kan han inte vara en auktoritetspräst trots att en stor del
av menigheten verkar föredra den prästtyp de vant sig vid. »Å, dessa männi-
skor, som till varje pris vill bli tyranniserade /.../», utbrister han: »Det är av-
skyvärt, jag kan inte spela den här rollen...» (Samuels bok s. ) Kyrkan är en
hierarkisk struktur och den förutsätter också att människorna inte tänker

 Se Matt. : -.





efter själva. När Samuel vill ha reda på prästgårdspigans uppfattning i en
trosfråga utspelar sig följande samtal:

– Tror Stina att de döda kan uppväckas och stå upp ur sina gravar?
– Det är väl som pastorn behagar, det.
– Men vad tror hon själv?
– Inte ska jag ha nån mening om sånt.
– En stor livsfråga, skulle inte hon själv... Vad tror hon på?
– Inte vet jag vad som står i skrifterna! Det borde väl pastorn själv veta be-
sked. (Samuel bok s. -)

Stina, som får stå som en representant för den kyrkliga menigheten, vill ha
en pastor som bestämmer vad hon skall tro på. Hon har fått vänja sig vid att
tro, tiga och lyda och så vill hon fortsätta att ha det. Samuel drömmer om
en helt annan slags kyrka, en som inte förkväver och förtrycker, en som inte
bygger på över- och underordning utan som är »förenad i innerlig omfam-
ning med det arbetande och betungade folket.» (Samuels bok s. )

Sekulariseringsprocessen som den skildras i romansviten börjar med väck-
elserörelsernas uppgörelse med den kyrkliga institutionen och de kyrkliga
dogmerna. I denna kamp är också Samuels egen jakobsbrottning en del. Det
andra stora steget i processen är uppgörelsen med själva den kristna tron.
Kyrkan söker anpassa sig till de nya tiderna och prästernas auktoritära
framtoning byts i en menlös och intetsägande, i svitens Väse representerad
av Bergstedts efterträdare Eliassson (Samuels döttrar s. ). Denna anpass-
ning får dock inte avsedd effekt. Kyrkan avfolkas alltmer. Kyrkoherde Ah-
lenius i Hedeby predikar snart för näranog tomma bänkar. Bara ett par
gammaldags bondefamiljer, några sömniga åldringar, den fromma Karo-
lina Styf och den längtande och sökande Maria går ännu på gudstjänst,
men ingen av dem finner det de söker i kyrkan (Maria ensam s. -).
Vackra sånger, stämningsfulla ceremonier och gamla barndomsminnen är
allt statskyrkan har att bjuda. Förkunnelsen har blivit ett välment, sövande
svammel utan stadga och utan krav, och prästerna är »milt bevekande re-
klamagenter för en vara med sviktande publikunderlag» (Maria ensam s.
).

Denna döende svenska kyrka har inte längre kraft till något, inte till kärlek,
inte till stränghet, den är bara slö och ljum och likgiltig för våra liv, vår väl-
färd, och vår död vågar den snart inte tala om. (Maria ensam s. )





Kyrkan har upphört att vara en maktfaktor i samhället och banden mellan
den andliga och världsliga makten klipps. Det gamla samhällets hövdingar,
Abraham Styf och Lille-Lars i Näsby, var fromma och kyrkliga men det är
inte socialdemokraten Nikodemus. Inte heller väckelserörelserna har längre
någon verklig betydelse, utan de är ett perifert fenomen som berör endast
ett fåtal fromma (Samuels döttrar s. , Kanaans land s. -, Maria
ensam s. , ).

Tron

Samtidigt som den kyrkliga institutionen försvagas och förlorar i betydelse
försvagas också tron på dess dogmatiska system, tron på en översinnlig verk-
lighet och en religiös världsförklaring över huvud taget. Idealet är inte
längre att passivt anamma auktoriteternas sanningar utan ett kritiskt tän-
kande (Samuels bok s. , Samuels döttrar s. -). Samuel plågas av att
’verkligheten’ inte tycks gå ihop med lärosatserna. Den nya, myndigblivna
människan kan inte längre acceptera att det skall vara så. Hon måste ifråga-
sätta, tänka efter och ta självständig ställning. Detta ansvar upplevs dock
ibland som ett hot. Det är lättare att blint lyda ett gammalt eller försvära
sig åt ett nytt trossystem, till exempel »den allsmäktiga vetenskapen» (Ka-
naans land s. ). Sekulariseringen tenderar att följas av sekularism.

Så småningom har tyngdpunkten helt förskjutits i det svenska samhället
som det skildras i sviten. Om utgångspunkten tidigare var tron och den re-
ligiösa världsförklaringen är utgångspunkten nu den motsatta: icke-tron
och den icke-religiösa världsförklaringen. Samuel och Maria är båda upp-
vuxna med tron som en självklarhet. Samuel som tillhör sekulariserings-
processens första generation reviderar sin tro. Maria som tillhör den andra
generationen ser sin gå i graven. Längtan tillbaka till trons lustgård blir hon
dock aldrig kvitt. Den unga generationen däremot växer upp med icke-
trons självklarhet och, som Maria och Signe uppfattar det, har de inte
heller något behov av tron. Om man närmare granskar den ende ur denna
unga generation som sviten låter oss lära känna, Axel, verkar det sista dock
inte stämma helt, även om hans tro och religiositet oftare söker sig imma-
nenta än transcendenta uttryck – det handlar om att förstå den här verk-
ligheten, inte en annan, översinnlig. Men även för Axel finns det tydligen
tillfällen då han önskar att en Gud och en översinnlig verklighet vore en





realitet (Maria ensam s. ). Axels väninna Agnes Karolina söker sig via
Frälsningsarmén till ett trons liv och Benjamin, som också får representera
en yngre generation, upplever sig som en tom skramlande rustning, när
han inser att han förlorat sin barnatro (Samuels döttrar s. , Maria ensam s.
). Det verkar alltså som att sekulariseringsprocessen leder till ett tomrum
efter den förlorade tron, som på ett eller annat sätt skulle behöva fyllas.
Människorna tycks behöva en tro, men att tro blir näst intill omöjligt,
utom för ett litet fåtal som, likt Cecilia, stenhårt håller fast för att orka
med livets verdervärdigheter. Till och med gudsmannen Abraham Styf
vacklar och upplever gudstron som meningslös inför sitt sista lidande under
cancersjukdomens gissel (Maria ensam s. ).

Sekulariseringen har gjort de frågor, som brukar benämnas eviga, akuta.
I sviten ställs många av trons frågor och trons texter mot den gestaltade
verkligheten på en mångfald olika sätt och mestadels verkar ekvationen
inte gå ihop. När människans uppgift inte längre är att vara Guds försvars-
advokat (Samuels döttrar s. ) utan snarare hans åklagare (till exempel
Kanaans land s. , Maria ensam s. ), måste hon konstatera att han an-
tingen är skyldig eller också helt enkelt inte finns (Kanaans land s. , ).
Det verkar som om det för de flesta handlar om att antingen köpa hela
paketet eller förkasta alltsammans. Samuel får dock representera ett
alternativ som stundtals tycks även andra karaktärer sympatiskt, nämligen
att behålla den tro och den relation till en god Gud som han behöver, men
förkasta det i dogmsystemet som inte går ihop med den upplevda verklig-
heten. Sekulariseringen ger alltså människan tre valmöjligheter: att hålla
fast vid den gamla tron i sin helhet, att helt lämna tron bakom sig, eller att
söka sig fram till en annan tro.

Den fråga som framstår som den stora stötestenen för romansvitens ka-
raktärer är det så kallade teodicéproblemet, alltså frågan om hur man kan
tro på en allsmäktig och god Gud när verkligheten innehåller så mycket li-
dande och så mycken ondska. Thomas Anderberg bearbetar detta problem
grundligt i en bok betitlad Guds moral. Så här formulerar han själva frågan:

 Gustaf Aulén menar att frågan om Gud ‘finns’ blir meningslös om man inte först tar
reda på vilken Gud det handlar om. Han visar till exempel att i Pär Lagerkvists Ahasverus
död förnekas det visserligen att gud finns men »det som förnekas är ingenting annat än en
viss, på bestämt sätt utformad gudsföreställning.» Aulén B, s. -, , -, -,
. Det citerade är från s. .





»Om Gud är oändligt god önskar han ta bort lidandet. Är han dessutom
oändligt mäktig har han förmågan att göra det. Men runtom oss ser vi ett
stort, och dessutom orättvist fördelat lidande. Vilket är Guds syfte med att
låta lidandet uppstå och fortgå?» Och litet längre fram: »Hur kan en va-
relse, som är kolossalt mäktig och som är godare än någon människa, skapa
och upprätthålla en värld som rymmer så mycket fysiskt och moraliskt
ont?» Denna fråga har följt kyrkan genom dess historia. Jean-Erik Mår-
tensson kallar i sin bok om Irenaeus denna fråga för »de kristnas akilleshäl»
och menar att »denna fråga har ytterst sett ännu denna dag knappast fått
ett slutgiltigt svar.» Fornkyrkan lyckades formulera sig i flera viktiga frå-
gor, men »dualismen har troligen trotsat kyrkans formuleringskonst.»

Detta skulle, enligt Mårtensson, kunna vara en förklaring till de gnostiska
alternativens attraktionskraft. Gustaf Aulén menar, skulle man kunna
säga, att teodicéproblemet egentligen bottnar i att frågan är fel ställd. Man
har missuppfattat vad som ligger i det bibliska allmaktsbegreppet; man har
tolkat det som allorsaklighet. Ett sålunda fattat allmaktsbegrepp är
ingen ovanlighet i kyrkans historia. Särskilt vanligt är det i framställningar
av skolastisk karaktär. Men det har, enligt Aulén, alls inget kristet ursprung
utan strider helt mot det för den bibliska framställningen karaktäristiska
dramatiska perspektivet, där Gud framför allt ses som den mot destruktiva
makter stridande. Som Aulén säger är den gudomliga makten inte »nå-
got dunkelt och livlöst fatum, icke någon godtycklig, okvalificerad makt-
vilja, utan endast och allenast kärlekens makt». En sentida teolog,
Fredrik Lindström, menar att modern teologi borde lära sig av psaltarför-

 Thomas Anderberg, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem, Nora
, s. -.
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 Jean-Erik Mårtensson, Irenaeus och skandinavisk djävulsdebatt, Göteborg , s. -.
 Enligt Aulén beror missuppfattningen delvis av en felöversättning av det grekiska
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»tolkar man ‘allmakten’ på detta sätt, har man infört ett abstrakt metafysiskt begrepp
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fattarna att det är bättre att pruta på »allsmäktigheten» än att inskränka
Guds godhet eller söka blunda för den ondska som tillvaron obestridligen
rymmer, det mörka och destruktiva, »det som hotar det fullkomliga livet
och per definition inte kommer från Herren». Som jag ser det demon-
strerar Anderbergs bok om Guds moral med stor kraft omöjligheten av att
få tron på en god och moraliskt högtstående gudom att gå ihop med en
monistisk ontologi. Det är också en monistisk ontologi som är en grund-
förutsättning för alla romankaraktärernas gudskamp i Samuelsviten.

I svitens ständiga juxtaposition av trossatser med karaktärernas upplevda
’verklighet’ resulterar konfrontationen om och om igen, som också Ander-
berg uppmärksammat i en artikel, i just teodicéproblemets »varför?» Det
är ytterst teodicéproblemet som får Maria att tappa sin tro, Elin att frivil-
ligt överge sin, Samuel att revidera sin, Cecilia att mura in sig i en fästning
av fatalistisk fromhet. Man kan kanske också säga att det, åtminstone delvis,
är teodicéproblemet som är orsak till Rebeckas sjukdom.

 Fredrik Lindström , s. -. Lindström säger: »Att livet ständigt är hotat och
sårbart är en aktuell erfarenhet för många. Som vi sett i psalmerna behöver detta hot inte
uttryckas med en tydlig demonologi för att bli igenkänt som något irrationellt, överindi-
viduellt och främmande – och som därför inte kan ha sitt ursprung i Livets Herre. Vi be-
höver inte demonisera vår omvärld och ana djävlar bakom varje buske för att slå vakt om
en kärnpunkt i all sund teologi: Gud är livets givare, inte dess förstörare.» (ibid. s. -)
Om Guds makt som endast kärlekens makt se även Lindström , s. .
 Det är något märkligt att Anderberg, trots att han undrar varför monismen tycks mer
acceptabel för de troende än dualismen, inte tycks kunna föreställa sig en verkligt funda-
mental dualism, lik den Aulén antyder och Mårtensson explicit formulerar. Se Anderberg
 s. -, , , , -, , Aulén , s. -, , -, , , , Aulén
A, s. , -, , , Aulén B, s. , , -, , Mårtensson , s.
-.
 Thomas Anderberg, »Gud och ondskan. Teodicéproblemet speglat i Sven Delblancs
böcker om Samuel och hans familj», Fenix , , s. -.
 Ahlbom menar att det genomgående i Delblancs författarskap är teodicéproblemet
som omöjliggör gudstron – eller egentligen endast tron på en gud som definieras som
allsmäktig och allgod. Ett gnostiskt-dualistiskt alternativ framställs, enligt Ahlbom, på
många håll som bättre. Se till exempel Ahlbom , s. , -, Ahlbom , s. -
, -, , . I en ledare i Svensk Kyrkotidning , , s. - – »Vem är
Gud?» – menar Bo Larsson att Delblanc visar på det problematiska med det klassiska all-
maktsbegreppet, där allmakt ses som synonymt med allorsaklighet och Gud således får
hållas ansvarig också för det onda. Detta är alldeles tydligt i Samuelsviten.





Karaktärerna och sekulariseringen

Hur skall litterära karaktärer ’egentligen’ läsas? Gör vi ’fel’ när vi resonerar
kring dem som vore de verkliga människor? Marvin Mudrick talar redan
 om två olika förhållningssätt i frågan om hur vi läser litterära karak-
tärer, det ena ’realistiskt’ och det andra ’puristiskt’. Det realistiska för-
hållningssättet går ut på att litterära karaktärer för läsaren får en slags
självständighet så att de faktiskt kan diskuteras oberoende av de fiktiva
händelser i vilka de tar del. Det puristiska synsättet beskriver Mudrick enligt
följande:

The »purist» argument /.../ points out that characters do not exist at all ex-
cept insofar as they are part of the images and events which bear and move
them, that any effort to extract them from their context and to discuss
them as if they are real human beings is a sentimental misunderstanding of
the nature of literature.

Ett modernt svenskt exempel på kritiken mot det »realistiska» förhåll-
ningssättet är Lars-Åke Skalins bok Karaktär och perspektiv. Den term han
använder för att karaktärisera detta förhållningssätt är »som om-model-
len». Hans kritik går ut på att vi människor och läsare visst förmår skilja på
litterära karaktärer och verkliga människor. Det finns alltså inget ’som om’
i läsakten. Skalin menar att vi endast läser litterära karaktärer som genrere-
aliserande element i litterära strukturer. Min uppfattning är att Skalin
läser det han kallar för »som om-modellen» – med företrädare som Sey-
mour Chatman, Uri Margolin, Baruch Hochman och Rawdon
Wilson – väl naivt. Ingen av dessa påstår att vi endast läser litterära
karaktärer som om de vore verkliga människor eller att vi inte skulle ha

 Marvin Mudrick, »Character and Event in Fiction», The Yale Review Winter , s.
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 Ibid. s. -.
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 Se till exempel Uri Margolin, »The Doer and the Deed. Action as a Basis for Charac-
terization in Narrative», Poetics Today  :  (), s. -.
 Se till exempel Baruch Hochman, The Test of Character. From the Victorian Novel to
the Modern, London & Toronto .
 Se till exempel Rawdon Wilson, Shakespearean Narrative, Newark & London ,
särskilt s. -.



  

förmåga att skilja mellan dessa storheter. I »the willing suspension of dis-
belief» /min kursivering. H. B./ ligger ju en medveten och tillfällig hand-
ling. Självklart vet vi att skilja mellan litterära karaktärer och verkliga
människor, men det finns också en likhet mellan de båda storheterna, då
den ena är modellerad på den andra. Skalins beskrivnings- och tolknings-
modell blir, enligt min mening, reduktionistisk: det kan inte vara fel att i
någon mening läsa och diskutera litterära karaktärer som om de liknade
verkliga människor. Som Chatman säger är den typ av resonemang som
Skalin företräder »an impoverishment of aesthetic experience». Och Pe-
ter J. Rabinowitz påpekar, att romaner faktiskt är »imitationer» (mimesis),
i den bemärkelsen att de tycks vara något de i själva verket inte är, och att
den estetiska upplevelsen därför existerar på två plan samtidigt. »We can
treat the work neither as what it is nor as what it appears to be; we must be
aware simultaneously of both aspects.» Som läsare är vi samtidigt medvetna
om vad verket är och vad det låtsas vara. Vi behandlar karaktärer och
händelser som samtidigt »sanna» och »osanna». Schlomit Rimmon-
Kenan menar att såväl den »realistiska» som den »puristiska» teorin bortser
från det som är det specifika för litterära karaktärer, nämligen att de samti-
digt är komponenter i en verbal struktur och icke- (eller pre-) verbala kon-
struktioner, modellerade på läsarens föreställningar om människor – de är
människoliknande. Som Martin Price säger, »if the character is all verbal
surface at one level, he is all implication and suggestion of human life on
another». Mitt tillvägagångssätt när jag studerar Samuelsvitens karaktä-
rer kommer alltså att vara detta dubbla. Jag behandlar dem både »som om»
de vore verkliga människor och som element i litterära strukturer.

I denna avdelning läser jag framför allt karaktärerna på »som om»-
nivån. Som såväl Chatman som Rimmon-Kenan säger, plockar läsaren
samman en karaktär med hjälp av ledtrådar i texten i en fortgående process,
där bilden kan behöva revideras flera gånger. Wallace Martin säger: »Like
stars appearing as the sky clears, the motifs lead us to imagine lines that
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form a recognizable constellation of character, but each new motif can lead
to radical redrawings, just as one more fact about someone we think we
know well can prompt us to see the person differently.» Martin menar
att skillnaden mellan hur vi skapar oss en bild av en verklig människa och
hur vi gör när vi läser litterära karaktärer inte är så stor:

Fiction is like gossip. I hear verbal reports of the traits and actions of a per-
son who circulates at the edge of my acquaintance. These I piece together
with bits of personal observation. From all such fragments, I project a
whole: what kind of person is she? A character in fiction or the character of a
person in fact is a conjectural configuration.

Jag samlar alltså här ihop de motiv som hänför sig till en viss karaktär och
läser samman dem till en ’person’. Det som framför allt kommer att hamna
i fokus är ’personens’ livsåskådning, synsätt i ontologiska frågor, gudsbild,
gudskamp, reaktioner på sekulariseringsprocessen och brottning med
existentiella spörsmål.

Samuel

Samuels utgångsläge är en teologisk utbildning inom Augustanasynoden,
den nordamerikanska grenen av den lutherska kyrkan, och – som det verkar
– ett relativt okritiskt anammande av dess dogmer. I den första romanens
början får dessa dogmer brytas mot en vidrig verklighet, som gör dem allt-
mer problematiska. Detta sker dels genom att Samuel själv får fundera över
bibeltexter och trossatser, dels genom att texten juxtaponerar sådana tros-
satser och en skildrad verklighet som måste sätta dem i fråga. I Samuels boks
första kapitel till exempel ställs ett bibelord, ordet i bergspredikan om att
inte göra sig bekymmer, mot Samuels alla högst påtagliga skäl att göra sig
bekymmer. Det bibelord Samuel sitter och läser i kapitlets inledning föl-
jer med som en klangbotten för hela det följande händelseförloppet. Följ-
den blir – förutom att Samuels svåra kamp med den inlärda tron redan från
början tydliggörs – att ironiskt ljus faller över trostexten. Läsaren bringas
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att jämföra dogm och ’verklighet’ och av detta göra sina egna reflektioner
och dra sina egna slutsatser.

Gud är enligt de trossatser Samuel har i bagaget såväl allsmäktig (all-
orsaklig) som god (se till exempel Samuels bok s. , ). Det är Gud som
ligger bakom allt som sker – han är alltverkande – och han har ett syfte och
en mening med allt (Samuels bok s. ). När Samuels barn insjuknar i dif-
teri måste detta följaktligen vara Guds vilja (Samuels bok s. -). Här
samverkar berättartal och karaktärtal så att Samuels »varför?» förstärks.
Samuel säger till sig själv att förtrösta på Gud (s. ) varefter nästa stycke
inleds: »Men Gud ville inte ha Samuel Eriksson till sitt ords förkunnare. I
sitt outgrundliga råd lät han Elin och Abel sjukna i difteri.» Vi har här med
den empatiske berättaren att göra, men genom att påståendet inte ut-
tryckligen sägs vara Samuels synsätt, utan skulle kunna vara berättarens på-
stående om hurdan Gud är, skapar tekniken ett starkt tryck på läsaren att
reagera, att själva forma en slutsats om denna gudsbild och denna ontologi.
Lägg märke till att en monistisk allsmäktig-gud-ontologi ligger som en
outtalad förutsättning bakom hela resonemanget.

Någon djävul eller frestare nämns inte alls förrän Samuel har börjat
tänka om. För en sådan finns givetvis inte plats med denna gudsdefinition
– om inte en som vore Guds lydiga redskap, förstås. Detta betyder att
människan måste acceptera allt som sker och egentligen också vara glad och
tacksam för allt som sker eftersom det ju tänks komma från en god Gud
som har ett gott syfte med allt (Samuels bok s. , , ). När detta accep-
terande blir övermäktigt för Samuel, när han inte orkar, inte förstår och
inte kan låta bli att ifrågasätta får han svåra skuldkänslor och känner sig
ovärdig (Samuels bok s. , , , ). Han försöker förklara lidandena med
att de är straff, men lyckas inte räkna ut vad han egentligen förbrutit för
att straffas så hårt (Samuels bok s. ). Det framstår som märkligt och mot-
sägelsefullt att människan ställs till ansvar för felaktiga tankar och känslor,
för underlåtenhet, misslyckanden etc., när nu en allsmäktig Gud skall ha
allt i sin hand! Gud styr allt och ändå är människan fruktansvärt skyldig.
Samuel får inte längta efter sin familj och inte tänka på sin hustrus kropp;
det är oförlåtligt (Samuels bok s. , , , ). Att säga nej till ett väckelse-

 Se Anderberg , s. - samt Anderberg  s. .
 Se även Anderberg, , s. -.



 

möte är också fel och ger svåra skuldkänslor, trots att Samuel ju vet att hans
ställning som präst utan svensk examen skulle försvåras om han tackade ja
(Samuels bok s. -, ). Han är oduglig om han söker hjälp med sin pre-
dikan i postillor (Samuels bok s. , ). Han måste ödmjuka sig och för-
nedra sig inför andra för att göra bot när han känt sig frestad av en ung och
yppig bondflicka. Ändå vet han inte om det räcker för att vinna försoning
(Samuels bok s. ). Denne stränge, allsmäktige gud kräver mycket av sin
tjänare. Trots all denna hårdhet och tukt och trots alla livets vedervärdig-
heter tillkommer det ändå människan att vara glad och tacksam och att
lova Gud och tro på hans stora godhet (Samuels bok s. ). Hon får inte be-
kymra sig, inte oroas för morgondagen, utan skall bara förtrösta på Guds
omsorger (Samuels bok s. -, , , , ). Hon skall inte fråga utan tro och
underkasta sig (Samuels bok s. , , , , ): »Nej, man går inte till rätta
med sin Gud, det är sant. Man resignerar. Icke som jag vill, Herre, men som
du vill...» (Samuels bok s. )

Denna gudsbild och denna ontologi finns som en grundförutsättning
genom hela sviten. Det är med denna typ av tro karaktärerna kämpar. Det
är denna syn den svenska kyrkan får stå för. Det är från denna syn karaktä-
rerna ’sekulariseras’. När texten på det här sättet ställer dessa dogmer och
föreställningar mot en ’verklighet’ som hela tiden tycks svära mot dem,
utan att explicit säga att det är fel, uppstår ett tryck på läsaren att själv ar-
beta med frågorna och själv forma protesten.

Trots att Svenska kyrkan och Samuel alltså står för samma åskådning,
samma grundläggande dogmer, faller betoningarna ganska olika. Om den
svenska kyrkans gud (jag avser givetvis kyrkan som den framställs i ro-
mansviten och ingenting annat) i första hand är allmaktens auktoritäre
gud, som står på makthavarnas och de besuttnas sida, betonar Samuel god-
heten starkare. För honom är Gud de betungades gud, kärlekens och om-
sorgens gud (Samuels bok s. , ) och kyrkan är kallad, inte till att liera
sig med överheten och sätta sig på människorna, utan till att avhjälpa nöd,

 Detta relativt vanliga sätt att tysta teodicéproblemets frågor bemöter Anderberg i
Anderberg , s. -. Han säger att den som vill förbjuda frågandet glömmer tre sa-
ker: att frågandet finns också inom religionerna, så till exempel i Jobs bok, att teodicé-
problemets fråga antagligen är det största troshindret och således försvårar uppdraget att
vinna människor, samt att frågan faktiskt inte bara är en kunskapsfråga, utan framför allt
ett moraliskt problem. Frågan måste alltså få ställas, enligt Anderberg.



  

vara solidarisk med de fattiga och bjuda folket andlig vederkvickelse (Samu-
els bok s. , , , , , , , , , , , ).

Men allmaktsföreställningen gör ofta Gud helt obegriplig för Samuel.
»Guds outgrundliga råd» – ibland »outrannsakliga» – är en återkommande
formulering i dennes tankar (Samuels bok s. , , , ). Han försöker
kämpa för att ändå acceptera »Guds vilja», underordna sig och tro på en
god mening med allt, men till sist blir det omöjligt. Samuel är för känslig
och för ärlig för att i längden kunna bära på en tro som inte går ihop med
den verklighet han upplever. Han försöker kämpa bort sina egna ifrå-
gasättanden på inlärt sätt (Samuels bok s. , ). Han söker förklara mot-
gångarna med att han måste ha syndat på något sätt, eller av någon
anledning förkastats av Gud såsom ovärdig (Samuels bok s. , ) – allt
klassiska förklaringar. Kanske är Samuel utvald av Gud för att plågas och
prövas, men varför så hårt (Samuels bok s. )? Han gör uppror mot Gud i
sitt inre, släpper fram sin vrede och sitt hat (Samuels bok s. ) men resig-
nerar så åter.

Samuel dras mer och mer till väckelsens folk, till de mot kyrka och stat
upproriska, först på Gotland till Nilsson och hans anhang och så småning-
om i Väse till de gamla axeliterna på fattigstugan, hans fars forna anhäng-
are. Han upplever kyrkan som system som en absurditet, finner det vara
bakvänt att vara kunglig ämbetsinnehavare när man är kallad att solidari-
sera sig med de svaga och förtryckta (Samuels bok s. ), uppfattar den präs-
terliga utbildningen i långa stycken som absurd (Samuels bok s. ) och
börjar mer och mer ge sin far rätt i dennes uppror mot kyrka och överhet
(Samuel bok s. -, ). När Samuel måst ge upp tanken på att bli präst
i Sverige kan han släppa alla hänsyn och förkunna fritt ur sitt hjärta att
kyrka och prelater inte är så viktiga, att kärleksbudet egentligen är det enda
människorna behöver lyda och följa, att de inte finner den bästa förkunnel-
sen i kyrkan utan i Bibeln och sina egna hjärtan (Samuels bok s. -). Ett
allt större ifrågasättande av kyrkan som institution bereder så småningom
vägen också för ett ifrågasättande av kyrkans dogmsystem (Samuels bok s.
). Samuel undrar över sådant som varför Gud skapat en värld där de
starka har framgång medan de svaga förtrampas (Samuels bok s. ), hur en
god gud kan tillåta så mycket nöd och elände i världen (Samuels bok s. ),
om Gud verkligen kan mena att Samuel skall älska dem som plågar och
förföljer honom (Samuels bok s. ). Det är så mycket i Bibeln som är lätt
sagt men svårare gjort (Samuels bok s. ). Skall man till exempel lyda vilken



 

överhet som helst? Samuel tvivlar på det och kan inte förkunna det. Han
börjar stamma (Samuels bok s. ). Han fastnar också på liknelsen om de
anförtrodda punden: »Ty var och en som har, åt honom skall varda givet så
han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det
han har.» Samuel ser att verkligheten är sådan och ställer den förbjudna
men oundvikliga frågan ’varför?’ (Samuels bok s. ). Han måste uppfatta
Gud som djupt orättvis. Detta »varför» återkommer som en naturlig re-
aktion på vidriga omständigheter, de ständiga motgångarna och omöjlig-
heten att förverkliga förkunnarkallelsen i Sverige. »Varför och varför och
varför: detta meningslösa varför, som i evighet bultat på himlens port.»
(Samuels bok s. )

Hela trossystemet framstår slutligen i Samuels ögon som orimligt, obe-
gripligt och absurt. Hur går hans iakttagelser och upplevelser ihop med fö-
reställningen om en god och allsmäktig (allorsaklig) gud? Samuel kan inte
förstå detta och kan inte heller acceptera att Gud skall vara fullständigt
obegriplig – en »Deus absconditus». Men att helt sluta tro på Gud är
också en omöjlighet. Samuel måste revidera sin tro: »En ny världsbild växte
fram /.../» (Samuels bok s. ).

 Matt. : ; : ; Mark. : ; Luk. : ; : .
 Just häri ligger Anderbergs djupaste kritik mot en gängse kristen gudsföreställning –
att den gud som framställs tycks stå lägre än människan i etiskt hänseende. Se till exem-
pel Anderberg , s. , -, , -. Se även Anderberg , s. , -,
-, .
 »Den fördolde guden». En term vanlig hos Luther, inte minst i Om den trälbundna
viljan, Stockholm  (latinska originalet, De servo arbitrio, från ). Se till exempel s.
: »/.../ Guds förborgade och fruktansvärda vilja, som efter sitt rådslut bestämmer vil-
ka och hurudana människor han vill låta bliva mottagliga för och delaktiga av den predi-
kade och erbjudna nåden. Denna vilja får inte utforskas. Den skall man vördnadsfullt till-
bedja som det gudomliga majestätets vördnadsvärdaste hemlighet/.../» eller s. : »Den
inkarnerade Guden tillkommer det likaledes att gråta, klaga och sucka över de ogudakti-
gas fördärv, ehuru det gudomliga majestätets vilja med avsikt lämnar och förkastar några
för att de skall förgås. Vi får inte fråga, varför han handlar så, utan måste i vördnad till-
bedja Gud, som både kan och vill sådant.»
Det som Gud uppenbarat i sitt ord skall man således, enligt Luther, ta till sig, men det
som tillhör den fördolde guden skall man inte förmätet grubbla över, till exempel sådant
som att Gud i sin allmakt också ytterst driver och verkar det onda. Se Bengt Hägglund,
Teologins historia. En dogmhistorisk översikt, Stockholm , s. . Även Mårtensson
, s. -.



 

Ju mer Samuel upplever den svages vanmakt i en ond och hård värld, desto
klarare står för hans ögon bilden av den vanmäktige guden. Allmakt och
godhet kan inte gå ihop! Redan på Gotland tilltalas Samuel av Augustinus’
manikéistiska idéer, »hans tro på det ondas oövervinnerliga verklighet»
(Samuels bok s. ). Ett sådant synsätt verkar stämma bättre med de egna
upplevelserna än kyrkans traditionella. Den åskådning Samuel så små-
ningom når fram till ligger närmare manikéismen än lutheranismen.
Världen kan inte vara styrd av en god gud.

En gång i tidernas morgon utkämpades en strid mellan Gud och hans
största och skönaste ängel, han som bar namnet Lucifer och sedan skulle bli
känd som Satan.
   Men vad ingen vetat förrän nu, ingen utom Samuel Eriksson, det är att
Lucifer segrade i den striden och nedstörtade Gud till jorden. Den onde
ängeln iklädde sig därmed Guds diadem och mantel av norrsken, och allt-

 Manikéismen var en gnostisk rörelse. De gnostiska rörelserna var många och sinsemel-
lan mycket olika, men vissa gemensamma drag kan ändå urskiljas. Alla de senantika
gnostiska systemen är dualistiska. Motsatsen står mellan, å ena sidan »den helt transcen-
dente, andlige, gode Ljus-guden ...» och, å andra sidan »världsskaparen Demiurgen med...
sin skapade värld, den materiella kosmos och mänskligheten.» Ytterligare en motsats är
den mellan »människans gudomliga väsenskärna och Demiurgen med sin skapelse, vartill
räknas icke endast den materiella världen utan även kausaliteten (i form av ödets tvång)
och tiden.» Källa: En bok om Nya Testamentet, red. Birger Gerhardsson, Lund, , s.
-. För gnosticismen i Samuelsviten se också Bo Larsson, , s. -.
 I Augustinus, Bekännelser (min upplaga är Sven Lidmans översättning från ),
framför allt i femte och sjunde boken berättar han om sin kamp med frågan om det on-
das ursprung: »Min fromhet, så ringa den nu än var, kunde ej tro, att den gode Guden
skapat något ont, utan jag föreställde mig tvenne varandra bekämpande substanser, båda
oändliga, men den onda svagare än den goda /.../ Jag ansåg det rättare att ej tro Dig
hava skapat det onda /.../ än att det ondas natur, sådant jag föreställde mig detsamma,
skulle hava sitt ursprung i Dig.» (Ibid. bok fem: X, s. ) »Vem skapade mig? Var det ej
min Gud, ej blott den gode, men själva godheten? Varav kommer det sig då, att jag vill
det onda, men ej vill det goda, så att jag rättvisligen straffas? Vem inlade väl detta i mig?
Vem sådde så i mitt väsen sorgens säd, då jag helt och hållet var skapad av Dig, Du sa-
lighetens Fader? Var djävulen upphovsmannen, vem skapade då honom? Och om nu han,
genom viljans fördärv från en ljusets ängel blivit mörkrets furste, varifrån kom då in i
honom den onda vilja, genom vilken han förvandlades, då han en gång var skapad helt
ängel av den allgode Skaparen?» (Ibid. bok sju: III, s. , se även bok sju: V, s. -,
bok sju: VII, s. ) Augustinus landar sedan i det som Mårtensson benämner diabolisk
doketism (Mårtensson , s. -) – det onda har bara skenbar existens; i själva ver-
ket finns det inte! – ett synsätt som såväl Anderberg (Anderberg , s. -, -;
, s. -) som Lindström (Lindström , s. -, , , -, -) me-
nar vara ett hån mot dem som lider. Se till exempel Augustinus, bok : XV, s. -,
bok sju: XII, s. , bok sju: XIII, s. , bok sju: XVI, s. .



 

sedan den dagen härskar Lucifer allsvåldigt över världen. Gud kallas han av
oss människor, men han bär med orätt det namnet.
   Den sanne guden irrar dold bland människorna på jorden, yppar ibland
sitt väsen i blommorna, i solen, i kärleken människor emellan. Men i stat
och kyrka och allt jordiskt regemente härskar Lucifer oinskränkt.
   Men den osynlige guden tar mandom ibland och träder fram i mänsklig
gestalt, som Jesus Kristus av Nazareth, han som hängdes på trä, som profe-
ten Axel Eriksson Där Öster i Tågås, han som jagades till döds av Lucifers
tjänare, och kanske också i Samuel Eriksson, han som kallas Tok-Sam i
Väse.
   Se där den stora sanning han förnimmer i den vita rosens doft. (Samuels
bok s. -)

Samuel kommer alltså fram till att makt- och auktoritetsprincipen inte
kan vara den gode guden utan istället Guds motståndare, Satan, Världsfurs-
ten. Om Gud är allsmäktig är han inte god. Men i världen finns också
det som är gott och alltså finns det två principer, en mäktig och ond och en
svag och god. Den nya ontologi Samuel kommer fram till är alltså en dua-
lism med gnostiska inslag. Den stora skillnaden gentemot de gnostiska sy-
stemen är att Samuel inte uppfattar just det materiella som det onda. Den
onda makten har, för Samuel, inte sitt brohuvud i materien, utan i »stat
och kyrka och allt jordiskt regemente». Den gode guden manifesterar sig i
naturen, i mänsklig kärlek och gemenskap samt då och då i en slags hjälte-
gestalter, upproriska men kärleksfulla profeter som alla drivs i döden av den
onda och starka maktens tjänare.

Samuels nya livsåskådning är mycket mörk. Livet har farit så hårt fram
med honom att han bara ser det svarta nu. Mörkret bestämmer överallt i
världen. Gud irrar dold på jorden och kan inte övervinna det onda, bara till-
fälligt trotsa det ibland. Vi ser alltså att Samuels dualism är en dualism med
slagsida. Den ena principen är övermåttan stor och stark och mäktig, medan

 Aulén säger så här: »Vill man /.../ hålla fast vid det onda såsom ett verkligt ont och
ändå härleda allt det som sker från Guds vilja, leder detta ofrånkomligt till ett negerande
av Gud såsom kärleken.» (Aulén A, s. ).
 Som Ahlbom visat är det i gnosticismen framför allt dualismen och uppfattningen att
det finns något gudomligt inom människan som Delblanc anknyter till, men däremot
inte uppfattningen att det materiella skulle vara ont och fördärvat eller att människans
uppgift skulle vara att lösgöra det andliga från det materiella. Se Ahlbom , s. -.



 

den andra är hjälplös och vanmäktig. Men stundtals yppas ett slags
omvänd makt, en gåtfull kraft också i den svaga godheten och skönheten:

/.../ se nu på detta Guds underverk, lilla Maria! Här blommar det vilda
körsbärsträdet i skogen, här är vi fjärran från Lucifers välde, här ser du ett
återsken av den sanne Gudens godhet och skönhet. Dold i skogen blommar
denna rika och givande varelse, så som Gud ofta håller sig dold för våra
blickar. Men här ser vi ändå en kärlekens möjlighet blomma i Värmlands
skog.
/.../
Ofantligt rik är den dolde Gudens kärlek men ofta härjad av Lucifers kalla
vind, den sanningen visar oss det blommande trädets bild. (Samuels döttrar
s. -)

Den nya tron gör att Samuel åter kan ty sig till Gud, till den dolde guden,
men den gör också att hopplösheten får honom i sitt våld. Om godheten
inte har någon makt är det ingen idé att kämpa det godas kamp. Samuel
gömmer sig nu i sin egen värld, bygger höga murar omkring sig för att
skydda sig mot Världsfurstens onda hantlangare. Han blir livsoduglig, bo-
sätter sig i sin självömkan. Han tas in på hospitalet och när han där hör
kyrkklockor ringa tror han att det är själaringning för den gode guden, vil-
ken nu slutgiltigt har hetsats till döds av Lucifers tjänare. Så är då godheten
helt besegrad för Tok-Sam: »Och han knäppte händerna i fängelsets natt
och föll ner på såriga knän för att helga minnet av den döde guden.» (Sa-
muels bok s. ) Ondskan regerar och snart har ondskan också drivit dröm-
maren, Samuel Eriksson, i döden.

Abel

Den ontologi, den gudsbild och den livsåskådning som Samuel så små-
ningom kommer fram till, anförtror han, innan han spärras in, åt sonen
Abel att förvalta och vidareföra (Samuels bok s. ). Men Abel –  år
gammal – känner sig ovärdig och rädd, vet inte vad som egentligen förvän-
tas av honom, vad han skall göra med de heliga sanningar han fått ärva
(Samuels bok s. -, -). Han har anammat Samuels gudsbild och

 Detta kan jämföras med Erik Feldmanns trosbekännelse i Kära farmor s. , där han
bland annat säger: »Jag tror på Gud Fader vanmäktig /.../». Se även Agnar s. .





ontologi utan svårighet. Hans tankar har av sig själva dragit åt samma håll
som faderns (Samuels bok s. ). Bland annat med hjälp av Stagnelius’ dik-
ter har han kommit fram till en livssyn som uppfattar alltet som kluvet i
gott och ont (Samuels bok s. ).

Ändå var det något i denna predikan om en Världsfurste, en ond och mäk-
tig demiurg som talade starkt till hans egen känsla och fantasi. Att den
gode guden är en jagad och maktlös potentat i världen, det kunde han gott
förstå. Något i den vägen hade hans egen brådmogna tanke redan börjat
famla efter. (Samuels bok s. )

Att Abel av sig själv och genom egna verklighetsiakttagelser är på väg att
dra samma slutsats som fadern indikerar ju att den dualistiska verklighets-
förklaringen kanske skulle stämma bättre än den monistiska. Vissa for-
muleringar tycks ge vid handen att berättaren skulle mena att den
verklighet han skildrar faktiskt är dualistiskt beskaffad: »Redan innan fa-
dern slutgiltigt förmörkats hade Abel med diktens hjälp fått en aning om
Världsfursten och hans välde, om alltets kluvenhet i ont och gott.» (Samuels
bok s. ) Dualismen skulle således vara auktoriserad. Men yttrandet kan
förstås också läsas som helt karaktärfokaliserat: det behöver inte vara så att
Abel anar ’sanningen’ utan det kan vara så att han bara anar det han själv
tror är sanningen.

För Abel är diktkonsten en av den dolde gudens starkaste manifestatio-
ner. Dikten är helig och försonande när den är sann, när den inte ljuger om
vår verklighet utan ser den i vitögat med allt dess elände (Samuels bok s. -
, -). Dikten får, för Abel som för de romantiska diktarna, re-
ligionens ljus över sig och poeten blir profet (Samuels bok s. ). Också na-

 Stagnelius’ diktning uppvisar ju många gnostiska drag. Se i första hand Liljor i Saron,
till exempel i Stagnelius samlade skrifter , Malmö, , där Stagnelius’ gnostiska religi-
onstyp tydligast kommer till uttryck.
 Att Sven Delblanc själv hade denna uppfattning sluter sig Ahlbom till genom grundli-
ga analyser av dennes verk: »Sven Delblancs livssyn är strukturerad polärt, i häftiga mot-
sättningar mellan ljus och mörker, gott och ont, liv och död, levande känsla och förste-
ning. Det finns två principer i tillvaron, en knuten till liv, känsla, vara, en annan knuten till
förnuft, ordning, grymhet.» (Ahlbom, , s. ) Längre fram menar Ahlbom också att
‘Samuels’ och ‘Abels’ livsuppfattningar har stora likheter med Delblancs personliga (s.
-). Westphal ger i sin avhandling följande citat – som handlar om Samuels gnosti-
cism – ur ett personligt brev från Delblanc (daterat ..): »Sa /Samuels/ vision gno-
stique du monde est sans doute plus vraie, plus plausible que celle de la réligion établie.»
Se Westphal s. .





turen är helig för Abel och han tänker att inte ens idévärlden skulle kunna
vara skönare än Värmland en junidag (Samuels bok s. ). Naturens skön-
het vittnar om den dolde gudens härlighet på ett sådant sätt att människan
nästan inte uthärdar (Samuels bok s. ). Inte heller för Abel har ondskan
alltså, som för de gnostiska rörelserna, sitt säte i skapelsen, i materien.

Också den kvinnliga skönheten och den mänskliga kärleken är för sköna
för att inte vara rena och goda (Samuels bok s. -, ). Abels gud antar
så småningom alltmer av kvinnliga drag (Samuels bok s. -, ). Men
den största kraften finns i den heliga dikten och det är för den han beslutar
sig att leva; så skall han förvalta arvet efter fadern (Samuels bok s. ). Abel
upplever sig i sin dikt ha kontakt med »en okänd gudamakt», en som inte
liknar den vedertagna religionens, en som vill befria inte bara offren, utan
också bödlarna från deras fångenskap i sina roller. Det är en gud som är den
förtryckande Världsfurstens motsats (Samuels bok s. -, ). Socialis-
mens läror, som vännen Emil förkunnar, har nog mycket vettigt i sig,
tycker Abel, men våldet och blodet står han inte ut med. Det är genom dik-
ten som världen skall förvandlas och den kärleksfulle gudens tusenåriga
fridsrike inträda (Samuels bok s. ).

Men Abel är överkänslig och hudlös och samhället och människorna
hårda som sten. Abel blir allt mer ensam och sluten. »Att yppa sin sorg för
Lucifers släkte var otänkbart, att sjunga för döva öron kränkande.» (Samuels
bok s. ) Sina syskon vill han inte betunga, de har nog av sina egna bördor
och han träffar dem sällan, där han tjänar dräng på den gård som egentli-
gen borde varit hans fädernearv. Han glömmer nästan bort hur man gör
när man talar med andra människor. »Vad heter ’hjälp mig!’ på människors
språk? Han mindes inte längre.» (Samuels bok s. ) Efter den fasansfulla
upplevelsen av att besudlas med Världsfurstens väsende på militärlogemen-
tet, går också Abel in i mörkret. Då erfar han att den tro han gjort till sin
inte kan bära honom. Den dolde guden är nog bra, men vilken hjälp har
man av en som gömmer sig och som ingenting förmår, av en »evigt ti-
gande, evigt osynlig Gud» (Samuels bok s. , , )? Abel glömmer fler
och fler av de dikter som burit honom och förvandlas så från diktare till
»osnyggt djur» (Samuels bok s. , , , -). Så drivs också diktaren i
döden av maktens gud och maktens människor. Genom bygden går »en
rysning av oro». Tydligen var det som Abel representerade ändå något
mycket värdefullt (Samuels bok s. ).





Cecilia, Vigdis och Rebecka

Samuels hustru Cecilia får representera en auktoritetsbundet from och fa-
talistiskt resignerad livsinställning. Hennes reaktion på sekulariseringen är
att vägra befatta sig med den, att hårt hålla fast vid det gamla. För att orka
med livets bördor behöver hon tron på en god gud, liksom också övertygel-
sen om att denne håller allt i sin hand och styr allt till det bästa. Vid denna
uppfattning håller hon fast vad som än händer: »Allt sker som Gud vill.»
(Samuels bok s. ) Det som inte kan begripas får man försöka förklara eller
acceptera ändå. Cecilias fromhet är en slags ’skygglappsfromhet’. Hon
tillåter sig inte att ifrågasätta det som sker, prövar inte sin livssyn, gudsbild
eller ontologi. Maria uppfattar det som att hon gör sig en fästning av bi-
belord (Kanaans land s. ); hon murar in sig i sin fromhet och lyckas på
detta sätt överleva de svåra prövningar som övergår familjen. Hon tycks
fullt ut lyda Luthers råd att inte fråga, utan tro.

 Den kristendomstyp Cecilia får representera kommer kanske tydligast till uttryck i
den skrift som framför allt var folkets rättesnöre under den här tiden: Luthers lilla kate-
kes med förklaringar. Denna citeras också längre fram i sviten i Maria ensam s. .
Några exempel:
»§ . Hur sätte wi rätteligen all tro och lit till Gud?
Då wi alltid ihogkomme, att wi stå under Guds beskydd; äre förnöjde med wår lott,
tacksame emot Gud under medgången, tåligt undergifne hans wilja under sorger och
motgångar, samt öfwertygade, att allt hwad Gud gör, är rätt och nyttigt. /.../
»§ . Hwad innefattar det, att Gud är allvis?
Att han inrättar allt efter de högsta och wisaste ändamål, samt styrer allt till det bästa.
/.../
Fr. Hurudana är Guds domar?
Sw. Obegriplige.
Fr. Hurudana äro hans wägar?
Sw. Outrannsaklige.
§ . Huru böre wi förhålla oss inför Gud, såsom allwetande och allwis?
Wi böre waka öfwer wåra tankar och uppsåt, öfwerlemna oss åt Guds styrelse, samt med
ståndaktighet och förtröstan afbida hans hjelp. /.../
§ . Hwad förstå wi dermed, att Gud är allsmäktig?
Att Gud förmår göra allt hwad han will. /.../
§ . Huru böre wi anse de olyckor som aw oss icke kunne förekommas?
Då Gud tillåter sådana öfwergå oss, böre wi anse dem såsom medel i Guds hand för wårt
högre mål, och söka wår tröst deruti, att Guds godhet och wishet leder dem till wårt san-
na bästa.» Doktor Mårten Luthers lilla katekes med förklaring av Swebilius, Lindblom och
Gagner, , s., , -, , .





Cecilias gud är ordningens gud, en stiftare av hårda och oryggliga lagar.
Detta innebär en slags trygghet; man vet alltid vad som är rätt, hur man
själv och andra skall handla (Se till exempel Samuels döttrar s. ). Den
stränge och dömande guden är hennes enda stöd i livet (Maria ensam s. ).
Cecilia blir också en hård domare över sina barns handlingar och Gud hen-
nes bisittare. Maria finner, när hon sitter som anklagad efter skilsmässan
från Fredrik, det »orimligt att offret skulle försvara sig medan bödeln gick
fri.» (Maria ensam s. )

Det står ganska klart att det innanför Cecilias trosvisshet finns en bitter-
het, som hon inte gärna vill erkänna (Samuels bok s. -, Maria ensam s.
). Hon stänger inne alla frågor, pansrar sig i sin helighet (Samuels döttrar
s. ):

O, du outgrundliga godhet, som tog min Abel ifrån mig! Som räddade
min skatt undan syndens värld...
   Ännu idag känner hon gråten i strupen när hon tänker på denna underbara
räddning ur jämmerdalen. Och hon säger sig att det bara är tacksamhetens
tårar som skymmer hennes blick. (Samuels döttrar s. -)

Att hon säger sig att det bara är tacksamhet, talar ju sitt tydliga språk om att
Cecilia, på grund av den lutherska, katekesinspirerade trosform hon valt,
inte vågar låta sig känna den vrede och sorg hon bär på. Det skulle innebära
en otillåten anklagelse gentemot Gud. Cecilia upplever tydligen Gud mest
som den store straffaren som gömmer »en hård karbas bak ryggen» (Samuels
döttrar s. ), men den Gud hon bekänner och hänger fast vid tycks ändå
vara en god och barmhärtig gud (Samuels döttrar s. , , , Kanaans land
s. -).

Cecilias gudstro framstår som fylld av motsägelser (se till exempel Samu-
els bok s. , Samuels döttrar s. -). Så här kan hon be: »O, måtte Du ald-
rig göra min värld så ond, att jag önskar mig blindhet som en gåva! Bara det
vågar jag ännu önska mig, du gode, barmhärtige Gud.» (Samuels döttrar s.
) Från denne »gode, barmhärtige Gud» kommer alltså såväl gott som
ont – mest ont, ser det ut som. Cecilia vet att gisselslagen skall fortsätta att
hagla över hennes rygg: »Det är livets villkor och Den Eviges vilja.» (Kana-
ans land s. ) Gud flyttar människorna som pjäserna i ett spel, han hand-
lar med dem alltefter sina nycker och tycks inte ha någon motspelare i
leken (Kanaans land s. ). Trots alla sina svåra erfarenheter och upplevel-
ser lyder hon katekesens ord och håller envist fast vid att allt styrs av en god





och barmhärtig gud. Cecilia tycks inte tillåta sig att se dessa motsägelser,
men texten är konstruerad på ett sådant sätt att de för läsaren snarast blir
övertydliga.

Till tröst i livet har Cecilia en slags Kristusuppenbarelser i trädgården –
dock alltid utan glasögon (Samuels döttrar s. , Maria ensam s. ). Hon
lever ett ensamt liv i sin högmodiga men tjänande fromhet och längtar ef-
ter att »rasta, namnlös och innesluten i en gudomlig kärleks blick» (Samuels
döttrar s. ). Första gången Jesus visade sig för Cecilia var kort efter Abels
död, när hon höll på att gå under av sorg. Den andra uppenbarelsen är den
stora och strålande visionen vid syrénbusken. Det är då Cecilia kallas att
vända det världsliga ryggen och fästa sina tankar vid det himmelska (Samu-
els döttrar s. -). Till att börja med undrar hon om det är synvillor eller
om hon håller på att tappa förståndet men uppenbarelserna är hennes enda
glädje i livet och hon slutar att fråga och tvivla. Hon behöver dem så väl.
Tyvärr är Jesus litet oberäknelig – »skygg som göken» (Samuels döttrar s.
). Ibland visar han sig men ibland vill han tydligen inte, trots att Cecilia
spänner all sin kraft för att se honom (Samuels döttrar s. ). Kanske är
dessa syner bara inbillning, men texten lämnar rum också för andra tolk-
ningar. Det finns åtminstone ett tillfälle när fler än hon hör rösten från
trädgården (Samuels döttrar s. ). Cecilias möten med frälsaren på ålder-
domen, då hon går i barndom och har glömt alla livets vedervärdigheter,
framställs också med en stor värme, som något rikt och gott:

Det hände också att hon fick en glimt av Jesus, av hans sårstungna hand och
milda blick under det svarta, mittbenade håret. Kanske var det denne barm-
härtige Mästare, som hade slöjat Cecilias själ, så hon inte längre kunde min-
nas allt det ohyggliga, som hänt i hennes liv. De grymma minnena blekande
bort, alltmera levde den gamla i Frälsarens närhet, i det eviga nuet. När hon
satte sig på trappan och blundade, kunde hon känna hans kroppsvärme, hans
andedräkt mot sin panna, hans mjuka fingertoppar mot sin kind. (Maria
ensam s. )

Perspektivet är här inte uttalat varken Marias eller någon annan karaktärs.
Är det alltså berättaren som menar att det kanske finns en barmhärtig fräl-
sare som i sin nåd möter Cecilia på ålderdomen? Mot bakgrund av allt det
berättaren tidigare haft att förtälja om gudstro och gudsbilder faller det sig

 Anderberg spekulerar i om det kanske beror på att hon är rädd för svaren att Cecilia
inte vågar släppa upp teodicéproblemets frågor till ytan. Anderberg, , s. -.





litet svårt att inte läsa in en mycket stor tvekan i detta »kanske», men en
öppning mot någon form av ’övernaturliga’ inslag finns också på annat håll
i sviten. Cecilias upplevelser framställs i alla fall, hur man sedan skall tolka
dem, som något positivt och gott.

Cecilias klippfasta tro skakar ibland (till exempel Samuels bok s. ),
men hon lyckas staga upp den. Utan tro kan Cecilia inte överleva. Och hon
måste ju överleva och ta ansvar eftersom hennes man väljer att fly.

Aldrig hade jag överlevat utan min tro på en god och förlåtande Gud. Jag
förstår inte hans vägar med mitt liv, men jag frågar och anklagar inte. Jag
böjer mig och genomlider hans tuktan så gott det går. Och så länge en
människa behöver mig vill jag underkasta mig och genomlida och överleva
allt. (Samuels bok s. )

Cecilia måste tro för att orka. För att inte svika sina barn måste hon hålla ett
hårt grepp om sig själv. Hon måste ju hålla sig kvar i ’verkligheten’ och ta
itu med den, när andra flyr till drömmens värld eller hopplöshetens mörka
land:

Vem ville inte gömma sig från världen, vem ville inte slippa? Men jag får
inte gömma mig från vardagen och jag får inte smita undan. Jag måste stå
kvar därute i verklighetens strider och kämpa för barnen så länge jag orkar
dra efter andan och lyfta en arm. (Samuels bok s. )

 Cecilia måste orka när Samuel och Abel förmörkas, när Benjamin blir
bortlämnad till trollen på Berga, när Elin blir övergiven av den man, vars
barn hon väntar, när Maria försvinner till Kanada, när Rebecka blir sjuk.
Hon får inte förtvivla (Samuels döttrar s. ). Cecilia tvingar sig själv att
orka, men detta tvång gör henne kall och hård i sin fromhet (Samuels dött-
rar s. , Maria ensam s. -). När Rebecka dör och ingen längre behöver
Cecilia är det slut på hennes krampaktiga styrka: hon blir sina barns barn
(Maria ensam s. -).

 Här, som på så många andra ställen, är det uppenbart att Westphal läst Delblancs
texter fullständigt fel när han i sin avhandling på s. - menar att såväl Samuelsvitens
Cecilia som Hedebysvitens Abraham Styf inkarnerar en trons passivitet och brist på enga-
gemang i världen. Cecilia är ju tvärtom en som framför allt väljer engagemanget, både
för sina barn och sina luffare. Detsamma gäller ju för övrigt också Abraham Styf som är
en stöttepelare i samhället och så länge han orkar tar ett aktivt ansvar för det som sker
där.





Vigdis blir i mors ställe för Maria i Kanada. Till det yttre erinrar hon om
Cecilia i sitt vita storförkläde (Samuels döttrar s. , Kanaans land s. ).
Även trostypen liknar Cecilias, även om trons innehåll ser annorlunda ut.
Vigdis vet allt och förstår allt, hon är idealist och bildningsivrare, men det
har kommit någonting obevekligt och strängt över hennes idealism, någon-
ting som skrämmer och stöter bort dem hon ville undervisa och bilda. Hon
är »betryckt av den låga verklighet, som alltid lägger krokben för vår ideella
strävan.» (Kanaans land s. ) Hennes fasthållande vid tro och ideal verkar
krampaktig. Som Cecilia blir hon kylig, sträng och dömande av en
tillkämpad tro, en tro för att »man måste tro», för att orka och för att inte
bli ett djur. Att tron är ihålig blir uppenbart när Vigdis blir sjuk i svåra
smärtor och skall till att dö. »/.../ kroppen hade tagit en gruvlig hämnd och
ödelagt hennes stolta förtröstan i grunden.» (Kanaans land s. ) Bara bit-
terhet återstår, ingenting som bär:

Inför döden hade hon dock förvandlats, hennes ljusa förkunnelse hade blivit
till förnekelse och hån. I drömmen såg Maria sin väninna på dödslägret, en
förtorkad häxa med hopplöshetens svarta fladdermöss strömmande ur hån-
fullt skrattande mun. I nattens mardrömmar såg hon, hur Vigdis i säll-
samma kramper och krystvärkar födde hopplöshetens svarta vidunder ur sitt
grinande gap. (Kanaans land s. )

Vi ser alltså, här liksom i Samuels fall, att tro och ideal kolliderar med den
upplevda ’verkligheten’. Att det är någonting i den gamla tron och de
gamla idealen som inte stämmer med tillvaron som den erfars av karaktä-
rerna är mycket tydligt, men resultaten av denna upplevelse blir olika. Såväl
Cecilia som Vigdis, vilka båda krampaktigt hållit fast vid en tro i det
längsta, blir av detta hårda, kyliga och skrämmande för dem de vill nå och
påverka med sina ideal. Men där Cecilias tro trots detta håller in i döden
brister Vigdis’. Den stora skillnaden är att Cecilia påverkats av lågkyrklig,
väckelsebetonad brudgumsmystik och därigenom lämnar rum för en from-
het av upplevelsetyp, medan Vigdis tro är mer etiskt idealistisk och ’för-
santhållande’. Vid livets slut har Vigdis helt tappat sin tro medan Cecilia
sitter på trappan och känner Jesu kroppsvärme (Maria ensam s. ).

Rebeckas fromhet är en variant av Cecilias, men än mer känslosam och
väckelsebetonad. Under en period är hon också pingstvän. Rebecka är from
hela sitt liv, men kan inte suggerera fram möten med Jesus. Hon söker och
längtar och ropar men får sällan uppleva den kontakt hon behöver.





Så drar hon djupt efter andan och trycker ner några tangenter i ett tonernas
böneskri, hör mig min Gud, nej, nej, nej, det är förgäves, hon får inget svar
och förunnas inte träda i helig förbindelse, och hon försjunker därmed i sin
hopplöshet på nytt, böjer sitt huvud och lutar pannan mot koralboken, sitter
som förut innestängd i sitt mörker: att Gud måste vara så fjärran, att han
aldrig vill höra min röst... (Samuels döttrar s. )

Den psalm som följer Rebecka genom livet är Wallins »Var är den vän, som
överallt jag söker?». Det som framför allt kännetecknar hennes liv är
också ett vilset sökande efter en Gud som är en vän och hjälpare.

Man skulle kunna definiera Cecilia som ’den starka fromma’ och Re-
becka som ’den svaga fromma’, men kanske kan man också se det som att
Rebecka, likt sin far, är för känslig och för ärlig för att hålla fast vid någon-
ting hon inte upplever – alltså Cecilias tro på en allsmäktig (allorsaklig) och
god gud. Eftersom Rebecka hela livet lever i fromhetens skugga är det
omöjligt för henne att föreställa sig att en Gud inte skulle existera. När
hon då inte erfar hans närvaro och omsorg sluter hon sig ena stunden till
att han dragit sig tillbaka och lämnat världen, andra till att det är hon själv
som är ovärdig, oduglig och förhatlig för Gud (Samuels döttrar s. -,
). Upplevelsen av tillvarons vedervärdigheter får inte Rebecka att dra
slutsatsen att ingen Gud finns, inte heller att han är svag. Det är henne
själv det är fel på. Den uppfattningen är svår att bära och även Rebecka går
in i sinnessjukdomens mörker.

Elin

Elin är den levnadsglada i familjen Eriksson, »inga hårda öden kan knäcka
henne» (Samuels bok s. ). Hon är den som ser det lilla ljus som trots allt

 Svensk Psalm nr. .
 Dessa båda sorter finns ofta i totalitära sekter och auktoritära trosformer. De ‘starka’
klarar av att tron inte alltid stämmer med verkligheten, håller benhårt fast vid dogmerna
och orkar klara också svåra motgångar tack vare sin tro, medan den ‘svaga’ snart knäcks i
denna miljö eftersom skuldkänslorna blir svåra när man inte kan få sin verklighet att
stämma med dogmerna och allt man får till svar om man yttrar något om detta är krav
och förebråelser. En tredje sort, den ‘ifrågasättande’ portförbjuds snart av sekten. Se till
exempel Framgångsteologi. En analys och prövning, Temaarbete från teologiska institutio-
nen , Uppsala , s. , eller António Barbosa da Silva, Framgångsteologin – svärmeri
eller väckelse? Uppsala , s. , .





finns, mitt i mörkret (Samuels bok s. ). »Låt livet råda», är ett av hennes
återkommande ordspråk (se till exempel Samuels bok s. , Samuels döttrar
s. , Maria ensam s. ), »vacker utsikt» ett annat (Samuels bok s. , ,
Samuels döttrar s. , , , , , , , , Kanaans land s. , Maria en-
sam s. ). Bara vid ett tillfälle kan förtvivlan på allvar hugga sina klor i
henne så att syskonen inte känner igen henne: det är när Eskil, äldste sonen,
går ut som frivillig i spanska inbördeskriget (Maria ensam s. -). Men
han såras, kommer hem och glädjen är återställd (Maria ensam s. -).

Det är något friskt över Elins livstro. När pappa Samuel är död är alla
utom hon förlamade av slaget. Bara Elin kan gråta, och så bevarar hon sitt
ljus och sitt hopp (Samuels bok s. ). Ibland kommer den »hädiska tanken»
för henne att »Gud sviker, men tårarnas tröst består» (Samuels döttrar s.
). Elin drabbas av hårda slag, men tycks alltid komma ner med fötterna
först. Någon slags förtröstan följer henne genom livet, först på Gud, sedan
på det ljusa och goda i livet. Elins glädje gör henne starkare än alla de andra
i sviten. Stundtals vacklar dock även Elin i sin tro, när hon ser hur rätten
kränkes för den svage. När lillasyster Rebecka blivit våldtagen får hon för sig
att Gud ligger slagrörd, vanmäktig och stum i sin egen orenlighet, som
husmor Ida på kammaren (Samuels döttrar s. ). Det är en starkt
drabbande bild både för upplevelsen av godhetens och rättfärdighetens
vanmakt gentemot ondskan och för orimligheten i att tro på en allsmäktig
och god gud när denna typ av grymma och irreparabla kränkningar kan få
inträffa. Elin tänker att rättvisa och barmhärtighet visst inte finns i livet.
Men där motsäger Elin sig själv i sin upprördhet; hon har ju själv för inte
länge sedan bevisat att barmhärtighet finns genom att förbarma sig över

 Hur detta uttryck blir till ett ledmotiv för Elins optimism och livslust visar Lisette
Keustermans i sin analys av kvinnobilderna i romansviten i Keustermans , s. . Hon
menar att den ljusa kvinnan i Samuelsviten kännetecknas av folklighet, generositet,
värme, ett vårdande och förlåtande sinnelag, lojalitet och inautenticitet. Här är inte rätta
platsen för en granskning av ett sådant påstående. Låt mig bara påpeka att Elins dotter
Sara, som ju klart markeras som samma kvinnotyp som Elin och som mormor Sara, fak-
tiskt är mörk.
 En liknande tanke finns uttryckt i Vinteride: »– Ja, sa Sonja, med sin hesa röst. Jaja,
inte för att det hjälper nåt. Men böla du en stund, så kanske det känns bättre. Din Jesus
ger jag inte mycket för, men får en sitta och grina en stund tillsammans, då kan det väl
kännas lite bättre efteråt... /.../ Så söker de två flickorna rena i människotårar vad Jesu
dyra blod inte kunnat utplåna, medan Hedebys dom och förkastelse rör sig som mörka
skuggor därutanför fönstret.» Vinteride s. .





både mor Ida och de råmande korna trots att husbonden och drängen nyss
försökt våldta henne (Samuels döttrar s. -). Elin är alltså ett levande
bevis för att det goda finns trots allt och är förunderligt segt.

Gradvis lösgör Elin sig från den nedärvda allsmäktig-gud-ontologin. Sitt
definitiva avsked av barndomens gud tar hon när hon flyttar till Karlstad.
Nu tänker hon inte längre grubbla »/.../ över denna oåtkomliga, obegrip-
liga Gud» (Samuels döttrar s. ). Som den övriga familjen har hon i det
längsta agerat Guds försvarsadvokat inför det obegripliga lidandet i tillva-
ron (Samuels döttrar s. ), men nu vänder hon sig medvetet bort från såväl
moderns fromhet som faderns dolde gud (Samuels döttrar s. -). Elins
gudstro ersätts av en slags livstro och ger därför inte, som hos Maria, upphov
till något värkande tomrum. Elins livstro är en tro på att det goda och ljusa
finns i livet, jämsides med det onda och mörka. Och ljuset visar sig ofta för-
underligt starkt för den som, likt Elin, aldrig ger upp. Hon har insett att
levande förblir man bara så länge man kan hålla leendet vid liv (Samuels
döttrar s. ). Vi ser alltså hos Elin att tron på en enda makt – en allsmäktig
och allorsaklig gud – ersätts av synen på tillvaron som bestämd av två
motsatta och ganska jämnstarka tendenser, dock icke personliga. Endast i
den yttersta nöd visar det sig att också Elin har något slags behov av en Gud
som är en person och som hon kan anförtro sig åt (Maria ensam s. , ).
Elin bär dessutom på en rädsla för att den gud hon förkastat trots allt skall
finnas och straffa henne för att hon vänt honom ryggen. Därför ber hon
aftonbön med sina barn och tvingar då och då med familjen i kyrkan
(Kanaans land s. -). I samtalet med Maria i slutet av Kanaans land
står det mycket tydligt vilka förutsättningarna är för Elins borttappade
gudsförtröstan, såväl som för hennes rädsla för Gud.

– Man är gjord av bly eller gjord av glas, sa Elin slutligen. Om en handskas
varligt med glas, så räcker det länge. Om en ställer det i monter eller skåp,
kan det räcka hur länge som helst. Men det duger inte att dänga glas i gol-
vet, som Vår Herre gjorde med pappa och Abel och Rebecka. Det ska ingen
inbilla mig, att pappa eller Abel eller Rebecka var sjuka från början. Men
inte kan man hantera folk hursomhelst, det borde någon tala om för Vår
Herre.
    /.../ Men jag är ingen gråsten, jag har varit nära den gräns de gick över,
Abel och Rebecka, jag förstår nog. Jag vet vad världen och Vår Herre kan
ställa till med. Det är väl därför jag packat mina ungar i bomull så till den
milda grad... (Kanaans land s. -)





Detta är bara en av teodicéproblemets många artikulationer i sviten. Den    
allsmäktiga och alltverkande gud som monismen förutsätter kan inte mo-
raliskt försvaras. Om det skulle finnas en sådan måste han av nödvändighet
ha en lägre stående moral än de varelser han själv skapat! Men om det
ändå skulle finnas en sådan vedervärdig gud, som han måste vara, att döma
av hur Samuel, Abel och Rebecka hanterats av livet, vill Elin försöka blidka
honom så gott hon kan för att skydda de sina.

Maria

I de tre senare delarna av Samuelsviten står Maria i centrum. Hon tillhör
en mellangeneration, en som inte ännu är fullt sekulariserad men som inte
heller kan leva i det gamla, okritiska accepterandet av nedärvda föreställ-
ningar. Hela livet slits hon mellan tro och otro: kan varken lämna gudstron
bakom sig eller hålla fast vid den. Hon ber sin aftonbön och går i kyrkan,
hon upplever Guds närvaro i naturens skönhet och i klangen av fjärran
kyrkklockor (Samuels döttrar s. -), hon längtar efter gudsgemenskap
och trons trygghet. Men en klyfta har öppnats inom henne »mellan ve-
tande och tro» (Samuels döttrar s. ). »Vissheten att Gud är fjärran växer
som ett foster i Marias liv.» (Samuels döttrar s. ) Detta otrons foster skall
så småningom mödosamt framfödas i den kanadensiska julnatten (Kana-
ans land s. -), men sin gudslängtan kommer hon aldrig ifrån och inte
heller känslan av att vara skyldig till att ha fördrivit Gud från sitt liv (Maria
ensam s. , -, , , ).

Man kan säga att sekulariseringsprocessen i Marias sinne börjar under
studierna på seminariet, när hennes kritiska tänkande väcks och hon inte
längre klarar att svälja det auktoriteterna lär ut. Hon börjar tvivla på tidi-
gare självklara sanningar och undra om inte faderns och broderns synsätt
skulle kunna ha mera fog för sig (Samuels bok s. , -). När hon står i
den korsväg där hon skall svara ja eller nej på Fredrik Webers frieri, har
hennes barndoms tro börjat blekna. Hon kan inte längre vara lika övertygad
om dess sanning. Hon har läst för många böcker och »sett för mycket ont i
världen» (Samuels döttrar s. ). Framför allt är det lidandet – inte minst det

 Se Anderberg , s. -, -, , -, -.





som drabbar den egna familjen – och ondskan som får Marias tro att börja
vackla. »Att minnas Abel är att slå huvudet i det ondas bergvägg. Honom
måste jag glömma för att överleva.» (Samuels döttrar s. ) Maria kan inte,
som sin mor, säga »Ske din vilja!» inför vedervärdigheterna. Hon börjar
alltmer se den allsmäktige guden som en ondskefull potentat som straffar
också där ingen skuld finns (Samuels döttrar s. ). Julevangeliet förvandlas,
i Minitonas stränga vinterkyla, till en vacker, men betydelselös saga, »ett
myller av meningslösa bokstäver /.../» (Kanaans land s. ). I Bibeln finns
ingen tröst att få, om inte möjligen i berättelsen om Jesu Getsemanekamp.
En som, i sin nöd, ropar och ropar förgäves, det kan hon förstå och ta till sig
(Kanaans land s. ). Till Getsemanekampen och gudsövergivenheten på
korset återvänder Maria flera gånger. Bara nederlagets, förkrosselsens och
förtvivlans Gud är begriplig och förmår nå fram till människornas hjärtan i
en tillvaro så fylld av lidande och nöd, inte segerns och allmaktens (Kanaans
land s. , Maria ensam s. , , , -). Maria har sin egen Get-
semanekamp i den kanadensiska julnatten. I en känsla av fullständig
gudsövergivenhet ropar Maria ändå, som en gång Jesus på korset, till sin
Gud:

/.../ hur kan du tillåta att sådant sker? Hur är din allmakt och godhet för-
enlig med allt det elände jag ser omkring mig, och med den smärta jag för-
nimmer i mitt eget skinn och i mitt eget skrämda, förpinade hjärta?
(Kanaans land s. )

Det skildrade händelseförloppet understryker här Marias fråga. Den inlärda
gudsbilden får konfronteras med upplevelser som inte går ihop med den.
Denna Marias fråga är ju ett klassiskt uttryck för teodicéproblemet. Lägg
här märke till att den gängse allmaktsdefinitionen, där Gud ses som
allorsaklig och alltverkande, förutsätter att inget ont skulle kunna ske om
inte Gud tillät det. Följden av föreställningen om en allsmäk-

 Ibid. s. -, .
 Aulén A, s. . Se även Anderberg , s. , där han påpekar att om Gud tänks
som alltings skapare och upphov är han också ansvarig för allt, inklusive för vad en even-
tuell ond makt tar sig före. Om Gud inte direkt skapat Satan har han åtminstone skapat
de förutsättningar som gjort uppkomsten av ett sådant väsen möjlig. Enda sättet att be-
hålla en tro på en Gud som är sådan som första Johannesbrevets författare i sitt första ka-
pitel framställer honom – »Gud är ljus och inget mörker finns i honom» – är alltså att
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tig/allorsaklig gud blir att från Gud kommer sist och slutligen både ont och
gott. Påståendet att Gud skulle vara både allsmäktig i den gängse meningen
och allgod är alltså en motsägelse. Maria kämpar intensivt med en
monistisk ontologi. Alternativen blir för henne en Gud som är en djävul
eller ingen gud alls. Under tiden i Kanada och under trycket av den ena
svåra upplevelsen efter den andra lutar Maria mer och mer över åt det se-
nare alternativet. Hennes längtan efter en gud som är en vän och hjälpare
är dock så stark att hon i det längsta söker staga upp den vittrande tron.

Ibland undrar Maria om inte Samuels och Abels dualistiska åskådning
måste vara mer sann än den traditionella, monistiska, som är Cecilias och
Rebeckas: »Det härskar en ond skapargud över världen, och den gode guden
är maktlös och dold för våra blickar: kanske var det sanning ändå!» (Samuels
döttrar s. -) Hon kan inte se att det skulle vara något mer sjukt med
Samuels och Abels förklaring än med någon annan (Samuels bok s. ).
Åtminstone är det tydligt att det i samhället finns en orättfärdig och lögn-
aktig styrande makt, om man sedan skall se den som bestämd av någon me-
tafysisk potentat eller ej (Samuels bok s. ).

När Frihetsbröderna nakna kommer vandrande genom Minitonas i vild
protest mot samhälls- och världsordningen, kan Maria inte, som många av
hennes grannar, känna förakt för dem. Hon tycker att hon förstår deras
längtan och till en del delar den – att leva i varm och innerlig trosgemen-
skap, utan hierarki, utan makt och utan lag, endast styrd av Gud och det
egna samvetet (Kanaans land s. -, -). Detta är en väckelsefrom-
het som erinrar om farfaderns, Axel Erikssons Där Öster i Tågås. Men Fri-
hetsbrödernas protest framstår, just som farfaderns, som fullständigt
meningslös – de åstadkommer, trots sin trosvisshet, ingenting annat än sin
egen undergång. Denna insikt blir ett av stegen mot »den slutliga förnekel-
sen» för Maria (Kanaans land s. ). Frihet och rättfärdighet är ingenting
annat än utopiska drömmar. En stark tro hjälper alls inte mot en
samhällelig övermakt.

Nästa grundskott får Marias gudstro när Vigdis ligger för döden och då
förnekar allt ädelt hon tidigare bekänt sig till (Kanaans land s. -).
Allt blir hö och strå inför kroppens lidande. Tron är meningslös, idealen är

förutsätta en verkligt fundamental dualism: att två principer funnits från början och att
de av evighet stått i motsatsställning till varandra. Se för detta Mårtensson , s. -.





meningslösa – allt skulle Vigdis ge i utbyte mot litet smärtlindring. Anden
var inte starkare än köttet, som hon hade predikat: »Vigdis var helt för-
vandlad. Hon som varit hoppets moderliga gudinna i deras liv, hon hade nu
bara bittra ord och hån och förakt att bjuda på.» (Kanaans land s. ) Vig-
dis blir för Maria ännu ett vittnesbörd »om det hopplösa i all mänsklig strä-
van.» (Kanaans land s. ) En tro som bara fungerar när man har det
någorlunda drägligt, men som inte bär när det blir verkligt svårt, verkar
ganska meningslös.

Avgörande för Marias troskamp blir ändå den svåra upplevelsen att ligga
sjuk och höra sitt nyfödda barn skrika sig till döds av hunger. Även fortsätt-
ningsvis kommer hon att kämpa för att tro men som ett spöke mellan
henne och den gud hon längtar efter kommer alltid att stå dessa »tre dagar,
tre nätter» – en fras som upprepas många gånger i berättelsens fortsättning
(se till exempel Maria ensam s. , , ,  etc.). Hade Gud verkligen
varit god och allsmäktig/allorsaklig hade han inte låtit detta fasansfulla ske,
det står helt klart:

Tre dagar hade hon legat maktlös av sjukdom och hört sitt barn skrika sig
till döds.
   Kanske var det denna olycka, som slutligen skar Maria loss från barndo-
mens gudstro. Ännu hände det att hon kände gemenskap och varma min-
nen i kyrkan, ännu hände det att hon knäppte sina händer till bön, av
gammal vana. Men i bönen inträngde ständigt en anklagelse och en fråga.
   – Gud, var fanns du den gången, då mitt barn skrek sig till döds?
   Svar fick hon aldrig. Men hon kunde ej heller upphöra att fråga.
(Kanaans land s. -)

Trots detta krävs det också depressionens och missväxtårens nöd och föröd-
mjukelsen av familjen Viklunds uppträdande innan Maria kan säga att hon
»övervunnit sin tro»: »Ja, det är bara kroppens törst som räknas, det visste
Maria äntligen. Nu visste hon allt som behövdes, nu hade hennes klara
huvud kommit till insikt. Ändå saknade hon i hjärtat den tro hon en gång
hade vårdat.» (Kanaans land s. ) Trots att Maria nu upplever sig ha
kommit till insikt om »kroppens ensamhet i en värld utan ande och Gud»
upphör hon aldrig att längta och söka efter den förlorade tron. Det blir
efter återkomsten till Sverige svårare att helt förneka Gud. I barn-
domsmiljön och i den svenska naturen finns så många minnen av barnatro

 Se även Delblanc, Jerusalems natt, s. .





och gudsupplevelser (Maria ensam s. ). Stundtals tycker hon sig åter för-
nimma hans närvaro. »Tror du Gud är svensk, sa Vigdis en gång. Ja, kanske
är det så. Kanske är det Guds andedräkt jag ser över Sveriges himmel.» (Ka-
naans land s. ) Och sin gudslängtan kommer hon inte ifrån. Hon söker
och söker efter sin förlorade Gud; hon söker honom i skogen; hon söker
honom hos den gamle gudsmannen Abraham; hon söker honom i Bibeln;
hon söker honom i kyrkan; hon söker genom att intala sig själv känslor och
upplevelser som inte finns; hon söker honom genom att försöka glömma
och förtränga minnet av »tre dagar, tre nätter»; hon söker honom inte så
mycket på sommaren, men på vintern:

Nej, Maria hade inte glömt sin döda dotter, ej heller dessa tre dagar, tre
nätter, då barnet skrek sig till döds, detta mörka svalg i tiden, där den arma
uppslukades och försvann. Hon har ej glömt hur stolt hon den gången för-
kastade Världsfursten, hon har inget glömt, men när nöden är stor, då svi-
ker människan alla sina stolta föresatser, då söker hon hjälp varhelst den kan
finnas: om vintern ropar Maria efter sin förlorade Gud. (Maria ensam s. )

Maria kan inte leva med Gud – den allsmäktige/allorsaklige – men inte
heller vara utan honom – den gode och kärleksfulle. Hon tycker att till-
varon har blivit så kall efter det att tron gått förlorad (Samuels döttrar s.
); hon erfar ett ekande tomrum och ett värkande sug (Maria ensam s.
, ). Tron upplevs av Maria som en lustgård och vantron som en öken
(Samuels döttrar s. , , , , , Kanaans land s. , ). När vä-
ninnan Signe söker hennes hjälp för att återfinna en barnatro inför döden
är de överens om att tron för dem är ett behov de inte kan komma ifrån
(Maria ensam s. -). Det är egentligen gudslängtan som gör Maria till
missbrukare, »det är när begäret rasar i mig, begäret efter en gud, som jag
svalkar mig med sömnens och nattens vita snö.» (Maria ensam s. ) I de
förvirrade anteckningar om arv och begravning, som hon lämnar efter sig
är det ett som återkommer, nämligen Wallins psalm:

Var är den Vän, som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker;

 I en recension av romansviten – betitlad »Var är den Vän, som överallt jag söker...» – i
Svensk kyrkotidning , , s. -, säger Bo Larsson just att den gud Maria gör upp
med är den gud som orsakar såväl ont som gott men att hon ibland tycks ana en gud av
ett helt annat slag – en gud som är en Vän.





När dagen flyr, jag än ej honom finner.
Fast hjärtat brinner. (Maria ensam s. )

Den brinnande längtan efter en gud som är en Vän delar Maria alltså med
sin lillasyster Rebecka.

Ibland betraktar Maria inte bara tron, utan också lydnaden, som en lust-
gård. Hennes livskamp gäller inte bara gudstro eller otro utan också frihet
och ansvar kontra lydnad och underordning. Redan när hon, i början av
Samuels döttrar, grubblar över om hon skall svara ja eller nej på Fredrik We-
bers frieri, handlar det till dels om att välja mellan friheten att leva sitt eget
självständiga liv eller inordningen i ett gammalt kvinnoliv av arbete, barna-
födande och osjälvständigt tjänande. I gångna tider fanns, som Maria ser
det, inget val. Vägen var utstakad och det var bara att följa den. Men seku-
lariseringen medför också att människan själv måste välja sin väg, vilket
ofta innebär en ångest för att välja fel och då själv stå som ansvarig för detta.
Maria, som står mitt i sekulariseringsprocessen, vet inte riktigt vilken
modell hon skall betrakta som sin. Den här gången är det mannens drag-
ningskraft som får fälla avgörandet, men valet återkommer. När första
barnet skall födas har hon flytt hemmet och den misshandlande maken,
men låter sig övertalas av sin mor att åter underordna sig enligt en gammal
fromhets principer (Samuels döttrar s. ). Detta får henne att känna sig
fastkedjad med en förlegad tros länkar vid en man som misshandlar henne
fysiskt och psykiskt (Samuels döttrar s. , ). Nästa gång hon står i kors-
vägen är när mannen vill ha henne med till Kanada i slutet av Samuels dött-
rar. Där blir det tydligt att lydnaden inte bara är en kedja utan också något
lockande, eftersom den innebär att man inte behöver tänka efter, grubbla i
ovisshet, ta ansvar, välja själv och kanske riskera att välja fel. Maria avundas
modern och släktens forna, fromma kvinnor som hade en självklar roll att
gå in i. Och hon lurar sig själv att tro att hon nu är en from och troende
kvinna. Hjälp i detta val får hon på ett övernaturligt sätt genom att den
döde faderns röst kommer med ett budskap utifrån trädgården (Samuels
döttrar s. ). Så åker Maria till Kanada på en tro som nog mest är inbill-
ning. Hon går som hon blivit befalld, men böjs som ett sävstrå eftersom hon
inte delar släktens forna kvinnors starka tro. Vissheten vacklar redan på
resan ut för att slutligen helt gå under. När svårigheterna hopar sig inser
Maria att hon följt en chimär, att hon givit efter för den enkla vägen – att





blint lyda i stället för att tänka efter och själv ta ansvaret för sina hand-
lingar.

I Mariagestalten blir sekulariseringsproblematiken allra tydligast. Sa-
muel och Abel kämpar med ondskan, lidandet och teodicéproblemet och
väljer så småningom en annan fromhetstyp, men för Maria är det dessutom
den nya tidens tänkesätt som sätter käppar i hjulet för tron. Hon vet att det
inte finns någon återvändo till lydnadens rike, till det blinda accepterandet
av inlärda dogmer och underordnandet under gudagivna auktoriteter, hur
mycket hon stundtals än längtar efter det. I romansvitens slut tycks Maria
äntligen ha accepterat att hon måste fatta sina beslut själv, att hon är
sekulariserad, att hon är myndig: – »Länge har jag sökt leva efter din vilja,
sa hon. Nu måste jag ensam bestämma.» (Maria ensam s. )

Inför döden måste Maria också lägga ner alla sina frågor. Hon slutar att
försöka förstå sig på Gud och tillvaron. Det är »denna ständiga längtan»
som får sista ordet. Slutscenen är hämtad från Jesu liknelse om den förlo-
rade sonen i Lukasevangeliets femtonde kapitel. Som i liknelsen vänder fa-
dern sitt ansikte mot sitt barn och sträcker händerna mot henne. Hon går
till sist rakt in i hans öppna famn. Det visar sig att fadern längtat lika
mycket efter sitt barn som barnet efter honom. Stunden ger varken rum för
frågor, förebråelser eller krav – och inte heller för några svar. Det är inte
idéer och föreställningar som står i fokus utan själva relationen mellan fa-
dern/guden och barnet. Detta kravlösa mottagande kan sammanfattas med
den bibliska termen nåd.

Benjamin och Axel

Benjamin får – jämte Marias döttrar – stå som representant för en ny ge-
neration, som inte behöver Gud. Han använder sig bara av fromhetens
form, när så är lämpligt. När han talar om Gud tycker Maria att det låter
onaturligt, oärligt; det är bara tomma fraser, utan verklig mening (Maria
ensam s. ). Han har sett hur den samhälleliga och kyrkliga makten be-
handlat hans far och bror. Eftersom han bestämt sig för att inte bli krossad
som de, utan tvärtom själv stiga mot makten, har han valt att anpassa sig
och vara smidig som en katt (Maria ensam s. ). Den kristendom han klär
sig i är endast till för att han skall kunna ta sig fram så omärkligt som möj-
ligt. Benjamin väljer, tvärt emot faderns och broderns exempel, att inte





ställa frågor, inte vara kritisk, inte ifrågasätta den av Kunglig. Maj:t och
statskyrkan förordnade religionen (Samuels döttrar s. ). Han väljer att inte
se ’verkligheten’, inte veta av syskonens lidanden, inte komma ihåg det ne-
gativa, både för att skona sig själv och för att slippa stöta sig med makt-
havarna (Samuels döttrar s. , , , -, Kanaans land s. , Maria
ensam s. -). Det pris han måste betala för att lyckas i »Världsfurstens»
rike är att förneka sitt ursprung, ljuga för sig själv, inte ifrågasätta, utan
konformera sig. Resultatet blir att Benjamins tro vittrar sönder inifrån.
Först när han förlorar sin mor upptäcker han att han saknar den förlorade
barnatron:

Nu när han stod inför moderns kista, insåg han med förfärande klarhet, att
han inte längre delade sina föräldrars tro, den hade vittrat bort i vetenska-
pens värld. Jag har ljugit för min mor, jag delar inte längre den tro, som var
hennes hjälp och tröst i livet. Jag tror inte längre på själarnas uppståndelse,
jag kommer aldrig att återse denna älskade varelse, som nu vigs åt den sista
vilan. Och Benjamin grät och grät som ett barn. (Maria ensam s. )

Under sin inställsamma mask har Benjamin i själva verket lika svårt att tro
som Maria och Elin, men också han upplever tydligen vissa sidor hos tron
som svåra att klara sig utan.

Marias son, Axel, föds till en sekulariserad värld. Som barn slutar han att
be aftonbön: »Jag tror inte på det där,» säger han. »Och det gör inte
mamma heller.» (Maria ensam s. ) Till att börja med är han rädd att bli
straffad, men när han märker att påföljden uteblir, får han bekräftelse på
att det inte spelar någon roll om man ber eller inte ber. Kanske finns det en
Gud, kanske bara ett stort tomrum. Vilket man tror spelar inte heller så stor
roll. Men Axel har också mystika erfarenheter. Stundtals och särskilt när
tillvaron blir outhärdligt plågsam, rycks han bort till »land som är avlägset
land» där han erfar en stor frid, »en aning om en högre moralisk ordning»
och en enhet med allting (Maria ensam s. ): »/.../ kanske var det av
barmhärtighet som någon, något öppnade portarna för honom, fast ingen
barmhärtig makt ville hjälpa hans mor /.../» (Maria ensam s. ). Vem har
skapat det riket och varför? undrar han (Maria ensam s. ). På dessa frågor
får han aldrig något svar. Hos Axel finns alltså, trots att han skulle tillhöra
den generation som inte behöver en tro, en öppenhet för och en längtan
efter en andlig dimension i livet. Han önskar också att det skulle finnas en
gud som kompenserar de oskyldigas lidanden i en tillvaro efter denna
(Maria ensam s. ). Han känner även sympati för Samuels och Abels





dualistiska ontologi: »Asch, det ger väl en lika bra bild för den här
verkligheten som någonting annat, kanske bättre, vill man inte bli tokig får
man bli gnostiker...» (Maria ensam s. ) Även hos den sekulariserade
generationen – här representerad av Benjamin och Axel – ser vi alltså en
tydlig andlig längtan och en insikt om ett visst värde hos den förlorade
gudstron.

Axel spelar i sviten en underordnad roll; Samuel och Cecilia och deras
barn står i centrum. I Hedebysvitens två senare delar blir Axel mer av en ka-
raktär i helfigur. Denne Axel Weber och hans relation till Hedebysvitens
Agnes Karolina analyserar Ahlbom i sin avhandling och behandlar honom
också i monografin. Ahlbom visar hur Axels nihilism träder i dialog med
Agnes livstro, hur de båda på så vis får stå för en manlig respektive en kvinn-
lig princip, och hur Axel kallas att införliva med sig själv den kvinnlig-
hetens princip som Agnes får representera men misslyckas i sitt
»mandomsprov». Det är en utomordentligt intressant och djuplodande
analys som kastar klargörande ljus över människo- och livssynen i Hede-
bysviten. Det för oss kanske mest intressanta är den ståndpunkt som Ahl-
bom visar att Axel intar inför teodicéproblemet. Han vägrar att gå med på
att Gud skulle ha någon mening med allt det meningslösa lidande han ser
överallt runtomkring sig, vilket tvärtom måste innebära att Gud inte kan
finnas. Som Ahlbom formulerar det: »lidandets existens är inte förenligt
med tanken på en god och allsmäktig Gud.»

 Ahlbom , s. -, -, Ahlbom , s. -.
 Se särskilt Ahlbom , s. : »Hon /Agnes/ är den kvinnliga principen personifie-
rad, hon är det kvinnliga inom Axel som det är hans uppgift att förenas med. Hans upp-
gift är att möta henne, och förmå styra ‘livets ofantliga krafter’, och det är denna uppgift
han ännu är för ung att klara. Axel står inför det fullkomlighetskrav som vi med Jesu ord
i Jerusalems natt kan formulera: att förena kvinnlig kärlek och manlig kraft.»
 Ahlbom , s. .





. Symboliskt-mytiskt – Människan och de ’eviga frågorna’

Sedan vi nu sökt bilda oss en uppfattning om hur karaktärerna och sekula-
riseringen behandlas på ett mimetiskt-realistiskt plan, måste vi söka oss mot
den symbolisk-mytiska nivån. Texten öppnar, som vi redan konstaterat, i
alla svitens delar för en biblisk och kristet-mytisk intertext. Karaktärerna
markeras på detta sätt som samtidigt historiskt specifika personer och repre-
sentanter eller symboler för Människan, eller för olika människotyper och
olika handlingsmodeller. Ibland innebär den mytiska diskursen att texten
tycks göra anspråk på en slags allmängiltighet, på att bearbeta vad som
skulle kunna benämnas ’eviga frågor’. Men andra gånger är den symbolisk-
mytiska anknytningen bara ett sätt att tydliggöra ett skeende eller en ka-
raktär genom en dubbelexponering med en annan gestalt – till exempel
Kristus, den bibliske Abel, Job eller Maria, Jesu mor – och ett liknande ske-
ende.

Karaktärerna

Karaktärerna måste alltså dels läsas mimetiskt-realistiskt – som unika,
»namnlösa» individer, var och en med sin personlighet och sitt öde – dels
symboliskt-mytiskt, på ett plan, som anges bland annat genom att de alla får
inta olika teoretiska ståndpunkter i frågan om hur man formar en hållbar
ontologi och livsåskådning i ett sekulariserat samhälle. Så blir de till pa-
radigm eller typfall för var sitt synsätt. Ibland använder berättaren dem
också som exempla som visar upp olika aspekter på hur det är att vara män-
niska. Men framför allt signaleras de mytiska motiven av romantitlarna, av
karaktärernas namn och av tydliga paralleller till bibliska händelseförlopp –
som vi redan sett, finns det också i sviten många direkta allusioner på bib-
liska berättelser.





Postfiguration

Delblancs symboliskt-realistiska metod ligger nära vad som brukar benäm-
nas ett figuralt skrivsätt. Erich Auerbach redogör i sin essä »Figura» för fi-
guraltolkningens historia och ’figura’-begreppets utveckling. Den kristna
figuraltolkningen, vilken tog sin början med kyrkofäderna, har, enligt Au-
erbach, sin bakgrund i aposteln Pauli önskan att göra Gamla Testamentet
meningsfullt för de till kristendomen omvända hedningarna. I stället för
att vara det judiska folkets historieskrivning sågs Gamla Testamentet som
en serie profetiska ’prefigurationer’ av Kristus. Så här definierar Auerbach
en figural tolkningsmetod:

Figural interpretation establishes a connection between two events or per-
sons, the first of which signifies not only itself but also the second, while the
second encompasses or fulfills the first.

Figuran är alltså helt och fullt sig själv som historisk karaktär och samtidigt
förebildlig för den andra karaktären – vanligen Kristus. Oftast handlar det
om en prefiguration, men det finns också gott om tidiga – om än icke bib-
liska – exempel på vad Auerbach kallar en postfigurativ tolkningspraxis. I
epilogen till Mimesis säger Auerbach så här om en figural historiesyn och
tolkningsmodell:

In this conception, an occurrence on earth signifies not only itself but at the
same time another, which it predicts or confirms, without prejudice to the
power of its concrete reality here and now.

Mycket tidigt tolkades också profana texter – till exempel Vergilius’ dikt-
ning – figuralt. Det som framför allt skiljer en figural tolkningsmodell
från en allegorisk är att figuran aldrig blir enbart ett tecken. Den behåller

 Erich Auerbach, »Figura» i Scenes from the Drama of European Literature, Manchester
, s. -.
 Ibid. s. .
 Till exempel i de uppståndelsefiguror man kan finna på tidiga kristna kistor och i ka-
takomberna (ibid. s. ) eller när människan hos Augustinus ses som en »figura Trinitatis»,
alltså en figura för den treenige guden (ibid. s. ).
 Auerbach, Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature, Princeton,
New Jersey , s. .
 Auerbach , s. -.



 

sin bokstavliga och historiska mening, samtidigt som den pekar framåt eller
bakåt mot den händelse eller person som den pre- eller postfigurerar. I
den mån romankaraktärerna här kommer att visa sig ha en postfigurerande
funktion genom den biblisk-mytiska anknytningen, förblir de samtidigt
också enskilda, i den historisk-realistiska fiktionens tid och rum definierade,
karaktärer med egna inomfiktionella ’livsöden’.

Theodore Ziolkowski anknyter i Fictional Transfigurations of Jesus till
Auerbach och figuraltolkningen. Han analyserar där en speciell genre som
han just benämner »fictional transfigurations of Jesus» eller enbart »trans-
figurations» och som han definierar på följande sätt:

It is a fictional narrative in which the characters and the action, irrespective
of meaning and theme, are prefigured to a noticeable extent by figures and
events popularly associated with the life of Jesus as it is known from the
Gospels.

Transfigurationen är en formell kategori, inte en ideologisk. Det måste
alltså inte vara så att den transfigurerande texten använder evangeliean-
knytningen för att understryka ett kristet budskap. Ziolkowski visar tvärt
om att transfigurationen ofta har helt andra syften.

Ziolkowski är angelägen att skilja ut den transfigurerande kategorin från
ett antal andra, av vilka vi här endast behöver nämna »pseudonyms of

 Auerbach , s. -. Se också Theodore Ziolkowski, »Some Features of Religi-
ous Figuralism in Twentieth-Century Literature» i Literary Uses of Typology, ed. Earl Mi-
ner, Princeton, New Jersey , s. -.
 Om denna gestaltningsmetod i Delblancs Prästkappan se Agrell, »Berätta, förklara
och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven Delblancs Prästkappan» i Perspektiv på
prosa, s. - (hela artikeln s. -) samt även Agrell , kap. . med noter, s.
-, -. Såväl Ulf Olsson i sin läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, Peter Fors-
gren i sin undersökning av Peder Sjögrens -talsromaner som Beata Agrell i sin under-
sökning av Enquists Hess har visat det fruktbara i att använda figuraltolkning för en för-
djupad förståelse av vissa sorters romantexter. Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läs-
ning av Birgitta Trotzigs De utsatta (Diss.), Stockholm , till exempel s. -, -,
, , Peter Forsgren, »Att lyssna med ögat». Studier i Peder Sjögrens -talsromaner
(Diss.), Göteborg , till exempel s. -, -, -, Beata Agrell, Romanen som
forskningsresa. Forskningsresan som roman. Om litterära återbruk och konventionskritik i
-talets nya svenska prosa, Göteborg , till exempel s. , -, -, -
, -, -, -.
 Ziolkowski , s. .
 Se till exempel ibid. s. -, , , .





Christ», den kategori som oftast sammanblandas med »fictional transfigu-
ration». En »fictional transfiguration» har vi bara att göra med ifall hela
händelseförloppet till stora delar är kalkerat på det bibliska. Kortare
transfigurerande partier kan dock också förekomma, som till exempel i slu-
tet av Goethes Den unge Werthers lidanden. »Pseudonyms of Christ» är
en betydligt större kategori, som innefattar varje roman där hjälten upplevs
vara på något sätt Kristuslik. Samuelsviten är följaktligen, med Ziol-
kowskis terminologi, inte någon renodlad »transfiguration». Transfigure-
rande element och partier finns dock, som vi skall se, i den. En parallell
mellan Samuel och Kristus utpekas flera gånger. Texten kallar på en bib-
lisk-mytisk läsart vid sidan av den realistiska:

Men den osynlige guden tar mandom ibland och träder fram i mänsklig ge-
stalt, som Jesus Kristus av Nazareth, han som hängdes på trä, som profeten
Axel Eriksson Där Öster i Tågås, han som jagades till döds av Lucifers tjä-
nare, och kanske också i Samuel Eriksson, han som kallas Tok-Sam i Väse.
(Samuels bok s. )

Också John J. White använder figura-begreppet i sin undersökning av mo-
derna romaners mytanvändning, då i dess sekulariserade betydelse. Begrep-
pet har då förlorat sina profetiska konnotationer och kan också utsträckas
till att innefatta all slags användning av ett känt berättelsemönster, som till
exempel användningen av Shakespeares pjäser som prefiguration i Huxleys
Brave New World. Det handlar helt enkelt om ett analogiskt kommen-
tarsystem. White menar att »a myth introduced by a modern novelist
into his work can prefigure and hence anticipate the plot in a number of
ways.» Jag har här föredragit att tala om pre- och postfiguration framför
att använda Ziolkowskis term »pseudonyms of Christ». Delblanc låter
alltså, som vi skall se, i sin romansvit karaktärerna i hög utsträckning prefi-

 Ibid. s. .
 Andra signaler på att vi har med denna genre att göra kan, enligt Ziolkowski, vara ti-
teln, hjältens huvudkaraktäristika, sekundära gestalters funktioner, bildspråk och så vida-
re. Ibid. s. .
 Ibid. s. -. Se också Goethe, Den unge Werthers lidanden till exempel i Litteratu-
rens klassiker , Stockholm , s. , -.
 Ibid. s. .
 White , s. -.
 Ibid. s. , .
 Ibid. s. .





gureras av bibliska gestalter. Vi skall här peka på några av de mest centrala
figurorna och symbolerna och söka avkoda något av deras betydelsepoten-
tial.

Den dolde guden och Lucifer

Samuel

Romankaraktären Samuel är märkvärdigt lik den gud han själv kommer
till tro på. Som den dolde, gode och milde men vanmäktige guden är
Samuel anti-auktoritär, motståndare till våld, mild, blid och vek, ställd
utanför samhället och föraktad av dess mäktige. Som sin gud hetsas Samuel
till döds av Världsfursten och hans bödelsdrängar (Samuels bok s. , ,
). För Cecilia kan Gud och Samuel gå på ett ut (Maria ensam s. ), för
Abel får den dolde guden Samuels drag (Samuels bok s. ) och för Maria
flyter hela tiden bilden av Gud och av fadern ihop:

/.../ från honom blir jag väl aldrig fri, ej heller från minnet av min far, min
Gud, min far, för min känsla glider de samman och blir ett, och denne
fadergud och gudafader råder över mitt liv /.../ (Maria ensam s. . Se
också s. , -, , -)

Den gud som slutligen i dödsögonblicket tar emot Maria i sin öppna famn,
nåderik och alltförlåtande, är också Samuel (Maria ensam s. -). Även
Samuel själv undrar om han möjligen kan vara en den osynlige gudens in-
karnation (Samuels bok s. ). Flera gånger markeras också parallellen mel-
lan Samuel och den sida av den kristna gudomen som står ’den dolde
guden’ närmast, den lidande Kristus. Som Kristus får Samuel såväl det reli-
giösa som det världsliga etablissemanget som sina fiender, och dessa får
ingen ro förrän de drivit honom i döden (se till exempel Samuels bok s. ).
Samuel lever i fattigdom och enkelhet, som Jesus, vandrar barfota som en
botgörare. Han är tyst inför sina anklagare, som Kristus inför Pilatus och

 »Guds i Väse uppenbarade namn är Samuel Eriksson», skriver Björn Nilsson i en arti-
kel i Bonniers litterära magasin ,  – »Delblancs presens historicum».
 Att Marias gud antar faderns anletsdrag har också Bo Larsson uppmärksammat i
Larsson , s. .





Herodes (Samuels bok s. , ) och blir också förödmjukad som Kristus. I
Maria ensam benämns han »helgonet som burit all världens prövningar och
smälek utan att förlora sin tro» (Maria ensam s. ), en anspelning på den
profetia av Jesaja som redan i Nya Testamentet anges syfta på Jesus. Sa-
muel förmår, som Kristus, med sin förkunnelse röra människohjärtan, ja,
det sägs till och med att den skulle ha kunnat ändra nationers öden om
människorna velat lyssna (Samuels bok s. ). Just så framställer ju Bibeln
också kraften i Kristi budskap. Samuel undervisar om den gode och kärleks-
fulle guden i liknelser hämtade från naturens värld, just som Kristus (Sa-
muels döttrar s. -). Han är, som Kristus, »bärare av en kraft och hälsa,
som människorna inte kunde uthärda» (Samuels bok s. ). Innan han in-
fångas och förs till sitt fängelse har han på blodiga knän bett i sitt Getse-
mane – Väse skog (Samuels bok s. ). Människorna begapar honom när
han förs bort till sin »offerdöd» på samma sätt som människomassor kan-
tade Jesu Via Dolorosa (Samuels bok s. -). Som Kristus stupar Samuel
»utanför muren» (Samuels döttrar s. . Se även Samuels bok s. , ).

Redan när Samuel, efter besöket hos biskopen, hjälplös och yr, med spräng-
ande huvudvärk vacklar fram utanför Visbys kalkvita murar, med näsblodet
flödande över den nyinköpta kavajen, förs tankarna till den korsfäste Kris-
tus (Samuels bok s. ). Det var ju utanför stadens vita murar dennes kors
restes och också hans blod flödade nerför den hjälplösa kroppen. En explicit
Kristusfigura blir Samuel när han transporteras hem på Olssons trilla na-
ken, fastbunden och med armarna utspända som en korsfäst (Samuels bok s.
):

I deras minnen hade bilden skurits in som en relief i sten, bilden av en upp-
rorsman som fängslats i sitt Getsemane och nu fördes bort av knektarna till
fängelse och offerdöd. (Samuels bok s. )

 När Samuel har dött är hoppet dött, inte bara för hans lärljungar och barn
utan för hela mänskligheten, tänker de sörjande när de står vid hans grav
och väntar på en uppståndelse (Samuels bok s. -). När Maria och Ceci-
lia flera år senare går till kyrkogården för att hedra hans minne citerar tex-

 Se Jes. ; Matt. : ; Mark. : ;  Petr. : - etc.
 Se till exempel Matt. : -; Matt. : -; Matt. : -.
 Hebr. : -.





ten Bibelns uppståndelseberättelser: »Varför söken I den levande här bland
de döda? Si han är icke här, han är uppstånden!» (Samuels döttrar s. )

Såväl Cecilia som Maria känner sig tydligen vissa om att Samuel inte är där
hans förgängliga stoft eventuellt vilar, utan att hans själ uppstått. Upp-
ståndelsen får också bli en bild för att Samuel ännu är i allra högsta grad le-
vande i kvinnornas minnen.

Vi ser alltså att Samuel explicit markeras som en Kristusfigura: en guds-
bild och kanske en illustration av en grundläggande princip i tillvaron. Den
gudsbild som Samuel får illustrera är alltså en kärleksfull och god Gud, en
gud som ger sitt liv för dem han älskar, men också en vanmäktig gud, en
som inte har något att sätta emot Världsfursten och hans hantlangare. I
denna vanmakt finns ändå en slags kraft, en kärlekens kraft att röra hjär-
tan, att förtrolla med drömmar, sagor och visioner. Det tycks vara om
samma slags kraft Cecilia talar, när hon säger att ett litet fjun av den gode
gudens vinge i livets vågskål kan uppväga allt det bly som utgörs av tillva-
rons samlade verdervärdigheter (Samuels döttrar s. ).

Abel

Abel har ju sitt namn efter den bibliske gestalt som mer än någon annan
genom historien fått stå som en symbol för oskyldigt lidande. Bibelns Abel
är den som väcker hat genom sin renhet och oskuld och därför mördas av
sin egen bror. Berättelsen om Kain och Abel och brodermordet har ge-
nom historien fungerat som ett paradigm för den grövsta mänskliga onds-
kan, den destruktivitet som riktar sig mot barn och fullständigt försvarslösa
människor, det som Delblanc själv på annat ställe benämner det »uronda» i
tillvaron. »Att minnas Abel är att slå huvudet i det ondas bergvägg»,
tänker Samuelsvitens Maria och syftar på sin bror (Samuels döttrar s. ),
men skulle lika väl kunna syfta på Bibelns Abel-gestalt. Också Delblancs
Abel får mytiska proportioner. Berättelsen om honom handlar inte bara
om ett individuellt lidande, utan växer, genom den bibliska intertexten, u t
till att omfatta allt oskyldigt lidande sedan den förste Abels dagar. Den bib-

 Luk. : -.
  Mos. : -.
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liske Abel läses också, liksom svitens Abel, som en Kristusfigura. Dubbelex-
poneringen blir här en trippelexponering.

Svitens Abel använder sig av Jesu ord på korset när han reflekterar över
att offra sig själv till Världsfursten för sina käras skull: »I dina händer över-
lämnar jag min ande» (Samuels bok s. ). Abel är inte bara en vek och
känslig människa som går under i en hård och fientlig värld. Han står också
som en bild av ett slags ljus som trots allt finns, mitt i det stora mörkret.
Abel är »ett söndagsbarn, ett underbarn, en Guds utvalde» (Samuels bok s.
), han är född diktare och får stå för konstens underbara möjlighet att
»lindra livet, trösta döden, tala sanning» (Samuels bok s. -). Även han
är alltså en potentiell frälsargestalt, men en förkastad frälsare. Människorna
i Väse förstår sig inte på konstens förvandlande kraft. De skräms av den. De
är vana vid en annan makt och kraft – den Samuel och Abel kallar
Världsfurstens – som verkar ovanifrån och inte underifrån. För Lucifer och
hans drängar – till exempel Olsson och Bergstedt – är den makt Abel och
hans dikt besitter mycket hotfull:

/.../ de kan bara inte uthärda att Abel lever, de anar kanske att hans dikt har
en trollmakt, som skulle förvandla denna grymma värld, om de bara ville
lyssna. Men de vill inte lyssna. De är rädda för diktens budskap om skönhet
och godhet: de fruktar alla, att Världsfursten skulle avslöjas och drivas från
sin tron. Därför tål de inte diktaren, därför måste han drivas i döden. (Sa-
muels bok s. )

Och Elisabeth Olsson väljer trygghet och pengar istället för Abel och kärle-
kens farlighet, men i sina hemliga minnen bär hon Abel som en blomma
och en aning om någonting mycket större som kunde ha blivit (Samuels bok
s. -). När Abel fångats in och förts bort till Kristinehamns hospital
ryser hela bygden av oro och saknad. Dunkelt anar man att Abel besatt
någonting av oändligt och omistligt värde (Samuels bok s. ).

Abel står alltså som en representant för konstens frigörande makt och
framstår i denna roll som en av den dolde gudens manifestationer på jor-
den. I svitens Abel förkroppsligas gudens lidande och död men också gudens
makt – här som konstens makt – och därmed kan man här även skymta
uppståndelsens ’kanske’. Uppståndelsen och evigheten är, enligt Auerbach,
också något som är ständigt närvarande inom den figurala historiesynen

 Luk. : .





och tolkningsstrategin. Såväl det figurerande som det figurerade elementet
»have something provisional and incomplete about them; they point to
one another and both point to something in the future, something still to
come, which will be the actual, real, and definitive event.» Prototypen är
egentligen belägen i framtiden och i Guds eviga nu. Den finns i tiden bara
som ett löfte. Denna evighetens och uppståndelsens dimension kan anas
som ett ’kanske’ här och där i Samuelsviten, inte minst i slutet. Såväl Ceci-
lia som Maria möter ju också den döde Samuel flera gånger. Den aktualise-
ras också därigenom att Samuel arbetar med att rekonstruera en bättre
version av Markusevangeliets slut (Samuels bok s. ). I de äldsta textkällorna
till Markusevangeliet finns Kristi uppståndelse endast med som ett för de
förskräckta kvinnorna förkunnat budskap, inte – som hos de andra
evangelisterna – som ett konstaterat faktum. Hos Markus finns alltså
samma frågetecken eller ’kanske’ omkring uppståndelsen som hos Del-
blanc.

Rudolf

Också Elins make Rudolf beskrivs så att tankarna leds till Kristus. Han
kommer, som denne, ur små förhållanden, han är en enkel arbetare, nästan
analfabet, hjulbent, kort och oansenlig, föraktad och sedd över axeln i värl-
den, men han är slösande rik, har en kraft och en makt som är enastående.
Människor dras till honom och alla tycks där uppleva trygghet, lindring och
läkedom.

 Auerbach, , s. .
 Ibid. s. .
 Verserna - i Markusevangeliets  kapitel, där den uppståndne visar sig, anses till-
lagda i efterhand. Så här lyder noten till Mark. : i Nya Testamentet : »för de var
rädda Med dessa ord slutar evangeliet i dess äldsta bevarade form. Den korthuggna av-
slutningen är egendomlig, men det kan inte avgöras om Markus avsiktligt utformat den
så eller om en ursprunglig avslutning gått förlorad. V. - är ett senare tillägg, som sak-
nas i de bästa handskrifterna. Avsnittet har en annan stil än evangeliet och utgör en sam-
manfattning av stycken i de andra evangelierna och Apostlagärningarna.»
 I Änkan är, som vi skall se, just Markusevangeliets slut en explicit intertext och detta
uppståndelsens ‘kanske’ ännu tydligare.





Men Rudolf hade andra egenskaper, en inre kraft och en varm utstrålning,
en aura som kvinnor och barn anammade och andades in som syrerik
skogsluft. Bara han steg över tröskeln kändes hans varma och trygga närvaro
i varenda skrymsle och vrå av hemmet.
/.../
Barnen trycker sig närmare hans kropp, som för att söka skugga under hans
krona. Och de trycker sina små händer mot hans bröst för att känna hans
hjärta slå. Det är sällsamt. I detta samhälle är han något så lågt och nästan
föraktat. I den värld där Gud råder är han en furste, en man med kraft att
älska och med trygghet att bjuda de sina. (Samuels döttrar s. -)

Oansenligheten är bara på ytan, alltså, medan Rudolf i själva verket är i be-
sittning av de egenskaper som världen lider brist på och människor behöver.
Mycket i beskrivningen av Rudolf för tankarna till Herrens lidande tjänare
i Jesaja bok, såväl oansenligheten och människornas föraktfulla bemötande
som kärlekskraften. Rudolf har knappast funktionen av Kristusfigura
men också han är en representant för den goda principen i tillvaron, den
som synes svag, vanmäktig och dold för världen men som verkar i kraft av
oskuld, välvilja och renhet.

Agnes Karolina

Ytterligare en karaktär behöver nämnas i det här sammanhanget, även om
hon i den här sviten spelar en underordnad roll: Axels väninna Agnes Karo-
lina. Här skymtar hon bara på avstånd medan hon i Hedebysviten ju spelar
en huvudroll som en tydlig ljusgestalt. Detsamma måste sägas om det
verk som väl blev Delblancs sista, TV-pjäsen Hemresa. Denna slutar med att

 »Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än
andra människors, och hans gestalt oansenligare än andra människobarns, så skall han ock
väcka förundran hos många folk; ja, konungar skola förstummas i förundran över honom.
/.../ Han hade ingen gestalt eller fägring; När vi sågo på honom, kunde hans utseende ej
behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtro-
gen med krankhet; han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad att vi
höllo honom för intet. Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor dem lade han
på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var
sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var
lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.» Jes. : -;
: -.
 Se särskilt Vinteride s. -, Stadsporten s. , -, -. För en analys av
Agnes Karolinas roll i Hedebysviten se Ahlbom , s. -.





Axel efter sin död går ut, försonad med sig själv, de sina och sitt förflutna, i
en evig sommar; den som ledsagar honom är barndomsvännen Agnes Karo-
lina. Här agerar hon tydlig frälsargestalt men också i Samuelsviten tangerar
hon denna roll. »I henne hade morföräldrarnas kristendom blivit kött och
blod», står det (Maria ensam s. ). En inkarnation av tron alltså: vem
skulle det vara om inte Kristus. Vänskapen med henne betyder mycket för
den sårige Axel, men någon karaktär i helfigur blir aldrig Agnes Karolina i
denna svit.

Rebecka

Av svitens olyckliga gestalter är Rebecka den mest ömkansvärda och den
som kanske främst får representera lidandets ’varför?’. Abel har sin dikt,
Samuel sin dolde Gud, men Rebecka har ingenting – ingenting att ge och
ingenting att få. Hon dör utan att någonsin ha levat (Maria ensam s. ).
’Var det någon mening med att Rebecka fick födas, plågas och dö?’ är den
fråga texten implicit ställer (Maria ensam s. -, ). För Cecilia är Re-
beckas öde det som hon har allra svårast att få att passa ihop med sin sten-
hårda gudsförtröstan (Samuels döttrar s. ). Även Maria och Elin grubblar
över det meningslösa i systerns liv och död (Kanaans land s. -, Maria
ensam s. -). Rebecka liknas vid en fågel som lever och dör utan att
lämna några spår efter sig.

En fågel dog och lämnade några fjädrar efter sig i skogen. Vinden förde
dem med sig, en efter en, snart var det sista minnet borta, minnet av Re-
becka som dog sedan hon aldrig levat, en fjäder svävande i vinden och se-
dan förbi. (Maria ensam s. )

Och Axel finner hennes liv på jorden så oacceptabelt att han återupptar
sina stolt övergivna böner till Gud efter hennes död, för att det bara måste
finnas någon som kompenserar Rebecka åtminstone efter döden, »någon
som aldrig skulle glömma henne, som skulle anamma denna fågel i huld
och skydd till evig tid» (Maria ensam s. ).

Rebeckas livshistoria är en fullständig obegriplighet sedd i ljuset av en
allsmäktig gud, som samtidigt skulle vara god. Men samtidigt för ju denna
fågel- och fjädermetaforik tankarna till utsagan i Samuels döttrar om fjunet
från Guds vinge, kärleksfjunet, som kan uppväga allt livets bly. Kristus själv





liknar sig vid en fågel som önskar samla sina ungar under sina vingar och
Gud liknas på ett flertal ställen i Gamla Testamentet vid en fågel. Vi
erinrar oss också hur Jesus vid åtskilliga tillfällen jämställer sig själv med
barnen och de små på jorden: »Och den som i mitt namn tar emot ett så-
dant barn tar emot mig.» »Sannerligen, vad ni har gjort för någon av
dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.» Rebecka blir
på detta sätt inte bara symbolen för ett förlorat liv, utan också en uppford-
ran att se de oansenliga och att inse att de kanske är något mycket stort och
viktigt – ja, kanske rentav Gud! Med dessa bibelord som förmedlande in-
stans kan alltså även Rebecka läsas som Kristusfigura.

Den onda maktprincipen

Den dolde gudens representanter befinner sig i ständig konfrontation med
den andra principens, Världsfurstens, legodrängar på jorden. Enligt Samu-
els uppfattning härskar Lucifer eller Världsfursten oinskränkt »i stat och
kyrka och allt jordiskt regemente» (Samuels bok s. ). Flera av svitens öv-
riga karaktärer säger ju också vid olika tillfällen att Samuels synsätt nog ger
en lika bra bild av verkligheten som någonting annat. Sviten gestaltar,
framför allt i Samuels bok, en verklighet där de som har makten ständigt
förtrycker och förföljer dem som inte lydigt underordnar sig.

De karaktärer som får representera den onda maktprincipen är framför
allt den kyrkliga och världsliga maktens män, sådana som Bergstedt, Lind-
fors, von Schéele, kungen och farbror Gustaf. Men om det finns en karak-
tär som blir ondskan och övermakten personifierad så är det kom-
munalrådet och nämndemannen i Väse, Olsson. Det är denne som bär det
yttersta ansvaret för att Samuel och Abel drivs i döden. Hans bisittare är
kyrkoherde Bergstedt. Provinsialläkare Lindberg kan de använda, som Stora
Rådet använder Pilatus, tack vare att han är rädd om sin egen position. Likt
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Pilatus avbördar han sig också allt ansvar när han skrivit under Abels ’dom’
(Samuels bok s. ).

Vid några tillfällen får Olssons »tålmodiga» ondska metafysiska propor-
tioner: han blir en inkarnation av den diaboliska makt, som berättaren lik-
nar vid en stor katt som leker med sitt byte innan han krossar det helt.
Olsson haltar, precis som djävulen i folktron, även om han har klumpfot i
stället för bockfot. Denna klumpfot och detta haltande och hasande åter-
kommer som en refräng när vi hör talas om Olssons onda förehavanden
(Samuels bok s. , , , , , , , , , , ). Vid något till-
fälle jämförs han också med en bock (Samuels bok s. ). Samuel känner det
som om Olsson hyste personligt agg till honom, på samma sätt som hans
egen Världsfurste i allt står den dolde guden emot och inte ger sig förrän
han drivit denne i döden (Samuels bok s. ). Konstant och med ’en ängels
tålamod’ (Samuels bok s. ) – kanske en fallen ängels? – förföljer han Sa-
muel och dennes familj, driver dem så långt han kan under ansvarets och
pliktens skepnad. Som djävulen förskapar han sig till en ljusets ängel,

pyntar sig med samhällsansvar och »rättmätig vrede» (Samuels bok s. ),
leker den »trevliga leken ’sträng men rättvis’» (Samuels bok s. ). Han för-
ödmjukar, förföljer och plågar Samuel, sticker och sticker utan försyn, som
en broms ända till dess att förödmjukelsen gör Samuel fullständigt sjuk
(Samuels bok s. , -, ). Det är Olsson som ’korsfäster’ Samuel,
binder honom i skrindan med utspända armar, trots att denne är stillsam
och passiv som Jesus själv inför sina bödlar (Samuels bok s. ). Det är också
Olsson som, assisterad av Bergstedt, genom sin fullständiga okänslighet och
hänsynslöshet driver Abel ut i galenskapen genom att gång på gång pressa
honom till ett »ansvar» som är omänskligt (Samuels bok s. -). Nu sät-
ter Abel i sina tankar likhetstecken mellan Olsson och Världsfursten:

Jag kan resa mig i detta ögonblick och gå den långa vägen till Olssons gård,
böja min nacke och säga: Världsfurste, jag överlämnar mitt jag i din tjänst,
jag sviker den dolde guden. I dina händer överlämnar jag min ande. Bara
du låter mina kära överleva. (Samuels bok s. )

 Matt. : .
  Kor. : .





När Olsson har drivit Samuel och Abel i döden ser han sig om efter annat
byte. Han vill köra ut Cecilia ur stugan eftersom hon inte kan betala hyran
(Samuels bok s. ). Han söker en förevändning att ta Elins pojke ifrån
hans mormor men får gå med oförrättat ärende: »Det kunde ju inte fan
själv döma ut detta hem som olämpligt för ungen!» (Samuels bok s. )
Och det är alltså som »fan själv», en djävulens eller Världsfurstens inkarna-
tion Olsson framstår. Att en sådan person finns, demonstrerar riktigheten
av Samuels analys av tillvaron.

Bilden av ondskan ändras dock litet allteftersom berättandet fortskrider
och den berättade tiden går. I Samuels döttrar är det fortfarande i hög grad
den världsliga och kyrkliga makten som representerar Världsfursten, men så
ser det inte ut i Kanaans land och Maria ensam. Här har maktens drag blivit
betydligt diffusare. Även om den svagare fortfarande förtrycks av den
starkare – Maria av Fredrik till exempel – och mildheten och godheten
alltjämt syns lika vanmäktiga, framställs inte längre samhällets makthavare
som de huvudsakliga motståndarna. Den ondska människan har att kämpa
mot har blivit opersonlig, anonym. Det handlar mer om slumpen, den
blinda naturen, en hård kollektiv mentalitet eller enskilda människor. På
detta vis åskådliggörs sekulariseringsprocessen även i relation till ondskan,
som också den blir mer opersonlig och anonym. Om Världsfursten har nå-
gon representant i svitens två senare delar är det närmast Fredrik. Han be-
nämns våldsman och tyrann (Maria ensam s. ), halvgud och demon
(Maria ensam s. ) och regerar sin familj med terror. Om Samuel repre-
senterar en underifrån verkande makt – makt genom kärlek – står Fredrik
för en ovanifrån verkande – en förtrycksmakt. Fredrik är dock själv så tyd-
ligt vanmäktig inför sina motgångar att det är svårt att se honom som en
renodlad figura för ondskan. Men på samma sätt som Rudolf illustrerade
en godhetens princip i tillvaron illustrerar Fredrik en övervåldets och för-
tryckets.

 I Livets ax och Agnar däremot jämför jagberättaren/Sven Delblanc sin far, som ju, en-
ligt vad han säger, stått modell för Fredrik, med djävulen och Världsfursten – den alls-
mäktige tyrannen. Se till exempel Livets ax s. -, , , , , , Agnar s. .





Vanmaktens ämbete. Kavajen

När Samuel skall träffa den gotländske biskopen köper han på kredit en ka-
vaj av skräddare Berggren i Visby (Samuels bok s. -). Den fläckar han
samma dag ned med näsblod så att den aldrig går att få riktigt ren (Samuels
bok s. , ). Kavajen bär han i fortsättningen när han känner behov av att
vara fin, omedveten om att han ser enbart löjlig ut i den solkade ståten och
att folk i bygden skrattar åt honom (Samuels bok s. ). När Samuel in-
sjuknat sys kavajen om till Abels konfirmation och sedermera också till
Benjamins.

Denna kavaj växer ut till en olyckans symbol, »ett tyst vittne om dröm-
mar som slagits i spillror» (Samuels bok s. ). Den benämnes »olyckans
svarta kavaj» (Samuels bok s. ) och »olyckans ämbetsplagg» (Samuels bok s.
). Den är »evig som olyckan och synden» (Samuels bok s. ) och Samuel
liknar den vid en självmördare när den hänger på sin galge, fläckad av blod
(Samuels bok s. ).

När Benjamin bränner kavajen blir detta en symbolhandling (Samuels
döttrar s. -). Han vill inte axla faderns och broderns mantel. Han vill
inte gå i deras fotspår, inte förtryckas och förtrampas som de, inte lida deras
nederlag. Han tänker målmedvetet arbeta för att bli en segrare. Genom list,
smidighet och uthålligt arbete lyckas han nå en position i samhället, bli ak-
tad, respekterad och ärad. Texten ställer dock implicit frågan om han verk-
ligen valde rätt väg. Han har velat klättra för att hämnas sin far och bror
och för att kunna stödja och hjälpa de sina (Samuels döttrar s. , -),
men klättrandet och stigandet blir ett självändamål, som hindrar honom
från att finnas till för sin familj, och att ärligt kommunicera med dem.
Alla Marias försök att nå kontakt då Benjamin hälsar på i Hedeby miss-
lyckas (Maria ensam s. -). Han är »sällsamt obenägen att beröra de barn-
domsminnen hon /Maria/ helst ville dela med honom» (Maria ensam s. ).
Han vågar heller inte prata om det som är negativt och problematiskt i
nuet utan »blundar och nickar och slätar över och förminskar det svåra»
(Maria ensam s. ). Trots den segerrika position han uppnår har han, visar
det sig, i själva verket blivit fattigare än både fadern och brodern. Kanske att
man inte skall göra för mycket av det, men när det i samma andetag som
Benjamins »kattmjuka smidighet» nämns, också sägs att han är både listig
och tålmodig kan tankarna gå till den stora katt som förföljer Samuel (Ma-
ria ensam s. ). I så fall hamnar också Benjamin till sist, som makthavare,





på Världsfurstens sida. Kavajen han brände var i alla händelser inte enbart
ett olycksplagg utan också ett kärlekens och fantasins ämbetsplagg. Åtmin-
stone tycks Samuel och Abel, till skillnad från Benjamin, ha haft gott om
andliga rikedomar att dela med sig av. Kavajen står alltså för sorg, smärta,
olycka, deklassering och fattigdom, men också för en innerlighet som Ben-
jamin verkar bränna upp med den:

Nu är det Benjamin som har intagit pappas högsäte, och även i kretsen kring
honom upplever de goda stunder. Ändå blir det aldrig riktigt som förr.
Benjamin är nog bra, han har tröst och kraft att ge oss, lillebror. Men inte
äger han pappas vida vingar av sång och saga, dröm och fantasi. Nyttigt och
närande är det tröstens bröd han ger oss, men aldrig kan han som pappa
fylla vår bägare med drömmarnas söta vin. Benjamin är ingen av dessa pro-
feter, diktare och dårar, han hör vardagen till. (Samuels döttrar s. )

Kavajen är en av dessa symboler som i romansviten pekar mot en omkast-
ning av gängse värderingsgrunder, mot en nederlagets seger och ett segerns
nederlag. Den står för en underifrån verkande kraft, en omvänd makt, en
styrka, som ser ut som svaghet. Samuel ser löjlig ut i kavajen men han är
inte löjlig. Som så många heliga dårar i litteraturen har han en inre resning
och rikedom som förtjänar respekt. Också Abel ser befängd ut i kavajen
eftersom den är för kort i ärmarna redan från början, »de stora, röda
händerna växte fram som köttiga knoppar ur ärmarnas korta hyllen» (Sa-
muels bok s. ). Men dårskapen är också i Abels fall bara på ytan. I själva
verket besitter han ju en rikedom och kraft som hade kunnat vara av stort
värde för bygden om man hade velat ta emot den (Samuels bok s. ). Så
blir den blodfläckade kavajen inte bara olyckans ämbetsplagg utan också ett
frälsarplagg.

 En jämförelse med prästkappans symboliska funktion i Delblancs roman med samma
namn kan vara på sin plats. Enligt Agrell är denna inget heroiskt plagg men skulle kunna
vara en symbol för att vara levande och mänsklig genom att inse sin egen svaghet och
oförmåga. Se Agrell , s. .
 Nära till hands ligger en jämförelse, inte bara med Dostojevskijs Furst Mysjkin, utan
också med dennes litterära förebild – Don Quijote. Precis som Samuel är denne löjligt
klädd, löjlig till det yttre och saknar tänder, men är i hjärtat en verklig ädling – Alonso
Quijano el Bueno. Se Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Barcelona , s.
 samt Fjodor Dostojevskij, Idioten, Höganäs .



  

Vanmaktens makt. Körsbärsträdet

Ett blommande körsbärsträd i en mörk skog förekommer i flera av Sven
Delblancs texter, alltid som en symbol för något ljust och värdefullt i en
mörk tillvaro. I Livets ax berättar han att ett sådant träd verkligen fanns i
hans barndoms skog i Vagnhärad och att detta träd gjorde ett djupt intryck
på honom. Brita Fritzdorf har studerat detta träds symboliska betydelse i
Hedebysviten och funnit att trädet där står för svitens kvinnor, framför allt
Signe och Agnes Karolina. I en artikel i Psykisk hälsa kommenterar Owe
Wikström körsbärsträdets roll av gudssymbol hos Delblanc. Han säger:
»Det tycks som om geomorfa symboler för en utomvärldslig kraft får större
betydelse för dem som förlorat tilltron till en faktisk förälder.» I Samuel-
sviten blir körsbärsträdet en mångbottnad och ambivalent men mycket vik-
tig symbol.

Samuel tar regelbundet med sig familjen ut i skogen på försommaren
för att undervisa dem med utgångspunkt från körsbärsträdet, deras »hem-
liga vän och förtrogna» (Samuels döttrar s. ). För Samuel är trädet ett åter-
sken av den gode gudens härlighet mitt i Lucifers onda värld. Mitt i skogen
blommar det dolt och utgör en hemlig tillflyktsort undan ondskans välde.
Trädet talar om en kärlekens möjlighet trots allt. »Ofantligt rik är den
dolde Gudens kärlek men ofta härjad av Lucifers kalla vind, den sanningen
visar oss det blommande trädets bild», undervisar Samuel sin familj (Samu-
els döttrar s. -). Abel upplever på liknande sätt att prästgårdens blom-
mande fruktträd talar till honom om den dolde gudens oerhörda kraft, en
kraft som människan nästan inte förmår uthärda, långt mindre gestalta i
dikt (Samuels bok s. ).

För Maria blir trädet en betydligt mer ambivalent symbol. Hon upplever
att det talar om att »låta livet råda», att bejaka ett liv i utgivande, kvinnlig
kärlek, att stå brud, tyngas av fruktsamhet, slösa med sina gåvor och kanske
missbrukas och knäckas – att ge upp sin frihet för ett liv i gångna genera-

 Livets ax s. . Se även s. -, , , , -, , , , , ,  samt
Agnar s. .
 Fritzdorf , s. -.
 Owe Wikström, »Kapten Nemo, körsbärsträdet och psykoanalysen. Om övergångs-
objekt och mystik hos S Delblanc och P O Enquist» i Psykisk hälsa , , s. -.
 Ibid. s. .





tioners fotspår. Hon kan inte helt bejaka en sådan inställning. Trädet är väl
»en skönhetens bild men inte en förebild» (Samuels döttrar s. , ). Men
trädet får också symbolisera förnyelse och hopp och ett skönhetens ’trots
allt’ för Maria som för Samuel (Kanaans land s. ). Det är en syster, en
vän och förtrogen (Samuels döttrar s. , ) och får tala tro och frid till
henne genom sin skönhet (Kanaans land s. , , -). Att ett körs-
bärsträd finns också i Kanada bevisar för Maria att också det landet är »ett
land att älska» (Maria ensam s. ). Hon upplever till och med en frid som
är så djup att den kan beskrivas i termer av »den saliga vilan i Gud» vid be-
traktandet av avbildad körsbärsblom på en blå ingefärskruka (Kanaans land
s. , ). Så blir trädet en mäktig och trösterik predikan om de positiva
krafterna i tillvaron. Men ju tröttare Maria blir desto längre blir vägen till
trösten. När hemlängtan och svårmod får övertaget i hennes liv förlorar
Maria kontakten med skönhetens och kärlekens makt. Det blommande
körsbärsträdet i Väses mörka skog är bara ett minne, den vackra inge-
färskrukan i Mister Lees kafé ersätts av hamburgare och stekos, allt blir kalt
och kargt i Marias tillvaro. Maria tänker att när hon dör skall också minnet
av hemlandets blomning dö med henne (Kanaans land s. , -). Hon
jämför alltså sig själv med en ingefärskruka och sitt minne med konstens
avbildade körsbärsblommor. De värden körsbärsträdet får stå för – liv,
skönhet, kärlek och godhet – lever de endast kvar som ett vackert minne,
målat på de alltmer sekulariserade människornas sköra lerkärl? Maria ensam
börjar med fruktträds blom men är sedan en berättelse om plundring och
avlövning. Det går Maria som kvistarna som Samuel plockar hem från sko-
gen, de blommar visserligen flyktigt men vissnar länge, varefter vintern
återtar sitt välde (Samuels döttrar s. ).

Vi ser alltså att denna symbol är mångtydig. Som i Hedebysviten står den
för kvinnlig, utgivande kärlek och fruktsamhet men detta är en kärlek som
inte alltid tycks räcka till mot det samlade mörkret. Det är en kärlek som
kan missbrukas, förtrampas, skändas, men som alltid, som trädet, verkar
blomma igen med »liv och åter liv» (Samuels döttrar s. ). Symbolen står
därmed alltså för alla de positivt verkande krafterna i tillvaron, för den
makt som trots allt finns i det till synes vanmäktiga.

 Se även Fritzdorf , s. .





Att föda Guds död: Maria som sekulariseringsprocessen personifierad

Maria bär samma namn som Bibelns gudamoder och texten anspelar flera
gånger på gudafödelsen men alltid i omvänd måtto. Man skulle kunna säga
att Maria föder bort Gud ur sitt liv, ur sitt inre, där han en gång vilade » i
förtröstans rede» (Kanaans land s. ). Det foster svitens Maria bär på är
otrons eller gudlöshetens foster (Kanaans land s. ): »Vissheten att Gud är
fjärran växer som ett foster i Marias liv.» (Samuels döttrar s. ). Liksom sin
förebild upplever hon sina födslovåndor i julnattens mörker. Men detta är
en inverterad julnatt och Maria en inverterad gudamoder. Gud föds inte
till jorden i denna natt utan det är hans död som föds eller åtminstone den
begynnande insikten om att han är död:

Ensam i julnatten brottas Maria med sitt samvete, som hon brottas med sitt
öde. Detta är vid den tid då frälsaren föddes. Mödosamt som kvinnan i
Betlehem födde en son skall hon föda en insikt denna natt, kanske en insikt
som skall fjärma henne från Gud. (Kanaans land s. )

Istället för att höra herdars änglaberättelser får svitens Maria pussla ihop de
brända flagorna av sin lillasysters tragiska öde. Det budskap hon ’gömmer
och begrundar i sitt hjärta’ är inte ett glädje- utan ett sorgebud:

Vad hon slutligen samlat liknade inte ett evangelium, inte ett glädjens bud-
skap, det var snarare en brusten predikan, som av och till nådde fram till
Marias öron, som en ropandes röst över en blåsig hed. (Kanaans land s. -
)

Bibelns »ropandes röst» tillhör ju Johannes döparen, vars uppgift är att be-
reda vägen för frälsaren. Den ropandes röst här bereder däremot vägen
för otron. Maria känner sig som en utvald denna julnatt, men inte som sin
namne till att bringa frälsning och välsignelse till jorden, utan utvald till
förbannelse (Kanaans land s. ). Hon söker trösta sig med att läsa jul-
evangeliet men upplever passionsberättelsen som mer begriplig (Kanaans
land s. -). Frälsarens ångest i Getsemane kan hon förstå, där hon med
sot i ansikte och på händer upplever sig vandra kring i dödsriket. Jesu fö-

 Jämför Luk. : .
 Se Matt. :  med paralleller.





delse och död kopplas på detta vis samman. Till Jesu död och hans ’tre dagar’
i dödsriket associerar också den fras, som kanske framför allt förknippas med
Marias förlorade tro: »Tre dagar, tre nätter» hörde Maria sin dotter skrika
sig till döds och efter detta är det en omöjlighet att längre tro på en all-
smäktig och god gud (Kanaans land s. -, , , , , Maria en-
sam s. , , , , , , , , , , , , , , , , ).
Barnets död blir en parallell till frälsarens död, »ohörd naglad vid ett kors
och sedan glömd», men ingen vinner frälsning genom den, utan tvärtom
innebär den trons död för modern (Maria ensam s. -, ). »Tre dagar,
tre nätter» är den mörka axel kring vilken Marias liv roterar (Maria ensam s.
), den upplevelse som har rest murar mellan henne och den Gud hon
inte kan sluta att längta efter (Maria ensam s. ). De är »en nattsvart
klyfta i tiden» som delar hennes liv i ett före och ett efter (Maria ensam s.
). (Inom parentes kan nämnas att på samma sätt som Maria framföder
gudstrons död får Vigdis framföda idealismens död. Se Kanaans land s. -
.)

I Marias person avspeglas de båda sidorna av sekulariseringen, den posi-
tiva och den negativa, den som betyder människans frihet och myndigbli-
vande, liksom den som betyder trons död och förlusten av den religiösa
dimensionen i tillvaron. I Marias person ser vi både sekulariseringens ja till
friheten och dess nej till gudstron. Men varken Maria eller väninnan Signe
kan helt frigöra sig vare sig från lydnaden eller från längtan efter gudsge-
menskapen. Maria personifierar därför inte den sekulariserade människan
utan sekulariseringsprocessens människa, den som varken finner sig tillrätta
på den ena eller den andra sidan. Längtan efter det positiva i den gamla
tron, tryggheten och gudsgemenskapen, gör att hon gång på gång snärjs in
i det negativa, i en lydnad och underordning som aldrig kan bli riktigt hel-
hjärtad och som långsamt bryter ner henne. Maria intalar sig själv att trons
lydnad under en gången tids principer skall föra henne in i trons paradis, in
i löfteslandet (Samuels döttrar s. -) men hon får erfara att Kanaans
land blir förtryckets hemsökta Egypten och paradiset en öken (Kanaans
land s. , -). Hon försöker väva sitt liv på bibliska kvinnogestalter som
Sara, vilken underordnade sig Abraham, och Rut, som bröt upp från sitt
eget land och följde sin svärmor till dennas Kanaan, men lydnadens resultat
blir inte en hemhörighet i trons lustgård utan en förvisning till otrons
öken (Samuels döttrar s. , , , , , Kanaans land s. , ). Först
inför döden accepterar Maria den myndiga människans ansvar för sina egna





beslut – och den därmed sammanhängande ensamheten. Paradoxalt nog
tycks hon just då finna den fadersfamn och det barnaskap hon hela livet
längtat tillbaka till.

Som sekulariseringsprocessens kämpande människa anknyts Maria också
till patriarken Jakob när denne kämpar med Gud vid Jabboks vad, men
också här uppstår – om man bortser från svitens slut – en invertering, efter-
som utgången tycks bli den motsatta. Jakob kämpar med Gud och vinner en
seger som gör honom till en av trons fäder och ger honom ärenamnet
Israel, Guds kämpe, medan den seger Maria vinner är en seger över tron,
vilket hon upplever som ett av sitt livs största nederlag. Liksom Jakob råkar
hon också ut för en höftskada som ger henne en viss hälta (Samuels döttrar s.
). Denna höftskada är en av de signaler som visar på en viss koppling
mellan Marias och Jakobs gudskamp. Vi finner också formuleringar som
direkt alluderar på Jakobsbrottningen, som »Hur hade hon inte kämpat
med sitt ödes obevekliga ängel» (Kanaans land s. ). Men olikt patriarken
lämnar Maria aldrig Jabboks vad. Livet ut kämpar hon med Gud, livet u t
står hon i korsvägen – den korsväg som möter såväl i början som i slutet av
Samuels döttrar – och kan inte välja. Därigenom blir hon alltså en personi-
fikation av själva sekulariseringsprocessen. Liksom för kvinnan vid Sykars
brunn, som hon jämför sig med (Samuels döttrar s. -), är törsten
hennes följeslagare, törsten efter Gud. Hennes sömnstörningar beror i
själva verket på en längtan efter en fadersfamn eller modershand (Kanaans
land s. , ) och tablettmissbruket är egentligen ett begär efter Gud
(Maria ensam s. ). Marias längtan hem – till Väse, till Sverige – är också
en längtan tillbaka till en förlorad tro. Men Sverige är inte det paradis hon
föreställt sig i Kanada, det har blivit kallt utan Gud, mörkret och natten
faller i Maria ensam och paradiset förvandlas till ett helvete. Också hemmet
i Väse känns som ett kadaver utan levande själ, när hennes gudstro förvitt-
rat (Samuels döttrar s. -). Även den återkommande bilden av det för-
gångna som skärvor, som Maria plockar med, avbildar vemodet över en
brusten tro (Kanaans land s. -, Maria ensam s. -). Och kyrkklock-
orna som plågar henne i Tälje och hindrar henne att sova om nätterna är
rösten av en fördriven Gud:

 Se  Mos. : -.
 Joh. : -. Lägg märke till att brunnen där kvinnan samtalar med Jesus är patriarken
Jakobs brunn.





Vid gudstjänst och begravning dundrade klockorna så huset skalv, och mor
och son måste skrika för att höra varandra. Det var en förnekad gud som
ropade på sin förlorade dotter. Hans mullrande stämma skulle följa henne
till livets slut. (Maria ensam s. )

Och klockorna ringde och ringde över torget, som ekot av en fadersröst se-
dan länge förstummad: av Gud och hans levande ord hade blivit ett tomt
och pinande buller. (Maria ensam s. )

I sin förtvivlan över att inte kunna sova ber Maria: »gud, du gud, som inte
förlåter mig, att du inte längre finns för mig, hav misskund med mig och
låt mig äntligen få sova» (Maria ensam s. ).

Gudstron är död och begraven för Maria. På samma sätt som Kristi död,
nederstigande i dödsriket och uppståndelse på tredje dagen är grunden för
kristen tro blir dotterns död och »tre dagar, tre nätter» grunden för Marias
otro. På samma sätt som gudaföderskan gav upphov till en ny religion gör
Marias otrosfödande henne till en personifikation av och en symbol för
själva sekulariseringsprocessens födande av en ny livsåskådning och världs-
bild – utan Gud. Och Maria står nu alldeles ensam, som den sista romanens
titel säger. Ingen ärkeängel, ingen Helig Ande som överskyggar henne,
ingen Fader, ingen inkarnation, inget gudabarn. Bara människan finns
kvar, den sekulariserade, den ensamma. Finns det då ingen möjlighet till
uppståndelse? Får denna Maria inte se sin gud och fader igen? Svitens slut
säger att hon får det, på andra sidan den stora ensamheten.

Job

Samuelsviten markerar på olika sätt en intertextuell relation till Jobs bok.
Delblanc säger att i arbetet på det som skulle bli Samuels bok infann sig bil-
den av Job på sin askhög. Inte bara Kristus utan också Job – som ju också
är en Kristusfigura i kyrklig tradition – har alltså fått stå modell för Sa-
muel. Åter kompliceras och fördjupas läsarten av en trippelexponering.
Samuel är, som Job, »den av Gud prövade» (Samuels bok s. ). Han skall
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»förödmjukas men inte krossas helt» (Samuels bok s. ). På samma sätt får
Åklagaren i Jobs bok Guds tillstånd att plåga och pröva Job så mycket han
vill, bara han skonar hans liv. När texten säger att Gud är nyfiken på hur
mycket den olycklige Samuel tål (Samuels bok s. , , , , ) erin-
rar det om Guds och Åklagarens experiment med Job för att se hur länge
han orkar hålla fast vid sin rättfärdighet och gudfruktighet. I sviten fram-
ställs detta som att Gud leker med människan, som en stor katt leker med
en råtta (Samuels bok s. , ). Guds och Åklagarens överenskommelser
när det gäller Job liknar också en lek eller ett spel. Likt Job kan Samuel
inte låta bli att grubbla över hurdan Gud egentligen är och hur den tro, den
gudsbild och den ontologi han dittills burit på går ihop med de upplevelser
han gör. Han ifrågasätter Guds rättvisa, som Job; han upplever liksom Job
Gud som en ond potentat (till exempel Samuels bok s. ). Precis som Job
verkar Samuel för känslig och för ärlig för att blunda för det faktum att
dogmerna inte stämmer med den verklighet han upplever. Job kan inte
acceptera vännernas färdiga lösningar och Samuel kan inte acceptera
kyrkans färdiga lösningar. Liksom Jobs bok är Samuels bok ett skri av smärta.

Men också när det gäller de övriga familjemedlemmarna finns explicita
och implicita anknytningar till och anspelningar på Jobs bok. Cecilia liknar
prosaprologens Job när hon lägger handen på munnen och böjer sig för
Guds vilja (se till exempel Maria ensam s. ). Prosaprologens Job vägrar
att tala något anklagande mot Gud oavsett vad som händer honom.

Samma beslutsamhet äger Cecilia: »Aldrig skulle det falla henne in att an-
klaga Gud» (Kanaans land s. ). Som Job tar Cecilia emot såväl gott som
ont av Herrens hand. När Maria söker ord för Cecilias hållning inför
Rebeckas lidande finner hon dem i Jobs bok: »Vem var då jag som i oför-
stånd gav vishet namn av mörker?» (Kanaans land s. ). Gud måste

 Job :; :.
 Job : -; : -.
 Jobs bok sönderfaller i två delar, en prosaram samt själva diktverket. Det är lätt att se
att dessa skiljer sig från varandra inte bara formellt utan också innehållsligt. Ramberättel-
sens Job är from, trosviss och tålmodig genom alla prövningarna medan själva diktens Job
upproriskt ifrågasätter Guds handlande och skriar till himlen om svar. Se Albrektson –
Ringgren, En bok om Gamla testamentet, Lund , s. -.
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alltså, som Cecilia ser det, ha någon okänd anledning att ta död på Samuel
och Abel och att driva Rebecka in i sinnessjukdomens förmörkelse, eftersom
hans handlande alltid är vist och meningsfullt. Den oskyldige och rättfär-
dige Abel liknar också på många sätt den rättfärdige men prövade Job (Sa-
muels bok s. , , , ) och som Job ropar och ropar till en Gud som
verkar tillsluta sina öron får även Rebecka ropa förgäves, utan svar (Samuels
döttrar s. ). När nödåren kommer över Kanadas land jämför Maria
också dess folk med Job, »en ostrafflig och redlig man, som Herren oskäligt
lät pröva och driva till gravens rand» (Kanaans land s. ). Hon kan, som
Job, inte se någon mening i det som sker: det kan inte förklaras och inte
försvaras. Gud är grym och hans handlande meningslöst (Kanaans land s.
). Också Marias egen kamp jämförs med Jobs:

Åter och åter hade hon tvingats till den fråga människor upprepat sedan den
sårige Job skrek så högt till sin döve Gud: hur kan Du tillåta att sådant sker?
Hur är din allmakt och godhet förenlig med allt det elände jag ser omkring
mig, och med den smärta jag förnimmer i mitt eget skinn och i mitt
skrämda, förpinade hjärta?
   Pappas förfärliga livsöde, Abels undergång, äktenskapets elände, det
hårda nybyggarlivet, och nu slutligen Rebeckas sammanbrott – visst hade
hon anledning att ropa som Job till sin Gud? (Kanaans land s. )

Som Job berövas Maria det ena efter det andra i livet och följden blir samma
slags gudskamp, samma sorts frågor, samma slags livskris. När hon i den
kanadensiska julnatten ropar till Gud med händerna svarta av askan från
olyckans budskap, erinrar hon om den skriande Job på sin askhög (Kanaans
land s. -). Som Job får Maria också till sist möta ’Gud’ så att frågorna
förstummas, men medan Job upprättas går Maria in i en frivillig död. Det
är dock inte utgången i Jobs bok som är viktig för sviten, utan själva
kampen: den kamp med Gud, med teodicéproblemet och med ontologin
som lidandet ger upphov till.

Romankaraktärerna kämpar, som Job, med en monistisk ontologi, med
att få bilden av en god och allsmäktig gud att gå ihop med eget och andras
lidande. Gud blir, för dem som för Job, ofta mer lik en ond djävul än en
godhetens och kärlekens furste: »Ja, hans /Samuels/ sorg kan ibland blossa
upp i raseri mot denne Gud, som tycks vända en djävulsmask mot sina

 Job : -; : -; : ; : .





skrämda barn.» (Samuels bok s. ) Jämför detta med Job , vers : »Du
förvandlas för mig till en grym fiende,/ med din starka hand plågar du
mig.» Allmakten konkurrerar alltså, i båda fallen, ut godheten. När Del-
blanc  publicerar en understreckare om makt och rätt med utgångs-
punkt i Jobs bok är det denna bild av Gud och Makten han framställer.

Den Gud Delblanc här säger sig möta i Jobs bok, och i Gamla Testamentet
över huvud taget, är allmaktens Gud, som många gånger sätter sig över rät-
ten. När Gud i Jobs boks slutkapitel kommer och dundrar med sin röst
får han visserligen Job att tiga och underordna sig. Men Delblanc menar,
att rättskänslans röst i sitt hjärta kan varken Job eller vår egen tids männi-
skor tysta, vad makten än tvingar oss till.

Nu är jag inte säker på att Delblanc här läst Jobs bok så uppmärksamt, för
monismen är där ingalunda helt kompakt. Det finns teologer som visat på
en motdiskurs med dualistiska förtecken, framskymtande i Jobs eget tal
men framför allt i de avslutande gudstalen. Tryggve Mettinger hävdar att
gudsbilderna i Jobs bok är tre: vännernas gud, den lidande Jobs gud och den
gudsbild som framträder i Guds tal till Job ur stormvinden.

Vännernas Gud är vedergällningens herre. Han är rättfärdig och rättvis
och kan inte göra något fel, alltså måste Job ha syndat, eftersom Gud straf-
far honom. Gud blir en sorts marionett och allt hans handlande förutsäg-
bart, »människan agerar och Gud re-agerar.» Fredrik Lindström jämför
vännernas gud med det som brukar benämnas framgångsteologi:

Gudsfruktan garanterar framgång. Den insiktsfulle/fromme slipper drabbas
av olyckor. Så kan människan med den rätta insikten manipulera Gud. Vän-
nernas Gud blir en projektion av de egna lyckoidealen, en godisautomat
som omedelbart reagerar på människans önskningar, en jultomte att vänta
presenter av.

 »Människans rättskänsla är evig», Svenska Dagbladet ...
 Anders Piltz karaktäriserar i en artikel i Signum , , s. -, »Det land som är
avlägset land», Sven Delblanc som en Job som i hela sitt verk kämpar med en ond gud.
 Tryggve Mettinger, Namnet och Närvaron. Gudsnamn och Gudsbild i Böckernas Bok,
Örebro, , kap. , »Job och hans Gud», s. -.
 Ibid. s. .
 Fredrik Lindström, »Gud och det onda i Jobs bok» i Lidande och död, artiklar av
Gudmar Aneer, Henry Cöster, Fredrik Lindström, Göteborg , s. .





Denna teologi för med sig att den som drabbas av olyckor, lidanden och svå-
righeter, måste uppleva sig själv som på något sätt skyldig till detta. Ett
synsätt likt »vännernas» ingår uppenbarligen i den trosuppfattning ro-
mansvitens karaktärer bär med sig (Samuels bok s. , Samuels döttrar s. ,
, Kanaans land s. , ). Men deras erfarenheter får dem successivt
att tro, att liv är att straffas utan skuld, att Gud har en påk bakom ryggen
med vilken han godtyckligt straffar de redan tillräckligt plågade (Samuels
döttrar s. , , Kanaans land s. ). Därmed liknar romankaraktärernas
uppfattning mera den lidande Jobs än vännernas.

Jobs tal uttrycker den lidande människans tolkning av tillvaron. Han
anser, som ju också Delblanc påpekar, att Gud kränker rätten. Job målar –
precis som stundtals Samuelsvitens berättare – bilden av »Gud som den all-
smäktige tyrannen, förbrytaren som våldför sig på sin skapelse, säger Met-
tinger.» Job liknar Gud vid ett rovdjur – jämför Samuelsvitens stora,
grymma katt – som griper sitt byte utan att någon kan hindra honom.

Job bemöter också vännerna genom att visa hur orättvisorna frodas i värl-
den, hur det går illa för de rättfärdiga och väl för de onda. »Men Gud
bryr sig inte om vad förvänt som sker,» säger Job. Precis så uppfattar ju
svitens karaktärer ofta Gud: han är döv och blind för orättvisor och kränk-
ningar (Kanaans land s. -). Job upplever också Gud som den frånva-
rande, den som gömmer sig för honom, precis som Samuelsvitens Maria
(Kanaans land s. , Maria ensam s. ), och Guds värld som en värld utan

 Se till exempel Hans Lindholm och Fredrik Brosché, Varför är trosförkunnelsen farlig?
Uppsala , s. -,  eller Carl-Johan Hellberg, Gud och pengar. Om framgångsteologi
i USA och i Sverige, Stockholm , s.-, , .
 Lindström skriver: »Vännernas logik att inget kan vara som det (enligt teorin) inte får
vara innebär en fara för tilltron till den egna varseblivningen. Förr eller senare leder en
teori av detta slag till en egendomlig verklighetsuppfattning där sinnena bedrar oss. Det
som gäller är inte vad ögonen ser, giltig är bara den tolkning som systemet ger.» Lind-
ström , s. .
 I det tredje kapitlet förbannar Job sin födelsedag och frågar Gud varför »en man så
kringstängd av Gud» skall finnas till, Job : . I det sjuttonde kallar han graven sin fader
och förruttnelsens maskar sin moder och sin syster, Job : . Han upplever att Guds gif-
tiga pilar har träffat honom, Job : , att Gud krossar honom utan förskoning, slår ho-
nom i smulor och gjuter ut hans galla på jorden, Job . -.
 Mettinger , s. .
 Job : .
 Job , .
 Job : .





mening. Ett slags nyckelord till den lidande Jobs gudsbild är följande vers:
»Du förvandlas för mig till en grym fiende, / med din starka hand plågar
du mig.» »Job blandar samman liv(givare) och död(are), Gud och djävul»,
säger Lindström. Godheten försvinner och bara allmakten/all-
orsakligheten står kvar. Job har hamnat i en fullständigt genomförd
monism. Det finns dock ett par ställen där Job verkar ana andra möjliga
synsätt. Det ena tillfället är när en slags lovsång bryter fram på Jobs läppar,
över (hinsides?) befrielse, liv och lycka:

Dock, jag vet att min förlossare lever,
och att han till slut skall stå fram över stoftet.
Och sedan denna min sargade hud är borta,
skall jag fri från mitt kött få skåda Gud.
Ja, honom skall jag få skåda, mig till hjälp,
för mina ögon skall se honom, ej som en främling.
Därefter trånar jag i mitt innersta.

Job trånar alltså efter att få, ansikte mot ansikte, skåda en Gud som är en
förlossare – inte en allsvåldig förtryckare! Det är också efter en sådan för-
lossare som romankaraktärerna, framför allt Rebecka och Maria, sviten
igenom längtar och ropar. Det andra ställe i Jobs tal där en motbild träder
fram finner vi i det nionde kapitlet. Där ställer Job en viktig fråga: »Jorden
är given i de ogudaktigas hand, / och en slöja sätter han för dess domares
ögon. / Är det ej han som gör det, vem är det då?» Enligt Fredrik Lind-

 I det tredje kapitlet säger han något som har en parallell i Första Mosebokens skapelse-
berättelse. Där säger ju Gud »Varde ljus!», men här säger Job »Varde mörker!», Job : ,
den hebréiska grundtexten. Se Mettinger , s. . Job tycker alltså att världen lika
gärna kunde återgå till kaos.
 Job : .
 Lindström , s. .
 Ibid. s. .
 Job : -.
 Som Lindström påpekar glider, från det att Job börjar tala direkt till Gud istället för
om honom, de positiva och negativa bilderna av Gud isär. Job anropar den gode Gud han
tidigare trott på gentemot den allsvåldige tyrannen – Gud mot »Gud». Lindström ,
s. -.
 Hela sammanhanget lyder som följer: »Det må gå som det vill, nu må det vara sagt:
han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Om en landsplåga kommer
med plötslig död, så bespottar han de oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i de ogudak-
tigas hand, och en slöja sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem
är det då?» Job :-.





ström bör den första raden istället översättas: »Världen är given i en förbry-
tares hand.» Här ser vi igen att den lidande Jobs ontologi och
gudsuppfattning har bildat modell för den lidande Samuels. »Förbrytaren»
benämns av Samuel Världsfursten eller Lucifer. Samuel skiljer mellan
denne och den dolde gud han själv hänger sig åt och får på så sätt en dua-
lism. Sista delen av Jobs yttrande skulle kunna ge utrymme åt en liknande
tolkning: kanske är det i alla fall inte Gud som sänder allt detta lidande,
kanske finns det också en annan potentat – en som är den gode guden mot-
satt. Enligt Lindström röjer sig också ett dualistiskt synsätt bakom Job : :
»Må den /natten/ förbannas av Havets besvärjare, av dem som kan mana
fram Leviatan.» Som Lindström påpekar, var inte bara Leviatan utan
också Havet i Israel en gammal kaosmakt. »Havet tillhör enligt  Mos.  i
likhet med mörkret inte den goda av Gud skapade världen, utan är en in-
hägnad rest av den livsfientliga urfloden», säger Lindström.

Guds ord ur stormvinden tyder Delblanc i sin understreckare som Mak-
tens buller för att tysta rättens röst. Enligt Mettinger och Lindström är
Guds båda tal i stället svar på Jobs båda anklagelser – den för att ha skapat en
meningslös värld och den för att vara en brottsling som kränker rätten.
Lindström säger att den centrala frågan för Job från och med det tredje ka-
pitlet är en teologisk fråga: hur styr Gud egentligen världen, finns det över
huvud taget någon ordning i tillvaron? Endast från denna utsiktspunkt
blir, enligt Lindström, Guds svar begripliga. Gud talar ju i dessa inte alls om
Jobs lidande utan om »hur den värld ser ut där Job (och andra) måste lida».
Gud svarar alltså på det plan där Job ställt sin grundläggande fråga. Gud
visar nu Job att dennes gudsuppfattning är felaktig. Han berättar vem han i
själva verket är och att han har en stark motståndare. Som svar på den första
anklagelsen visar Gud på skapelsens skönhet och berättar om sin kamp mot
kaosmakterna – som på många andra ställen i Bibeln symboliserade av vat-
tenmassor. Så här sammanfattar Mettinger Guds första svar:

 Lindström , s. .
 Lindström , s. . Lindström har här haft tillgång till den allra senaste översätt-
ningen av Jobs bok. Ordalydelsen stämmer alltså inte riktigt med  års översättning.
 Ibid. Se även s. .
 Ibid. s. .
 Job : -.





Människan är inte prisgiven åt mörkrets och vattnets kaosmakter. Mot dessa
står Guds ordningar och lagar. Så länge jorden består löper genom allt mör-
ker en hoppets ljusa tråd, en tråd i väven som också blir synlig i Guds väl-
signelse över allt som växer och spirar.

Denna bild erinrar om svitens egen av det blommande körsbärsträdet i livets
mörka skog, ett hoppets trots allt. Lindström hävdar att det första gudsta-
lets märkliga uppräkning av djur är en bild av det »område i tillvaron som
är fientligt för (den gammaltestamentliga) människan», »en livsfientlig
sfär», och att Gud i sitt tal visserligen framställer dessa som ett hot mot den
mänskliga existensen, men att han själv kämpar mot dem och i slutändan
är suverän. Lindström säger vidare: »Vi får här en glimt av en världsförstå-
else i vilken det onda har en självständig existens. Det kommer inte från
Gud, vilket Job hävdar.»

Det andra gudstalet handlar om de båda monstren Behemot och Levia-
tan. Behemot betyder ungefär ’odjur’, ’monster’; denne påminner i många
stycken om en flodhäst och står som symbol för samma kaosmakter som vi
mötte i det första talet. Leviatan, som erinrar om en krokodil, förekommer
inte bara här; så heter kaosmonstret i flera gammaltestamentliga kamp-
skildringar. I Guds tal framställs Leviatan som en eldsprutande drake.

 Mettinger , s. .
 Lindström , s. . Se också Lindström  s. - där han menar att vi måste
frigöra oss från våra egna associationer inför alla dessa uppräknade djur och fråga oss vad
de betydde för den gammaltestamentliga människan. Han finner då att det som förenar
dessa djur är att de är otäcka djur, vilka representerar något som för människan är starkt
hotfullt. De är också alla djur som jagades, framför allt av de främreorientaliska kung-
arna. »Först i en harmonisk, hel(ad), värld utan ondska och lidande har hotet från djuren
upphört», säger Lindström (Lindström , s. ) och hänvisar till Hos. : och Jes. :
-.
 Se till exempel Ps. : , Jes. : , Ps. : . Leviatan omnämns också av Job själv
och det är mycket tydligt att han inte syftar på en vanlig krokodil. Det är i samband
med att han förbannar sin födelsedag:

Ja, ofruktsam må den natten bli,
aldrig må jubel höja sig under den.
Må den förbannas av dem som besvärjer dagar,
av dem som förmår mana upp Leviatan.
(Job : -)

 Job : -. Även i Uppenbarelseboken kap.  är den diaboliska makten represente-
rad av två vilddjur. Mettinger vet också berätta att det inte bara är Bibeln som använder
dessa symboler för kaosmakterna. Även i Egypten representerade flodhästen och kroko-
dilen ondskan. Detta kan man se bland annat av egyptiska tempelreliefer, där guden Ho-

Fotnoten fortsätter på nästa sida





Behemot och Leviatan är, enligt Mettinger, symboler för de anti-gudom-
liga makter, som människan inte kan rå på och som i själva verket står
bakom Jobs lidanden. Ondskan är både reell och fasansfull, säger Gud.
Men han säger också, enligt Mettinger, att han själv är involverad i en
kamp med den: »Gudstalens Gud är den kämpande guden. Jobsbokens för-
fattare ställer alltså läsaren inför dualismen i tillvaron.» Enligt Lind-
ström tillbakavisas i de båda gudstalen såväl den monistiska ståndpunkten
som ’vännernas’ antropocentriska. »I stället framtonar en tredje möjlig-
het: det finns destruktiva områden och makter i tillvaron, en övermänsklig
ondska existerar och är av den arten att endast gudstalens Gud förmår att stå
segerrikt emot. Avgörande för livsförståelsen i Jobsboken är erfarenheten att
det givna livet ständigt är hotat och att hotet inte kommer från livets Gi-
vare, inte heller från dess mottagare, utan från andra, med livet och dess
Givare konkurrerande, områden.»

Samuel liknar Job inte bara i gudskampen utan också i det att han går
från en monistisk till en dualistisk syn. Lidandena och kampen med Gud
ger samma slutresultat hos Job och hos Samuel. Såväl Maria som Axel får ju
också undra ibland om inte en dualistisk uppfattning ger en bättre och mer
uthärdlig bild av verkligheten än någon annan. Delblanc tycks ha läst Jobs
bok på två olika sätt, ett i understreckaren och ett annat i Samuelsviten.
Man skulle kanske också kunna se det som att denna dualistiska ontologi
faktiskt är en av de mest hållbara inför lidandet och ondskan.

Verkligheten och dogmerna. Kajorna kring kyrktornen

Under tiden på Gotland är Samuel konstant ansatt av skriande kajor. O m
och om igen paras dessa fåglar ihop med Samuels oro och överkänslighet
(Samuels bok s. , , , , , , , , , , , , ). När Samuel
däremot sjunker ner i hopplöshet och blir apatiskt lugn, hör han bara ka-

rus och landets konung jagar och nedkämpar just en flodhäst och en krokodil. Mettinger
, s. .
 Ibid. s. .
 Ibid.
 Lindström , s. -.
 Ibid. s. . Se även s. .





jorna avlägset eller inte alls (Samuels bok s. , ). Den oro kajorna står för
är en oro som beror av att den upplevda verkligheten inte kan fås att
stämma överens med de inlärda trossatserna. Kajorna är, skulle man kunna
säga, den mörka, svåra och plågsamma sidan av verkligheten som gör sig
påmind och utmanar tro och dogmer. Så till exempel när Samuel funderar
över evangelietexten, »Du skall älska din nästa såsom dig själv...»:

Det var förbryllande och gåtfullt, som om han sett det för första gången.
Älska min nästa? Älska Lindfors? Älska Olsson, den låghalte och gnidige
hyresvärden där hemma i Väse? Älska min nästa? Orden gav ingen mening,
han förstod ingenting alls.
/---/
Kajorna klagade och skrek till långt in på natten. (Samuels bok s. )

Man skulle kunna säga att kajorna på detta sätt parallellställs med de fråge-
tecken som här placeras efter Bibelns uppmaning att älska. Kajorna som
svärmar kring kyrktornen blir som de frågetecken som svärmar kring tros-
texter och dogmer. Så här fungerar kajorna ända från Samuels boks allra
första kapitel. Den psalm Samuel valt för söndagens högmässa ställs mot
hans grubblande tankar om att dess innehåll inte »verkar» stämma med
hans egen verklighet. Direkt på detta kommer satsen: »Han hörde kajorna
skria utifrån kyrktornet när han skrev sin dagbok.» Och i nästa stycke: »Nej,
inga onda tankar mer, lägg av din bitterhet med kläderna. Om bara kajorna
ville tystna och komma till ro för natten.» (Samuels bok s. ) Kajorna låter
inte heller Samuel ge upp, lägga sig till ro och vänta på döden, utan kallar
honom tillbaka till nöden och problemen:

Han kände ett stort lugn sprida sig i lemmarna, han ville som ett sorgset
barn gå till sängs och somna in för en djup, drömlös vila långt från det
vakna livets hets och plåga.
   O, måtte tidens pendel stanna!
   Men tiden stannar inte inom livets gränser, han måste återvända till verk-
ligheten och spela sin anvisade roll. Ljudet från kajorna hördes som vanligt
där ute, och när han lyfte handen mot bläckhornet såg han med ens fran-
sarna på sin kavaj. Ängslan återvände med styrkan av ett knivhugg. (Samuels
bok s. )

Kajorna är framför allt förknippade med Samuels ensamma grubbel på
Gotland och med dess många kyrktorn, men de förekommer också längre
fram i sviten, med likartad betydelse (Samuels bok s. , , Maria ensam s.
-, ). Alltid är de den negativa sanningsrösten som vill hindra ka-





raktärerna att slå sig till ro med dogmer, drömmar och illusioner. Häri lik-
nar de kajorna i Karl Gustaf Hildebrands välkända Uppsaladikt ur
debutdiktsamlingen Nödvärn – säkert en högst medveten intertextuell
koppling:

– Ingen säger det.
Bara de fränt uppriktiga kajorna
far utan väg eller sångröst
i moln omkring tornet och knarrar sin eviga liksång:
Vi vet det, vi vet det, vi vet det.
Alldeles meningslöst.
Ingenting. Ingenstans. Aldrig.

Som Poes korp ropar kajorna i sviten också sitt »nevermore» över en sam-
hällelig och religiös epok som gått i graven:

Över gula, skövlade fält flyger skriande kajor och kråkor, det är höst över
detta land, som inget paradis var, Maria är sviken i sitt hopp, och hon har
ingen tröst att vänta /.../
   Svarta fåglar över gula fält ropar död och undergång över det samhälle
som nu går i graven, över Abraham Styf och det bondesamhälle vars höv-
ding han var /.../ förbi! ropar kajorna över en bygd som varit, det är dött
och förbi! (Maria ensam s. )

Vid Samuels grav är det också kajorna som förkunnar sanningen:

Pappa var död och med honom allt liv, allt hopp. Det fick inte vara sant.
   Jo, det är sant, ropade kajorna i vinden. Det är sant, han är död. Och med
honom är drömmen död och allt hopp ute. Han är död, det är sant. (Samu-
els bok s. )

Dessa kajor liknar på många sätt de svarta fladdermöss Maria tycker sig se
strömma ur Vigdis mun, då hon förvandlas från hoppets modergudinna till
hopplöshetens häxa. Som kajorna förkunnar fladdermössen trons och idea-
lens meningslöshet inför lidande och nöd. Skillnaden är att kajorna kom-
mer utifrån medan fladdermössen angriper inifrån människan själv.

 Karl Gustaf Hildebrand, »Uppsala» ur Nödvärn, Stockholm , s. -.
 Edgar Allan Poe, »The Raven», till exempel i Poems and miscellanies, London , s.
-.



 

Otron, tvivlen och ifrågasättandena har under sekulariseringsprocessens
andra skede flyttat in i människans eget inre.

Varför symbolisk realism?

Sven Delblanc säger i »Romanens fakirer» att »om det mytiska mönstret
verkligen har arketypisk dignitet, då kan man också hoppas på en represen-
tativitetseffekt». Det han åstadkommer genom att, på det här analyse-
rade sättet, väva samman ett realistiskt och ett mytiskt skikt och bädda för
en dubbel läsart, är att karaktärer och händelser i sviten blir på en gång
unika och representativa. Genom den mytiska dimensionen växer karaktä-
rernas öden ut till en slags allmänmänskliga paradigm och träder på så sätt
närmare läsaren själv i dennes egen livssituation. Författaren skriver också
in sina karaktärer i en lång räcka av litterära Kristusfiguror och Jobfiguror.
Också de livsfrågor som karaktärerna brottas med vinner på det här sättet
representativitet. På det realistiska planet är sekulariseringsprocessen ett
centralt tema men på det mytiska planet blir frågorna ’tidlösa’. Vi ser att
samma slags frågor har ställts genom åtminstone ett par årtusenden i den
västerländska kulturkretsen även om de i sekulariseringsprocessens tidevarv
på något sätt tycks ’bli akuta’. Fredrik Lindström skriver om Job att denne
lever vidare som en fråga, »ett tidlöst, allmänmänskligt problem». »Måste
inte Job leva vidare så länge som det finns någon enda som frågar om det är
möjligt att tro på en god Gud när människor lider lika meningslöst som
Job?» frågar han. Men storheten i Jobsboken och dess aktualitet beror, en-
ligt Lindström också på att »fallet Job» och »Jobsproblemet», det individu-
ella ödet och den allmängiltiga och intellektuella frågan samverkar, att Job
både är en enskild individ som lider och som framkallar empati och en
»problembärare». Ungefär detsamma kan sägas om Samuel. Vore han
enbart ’typfall’ skulle han inte gripa och engagera på samma sätt. Genom
att göra Samuel till både människoöde och bärare av ett allmänmänskligt
problem har Delblanc vunnit den eftersträvade »multivalensen» och, som
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jag tror, också lyckats skapa en klassiker som kommer att upplevas som an-
gelägen – åtminstone mycket länge.

 Tyvärr känner jag mig inte lika säker på detta när det gäller de tre senare delarna i tet-
ralogin.





. Tematiskt

Till sekulariseringstematiken hör ett antal centrala frågeställningar som
texten konstant bearbetar, ofta på alla sina skilda nivåer. Vi skall nu söka fri-
lägga de viktigaste av dessa för att utröna hur de behandlas. En hel del av
framställningen kommer därvid att bli av rekapitulerande art, eftersom
dessa teman samtliga redan berörts i de tidigare kapitlen. Så småningom
hoppas jag på detta sätt kunna röra mig mot en yttersta, ’pragmatisk’ nivå i
texten där denna får karaktären av ett visserligen sammansatt men dock
yttrande, ett tilltal till en läsare utanför texten om en värld utanför texten
– eller med Ricoeurs term, »världen framför texten». De tematiska kretsar
som särskilt kommer att friläggas är: myndigblivandet, tron och otron, teo-
dicéproblemet, ontologier och gudsbilder samt nåden.

Myndigblivandet

Som vi sett menar den så kallade sekulariseringsteologin att sekularise-
ringen framför allt innebär att människan lämnar trons barnastadium för
dess vuxenålder (se inledningskapitlet). Samuelsviten skildrar på alla nivåer
en människa som tvingas att bli myndig, att tänka efter själv, att ta själv-
ständig ställning i livsfrågor, att själv välja livsväg. Sekulariseringsprocessen
framställs genomgående som smärtsam, men oundviklig.

Sekulariseringsprocessens och myndigblivandets första steg skildras som
ett ifrågasättande av den kyrkliga institutionens och prelaternas rätt att fö-
restava folket sanningen. Den kyrkliga auktoriteten står i svitens början fast
och orubblig som sten, men rörelser uppkommer som söker utmana denna,
låt vara att de ofta krossas mot stenens obevekliga hårdhet. Men successivt –
inte minst genom att skolsystemet blir ett annat, där mer utrymme för kri-
tiskt tänkande lämnas – måste prelater av den gamla auktoritära typen, som
Lindfors och Bergstedt, ersättas av mera anpassliga, som Eliasson och

 Enligt Ahlbom såg Sven Delblanc sekulariseringens myndigblivande som något i
grunden positivt, trots att han ej närde några illusioner när det gällde människans för-
måga att ta vara på sin frihet. Se monografin s. .





Ahlenius. Kyrkans uppgift blir inte längre att styra folkets liv utan mer att
tillhandahålla sentimentala upplevelser i en alltmer marginaliserad roll.

Men myndigblivandet innebär framför allt en helt ny ställning för den
enskilda individen. Här får Samuel stå som representant för den begyn-
nande sekulariseringen och Maria för den fortsatta. För människorna i det
samhälle vi möter i svitens början är idealet alltjämt att underordna sig.
Det fria tänkandet kan fortfarande stämplas som »hädiskt». Trots detta går
Samuel mot en större och större självständighet såväl i relationen till den
kyrkliga institutionen som i trosfrågor. Till sist har han tagit avstånd från
både kyrkan och de nedärvda religiösa trossatserna och omfattar en kyrko-
syn, en livssyn, en gudsbild och en ontologi som han själv kommit fram till.
Han har blivit myndig och alltså sekulariserad men inte sekularistisk, efter-
som han fortfarande omfattar en gudstro och en tro på en transcendent
verklighet och fortfarande kan gå under benämningen ’kristen’.

Marias myndigblivande börjar med faderns undervisning, fortsätts på
seminariet, vidareförs, som vi sett, genom åren i och efter äktenskapet, men
fullbordas inte förrän i dödsögonblicket, när hon inser att hon själv måste
välja sin död och ta ansvar för sitt beslut. Att Maria representerar sekularise-
ringsprocessens ständigt pågående brottning med trosfrågorna markeras
bland annat av att hon redan som liten barnpiga ådrar sig den hälta och
snedhet i höften som ju också blev ett resultat av patriarken Jakobs brott-
ning med Gud vid Jabboks vad. Maria tillhör en generation som inte längre
är ålagd att okritiskt underordna sig. Hon lever också i ett alltmer avkrist-
nat samhälle. Men Maria kan inte komma ifrån sin gudslängtan. I Samuels
döttrar är hon Maria i korsvägen: det egna valet och det egna ansvaret tyd-
liggörs. I Kanaans land föder hon gudens död och träder in i det ensamma
livet, symboliserat av den kalla månen (Kanaans land s. ). I Maria ensam
erfar hon inte bara en kontaktlöshet och övergivenhetskänsla, både i rela-
tion till människor och till den gud hon tidigare trott på, utan också den
ensamhet som det innebär att inte längre stå under förmyndare utan vara
vuxen och tvingad att fatta sina egna beslut och ta ansvar för sitt eget liv.
En återkommande refräng säger att tron och lydnaden är en lustgård me-
dan vantron är en öken.

Elin blir representant för en annan människotyp, för vilken sekularise-
ringsprocessen tycks vara enbart till välsignelse. Elin verkar må ganska bra av
att få vara en myndigbliven människa med rätt att skapa sig sina egna före-
ställningar, sin egen livssyn, sin egen ontologi. Också hon känner dock be-





hov av en stark och god Gud ibland och hemsöks fortfarande av skräcken för
repressalier från en eventuell gudamakt för sin ’gudlöshet’.

Abel är ett oskyldigt offer och hinner aldrig bli riktigt myndig. Inte hel-
ler Rebecka lyckas med detta, därtill är hon alltför sårbar. Benjamin väljer
att blunda, för att lyckas i sin klättring mot maktens tinnar och blir alltså
inte fullt ut myndig han heller, trots att han i realiteten sekulariseras från
gudstron. Cecilia väljer att underordna sig det dogmatiska systemet, att
förbli from, lydig och omyndig.

I sviten, liksom i Bibeln och i talrika tillämpningar av bibelberättelsen,
får också Job bli till en symbol, inte bara för den lidande människan, utan
också för modet att ifrågasätta, att utmana Auktoriteten. Job är, enligt
Delblanc själv, den envisa sanningsrösten som inte kan tystas av makten.

Detta stämmer ganska bra med bibelboken. Job utmanar auktoriteter och
trossystem och ger sig inte förrän han får svar – vettiga svar. Denna bibelge-
stalt får därigenom också stå för myndigblivandet i svitens bearbetning av
sekulariseringsprocessen.

Även kajorna blir myndigblivandets symboler i och med att de, som vi
sett, får representera ’verkligheten’ i motsats till fromma och trösterika
lögner (se till exempel Samuels bok s. , Maria ensam s. ). Kajorna är
många gånger de som tvingar Samuel till eftertanke, till att själv pröva
kyrkans trossatser mot den verklighet han erfar. Man skulle alltså kunna
påstå att kajorna symboliserar den mänskliga driften att tänka efter.

Som vi sett motsvaras också den sekulariserade och myndigblivna männi-
skan i själva berättelsen av att den läsarposition, som texten förbereder, kan
sägas vara en sekulariserad eller myndigbliven läsares plats. Liksom sekulari-
seringens människa ur tillvarons mångfald måste komma fram till sin egen
’verklighets’-tolkning, utan auktoriteter att luta sig mot, måste den sekula-
riserade läsaren välja sin egen verk-tolkning ur textens mångfald. Och dessa
tolkningar måste ta hänsyn till såväl tillvarons ljusa sidor som dess mörka
och också till de sidor i texten som inte tycks passa in i en konsekvensläs-
ning. Den sekulariserade människan får, liksom den sekulariserade läsaren,
inte vara enbart hermeneutiker utan måste också vara något av dekonstruk-
tivist. Svitens karaktärer upplever alla att detta kan vara svårt och smärt-
samt. Men väljer man skygglapparna väljer man, enligt sviten, det mindre
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levande. Elin och Maria som kan prata med varandra om det svåra – åtmin-
stone en del av det och åtminstone då och då – får kontakt med varandra,
medan Benjamin och Cecilia som väljer att förtiga eller bortförklara, förlo-
rar kontaktförmågan och därmed den verkliga närheten till andra. Myn-
digblivandet tematiseras också på den metafiktiva nivån av skärvestetiken,
som betonar berättelsens – och livets – art av konstruktion, samt av fotogra-
fikapitlet och ’berättelsen som bild’, som visar på vikten av att inte köpa fär-
diga tolkningssystem utan att själv bilda sig en uppfattning utifrån hela det
komplexa materialet.

Tro/otro (längtan)

Att äga en tro framställs sviten igenom som något värdefullt. Tron är en
kraft som bär och som ger styrka att uthärda stora svårigheter. Tron är ett
paradis och vantron en öken (Samuels döttrar s. , , , , , Kana-
ans land s. , ). Axeliterna härdar ut i »fattigstugans stinkande mör-
ker» tack vare sin tro (Samuels bok s. ). De är, mitt i sin fattigdom, rikare
än Samuels tvivlande barn (Samuels döttrar s. -), rikare än kyrkoherde
Eliasson, som beklagar den svenska kyrkans brist på axeliternas trosnit och
brinnande övertygelse (Samuels döttrar s. ). De troende betraktas av svi-
tens karaktärer med stor respekt och ofta också med avund. Maria känner
avund inför Frälsningsarméns trosglöd (Maria ensam s. ) och betraktar
med respekt – en respekt som också Vigdis ger uttryck åt – Frihetsbröderna
när de nakna drar genom Minitonas. Vigdis betonar för Maria vikten av att
ha något att tro på för att orka leva, för att kunna göra det goda och rätta
och vara ett föredöme för andra (Kanaans land s. , ). Cecilia menar
att Marias otro innebär ett liv i en ödemark där hon kommer att försmäkta
(Samuels döttrar s. ). En extatisk gudstro och benhård fromhet ger henne
själv kraft i livets vedervärdigheter (Samuels bok s. , Samuels döttrar s. ,
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, Kanaans land s. ). Det blir aldrig fullt klart om Cecilias visioner är
inbillade eller verkliga. Men de hjälper henne att se en mening också i det
allra svåraste och hon väljer därför att tro på dem, även om hon stundtals
tvivlar på sitt sunda förnuft (Samuels döttrar s. -). Cecilias tro på Gud
och på sin egen utvaldhet har givit hennes liv en mening (Samuels döttrar s.
, -, , Kanaans land s. ). »Tron är så stark», säger Maria till kyr-
koherde Eliasson och kyrkoherden håller med, och beklagar att trons tid
numera verkar vara förbi (Samuels döttrar s. ).

Alla de karaktärer som förlorar sin tro upplever en saknad, ett tomrum.
Karolina går, liksom Maria, i kyrkan för att söka en borttappad tro. Signe
saknar, när hon skall till att dö, bittert den stolt förkastade tron. Benjamin
gråter som ett barn när han inser att hans tro vittrat bort. Sitt begär efter en
Gud, en vän, en förtröstan – och en norm att underordna sig – blir Maria
aldrig kvitt. Hennes längtan hem från Kanada är bland annat – även om
Maria själv kanske inte riktigt inser det – en längtan tillbaka till barnatrons
trygghet. Om denna trygghet berättar hon med saknad för sin son: »O,
sällsamma trygghet i en otrygg värld! Och hur hade vi kunnat överleva
denna barndomstid, om inte vår gudstro hade givit förtröstan?» (Samuels
bok s. ) Men till denna trygghet verkar inte finnas någon återvändo
(Maria ensam s. ). Marias hela liv är ju i själva verket, som vi sett, en kamp
mellan viljan att tro och de hinder för att tro som hon erfar.

Tron är alltså eftertraktansvärd, men för det mesta och för de flesta en
omöjlighet. Trons tidevarv är förbi och skepticismens har inletts – också för
den svenska kyrkan. Kyrkoherde Eliasson beklagar visserligen att kyrkan
tappat tron men tycks inte anse att det går att göra någonting åt saken
(Samuels döttrar s. ). Kyrkans förkunnelse är urvattnad och tycks inte ha
någonting att ge den som längtar efter tro och normer (Maria ensam s. ,
-, -). Som en variant på uttrycket »vantrons öken» finns också
»sanningens öken» (Samuels döttrar s. ). Perspektivet är här Marias; det är
Maria som upplever att tro och sanning står i motsatsställning. När den
nedärvda tron prövas med hjälp av ett kritiskt tänkande måste den förkas-
tas. För flera av romankaraktärerna står dock inte tro och sanning i motsats-
ställning. Det är endast den gamla trosformen som inte håller inför en
närmare granskning. Samuel och Abel byter till en annan form av gudstro
och Elin byter till livstro. Men många tappar tron fullständigt och de flesta
verkar lida svårt av denna förlust. Abraham, som varit en trygg och god
gudsman hela sitt liv, drabbas av svåra tvivel då cancersjukdomen rasar i hans





inälvor: »Förgäves anropar vi Herren och ber om ett uppdrag, en mening
med vårt lidande, fåfängt, ingen lyss till våra rop, ohörda bär vi våra kors...»
(Maria ensam s. ). Även Abrahams hustru, Karolina, förlorar sin tro efter
mannens död. »Sedan den dagen är ej Herren mer i sitt heliga tempel, inte
för dig, Karolina, inte för mig...», tänker Maria när de möts i kyrkan (Maria
ensam s. ). Också Vigdis tappar tron och förvandlas för Maria från
hoppets ljusa gudinna till en hopplöshetens häxa (Kanaans land s. ).
Denna utveckling har förebådats av det svårmod som allt som oftast fram-
skymtat i hennes karaktär och det tvivel, som Maria då och då drabbas av, på
om väninnan verkligen är så trosviss som hon ger sken av att vara. Det finns
något tillkämpat över Vigdis liksom över Cecilia. De båda kvinnorna har en
tro som – även om själva tron tar sig ganska olika uttryck – är undermine-
rad av ett tvivel som ingen av dem tillåter sig att erkänna. Det faktum som
gör att Cecilia trots allt lyckas bevara sin tro in i döden verkar vara att hon
på något sätt lyckas hålla isär en kärleksfull och barmhärtig Jesus, som är
hennes vän, från den allsmäktige och onde gud som oupphörligt tuktar sin
tjänarinna.

För Maria börjar tvivlet, som vi sett, med att hennes kritiska tänkande
väcks på seminariet (Samuels bok s. , Samuels döttrar s. , Kanaans land s.
), en klyfta uppstår i hennes inre mellan tro och vetande (Samuels döttrar
s. ). Det som framför allt för Maria från tro till allt större ’otro’, är dock
mötet med ondska och lidande i olika former. Otryggheten och skräcken i
äktenskapet (Samuels döttrar s. ), att begrunda faderns, Abels och
Rebeckas öden (Samuels bok s. -, , Samuels döttrar s. , -, ,
Kanaans land s. , ff., ), prövningarna i Kanada (Kanaans land s.
-, , ), den ödesdigra julnatten (Kanaans land s. -), känslan av
meningslöshet inför Frihetsbrödernas protest (Kanaans land s. -),
Vigdis sammanfallna idealism (Kanaans land s. -) och framför allt
dotterns lidande och död under »tre dagar, tre nätter» (Kanaans land s. -
). Teodicéproblemet är trons prövosten.

Längtan

Vi har alltså sett att det framför allt är tre faktorer som motverkar tron: att
karaktärerna lever i otrons och inte i trons tidsålder; att de börjat tänka kri-
tiskt; att de inte kan få tron på en allsmäktig/alltverkande och allgod gud





att gå ihop med lidandet och ondskan i tillvaron. Men trots detta upphör
tron inte att attrahera. Otrons tillvaro tycks vara en tillvaro utan verkligt
liv:

Och hon /Maria/ blickar upp till månen, som ger en bild av hennes nya liv,
utan tro och utan gud, en himlakropp så hopplös, klar och kall. Kanske är
tron som livgivande luft, en atmosfär som omger en levande himlakropp,
förledande vår syn med moln och lögnaktiga dimmor, men ändå ett villkor
för liv. Hård och livlös och kall är den klara månen. (Kanaans land s. )

Hela sviten genomsyras av »denna ständiga längtan», ett tema som ju också
får såväl inleda som avsluta sviten (Samuels bok s. , Maria ensam s. ). Re-
becka kan sitta vid orgeln i timmar och ropa på den gud som hon längtar
efter, men aldrig tycks finna. Cecilia går, trots ständiga besvikelser, var
morgon ut i trädgården för att söka mötet med den levande Kristus. Maria
kan, trots allt hon varit med om och trots sin stolt förkastade tro, aldrig
upphöra att törsta efter den levande guden och tron på honom. När Cecilia
undrar vad det kommer sig att dottern är så ängslig och villrådig trots att
hon har förnuft och vetenskap att anlita för vägledning svarar Maria:

Ack, det är svårt, jag vet inte... Varför söker jag tröst och råd och förebilder,
när jag ändå vet? Varför mumlar jag för mig själv dessa urgamla ord utan
mening: Herre, giv mig det vattnet, att jag icke må törsta... Varför söker jag
och frågar när jag inte får svar? (Samuels döttrar s. )

Trots att hon inte längre förmår tro på Gud får gudslängtan ofta be-
stämma hennes handlande. Hela Maria ensam är fylld av uttryck för denna
ständiga törst efter gemenskap med Gud (se till exempel Maria ensam s. -
, , , -, , -, , , , , , , , , , ).

Signe, som hela livet stolt vänt sig mot föräldrarnas gudstro, famlar, när
kräftan förtär hennes kropp, efter »en tro på Gud att bära med sig till dö-
dens port» (Maria ensam s. ). Elin ber till Gud när sonen försvunnit i
Spanien. Axel upptar sina nedlagda böner efter Rebeckas död. Begäret efter
Guds nåd är som ett gift i människans blod, menar Maria, ett gift som det
inte går att göra sig kvitt (Kanaans land s. , Maria ensam s. ). Ekot av
trons kyrkklockor dröjer länge kvar i den sekulariserade människans minne
(Maria ensam s. ). Maria misstänker att det är en generationsfråga och att
de unga inte bär på samma längtan och behov (Maria ensam s. ), men





som vi sett finns ingenting i romansviten som talar för att hon har rätt.
Ingen tycks förskonad från »denna ständiga längtan».

Vad gäller då egentligen »denna ständiga längtan»? Vad är det männis-
kan tycks ha så svårt att leva utan? Som vi sett finns det hos flera av karaktä-
rerna en upplevelse av inre törst, en längtan efter en vederkvickelse på
djupet av personligheten, en vederkvickelse av behov sådana som behovet av
trygghet, av livsglädje, en känsla av meningsfullhet, en lättnad i den eviga
livskampen, en balsam för såriga känslor, en flykt undan outhärdliga om-
ständigheter. Axel längtar efter en rättvisa, en utjämning, en barmhärtig-
het, Benjamin längtar efter ett hinsides, Elin längtar efter konkret hjälp i
livets nödsituationer, Maria längtar efter en ordning att hålla sig till, men
också efter förlåtelse och nåd. Karaktärerna längtar också efter klarhet, be-
griplighet, en tolkning av tillvaron som kan få det obegripliga att falla på
plats.

Men kanske handlar det framför allt om det som uttrycks i Rebeckas och
Marias älsklingspsalm – en längtan efter en Vän, en person, en kontakt, en
längtan efter gemenskap i stället för ensamhet, efter någon som förstår,
någon att gå till och vara hos när tillvaron ter sig alltför svår och svart. Det
är den förlorade sonens – eller dotterns – längtan tillbaka till fadersfamnen,
den accepterande, förlåtande kärlekens famn. Elins livstro bär henne långt
men i den yttersta nöden behöver hon en person att lita på, en med oändlig
omsorg och oändlig makt. Cecilias morgontidiga väntan i trädgården är
väntan på det personliga mötet med den inkarnerade kärleken. Samuel
kan, trots allt sitt lidande och trots att han inte kan få trosdogmerna att gå
ihop med dessa, inte sluta att sträcka sig efter en kärleksfull gud och lika-
dant förhåller det sig med Abel. Rebecka ropar och ropar efter den person-
liga vän som hon så innerligt väl behöver få möta. Och Maria plågas av
gudsövergivenhetens tomrum.

Men den gud som romankaraktärerna alla längtar efter är inte Världs-
fursten eller den store straffaren eller den allsmäktige guden utan den del-
tagande guden, den lidande guden men också den gud som skulle vara en
Hjälpare. Det tycks vara fråga om en gud som skulle vara på en gång svag
och mycket stark, men framför allt god och kärleksfull. Vi ser åtskilliga
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gånger att det i Bibeln som förmår ge genklang i romankaraktärernas hjär-
tan är Kristi lidande och gudsövergivenhet, Kristus i Getsemane och Kristus
på Golgata. Det handlar alltså om den gud som kan förstå därför att han
själv varit där, den gud som ’vet hur det känns’. Man önskar en gud att lita
på, en man kan ge sig hän åt utan förbehåll, en som är ren kärlek, godhet
och rättfärdighet. Samuel och Abel tror att en sådan gud kan finnas men
att han då måste var så svag att hans makt nästan är obefintlig men de flesta
andra i sviten verkar sitta så fast i definitionen av Gud som allsmäk-
tig/alltverkande att de måste betrakta Gud som ond eller helt förkasta
gudstron.

Teodicéproblemet

Det karaktärernas tro framför allt stupar på är således teodicéproblemet.
Detta problem är centralt för svitens bearbetning av sekulariseringsproces-
sen. Att teodicéproblemet är en av de stora frågor som sviten tar på djupaste
allvar har ju också Anderberg uppmärksammat, varför han använder Sa-
muelsviten som en spegel för sin egen bearbetning av problematiken.

Hans artikel är en genomgång av många av de lösningar på problemet, som
har prövats genom tiderna, vilka alla dock förkastas. Problemet är, enligt
Anderberg, olösligt. Den enda möjlighet som står oss människor till buds är
att förkasta gudstron och försöka leva så rätt och gott vi kan ändå. Den
ståndpunkt Anderberg intar är ett försök till svar på de frågor som sviten
oupphörligt ställer. Dessa frågor kan dock även besvaras på annat sätt. Som
Delblanc själv säger: »Jag yrkar ingenting, jag ställer frågor bara. Jag står

 Denna låsning tar också Anderberg upp i sina båda texter. Anderberg , s. , ,
Anderberg , s. , , , -. Det märkliga är att Anderberg själv inte i sina texter
tar upp den fundamentala dualismens alternativ till seriös prövning, alltså det alternativ
som skulle innebära att djävulen inte alls var någon fallen ängel utan en princip som jämte
Gud funnits ‘från begynnelsen’. Man skulle då få se också skapelsen utifrån det drama-
tiska perspektiv Aulén talar om (se för detta till exempel Aulén B, s. , även Mår-
tensson , s. -) så att den värld vi lever i är ‘blandad’, det vill säga Gud står då
bara som skapare av det positivt bestämda varat medan hans motståndare får stå för det
onda och destruktiva i tillvaron. Anderberg prövar alltså endast den monistiska modellen.
 Anderberg, .
 Ibid. s. . Till samma slutsats kommer han i Anderberg .





inte i en predikstol för att domdera och förkunna.» Låt oss alltså söka få
en bild av hur frågorna ställs i sviten och i vilken riktning man möjligen
skulle kunna söka svaren.

Redan de allra första sidorna i Samuels bok slår an teodicéproblemets
fråga genom juxtapositionen av Bergspredikans uppmaning att inte göra
sig bekymmer och Samuels alla högst verkliga och ofrånkomliga anled-
ningar att göra sig just bekymmer. Texten är konstruerad så att ett osynligt
frågetecken skapas efter bibeltexten. Än tydligare framstår frågetecknet i
och med anspelningen, som följer längre fram i det första kapitlet, på Jesu
fortsatta resonemang i Bergspredikan. Det sammanhang texten alluderar
på lyder som följer:

Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller
samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke
mycket mer än de? Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en
enda aln till sin livslängd? Och varför bekymren i eder för kläder? Beskåden
liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; och lik-
väl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en
av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon
kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne? Så
gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ’Vad skola vi äta?’ eller ’Vad
skola vi kläda oss med?’ Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder him-
melske Fader vet att I behöven allt detta.

Detta ställs mot Samuels dåliga kläder och Lindfors sobelpäls, samt mot
Samuels hustrus och barns umbäranden. Samuel anklagar på det här stadiet
inte Gud utan enbart sig själv. Teodicéproblemets fråga finns alltså inte på
den mimetiska nivån, men uppstår som en effekt av juxtapositionen. Tex-
ten är konstruerad så att motsägelsen mellan bibelordet och den ’verklighet’
Samuel upplever måste bli uppenbar: Hur går påståendena om Guds om-
sorg ihop med Samuels och hans familjs lidanden? Vad är det för en konstig
gud som skryter med en omsorg som vissa människor är i ständig avsaknad
av? Måste inte den trosurkund förkastas, som kräver något så orimligt som
bekymmerslöshet av en familjeförsörjare som berövats möjligheten att för-
sörja sin familj? Måste inte den Gud förkastas som påstår sig ha både kraft
och vilja att hjälpa de sina och ändå inte gör det? Denna typ av frågor blir,

 »Jag står inte i en predikstol för att domdera» i Svenska Dagbladet ...
 Matt. : -.





allteftersom Samuels lidandeshistoria rullas upp, alltmer pockande och
ställs snart också explicit av Samuel:

Han låg om natten vaken och grubblade över eländet i världen, detta elände
han själv inte kunde hjälpa, och som Gud hade tillstatt i sitt outrannsakliga
råd.
   Du outgrundlige Herre, högre än himlen, djupare än havet, varför vill du
och medger all denna nöd i världen?
   Men kanske finns det en mening med allt.
   Kanske att de tusentals barn som föds denna höstnatt  skall möta ett
bättre liv när de vuxit upp, om tjugo år, om femtio...
   Kanske finns en djupare mening med lidandet ändå.
   Tröstad av den tanken fick han äntligen ro att sova. (Samuels bok s. )

Lägg här också märke till vilka årtal man hamnar på om man räknar tjugo
och femtio år från ! För oss som, jämte berättaren, vet i vilket tillstånd
världen befann sig vid dessa tidpunkter blir världskrigens ofattbara grymhet
och lidanden ytterligare en ekobotten för Samuels brottning med teodicé-
problemet. Här ser vi ånyo hur texten är konstruerad så att ironiskt ljus fal-
ler på försöken att försvara och förklara en eventuell allsmäktig/allorsaklig
guds handlande. När man räknat fram de årtalen ligger en negation av
Samuels sista tanke innan han somnar mycket nära till hands, eller åtmin-
stone ett stort frågetecken eller kraftigt understruket »kanske».

Inte heller Cecilia lyckas alltid finna godtagbara förklaringar i sin tro till
sina barns lidanden:

Och Cecilia ser på sin dotter med nya ögon, ser med olust och ängslan, hål-
ler handen för ögonen och famlar efter stöd: hon kan ingenstans i sin guds-
tro finna en förklaring till Beckas öde. (Samuels döttrar s. )

Jag förstod efteråt, att Jesus hade visat sig för att trösta sin tjänarinna för
förlusten, sedan Herren hade brutit Abel som en daggfrisk ros att fästa vid
sin mantel. Men denna Guds fikenhet efter min son kunde jag inte förstå,
inte den gången, nej då var jag så djupt förmörkad. Jag brottades med Gud
om hans liv i dagar och nätter /.../ (Samuels döttrar s. )

Elin får inte heller tron på en god och mäktig gud att passa ihop med det
som händer:

– Man är gjord av bly eller gjord av glas, sa Elin slutligen. Om en handskas
varligt med ett glas, så räcker det länge. Om en ställer det i monter eller
skåp, kan det räcka hur länge som helst. Men det duger inte att dänga glas i
golvet, som Vår Herre gjorde med pappa och Abel och Rebecka. Det ska





ingen inbilla mig, att pappa eller Abel eller Rebecka var sjuka från början.
Men inte kan man hantera folk hursomhelst, det borde någon tala om för
Vår Herre. (Kanaans land s. )

För den som bär på föreställningen om en allsmäktig/allorsaklig gud blir
det svårt att verkligen på allvar tro att denne skulle vara en god gud. Så
blir hela Marias liv ett upprepande av teodicéproblemets frågor. Några ex-
empel:

Ske din vilja! Men om hans vilja är ond? Om det bara är olycka han vill
bringa oss arma Samuels barn? /.../
Men hur kan detta vara till gagn, att Rebecka blir våldtagen och hårt hante-
rad av män, att hon slutligen svikes i kärlek, så hon förmörkas i själen, kan-
ske för hela sitt liv! Hur kan det ha mening och syfte, att hon nu sitter inlåst
i en cell med galler för fönstret, skrikande och ursinnig, eller apatisk och
död i blicken, alldeles som Abel, jag minns, fast jag inte vill minnas, Abel,
slö och smutsig som ett får i sin kätte, hjälplös och värnlös som ett djur...
Hur kan det vara gagnerikt och gott!
   Så frågar Maria och klagar i vinternatten, men får alls inget svar.
/.../
Åter och åter hade hon tvingats till den fråga människor upprepat sedan den
sårige Job skrek så högt till sin döve Gud: hur kan du tillåta att sådant sker?
Hur är din allmakt och godhet förenlig med allt det elände jag ser omkring
mig, och med den smärta jag förnimmer i mitt eget skinn och i mitt
skrämda, förpinade hjärta? (Kanaans land s. -)

Och dessa dogmer och trossatser, som en gång varit så självklara, hur vett-
lösa tedde de sig nu för hennes blick!

»Gud är en ande med alla de högsta fullkomligheter: evig och oföränderlig,
allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande och allvis, helig och rättfärdig,
sannfärdig, god och barmhärtig.»

Var han allsmäktig, god och barmhärtig under dessa tre dagar, tre nätter,
då jag låg brinnande av feber och födde ett liv åt döden? Var han närva-
rande och rättfärdig den natten, då mina barns far misshandlade mig och

 »Varför så mycket ångest och smärta, som vi finner så ont? Den varelse som tillåter
detta utan goda skäl kan inte vara en god varelse, enligt de sätt vi använder begreppen
(och det är vi som uppfunnit begreppen och det är vi som ställer frågan, oavsett om vi är
troende eller ej). Dessutom är teodicéproblemet uppställt utifrån de moraliska förutsätt-
ningar vi har att tampas med, och denna moral kommer ju, enligt flera religiösa traditio-
ner, från Gud, Skaparen själv. Alltså är problemet relevant utifrån dessa förutsättningar,
även om gränserna mellan gott och ont inte är knivskarpa», säger Anderberg , s. .
 Citatet är hämtat från  års förklaring till Luthers lilla katekes.





lät den andra kvinnan klösa mig i ansiktet? Samuel, fader, förstå mig, förlåt
mig, om jag inte längre orkar tro... (Maria ensam s. )

Teodicéproblemet är i allra högsta grad aktuellt också på det vi benämnt
svitens symbolplan. Samuel, Abel, Rebecka och Marias tredje dotter blir per-
sonifikationer av denna problematik. De blir ett samfällt skri upp till den
’allsmäktige guden’: – Varför? Så skriar också Job på sin askhög och svitens
karaktärer blir alla i någon mening Jobsgestalter. Att Maria blir en inverte-
rad gudaföderska beror också till syvende och sist på teodicéproblemet. Den
otro Maria framföder har sin viktigaste grund i detta problem. Vi skulle
också kunna säga att kajorna med sin utmaning av dogmer och trossystem
symboliserar teodicéproblemets fråga, vilken ju bottnar i den upplevda
’verklighetens’ vederläggning av lärosatserna. Och vad är Samuels ontologi
– den han själv får gestalta, som en inkarnation av den dolde guden – om
inte ett svar på teodicéproblemets fråga, ett svar som innebär att allmakten
rensas bort ur gudsbilden. På symbolplanet får alltså Samuel förkroppsliga
ett försök till svar.

Även för berättaren som självständig karaktär verkar teodicéproblemet
vara den stora stötestenen. Som vi sett tillämpas ofta en typ inlevande fram-
ställning i berättaryttranden om ’gud’ och tillvarons beskaffenhet, där be-
rättaren får dra ut de yttersta konsekvenserna av karaktärernas tro. Han
tycks implicit säga: ’Om man bär på den tro och förskriver sig åt de dogmer
som säger att tillvaron styrs av en allsmäktig gudom måste den logiska kon-
sekvensen nödvändigt bli att den guden är grym och leker med den stackars
lidande människan.’ Stundtals får berättaren framställa ett dualistiskt al-
ternativ i Samuels efterföljd. Då blir det Världsfursten eller Lucifer som står
för grymheterna istället. Tydligt är dock att berättarperspektivet på
skeendet och på karaktärerna ofta är teodicéproblemets, det vill säga att det
för själva berättandet ständigt är en viktig fråga hur skeendet och karaktä-
rernas upplevelser, tolkningar och bilder av detta skall förstås, mätta just
med teodicéproblemets mått. När Samuel deklasseras, förvandlas från
pastor till tok och själv går omkring och »tuggar på en härlighet som kunde
ha varit men aldrig blev av» uppkommer genom själva berättarsättet en
fråga: ’Hur stämmer detta med tron på en allsmäktig och god gud?’ Svaret
blir i detta fallet att godheten får stryka på foten. Berättaren prövar föl-
jande skrivning:





Evig, evig är Herren Gud allsmäktig, evigt och outtömligt är hans tålamod,
när han år för år slipar ner en människas klippfasta stolthet till stoft. Out-
tömlig är hans nyfikenhet, när han vill finna ut hur mycket förödmjukelse
en människa kan tåla. (Samuels bok s. )

Detta är alltså den gudsbild som måste bli slutsatsen om man kopplar sam-
man den gudomliga allmakten/allorsakligheten med det relaterade hän-
delseförloppet. Läsaren kallas härigenom att själv söka sig fram mot ett
ställningstagande inför teodicéproblemet. Vi måste alltså ge Anderberg rätt
i att teodicéproblemet är helt centralt i sviten. Hur förs då kampen med
teodicéproblemet och till vilka resultat leder den?

Mimetiskt

I Samuelsviten möter vi en enda präst som verkar vara värd ämbetstiteln,
Samuel själv. Som präst är han angelägen om att ge folket andligt bröd och
inte stenar, det vill säga ge dem det de verkligen behöver och frågar efter.
Av den anledningen måste Samuel grubbla över de frågor som är förknip-
pade med den tro han är satt att förkunna. En präst av Samuels kaliber
måste stanna upp inför teodicéproblemet förr eller senare och arbeta sig
igenom det. Svitens övriga präster däremot verkar inte låta sig bekommas
varken av kajor eller andra utmaningar mot tro och dogmer. Ingenstans i
sviten får man intrycket av att kyrkan på något sätt ser sig föranledd att ta
ställning till eller över huvud taget bry sig om teodicéproblemet. Kyrko-
herde Bergstedt bryr sig mer om sina aktiespekulationer än om Samuels
»teologiska spekulationer», pastor Gadd bryr sig om grogg och »stekad få-
gel» och pastor Lindfors bryr sig mest om att sko sig och djävlas. Den kyrka
vi möter i Maria ensam ser annorlunda ut än den vi möter i Samuels bok.
Den är menlösare, mer utslätad, liberal i sin teologi och svag i tron. Men
ingenting säger att detta på något sätt skulle bero på att man tagit ställning
till teodicéproblemet. Skillnaden skulle väl närmast vara att om den tidiga
kyrkan besvarade utmaningar med ett ’Fråga inte utan underordna dig’, så

 Anderberg , s. . Ahlbom menar rentav i sin monografi – se till exempel s. -
 – att teodicéfrågan är av central betydelse i hela det delblancska författarskapet. Att
denna fråga är viktig för Delblanc har också uppmärksammats av Bo Larsson i Larsson
, till exempel s. , , , , .





säger den senare kyrkan ’Jag vet inte; det är inte så noga’. För människor
som tar tron och livet på allra djupaste allvar blir dock teodicéproblemet en
ständig stötesten. Familjen Eriksson har, får vi veta, ägnat sig åt otaliga för-
sök att förklara och försvara Gud, det ena sinnrikare än det andra:

Maria mindes de eviga samtalen i hemmet, det flödande pratet om allt
mellan himmel och jord, ett prat som ofta grenade ut sig i vidunderligt
sinnrika teologiska resonemang. Inför livets alla olyckor bemödade sig Sa-
muels barn att ursäkta sin Gud och rättfärdiga hans outgrundliga vägar. De
var på en gång den store straffarens offer och nitiska försvarsadvokater. De
tröttnade inte på att utspekulera de mest långsökta förklaringar och ursäkter
till den eviges grymhet. Tanken att Gud var ond kunde de aldrig uthärda, i
sitt sinnrika försvar för hans outrannsakliga råd var de förtvivlat uppfin-
ningsrika. Mycken kraft och tankemöda offrade de på denna sin idoga strä-
van, att finna den grymme guden god och sitt eget lidande meningsfullt.
(Samuels döttrar s. )

Detta är fromhetens sätt att handskas med problematiken. Men så små-
ningom faller också detta bygge samman och familjemedlemmarna går
olika vägar vad beträffar teodicéproblemets lösning.

Frågeställningarna aktualiseras ständigt för de allra flesta av romanka-
raktärerna, men inte alla väljer att arbeta aktivt med dem. Cecilia håller
fast vid sin tro och fromhet och lyckas därigenom visa ifrån sig problemen
mer eller mindre i samma stund som de dyker upp. Den sortens
skygglappstro innebär på något sätt att ett ständigt tvivel måste ligga som
ett irriterande sandkorn under medvetandets yta, en undermedveten viss-
het om att det man tror på och håller fast vid i själva verket inte kan
stämma, i själva verket faktiskt kan vara en lögn eftersom det inte riktigt
tål att prövas. Så lever även Vigdis. På liknande sätt går det med Benja-
min, som också väljer att blunda för frågorna, glömma familjens lidande,
försköna historien, och som först sent upptäcker, att tron han bär på bara är
en mask. Det uttrycks aldrig explicit i texten, men Benjamins möda för att
försköna minnena och tänka bort lidandet tyder på, att det också i hans fall
är teodicéproblemet som berövat honom trons innehåll. Också Elins tro
stupar på teodicéproblemet, men hon finner det ganska snart lönlöst att
grubbla över ett problem som inte tycks ha någon lösning. Hon lämnar frå-

 Se även Delblanc, Jerusalems natt, s. .
 Se även Anderberg , s. .
 Se även Lindström , s. .





gan om gudens existens därhän. Hon blir, skulle man kunna säga, agnosti-
ker.

Samuel kämpar till att börja med för att bevara sin tro på kyrkans dog-
mer mot teodicéproblemets utmaningar, att akta sig för »hädelse» (Samuels
bok s. , ). Han försöker använda samma tillvägagångssätt som Ceci-
lia, Vigdis och Benjamin: att förtränga problemen och styra sina egna tan-
kar i trons välkända hjulspår (Samuels bok s. , ). Ibland lyckas det:

Han föresatte sig att skjuta undan alla mörka tankar och äntligen fullborda
sin predikan. Ja, det lyckades nu tackochlov, pennan dansade över papperet,
han höll undan alla bittra tankar och fann ett språk, som prisade Guds goda
omsorg om människorna i varma och vältaliga ord. (Samuels bok s. )

 Men stunden efter återkommer de mörka och bittra tankarna. Han söker
göra bot för sin upproriskhet och hädiskhet (Samuels bok s. ), kämpar för
att tålmodigt kunna underkasta sig »Guds vilja» (Samuels bok s. , , ):
»Nej, man går inte tillrätta med sin Gud, det är sant. Man resignerar. Icke
som jag vill, Herre, men som du vill...» (Samuels bok s. ) Han ägnar sig
också åt att försöka förklara, försvara och förstå Guds mening bakom li-
dande och elände (Samuels bok s. , , , -, , ). Ett sätt är att
söka se det som en tuktan eller ett straff (Samuels bok s. , ). Men
han har svårt att inse vad han skulle ha förbrutit (Samuels bok s. ).

Samuel konfronteras ju ständigt i sitt yrke som präst med bibelordet,
Psalmboken och andra trostexter. Ofta hamnar dessa texter i konflikt med
den verklighet han erfar (Samuels bok s. , , -). Frågorna som där-
igenom uppstår pockar på en lösning: – Hur kan Gud vilja och medge li-
dande (Samuels bok s. )? – Varför är resurserna så orättvist fördelade i
världen, såväl materiella som själsliga (Samuels bok s. , , -)? – Varför
gömmer sig Gud och tiger när man som bäst behöver honom (Samuels bok
s. )? – Varför, varför, varför (Samuels bok s. )? Samuel har inte Cecilias
styrka och slutligen brister det för honom. Han orkar inte längre krampak-

 Jämför Lindström , s.  där han säger precis tvärtom att »kampmotivet i bi-
belns skapelsetexter gör att vårt tal om en gud som orsakar djävulskap och lidande i värl-
den närmar sig blasfemi.» Lindström visar på hur den bibliska – såväl gammal- som ny-
testamentliga skildringen av en gud i kamp mot ondskan självklart implicerar att denna
inte på något sätt kan vara förenlig med hans vilja (ibid. s. -).
 Se Anderberg , s. -, Anderberg , s. -.





tigt hålla fast vid det som han i sin erfarenhetsvärld måste uppleva som en
lögn. Mer och mer frågar han sig hurdan den makt egentligen är beskaffad
som råder i världen.

Vad är det för makt som låter segrare vandra över jorden med tunga steg?
Och som låter oss klenmodiga och svaga krossas under stövlarna? (Samuels
bok s. )

Om det verkligen är Gud måste det vara en gud med djävulsmask (Samuels
bok s. ). Under inflytande av Augustinus’ manikéiska idéer blir han i sin
kamp med teodicéproblemet mer och mer övertygad om »det ondas oöver-
vinnerliga verklighet» (Samuels bok s. ). Enda sättet att bevara tron på en
god gud blir för Samuels del att rensa bort allmakten ur gudsbilden (Samu-
els bok s. -). Kvar blir godheten och kärleken, men hans gud blir så
svag – ja, till sist så svag att han rentav dör! – att världsbilden blir för mörk
för Samuel. Han bryter samman.

Vad beträffar Maria är teodicéproblemet, som vi sett, en ständig refräng i
hennes liv. Å ena sidan gör hennes gudslängtan att hon aldrig kan sluta
brottas med frågan. Å andra sidan är det just teodicéproblemet som omöj-
liggör den förtröstansfulla tro som hon ständigt längtar efter. Ända från
den första ungdomens nyvaknade kritiska tänkande är det teodicéproble-
met som utmanar barnatron och får den att börja blekna. Hon har »sett för
mycket ont i världen» (Samuels döttrar s. ). Några exempel ur den väldiga
högen:

Det som hände med Abel tvingar fram ett hädiskt uppror och frågor som
aldrig kan besvaras. (Samuels döttrar s. )

»Vad är det vi har gjort för att ådra oss ett öde som detta?» (Kanaans land s.
)

»Å, Gud, vad är det du gör med mina kära! Hur är det du hanterar vårt
olyckliga släkte...» (Kanaans land s. )

 Se Anderberg , s. -, Anderberg , s. -, Lindström , s. -,
Mårtensson , s. -.





»Hur är din allmakt och godhet förenlig med allt det elände jag ser om-
kring mig, och med den smärta jag förnimmer i mitt eget skinn och i mitt
skrämda, förpinade hjärta?» (Kanaans land s. )

»Goda och redliga människor straffades och hemsöktes obilligt av en grym
gud, hur skulle det förstås och förklaras?» (Kanaans land s. )

»Men hur skulle Maria kunna välsigna en så grym härskare och gud?» (Ka-
naans land s. )

»Hur skall jag själv kunna förlåta Gud?» (Kanaans land s. )

»Vad är det för tomrum jag talar till, när jag ber om en utväg, när jag tigger
om en möjlighet att återvända hem?» (Kanaans land s. )

»Gud var fanns du den gången, då mitt barn skrek sig till döds? Och var
finns du nu, när jag behöver dig?» (Maria ensam s. )

»Var han allsmäktig, god och barmhärtig under dessa tre dagar, tre nätter,
då jag låg brinnande av feber och födde ett liv åt döden? Var han närva-
rande och rättfärdig den natten, då mina barns far misshandlade mig och
lät den andra kvinnan klösa mig i ansiktet?» (Maria ensam s. )

Maria har av omständigheterna tvingats att ställa teodicéproblemets fråga
om och om igen (Kanaans land s. ). Det är »livet» som har farit hårt
fram med hennes gudstro, allt det hon upplevt som inte alls tycks stämma
med vad hon lärt om Gud och vad som står att läsa i Bibeln. Hon jämför till
exempel de listor Samuel upprättat över bibliska bönesvar med faderns eget
liv, vilket tycks henne kantat av uteblivna bönesvar, liksom också med sin
lillasysters ohörda bönesuckar vid orgeln. Vad är det för mening att läsa om
bönesvar i Bibeln om man aldrig själv får uppleva dem när de behövs
(Samuels döttrar s. -)? Marias egen erfarenhet är att de flesta böner ver-
kar klinga ohörda (Kanaans land s. , , , ). Att läsa Bibeln ger
ingen tröst, ingen vägledning och inga svar (Kanaans land s. -, Maria
ensam s. ). Allt det lidande som drabbar Maria själv och hennes familj
måste hon, eftersom det inte passar ihop med dogmerna och trosföreställ-
ningarna, uppleva som att Gud sviker och överger de sina (Kanaans land s.
). När hans insats som bäst behövs, syns han alls inte till (Maria ensam s.
).

Maria prövar ibland den gamla ’fromma’ vägen, att inte tänka, att – som
Cecilia förespråkar – underkasta sig och lyda även om man inte förstår



 

(Kanaans land s. -). Hon söker döma såväl Abel som sitt eget döda
barn till glömska för att kunna fortsätta att tro på en god gud (Samuels
döttrar s. , , Maria ensam s. ) – men förgäves. Till trons barnasta-
dium går ingen väg tillbaka för sekulariseringens myndigblivna människa.
Maria förmår inte underordna sig en auktoritet som hon måste uppleva
som ond (Kanaans land s. ). Hon lyckas ej heller, som i barndomen, för-
svara och förklara en oförsvarlig och oförklarlig gud (Samuels döttrar s. ,
, ). Det finns inga förklaringar och inget försvar. Om världen styrs av
en allsmäktig och god gud måste allt som sker vara gott och meningsfullt,
och Maria är för känslig och ärlig för att kunna lura sig själv att tro att allt
elände i världen och allt ont som drabbar hennes familj verkligen skulle
vara meningsfullt (Kanaans land s. -). Om det finns en allsmäk-
tig/allorsaklig gud och allt som sker är hans vilja, ja, då måste den guden
vara grym, någon annan slutsats kan Maria inte dra, när hon grubblar och
grubblar över hans avsikter (Kanaans land s. -, Maria ensam s. , ).
Det stämmer inte, som de fromma påstår, att Gud välsignar dem som är
goda och som tror på honom, utan ofta nog är det de onda och ogudaktiga
som har medgång i världen medan de goda och oskyldiga får plågas och lida
(Samuels döttrar s. ). Den allsmäktige gudens handlande är orimligt
(Samuels döttrar s. -). »Att leva är att straffas utan skuld.» (Kanaans
land s. ) Alternativet till att uppfatta Gud som grym är att komma fram
till att det alls inte finns någon gud, utan att det är den blinda slumpen
som verkar »i en värld utan mening och nåd» (Maria ensam s. ). Maria
lutar mer och mer åt det senare alternativet. Men den ständiga längtan
efter en gud som är en vän gör att hon aldrig kan sluta grubbla över teodi-
céproblemet (Maria ensam s. , ). Dess olöslighet bygger dock en mur –
eller reser en bergvägg, eller gräver en djup klyfta (bilderna är många) –
mellan Maria och den gud hon längtar efter att komma i kontakt med
(Samuels döttrar s. , Maria ensam s. , , , ).

 Just så ser också dialogen mellan Job och hans fromma vänner ofta ut. Elifas, Bildad
och Sofar hävdar alla att det går den gudfruktige väl och den ogudaktige illa och att Job
alltså måste vara syndig eftersom han drabbats av så många olyckor. Detta går Job dock
inte med på och han visar vältaligt och övertygande på hur det ofta är precis tvärtom i
världen, att det går illa för de goda och fromma och väl för de grymma och ogudaktiga.
Se Job kap. -.





När Maria i det allra sista tablettrusets hallucinationer samtalar med sin
far är det också teodicéproblemet som står emellan dem. Han vill att hon
skall återfinna sin borttappade tro men detta är en omöjlighet på grund av
alla de svåra minnena. – »Jag har försökt så länge, säger Maria. Nu orkar jag
inte mer.» (Maria ensam s. ) Det är begäret efter Gud som gjort henne
till tablettmissbrukare, begäret och omöjligheten att få det uppfyllt
eftersom teodicéproblemet står i vägen (Maria ensam s. ). Man skulle
med fog kunna påstå att det är på grund av teodicéproblemet som Maria tar
livet av sig. Så allvarligt är detta problem för Maria och för Samuelsviten
över huvud taget.

Den enda utväg som verkar erbjuda sig är Samuels, att inte göra sig av
med gudstron och inte göra sig av med allgodheten i gudsbilden utan istäl-
let göra sig av med allmakten och på så sätt få en gudsbild utan smolk: en
helt igenom god, men också svag gud. Maria frestas ibland, som vi sett, av
detta alternativ men visar det ifrån sig igen, av rädsla för att gå samma öde
till mötes som Samuel och Abel. Ändå verkar deras uppfattning stämma
bättre med den verklighet hon upplever än någon annan (Samuels bok s.
, Samuels döttrar s. -, Kanaans land s. ). Denna gudsbild passar
också ihop med det enda i Bibeln som för Maria – och flera andra – är verk-
ligt attraktivt och som förmå ge genklang, nämligen den lidande och svage
guden, Jesus i Getsemane och på Golgata kors (Kanaans land s. , Maria
ensam s. , , ). En gud som fullständigt delar den lidande männi-
skans öde, ger tröst. Bara en sådan gud kan vara en Vän, den vän som Maria
söker ända in i döden.

Berättaren och teodicéproblemet

Som vi sett är det endast i Samuels bok och Samuels döttrar, och någon en-
staka gång i Kanaans land, som berättaren fäller ’självständiga’ kommenta-
rer om Gud, och således endast på dessa ställen vi kan studera dennes
formuleringar av teodicéproblemet. Detta beror framför allt av att vi har

 Bonhoeffer, som ju fick lida och dö för sin tro, säger att en skillnad mellan religion
och kristendom är att religionen hänvisar den lidande människan till Guds makt – Gud
blir en deus ex machina – medan biblisk kristendom »hänvisar människan till Guds van-
makt och lidande: blott den lidande Guden kan hjälpa.» Bonhoeffer , s. .





att göra med en ’empatisk’ berättare som i någon mening ’blir troende’ när
han berättar om karaktärer i trons tidsålder medan han lägger av sig denna
persona när den tid han skildrar är otrons. Vi har redan i kapitel tre ganska
ingående studerat berättarens utsagor om Gud och konstaterat att det of-
tast handlar om någon typ av inlevande framställning. När berättaren tycks
yttra sig mer ’självständigt’ handlar det i själva verket ofta om en ’fördjupad
empati’, fördjupad i så måtto att berättaren går djupare än karaktärerna
själva gör, och drar ut de yttersta konsekvenserna av den tro och de före-
ställningar de bär på. Ofta är det också så att han pejlar deras upplevelsers
djup, ger uttryck åt vad de i själva verket känner och erfar mer eller mindre
omedvetet men – av olika anledningar – kanske inte riktigt vågar släppa
upp till medvetandets yta eller inte riktigt förmår artikulera. När karaktä-
rerna exempelvis i sin tankevärld krampaktigt håller fast vid tron på en all-
smäktig och god gud trots att de – eftersom de förutsätter att han är
allvetande, allorsaklig och alltverkande – upplever hans handlande som ont,
då kan berättaren ge uttryck åt deras erfarenheter genom en utsaga som står
relativt fri gentemot karaktärerna. Man skulle kanske kunna säga att
berättaren tillhandahåller en slags objektiva korrelat till det, som karaktä-
rerna upplever men ännu inte riktigt vågar tänka. Genom berättarens
orimliga yttranden om Gud blir karaktärernas upplevelser av ett orimligt
skeende och en obegriplig gud tydliga. Det finns dock en viktig skillnad
mellan den fördjupade empatin och den vanliga inlevande framställ-
ningen. Om berättaren vid vanlig inlevande framställning föreställer sig
hur karaktärerna tänker och känner och så att säga ’väljer’ att solidarisera sig
med sina berättade karaktärer, tar han ett helt annat ansvar för de utsagor
som präglas av fördjupad empati. Berättarens egen röst talar här starkare
och han framstår därigenom tydligare som en självständig karaktär med
egen vilja och egna åsikter.

När berättaren, relativt frikopplad från karaktärerna, yttrar sig om Gud
– vilket alltid sker i teodicéproblemets ljus – blir detta yttrande också, som vi
sett, mer uppfordrande för läsaren än när det är en karaktär som yttrar sig
eller när det handlar om ett karaktärfokaliserat yttrande av berättaren. Så
när berättaren säger: »Inmurad i sitt jag är Samuel Eriksson snart och ute-
stängd från denna sällsamma verklighet, som Gud begär att vi tar på allvar.
Denne obegriplige Gud.» (Samuels bok s. ), så är detta på en gång en ut-
saga om hur Samuel upplever Gud – eller möjligen hur han upplevde Gud
innan han reviderade sin världsbild – och ett yttrande riktat från berättaren





till dennes adressat (narratee), där han utmanar bilden av den allsmäktige
och gode guden. Yttrandet är inte fokaliserat genom Samuel och får av den
anledningen större tyngd. Dessutom finns ett »vi» i texten, som naturligt-
vis skulle kunna läsas som innefattande Samuel och hans medkaraktärer,
men som antagligen skall läsas som riktat från berättaren till adressaten.
Detta gör att utsagan blir mer uppfordrande än om det enbart varit Samu-
els synsätt. Adressaten – och i förlängningen den implicerade läsaren –
kallas att ta ställning till yttrandet och till den ’värld framför texten’ som
det skapar. De frågor som denna typ av yttranden väcker, pockar på ett svar:
Kan man acceptera en Gud som har skapat och medger en sådan ’verklig-
het’? Går det verkligen att på allvar tro på en så orimlig gud? Etc. Givetvis
formulerar varje läsare dessa frågor litet olika, men texten är konstruerad så
att frågor av denna typ skall väckas.

Också berättaren talar alltså – med hjälp av ’fördjupad empati’ – om
’verkligheten’, så som den beskrivs i texten och så som karaktärerna erfar
den, som oacceptabel och om en eventuell allsmäktig gud som obegriplig
(Samuels bok s. , , Samuels döttrar s. ). Inte heller berättaren kan
således få synen på Gud som allsmäktig/allorsaklig och god att passa ihop
med den verklighet han är satt att skildra. Så länge han måste utgå från
uppfattningen att tillvaron styrs av en allsmäktig och god gud har han pro-
blem. De slutsatser han drar och ger uttryck åt är att Gud tiger (Samuels bok
s. ), gömmer sig, är döv, stum och blind (Samuels döttrar s. , ), är
glömsk (Samuels döttrar s. ), vägrar svara på bön (Samuels bok s. , Samu-
els döttrar s. -) och inte utför några mirakler (Samuels döttrar s. ).
Han finner det också vara Guds vilja och mening att allehanda vedervär-
digheter skall drabba de redan prövade (Samuels bok s. , Kanaans land s.
). Den yttersta slutsatsen blir att Gud är grym och alls inte god. Om man
skall tro på en allsmäktig gud, när tillvaron är så bemängd med lidande och
ondska, skulle man då inte bäst beskriva honom som en ondsint katt som i
sin nyfikenhet prövar hur mycket en människa tål innan hon bryter
samman och vars grymhet inte stillas så länge det finns liv kvar i ’leksaken’
(Samuels bok s. , , , , , , , Samuels döttrar s. -, )?
Frågor av detta slag impliceras alltså i berättarens utsagor om Gud.

 Om adressaten (narrateeen) är den som berättartalet riktar sig till, så är den implice-
rade läsaren den person man kan utröna att texten i sin helhet designats för.





Berättaren har dock inte härigenom deklarerat en ’privat’ åsikt eller en
auktoritativ riktning för läsningen. Alla dessa yttranden får tas som tolk-
ningsförslag. Berättaren prövar olika skrivningar, men de är alla tentativa.
Läsaren måste själv ta ställning till hur han eller hon skall uppfatta dem.
Efter det att Samuel reviderat sin tro prövar berättaren också en annan
skrivning, nämligen att kalla den styrande potentaten Lucifer eller Världs-
fursten (till exempel Samuels bok s. , , , , ).

Texten är alltså konstruerad som en ständig konfrontation mellan tros-
uppfattningar och ’verklighet’. Ur denna konfrontation uppstår också
ständigt en rad frågor, där teodicéproblemets fråga är en av de mest cen-
trala. Som så många gånger förr används mytiska gestalter som Job, Abel,
Jakob, Maria och Jesus för att aktualisera och artikulera dessa frågor. Detta
gör att en räcka av intertexter – med Bibeln som den viktigaste – hela tiden
ekar genom sviten.

Ontologier och gudsbilder

Vilket blir då resultatet av denna konfrontation? Vilka svarsalternativ arti-
kuleras? Vi skall här samla de ontologier och de gudsbilder som uppstår på
olika nivåer ur svitens brottning med sekulariseringens frågor särskilt teodi-
céproblemet.

Realistiskt och symboliskt

Genom att liera sig med den världsliga makten mot de små och svaga de-
monstrerar svenska kyrkan, som den framställs i sviten, sin tro på en all-
smäktig maktgud som kräver tigande underordning. Det är en gud som,
precis som kyrkan själv, är fullständigt indifferent inför människornas be-
hov. Gud befinner sig högt ovanför de små människorna och verkar upp-
ifrån och ner. Dogmerna bekänner tro på en såväl allsmäktig som god gud,
men i praktiken blir allmakten viktigast och skymmer ofta för godheten.

Inget i sviten tyder på att den svenska kyrkans gud skulle ha någon mot-

 Se även till exempel Aulén A, s. , -, -, Aulén B, s. -.





ståndare. Följaktligen måste han själv inrymma och ansvara för såväl gott
som ont, ljus som mörker, liv som död, skapelse som destruktion. Kyrkans
ontologi är alltså fullständigt monistisk.

Kyrkan i de senare delarnas sekulariserade samhälle däremot verkar inte
bry sig om att ge några som helst besked om vare sig ontologi eller gudsbild.
Den karaktäriseras av en anpasslighet som innebär att alla får tro vad de
själva vill – även om bekännelseskrifternas dogmer ju faktiskt kvarstår.

Väckelserörelsernas gud står på de smås sida mot överheten. Man för-
kunnar uppror, inte lydnad. Inte hierarki, utan ett upphöjande av de små
och fattiga och en jämlikhet som, med Samuels ord, innebär en »innerlig
omfamning med det arbetande och betungade folket» (Samuels bok s. ).
Gud verkar alltså nerifrån och upp. Gud som kärlek står i centrum och
godheten är det viktiga i gudsbilden, inte allmakten. Däremot finns inte
någon klart artikulerad ontologisk ståndpunkt, om man inte skall se Sa-
muels egen som representativ.

Denne utgår ifrån en monistisk uppfattning där motsättningarna inom
själva gudsbilden skapar häftiga spänningar. Efter en troskamp splittras
hans gudsbild så att allmakten hamnar på ena sidan och godheten på den
andra. Samuel, liksom också sonen Abel, ser då tillvarons grund som en
konfrontation mellan två principer: den onde och mäktige Världsfursten,
lierad med den världsliga och kyrkliga makten, samt den gode, men svage,
dolde guden. På detta sätt kan ondskan placeras utanför gudsbilden. Gud
blir en kärlekens och solidaritetens underifrån verkande gud. Han är den
sanne guden, berövad sin tron av en usurpator, men alltjämt slösande rik i
utgivande godhet och skönhet. Samuels ontologi är en dualism med gnos-
tiska inslag, men den skiljer sig från gnosticismen framför allt i sin syn på

 Som Mettinger (alluderande på Jesaja : ) säger i en artikel: »Om man /.../ bestri-
der existensen av självständiga makter bredvid Gud, då blir Gud den som danar ljuset
och skapar mörkret, den som giver lycka och skapar olycka.» Mettinger, »En konung i
kamp mot kaos», Tro och liv , , s. - (citatet från s. ).
 Mårtensson visar hur konfrontationen mellan monism och dualism genom kyrkans
historia än resulterar i en sprängd eller dualistisk monism, där motsättningarna finns
inom själva gudsbilden, än i en sprängning av gudsbilden, så att två gudar uppstår – som
för den marcionitiska gnosticismen – än i vad Mårtensson benämner satanologisk eller
diabolisk doketism, vilket innebär att satan endast har spekulativ existens. Mårtensson
menar också att såväl Augustinus som Luther väljer den sprängda monismen: »Inte minst
i deras predestinationsspekulationer uppenbarar sig Guds sataniska sida någonstans inne i
Guds förborgade väsen (Deus absconditus).» Mårtensson, , s. -, , -.





materien – skapelsen, naturen, kärleken mellan människor – som något
gott.

Cecilias ontologi är kyrkans monistiska. Den allsmäktige guden styr allt,
har allt i sin hand och måste ha någon fördold mening med allt som sker.
Ingen motståndare till Gud kan skönjas i Cecilias föreställningsvärld.
Gudsbilden blir motsägelsefull: Gud är god och förlåtande, sträng och dö-
mande, men verkar göra mer ont än gott.

Elins ontologi är sekulariserat dualistisk. Hon har förmåga att se såväl
ont som gott och söker så gott det sig göra låter leva mitt i detta spännings-
fält. Denna syn får hon dock inte att rimma med någon gudstro. Hon söker
lämna frågorna om Gud därhän och intar en agnostisk ståndpunkt.

Maria är alltför vacklande för att det skall vara möjligt att fastslå någon
ontologi och gudsbild som hennes. Tidigt öppnar sig en klyfta inom henne
mellan tro och vetande. När tron så småningom måste överges blir det istäl-
let fråga om en klyfta mellan förnuft och längtan. Förnuftet säger henne
att det inte finns någon gud, medan hjärtat inte upphör att ropa efter ho-
nom. Erfarenheten och klarsynen säger henne att om det finns en allsmäk-
tig gud så måste han vara ond – det finns inget annat sätt att förklara
tillvarons alla vedervärdigheter – men i sitt innersta längtar hon ända till
sin sista stund efter en gud som är en Vän: »Hon har ej glömt hur stolt hon
den gången förkastade Världsfursten, hon har inget glömt, men när nöden
är stor, då sviker människan alla sina stolta föresatser, då söker hon hjälp
varhelst den kan finnas: om vintern ropar Maria efter sin förlorade Gud.»
(Maria ensam s. ) Vad hon nu skulle behöva är alltså en annan gud än
den allhärskande maktguden – och en annan ontologi. Hela livet kämpar
Maria för att komma fram till en rimlig ontologi och en acceptabel guds-
bild men hon lyckas inte med detta. Ibland tänker hon, som sin son, tanken
att Samuels och Abels försök till förklaring – den gnostiserande dualistiska
– nog vore mer rimlig än traditionens, men deras öden skrämmer henne
för mycket för att hon på allvar skulle reflektera över att anamma deras
synsätt.

På textens mytisk-symboliska plan artikuleras två skilda ontologier. Den
första är Samuels ontologi. Han får själv spela rollen av sin egen dolde gud,
jagad av Världsfurstens bödelsdrängar. Samuel och Abel markeras som Kris-
tusfiguror och som sådana kännetecknas de av godhet, kärlek – och svaghet.
Den blodfläckade kavajen är deras ämbetsplagg. Den kraft de besitter, att
vinna hjärtan och att förtrolla med dikt, verkar underifrån. Det är, skulle vi





kunna säga, en vanmaktens makt. En symbol för denna makt är det vilda
körsbärsträdet i den mörka skogen. I det andra dramat spelar Maria huvud-
rollen som en inverterad gudamoder, som både föder Guds död – framföder
föreställningen om att hon är ensam i universum – och som också kämpar
för att försöka lära sig leva med denna uppfattning. Maria blir därigenom
också en personifikation av själva sekulariseringsprocessen och en symbol för
människans behov av att finna en hållbar och acceptabel ontologi, som ver-
kar stämma med den ’verklighet’ hon upplever. Det som artikuleras är två
alternativ till den gamla, monistiska världsbilden, vilka kan kallas väckelse-
fromhetens och sekulariseringens alternativ. Det ena kännetecknas på den
ontologiska nivån av dualism medan det andra kännetecknas av en villrå-
dighet i ontologiskt hänseende. Måste begrepp som ’gott och ont’, ’ansvar
och skuld’ också förlora sin mening i en värld utan Gud, vilket skulle inne-
bära en ontologi som kännetecknas av uppfattningen att ingen styrande
princip finns över huvud taget, eller kan man – som Elin – finna en seku-
lariserad dualism, en livstro och en slags tro på eviga värden, trots allt?

Berättaren och ontologierna

Som vi sett är berättaren sällan så självständig som han vid första påseendet
kan förefalla. Han strävar mestadels efter inlevelse i karaktärernas erfaren-
heter, tankar, känslor, så att de ontologier och gudsbilder han artikulerar är
karaktärernas eller ett uttryck för fördjupad empati. Man kan dock ur hans
utsagor sluta sig till, att också berättaren för en slags kamp med en monis-
tisk ontologi och med bilden av en allsmäktig gud. Solidarisk med karaktä-
rerna deltar han i deras sökande efter en plausibel ontologi och en
acceptabel gudsföreställning.

Berättaren får, som vi sett, ofta ge uttryck åt en fasansfull gudsbild, Gud
som en grym katt som leker med den lidande människan för att i sin ny-
fikenhet försöka utröna hur mycket hon tål. Den bilden skall dock inte
uppfattas varken som fiktionssanning eller som berättarens egen uppfatt-
ning. Istället handlar det om tentativa utsagor, om tolkningsförslag. När
berättaren talar om Gud som den grymme guden menar han inte: ’I svitens
värld finns en grym gud.’ Inte heller säger han: ’Jag tror att det finns en
grym gud.’ Han säger istället: ’Om man, som romankaraktärerna, laborerar
med hypotesen allsmäktig gud, skulle inte denne då, givet det skeende som





jag skildrar, bäst kunna beskrivas som grym?’ I och med att dessa uttalanden
dock får en relativt stor självständighet, blir delar av berättarens diskurs en
kraftfull utmaning mot föreställningen om en god och allsmäktig gud. Lä-
saren kallas här att själv ta ställning.

Berättaren prövar så småningom också att, i enlighet med Samuels onto-
logi, benämna denne grymme potentat Världsfursten och Lucifer. Då upp-
står frågan om det också skulle kunna finnas en »dold gud» som verkar
genom de goda krafter som står ondskan emot i svitens värld, som till ex-
empel medmänsklig kärlek, dikt och naturens skönhet. I svitens två senare
delar verkar berättaren dock sällan räkna med någon agerande gud över hu-
vud taget. Det är nu inte längre en grym gud som styr skeendet utan »den
blinda naturen» (Maria ensam s. ). Ingen aktivt styrande princip antas.

Berättaren artikulerar alltså en monistisk, en dualistisk och en ’princip-
lös’ (eller ’kaotisk’) ontologi. Han brottas med den monistiska, med dess
orimlighet, och han brottas likaså med den ’principlösa’, vilken likaledes
tycks orimlig. Den enda någotsånär acceptabla tycks vara den dualistiska on-
tologin: »vill man inte bli tokig får man bli gnostiker», med Axels formu-
lering (Maria ensam s. ). Den ontologi som berättaren verkar utgå ifrån,
när han vill resonera om Gud, är dock den monistiska. Den som skall kallas
Gud måste tydligen vara allsmäktig, med mindre kan han inte vara Gud.

Berättaren kämpar, på samma sätt som karaktärerna, med att få en monis-
tisk syn att passa ihop med en gudstro och med tillvarons vedervärdigheter.
Denna kamp uttrycks inte enbart genom ’självständiga’ berättarutsagor
utan också till exempel genom den ständiga juxtapositionen av trons texter
och dogmer och den grymma ’verklighet’ som karaktärerna upplever. För
den måste ju berättaren anses som ’ansvarig’. Ur detta uppstår en kritisk
fråga vars ljus oupphörligt faller över den gamla monistiska allsmäktig-
gud-ontologin. De utmanande kajorna visar sig bli en bild för hela svitens
sätt att fungera.

 Detta synsätt presenterar Anderberg i Anderberg , s.  och tycks ha svårt att fri-
göra sig ifrån. Även Aulén får, trots sin omdefinition av allmaktsbegreppet, problem med
dualismen på grund av ett liknande synsätt. Se Aulén A, s. , , Aulén , s. .





Makt/vanmakt

Vi ser att frågorna om gudsbild och ontologi i mycket cirklar kring frågan
om makten. Det är guds allmakt som blir stötestenen för dem som längtar
efter att tro men inte förmår. Det är problemen med att få makt och god-
het att passa ihop i en tillvaro fylld av lidande och ondska som gör en dua-
listisk ontologi attraktiv för flera av karaktärerna och en ’principlös’ till
resultatet för andra. Frågorna om makt och vanmakt, mänsklig, samhäl-
lelig och gudomlig, är helt centrala i sviten. Temat anslås från svitens första
kapitel, där Samuel grubblar över sin egen vanmakt, jämförd med starka
och segerrika människors makt med tillvaron, och där prästgårdspigan jäm-
för den veke Samuel med alla pastoratets stränga, myndiga och mäktiga
prelater (Samuels bok s. ). Att världen synes indelad i segrare och besegrade,
förtryckare och förtryckta, mäktiga och vanmäktiga, blir en viktig anled-
ning till att Samuel börjar ifrågasätta kyrkans gudsbild och ontologi. Han
kan inte låta bli att undra vad det är för en konstig makt som indelat
mänskligheten i dessa ojämlika kategorier och varför:

Vad är det för makt som låter segrare vandra över jorden med tunga steg?
Och som låter oss klenmodiga och svaga krossas under stövlarna?
   Gud, ge mig kraft att förstå ditt outgrundliga råd.
   Gud, ge mig kraft. (Samuels bok s. )

Ibland drömmer han om ombytta roller, om att själv vara en maktmänni-
ska (Samuels bok s. ), men hans oförmåga inför denna roll beror inte en-
bart på svaghet utan också på personlighet och värderingar. Det som av
samhällets potentater uppfattas som oförmåga att upprätthålla disciplin i
skolan, beror i själva verket på att Samuel inte tror på hårda och auktoritära
uppfostringsmetoder (Samuels bok s. , , ). Man slår inte barn, en-
ligt Samuels sätt att se (Samuels bok s. ). Varför man som präst måste
vara en tyrann och hålla distansen till människor kan han heller inte be-
gripa (se till exempel Samuels bok s. , , -). Han drömmer om en

 I sin bok om gudsbilden visar Aulén hur kyrkan mycket tidigt kämpade med just frå-
gan om makten och godheten och hur man i striden med gnosticismen i framför allt
Marcions tappning lyckades hävda den monoteistiska ståndpunkten till ett kanske alltför
högt pris. Kyrkan tycks, åtminstone för långa tider, ha tappat bort såväl dualismen som
den för kristendomens egenart så väsentliga anti-legalismen. Se Aulén , s. -, -
, .





kyrka som inte är hierarkisk och auktoritär utan jämlik (Samuels bok s. ).
Det som ser ut som vanmakt har Samuel alltså i långa stycken valt själv, och
han kan inte välja annorlunda. Han tror inte på det hierarkiska, på över-
och underordning, inte på det hårda och förtryckande. Han måste satsa på
den mjuka och jämlika vägen, på att lyfta och inte på att krossa, på kärlek
och inte på våld. Sådana är Samuels värderingar.

Liksom Samuel blir en bild av sin egen dolde och svage gud, blir svitens
prelater, makt- och auktoritetsprästerna, vilka med hård hand regerar sina
församlingsbor och ger »ord och avsked», avbilder av den gud de själva för-
kunnar, den gud som kräver lydnad och förbjuder självständigt tänkande.

Motståndare till maktkyrkan är då framför allt väckelsemänniskorna,
sådana som är »av axeliternas släkte», outsiders, föraktade människor, de
mot stat och kyrka upproriska. Dessa kan från statens och kyrkans sida inte
vänta sig annat än förtryck (Samuels bok s. , ). Upprorsmänniskorna –
som Jesus från Nasaret, Axel där Öster och Samuel Eriksson – hetsas oftast
till döds av Världsfurstens drängar .

Det kyrkliga och samhälleliga förtrycket är inte lika markerat i de två
senare delarna. Allteftersom sekulariserings- och moderniseringsprocessen
fortskrider omfördelas tyngdpunkterna i det skildrade samhället. Den seku-
lariserade kyrkan är, i många stycken, en vanmäktig och marginaliserad
kyrka och samhällets nya potentater verkar åtminstone inte förtrycka på
samma påtagliga sätt som de tidigare. De makter karaktärerna har att
kämpa med nu är mindre en samhällelig-mänsklig övermakt än en ödets,
naturens eller möjligen Guds makt. Sådana som Fredrik stångar sig också
blodiga mot ett opersonligt och okänsligt samhälleligt system.

I det kanadensiska samhället är frihetligheten än mer markerad. Männi-
skorna är dock beroende av kapitalets välvilja. Banken är i själva verket ägare
till de flesta gårdarna i Minitonas och väljer allsmäktigt under nödåren
vilka som måste lämna sin jord och vilka som får sitta kvar – mark som ban-
ken inte kan ha nytta av får jordbrukarna behålla en tid (Kanaans land s.
, -). Trots religionsfriheten finns också i detta samhälle ett uppror
i väckelserörelsens tecken. Frihetsbröderna säger nej till all övermakt och
lever i en formlös gemenskap som i den första kyrkans tid. De förkunnar en
fullständig jämlikhet och ett fullständigt självbestämmande. När staten vill
tvinga dem att delta i världskriget tar de av sig alla kläder och drar i
sjungande protest genom landet. Deras protest mot makten är dock helt
vanmäktig (Kanaans land s. -, -). Vigdis säger:





Det är ju meningslöst, det där de strävar efter. Övermakten rår vi aldrig på.
Och det blir aldrig fred i världen. Ska man behöva gå naken för att lära sig
det? Det är ändå ingen som ser dem. (Kanaans land s. )

Frihetsbröderna får för Maria exemplifiera det meningslösa i att kämpa för
de ideal man tror på. Deras strävan är god, deras ideal kan hon själv skriva
under på eftersom hon bär på samma värderingar som Samuel, men Vigdis
har rätt i att deras protest inte förändrar maktstrukturerna. Vad är då me-
ningen med idealen, om de ändå aldrig går att förverkliga? Ingen god tran-
scendent makt verkar understödja en god strävan på jorden.

Sekulariseringens myndiggörande av människan innebär att hon nu inte
bara tar avstånd från en auktoritär och förtryckande maktkyrka utan att
hon på något sätt måste göra upp med den andliga maktprincipen. Den
kampen förs, som vi sett, på alla plan i sviten. Den resulterar i olika håll-
ningar, olika ontologier och gudsbilder. Många drar samma slutsats som
Maria, att en gudstro blir ohållbar. Som vi sett står ändå längtan efter
gudsgemenskap kvar som en upplevelse av ett stort tomrum i själen och i
tillvaron. Det visar sig då att den gud som är attraktiv, som alltjämt förmår
locka, inte är maktguden utan snarare den vanmäktige guden, den gud som
ropar i ångest och dör korsdöden, den gud som till fullo delar människans
villkor.

Vanmaktens makt

En fråga som många av romansvitens karaktärer grubblar över är dock vad
den vanmäktige guden är bra för om han är dömd att hetsas till döds, som
Samuels dolde gud, eller att fosterfördrivas av en inverterad Mariagestalt.

Det finns en hel del i sviten som indikerar att frågan kanske inte är så en-
kel. Vi har tidigare sett att en – stundtals metafiktiv – motdiskurs ständigt
oroar en alltför lättvindig texttolkning och vill tvinga läsaren att tänka till
än en gång, på samma sätt som Maria och Axel inför familjefotografiet i
Samuels bok. Vi har konstaterat att läsaren i och med detta metaestetiska
perspektiv också blir uppmärksammad på sin egen roll som medskapare av

 Se även Anderberg , s. , -.





historien och karaktärerna. Som Maria tar självständig ställning till sin far
och bror utifrån hela det material hon besitter, bringas läsaren till en punkt
där hon implicit uppmanas att ta självständig ställning till karaktärer och
skeende och till att ifrågasätta mycket av det som sägs på textens ytplan. Är
det korrekt att, som rubriken till tredje delen i Samuels bok anger, kategori-
sera Samuel som en tok eller galning? Läsaren leds här till slutsatsen att
samhällets gängse värderingar och värderingsgrunder måste inverteras: den
som kallas tok och sjuk är i själva verket klokare och friskare än de flesta. En
i sviten på många håll tydligt närvarande intertext är de välkända orden i
första Korintierbrevet:

Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle
låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde
Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i värl-
den var ringa och föraktat, det utvalde Gud – ja, det som ingenting var –
för att han skulle göra det till intet, som någonting var.

Frågan är också hur vanmäktig Samuels vanmakt är. Kan också den värde-
ringen inverteras?

Vi har sett i vår analys att såväl kyrka som samhälle regerar ’ovanifrån’.
Man har valt ’maktvägen’ och de värderingar som följer med denna och har
därför ingen förståelse för människor som vill vandra en annan väg och leva
efter andra principer. Man finner dem onyttiga och oanvändbara. Kan man
inte kuva och anpassa dem måste de oskadliggöras (Samuels bok s. , ).
Det är märkligt att ’makten’ skall finna ’vanmakten’ så oerhört hotfull.
Varpå kan detta bero? »De är rädda för diktens budskap om skönhet och
godhet», säger Samuels bok. »De fruktar alla att Världsfursten skulle avslö-
jas och drivas från sin tron» (Samuels bok s. ). Hos makten finns alltså en
rädsla för vanmakten. Samtidigt anar man tydligen att detta man förföljer
är värdefullt:

Ändå går det som en rysning av oro genom bygden, nu när han /Abel/ har
försvunnit. Vad är det vi saknar? Vi vet inte själva, ty vi anade bara dunkelt,
att detta förlorade var så värdefullt. (Samuels bok s. )

  Kor. : -.





Det till synes vanmäktiga har alltså en slags makt, en ’mot-makt’. Samtidigt
kan vi klart urskilja en ’maktens vanmakt’, som förklarar varför man måste
oskadliggöra de människor som är bärare av ’vanmaktens makt’.

Bergstedt känner en svällande vrede inför denne man, som han inte längre
kan förödmjuka och kränka. Djupare förnedrad än nu kan han inte bli, och
just därför är han så sällsamt oåtkomlig. Å, denna maktens vanmakt, när
det inte lönar sig längre att plåga... Det är så man blir alldeles ursinnig!
(Samuels bok s. )

Samuelsviten ställer alltså med kraft frågan om inte begreppen här behöver
byta plats; ’maktens’ makt är endast ytlig makt, medan ’vanmaktens’ makt
tycks desto djupare.

Vi skulle kunna illustrera detta genom att ställa två karaktärer bredvid
varandra, som representanter för ’vanmakts-makt’ respektive vålds- och för-
trycksmakt. Vi skulle också kunna säga att det handlar om den ’svages’ makt
kontra den ’starkes’. Jag tänker givetvis på Samuel och Fredrik. Fredrik har,
ytligt sett, mycket stor makt över Maria. Han har makt att tvinga henne,
att få henne att lyda, att misshandla henne till kropp och själ – en makt
som utövas genom våld och terror – men han har inte makten att vinna
hennes hjärta och hennes kärlek. Samuel däremot fostrar henne i frihet,
med kärlek, milda ord, drömmar och sagor – och hans makt över hennes
hjärta är outplånlig, den tycks evig. Han regerar över hennes inre ända in i
döden (Se till exempel Maria ensam, s. ,,-).

Vi skulle också kunna titta närmare på den makt Elin besitter. Hon är
ingen ’maktmänniska’, uppnår ingen position i samhället, som Benjamin.

 Så här säger Aulén om dessa två typer av makt: »Varje försök att hävda Guds suverän-
itet genom en diskvalifikation av Guds kärlek innebär i själva verket icke bara ett försva-
gande av kärleken utan också ett försvagande av suveräniteten. Vore Guds makt en de-
spotisk makt, en tvångs- och våldsmakt, skulle den icke kunna vara makten över all annan
makt. Vad den yttre, rena styrkans makt än förmår – ett förmår den icke: att övervinna
människoviljor och befria dem från egocentricitetens herravälde. Kärlek kan icke tvingas
fram. Människohjärtan kunna endast vinnas med kärlekens makt. Vore Guds makt intet
annat än den yttre styrkans makt, så skulle den makten stranda inför det onda: Gud
skulle icke kunna vinna det, som han enligt trons förvissning visar sig kunna vinna. Hans
makt skulle oåterkalleligen stranda inför de mänskliga viljorna. Därför innebär den
åskådning, som vill se Guds makt såsom en despotisk, okvalificerad makt, i själva verket
icke någon stegring av den gudomliga makten, utan istället ett förringande av den-
samma. Den despotiska makten är en vrångbild av Guds suveränitet.» Aulén A, s.
-.





Ändå går hon okuvad genom livet och värme sprider hon omkring sig i rikt
mått. Elin har en skatt i sitt innersta, en ständig källa till glädje, oavsett
omständigheter. Hon förmår till och med pressa glädje ur olyckan (Samuels
döttrar s. ). Hon kan trivas var som helst, »och skulle kunna hitta en
vacker utsikt i Gehenna.» (Samuels döttrar s. ) Victor Frankl talar om
denna makt att råda över omständigheterna som människans meningsska-
pande makt, det som utgör kärnan i människans mänsklighet. Han menar
att ett kan ingen ta ifrån oss och det är möjligheten att själva välja hur vi
skall förhålla oss till de omständigheter vi inte kan ändra. Denna Elins,
liksom för övrigt också Rudolfs, makt är en kraftig tyngd i vågskålen på den
goda sidan. Berättelsen pekar på åtskilliga sådana motkrafter.

Kärlek, med underrubriker som gemenskap, medmänsklighet, kropps-
kontakt, är kanske den viktigaste. Samuels nervositet och ängslan avlöses av
frid och förtröstan då han tänker på sin hustru och läser kärlekens lov i För-
sta Korintierbrevets kap.  (Samuels bok s. -). Familjens kärlek är den
kraft som, tillsammans med sången, hjälper Samuel att inte gå under efter
den stora förödmjukelsen i prästgården (Samuels bok s. -). Sången och
kärleken visar sig i stunder som denna kunna övertrumfa till och med ödet
och Världsfursten.

 Märk att denna slutsats drog Frankl i Tredje Rikets koncentrationsläger. Han visar
med sitt eget exempel att det faktiskt går att hitta en vacker utsikt i Gehenna! Se till ex-
empel Viktor Frankl, Gud och det omedvetna. Psykoterapi och religion, Stockholm , s.
-, -. Vidare Livet har mening, Stockholm , Livet måste ha mening, Stock-
holm , Viljan till mening. Logoterapins grunder och tillämpning, Stockholm . Just
denna makt kan också sägas vara huvudtemat i Agrells avhandling: »/.../ Inte frihet från
fakticitet utan frihet med fakticitet. Fakticiteten är frihetens nödvändiga material.» /.../
»Vad vi kan välja är hur vi skall förhålla oss till detta vi inte kan välja.» Agrell , s. ,
.
 Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore
jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians
gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag ägde all tro, så att jag
kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet /.../ Kärleken är tålig och
mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar
sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oför-
rätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den
fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken för-
går aldrig /.../ Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst
bland dem är kärleken.» (Samuels bok, s. -)
 Augustsson kallar detta parti hjärtpunkten i Samuels bok. Augustsson , s. -.
Han menar att här finns både en »insiktsfull förtvivlan» över hur både förtryckare och
förtryckta är fångar i Världsfurstens spel och en insikt »om en möjlig värld bortom De-
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Sången band dem samman och kärleken. De förlorade sina namn i detta
ögonblick och blev till ett enda väsen, vars mäktiga hjärta drev liv och åter
liv genom en sjustjärna av kroppar. Sången och kärleken förband, och bara
sången var sanning till slut. (Samuels bok s. )

Samuels familj må vara utstött ur den samhälleliga gemenskapen, men i
sitt mod att göra det de tror på och att våga vara annorlunda upplever man
en varmare gemenskap och närhet än de flesta (se till exempel Samuels bok,
s. , , -, -, ). »De har alltid varit osvenska i sin ömhet i
denna familj, snara till smekningar och kyssar.» (Samuels bok s. ) Maria
upplever salighet när hon får vila i pappas famn (Samuels bok s. ) och när
Rebecka inte kan finna någon tröstens gud genom bön och sång till orgel,
finner hon det hon behöver i Marias famn (Samuels döttrar s. ). Den
mänskliga gemenskapen blir något av ett heligt sakrament när formule-
ringar som »medmänsklighetens enkla nattvard» används (Samuels bok s.
).

Det andra stora och viktiga brohuvudet mot mörkret är konsten, dikten,
sången – detta kan vi konstatera överallt i den delblancska romanvärlden.

Vi har sett att konstnären Abel besitter en kraft som de mäktiga inte står u t
med, en kraft som skulle kunna »förvandla denna grymma värld» (Samuels
bok s. ). Konsten »ger en tröst som inte ens religionen...» (Samuels bok s.
), enligt Abel. Stagnelius kallar han »poesins profet» (Samuels bok s. ) .
Dennes dikt har »en trolldom som lindrade livets misär» (Samuels bok s.
): »O, diktens makt att lösa våra hårda bojor!» (Samuels bok s. ) Kons-
ten förmår mildra och försona (Kanaans land s. ). Sången benämnes he-
lig och sann. Med diktens hjälp anar sig Abel till hur verkligheten är be-
skaffad – »om alltets kluvenhet i ont och gott» – redan innan fadern
förkunnat sin lära för honom (Samuels bok s. ). Sången och dikten kan
»lindra livet» och »trösta döden» och göra »den tyngsta verklighet så lätt
som skymningens röda moln» (Samuels bok s. , -). Det är samma
proportioner som när Cecilia jämför kärleken med allt livets bly. Konsten
är alltså ytterligare en storhet som äger denna motsatta, underifrån ver-
kande ’vanmakts-makt’. Ja, den skulle ju till och med kunna driva Världs-

miurgens välde». Det är den medmänskliga solidariteten, gemenskapen och konsten som
kanske kan utföra miraklet.
 Se även Ahlbom , s. -, -, -, Ahlbom , s. -, .





fursten från sin tron, om människorna bara ville lyssna till den (Samuels bok
s. ).

Skapelsen, naturen är ytterligare ett område där den dolde guden mani-
festerar sitt väsen – »i blommorna, i solen», som Samuel stagnelianskt for-
mulerar det (Samuels bok s. ). Körsbärsträdet inne i skogen blir för
honom »ett återsken av den sanne Gudens godhet och skönhet», en bild av
»kärlekens möjlighet» (Samuels döttrar s. ). Som vi tidigare konstaterat, är
det mycket lättare för romankaraktärerna att tro och vara glada när det är
sommar eller när vädret är vackert, än när vinter och mörker råder (se till
exempel Samuels bok s. , Maria ensam s. ). Skapelsens skönhet ger tröst
och förnyar hopp och krafter. Marias tyngda hjärta blir påtagligt lättat när
hon får syn på ett blommande körsbärsträd – »en bild av förnyelse och
hopp» – i en glänta i Manitobas skogar (Kanaans land s. ). Ett av Elins
återkommande trösteord är ju: » Jamen, tänk så vacker utsikt vi har.» (se till
exempel Samuels bok s. ) Åt allt det vackra som finns har Elin förmåga
att fröjda sig, stundom så att tårarna flödar (Samuels bok s. ). I naturens
fägring manifesterar sig den dolde guden med nästan outhärdlig påtaglig-
het:

Han /Abel/ kom en natt under den kyliga försommaren till prästgården,
där fruktträden stod blommande vita och gryningsrosa i sommarnatts-
dunklet. Solen hade inte gått upp, men dess ljus var ändå närvarande och
förnimbart i en svävande, aningsfull lyster över alla ting. Träden stod för-
sjunkna i tankar, i ett liv och en närvaro starkare än människors liv, lysande
ärkeänglar i blommande klädnad. Han kände deras liv med en kraft som
ville spränga honom, han insåg så starkt, att människan inte uthärdar den
verklighet, där den dolde guden är närvarande, inte ens diktaren, som för
en sådan anammelse av liv skulle behöva uppfinna ett nytt språk var dag och
stund. (Samuels bok s. )

Ytterligare motkrafter är sådant som tro, medvetande om det egna värdet,
ärlighet (Samuels bok s. -), känslighet, förnöjsamhet (Samuels bok s.
, ), arbete (Maria ensam s. -), goda minnen (Samuels bok s. , )
etc.

 Som Ahlbom påpekar är detta en konstsyn som kan kallas romantisk (Ahlbom ,
s. ). Det är också en konstsyn som hänger samman med sekulariseringen: konsten som
religionssubstitut. Det är ju med Rousseau som denna kultiska gemenskap mellan för-
fattaren och texten, texten och läsaren instiftas.
 Här ser vi mycket tydligt att svitens dualism skiljer sig från gnosticismens.





Cecilias ord i början av Samuels döttrar är starka ord: »Ty kärleken är det
fjun av Guds vinge, som i vågskålen uppväger allt livets bly.» (Samuels dött-
rar s. ) Motkrafterna kan te sig svaga, ynkliga och löjliga, men detta beror
på att man grundar sin uppfattning på just de värderingar som sviten så
starkt ifrågasätter. Enligt det vanliga, mänskliga sättet att bedöma kan ett
vingefjun omöjligt uppväga mängder av bly, men i »den värld där Gud rå-
der» – det måste givetvis handla om den dolde och ’vanmäktige’ guden och
inte den mäktige Världsfursten – är värderingarna helt andra (Samuels dött-
rar s. ). Där är det som vanligen benämnes vanmakt både tyngst och
starkast. Men det är en styrka som oftast måste segra genom nederlag, vinna
hjärtan genom korsdöden eller döden på hospitalet, eller som körsbärsträdet
plundras och vissna för att nästa år stå blommande igen och vittna om
kärlekens förnyande krafter. Det blommande körsbärsträdet i den mörka
skogen är bilden framför andra för vanmaktens makt. Men vanmaktens
makt är i sviten inte en förkunnad sanning utan mer en fråga och ett hopp.
Detta hopp kan metaforiskt benämnas ’hoppet om uppståndelsen’.
Uppståndelsen blir en metafor för vanmaktens makt, för kärlekens makt
’trots allt’. Detta är en kraft som inte tycks kunna utplånas, trots
’Världsfurstens’ samlade ansträngningar.

Nåd – romansvitens slut

Slutet i denna romansvit är intressant och inte så litet trösterikt. Det sista
korta kapitlet är kursiverat och står inom citationstecken. Det är ett citat
från Samuels gotländska dagbok och hämtat från romansvitens allra första
sida:

»När jag om aftonen lade mig att sofva, föreföll mig så starkt, att någon kallade
på mig, en späd röst som ropade ’Pappa!’. Denna ständiga längtan...» (Maria
ensam s. . Jämför Samuels bok s. )

»Denna ständiga längtan» är, som vi sett, ett återkommande tema i sviten,
framför allt som en längtan efter en gud, en trygghet och en mening i till-
varon. Längtan kan uttryckas som en törst: »Herre, gif mig det wattnet, att jag





icke må törsta!» (Samuels döttrar s. ) Maria säger sig finna bibelcitatet me-
ningslöst, men upprepar det om och om igen. Törsten blir hon inte kvitt
och inte längtan efter en Vän. Följande versar (framför allt den första) ur
Wallins psalm återkommer igen och igen genom sviten (se till exempel
Samuels bok s. , , Samuels döttrar s. , Maria ensam s. ):

Var är den Vän, som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker;
När dagen flyr, jag än ej honom finner.
Fast hjärtat brinner.

/---/

O, ljusets, fridens, salighetens källa!
När skall för mig din rena våg uppvälla?
Vem förer mig till dina friska flöden?
Den stilla döden.

Så är det för Maria; inte förrän i döden återfår hon sin Vän, sin gud, sin far.
Längtan blir alltså uppfylld till sist. Hur skall vi tolka detta faktum; hur läsa
romansvitens slut?

Maria för en dialog med sin far strax innan slutet. Samuel är missnöjd
med sin dotter för att hon förlorat sin tro. Hon säger att det beror på min-
nena, men fadern menar, att om hon återfann sin tro skulle hon kunna
försonas med dem (Maria ensam s. ). Maria finner detta omöjligt. Som vi
vet är det teodicéproblemet som omöjliggjort tron. Men på bokens näst
sista sida bryter ljuset in. Fadern öppnar sin famn och vänder sitt ansikte till
Maria, som Gud till människan i den aronitiska välsignelsen, eller som
det står i första korintierbrevet: »Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en
spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styck-
verk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo
känd.» Äntligen kan Maria se sin far och gud in i ögonen. Hon upplever

 Hela sammanhanget lyder i  års översättning: »Jesus svarade och sade till henne:
‘Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av
det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver ho-
nom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.’ Kvinnan sade till
honom: ‘Herre giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta /.../» (Joh. : -)
 Välsignelsen återfinns i  Mos. : -.
  Kor. : .





stor glädje där hon går honom till mötes och ropar som ett barn. Hennes
rop måste vara det som artikuleras på den sista sidan, det som ett barn ropar
till sin far: – »Pappa!» Här förs tankarna till Romarbrevet: »I haven ju icke
fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en
barnaskapets ande, i vilken vi ropa: ’Abba! Fader!’» ’Abba’ är det arameiska
ordet för pappa.

Svitens slut anknyter också till Jesu liknelse om den förlorade sonen i
Lukasevangeliet. När sonen efter ett liv först i utsvävningar och sedan i nöd
äntligen återvänder till fadershuset får fadern se honom på långt håll och
skyndar honom till mötes med öppen famn. Sonen ödmjukar sig och vill
nu kallas tjänare istället för son, men fadern ärar och upphöjer honom och
låter honom få full sonsrätt igen:

’Skynden eder att taga fram den yppersta klädnaden och kläden honom i
den, och sätten en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämten
den gödda kalven och slakten den, så vilja vi äta och göra oss glada. Ty
denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad, men är åter-
funnen.’ Och de begynte göra sig glada.

På samma sätt blir Maria mottagen utan förbehåll av sin far. Lägg också
märke till att den som längtar i bokens slutord egentligen inte är barnet
utan fadern. Också här förs tankarna till liknelsen om den förlorade sonen.
Hur kan det komma sig att fadern där får syn på sin son redan när denne
befinner sig på långt avstånd? Det måste väl bero på att fadern längtat så ef-
ter sonen att han dagligen gått ut för att spana efter honom. Jabbokskam-
pen slutar alltså för Marias del trots allt i välsignelse. Ändå kan vi inte säga
att hon återfunnit sin barndoms trosuppfattning. Vad är det då hon finner
inför döden?

Hon finner först och främst, som vi sett, att till lydnadens barnastadium
går ingen väg tillbaka. Hon måste ensam bestämma och ensam ta ansvar för
sitt svåra beslut. Det märkliga är att när hon, efter att ha längtat hela li-

 Rom. : .
 Se även Delblanc, Jerusalems natt s. .
 Luk. : -.
 Det kan tyckas motsägelsefullt att Maria här skulle finna ett förnyat barnaskap och
samtidigt ett helt nytt vuxen- och myndigblivande, men detta ses inte heller i Bibeln som
motsatser. Samme Paulus som talar om »barnaskapets ande» uppmanar efesierna att bli
»fullvuxna intill Kristi fullhet» (Ef. : ). Och samme förlorade son som fattar ett moget
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vet efter att hitta tillbaka till fadersfamnen och barnaskapet, till sist accep-
terar sin obotliga ensamhet, märker hon till sin förvåning att en famn ändå
står öppen – trots att beslutet blir att ge upp och ta sitt eget liv.
Maria finner framför allt något som vi kanske bäst skulle kunna rubricera
som nåd, eftersom det är så oväntat. Till skillnad från Samuels resulterar
inte Marias gudskamp i en ny ontologi. Det hon här finner är inte svar på
sina frågor, inte intellektuell förståelse, ingen ny livsåskådning, utan nå-
gonting som går på sidan om frågor, system och teorier. Men hon finner
just det hon hela livet längtat och ropat efter, vatten för sin inre törst, en
Vän, en famn, ett mottagande, en relation, en gemenskap – nåd. Trots
självmordets oerhörda tragik blir slutsidorna i sviten relativt ljusa. Ljuset är
svagt, som uppståndelsens ’kanske’ – och lätt, som ett vingefjun, lagt i en
vågskål – men det finns och verkar inte slockna i första taget, trots allt det
framvällande mörkret.

 I Livets ax skriver Sven Delblanc så här om sin mor, som ju trots allt stått
modell för svitens Maria: »För henne fanns ingen barmhärtighet, hon gick
frivilligt döden till mötes. Innerst inne kanske hon trodde, att detta var den
allsvåldige gudens vilja. Gud är starkare än jag – säkert var detta den förgif-
tade hjärnans sista medvetna tanke.» Men i Maria ensam läser vi:

Men innan mörkret sänktes för sista gången, hände det underbara: Samuel
vände ansiktet mot sin dotter, nu kunde hon se honom in i ögonen, och hon
kände en stor glädje, och hon steg upp ur sängen och gick mot sin far, och
han sträckte händerna mot sin dotter Maria, och hon såg honom in i ögonen
och ropade som ett barn... (Maria ensam s. )

Som svitens Axel inte kan acceptera, att ingen kompensation och ingen öp-
pen fadersfamn skulle finnas för den olyckliga Rebecka, verkar inte heller
Sven Delblanc kunna acceptera att moderns mörker skulle följa henne in i
döden. – Det måste finnas en kompensation och det måste finnas en famn
att komma till, en försoning, en nåd. Det måste finnas ett svar på »denna
ständiga längtan» efter en Vän – åtminstone i döden! tycks han säga. När
han skriver sin romansvit sätter Delblanc sina förmodanden om moderns

beslut att återvända till fadershuset hellre än att svälta i främmande land är den som får
tillträde till den förbehållslösa fadersfamnen. Vägen till barnaskapet tycks gå via ett
myndigt, självständigt beslut. Detta beslut betecknas med begreppet omvändelse.
 Delblanc, Livets ax s. -.





död inom parentes och väljer att skapa ett konstverk, en dikt som »lindrar
livet och tröstar döden» – och gud vet om den inte också »talar sanning».





II. ÄNKAN OCH DEN ETISKA FRÅGAN

I Samuelsviten står, som vi sett, sekulariseringsprocessen i centrum. Änkan
skildrar det sekulariserade samhället. Romanen inleds med ett motto, häm-
tat från den franska översättningen av Delblancs egen Speranza. Det är
abbén Marcello som talar och citatet lyder i den svenska ursprungstexten:
»Ni vill avsätta Gud för att göra människorna fria, fria att vältra sig i laster
och brott /.../ men detta folk skall bara känna förtvivlan, rotlöshet och en
ursinnig drift att söka ruset och döden hellre än leva utan Gud, utan myter,
utan lydnad /.../». Från denna utsiktspunkt är romanen Änkan abbé
Marcellos exempelberättelse: han demonstrerar hur illa det går för männi-
skan i det fullt ut sekulariserade samhället. Detta marcelloska perspektiv
blir, som vi snart skall se, ingalunda allenarådande i texten, men hans ytt-
rande här får initialt ringa in den centrala tematiken, vilken rör frågan om
sekulariseringens (»Ni vill avsätta Gud för att göra människorna fria») be-
tydelse för etik och moral (»fria att vältra sig i laster och brott», »utan lyd-
nad») men också för hur människorna mår (»skall bara känna förtvivlan,
rotlöshet och en ursinnig drift att söka ruset och döden»). Båda dessa aspek-
ter skall här beaktas, även om tyngdpunkten ligger på den etiska problema-
tiken.

Analysens uppläggning kommer att i stora drag följa modellen från den
föregående, så att jag först för ett resonemang kring textens genretillhö-
righet och de läsarter som därigenom påkallas, därefter analyserar berätta-
ren och berättandets nivå och söker utröna hur auktorisationsfunktionen
ser ut, för att först därefter söka frilägga den centrala tematiska strukturen.

 Delblanc, Speranza, récit d’époque, översättning och förord av Jean-Baptiste Brunet-
Jailly, Paris , s. : »Vous voulez chasser Dieu pour donner aux hommes la liberté, la
liberté de se vautrer dans les vices et le crime... en oubliant que se peuple n’éprouvera que
désespoir, déracinement, irrépressible et furieux désir de chercher l’ivresse et la mort, plu-
tôt que de vivre sans Dieu, sans mythes, sans obéissance...»
 Delblanc, Speranza, en samtida berättelse s. .





. Genre, texttyp, läsart

’Tantsnusk’ eller spökhistoria?

Innan Änkan kom ut hade Delblanc annonserat att han vid skrivandet av
denna roman inspirerats av den genre som Jan Myrdal givit namnet ’tant-
snusk’. I romanen låter han också en docent och lärare i Skapande svenska,
som har åtskilliga drag gemensamma med författaren själv, kåsera över
möjligheterna att exploatera triviallitteraturens genrer för mer seriösa syf-
ten (s. ). Detta, tillsammans med bokens spektakulära yttre, fick till följd
att åtskilliga recensenter framför allt bedömde romanens triviallitterära yta
och fann att Delblanc överskattat sin förmåga att »skriva strunt». I vissa
fall berodde denna bedömning uppenbarligen på recensentens egen brist på
förtrogenhet med den så kallade FLN-litteraturen. Bokstäverna står för
flärd, lidelse och njutning, men som många påpekat utmärker sig denna
litteratur bland annat för en fullständig brist på verklig njutning mitt i det
totala sexuella utlevandet, en avsaknad av livsglädje mitt i lyxen och över-
flödet och en amoralism som gör vad som helst tillåtet som främjar den
egna karriären och ekonomiska förkovran. Kanske att förkortningen
istället borde ha varit till exempel PME – pengar, makt, egofixering eller,
som Rolf Ahlzén föreslår, FHH – »fåfänga, hat och hedonism». Men

 Till exempel i en intervju med Kerstin Vinterhed i Dagens Nyheter ... och i en
med Sigfrid Ennart i Aftonbladet ...
 En lärare i Skapande Svenska med samma namn som författaren själv förekommer
för övrigt i Gunnar Emmanuel från .
 Så till exempel Ruth Halldén i Dagens Nyheter, Magnus Brohult i Svenska Dagbladet,
båda ...
 Läs till exempel Jackie Collins, Chansen, Borås , eller varför inte förlagan till den
TV-serie som Delblanc angav som en inspirationskälla: Shirley Conran, Lace I och II,
Stockholm  och . Föregångare till ‘tantsnusket’ är knappast Richardson eller
Sigge Stark utan de Sade! Det Delblanc skriver om de Sade skulle lika väl kunna gälla
Jackie Collins: »Förgäves förser han sina hjältar med gigantiska könsorgan och låter dem
spruta säd som fontäner, han lurar varken läsaren eller sig själv. Förgäves hopar han grym-
het på grymhet, mord på mord; ofrihetens slutliga vanmakt och leda undslipper han lika
litet som sin läsare.» (»Sade och frihetens tragedi» s. )
 Rolf Ahlzén, »Verklighet utan utgångar» i Nya Wermlands Tidningen ... Ruth
Halldén förebrår alltså Delblanc för att han späckat sin text med just det som faktiskt
tillhör genren. Hon anklagar Delblanc för att hans roman inte »flödar av flärd, njutning,
lidelse och lyx som en sådan /tantsnuskroman/ skall göra, utan mest av ångest och panik»
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kanske var felet framför allt att man givit författaren tolkningsföreträdet
istället för att läsa texten på dess egna villkor och se till vilka genrer den i
själva verket ansluter sig. För ett faktum är att denna kameleonttext spelar
med åtskilliga genrers – varav flera så kallade triviallitterära – konventio-
ner. Detta är en av de viktiga poänger Beata Agrell gör i sin »dekonstruk-
tion» av romanen i två understreckare. Hon menar att texten på sitt
ytplan är en ’pseudofeministisk skandalroman’, och att det är denna diskurs
som leder över i det skräckromantiska och pikareska, som ju också är tydliga
inslag, till exempel genom anknytningarna till Faustlegenden, till texter
som Oscar Wilde’s Dorian Gray’s porträtt och Mary Shelley’s Frankensteins
monster, liksom till kvinnliga pikaresker som Daniel Defoes Moll Flan-
ders. Men samtidigt är, menar jag – liksom Agrell – texten konstruerad
så att en distans till det triviallitterära hela tiden upprätthålls med hjälp av
textens tydliga moraldiskussion, också denna påpekad av Delblanc i förväg
och också denna tydligen anstötlig för kritikerkåren, särskilt då den kombi-
neras med en triviallitterär yta. Med hänsyn tagen till detta blir Magnus
Brohults förebråelser mot Delblanc för att stundtals skriva »ingenting an-
nat än» tantsnusk fullständigt obegriplig. Delblanc använder sig till dels
av triviallitteraturens konventioner, men hela tiden just med den distans
som Magnus Brohult efterlyser. Läsaren får aldrig, menar jag, möjligheten
att ge sig hän åt ’tantsnusket’, eftersom också flera andra diskurser och helt
andra genrekonventioner är allestädes närvarande. Beata Agrell säger att
»som pastisch döljer Sven Delblancs ’Änkan’ moralitetens bärande kon-

men just så är det alltså även i de renodlade FLN-texterna. Halldéns tankar går förmod-
ligen till en äldre typ av ‘trivialsnusk’, där syftet var att tillhandahålla önskeuppfyllelse,
som till exempel i Sergeanne Golons Angelique-böcker från -talet.
 »Den moderna läsarens änkestånd», Svenska Dagbladet ... och »Passionshisto-
rien som skandalroman», Svenska Dagbladet ...
 Oscar Wilde, Dorian Grays porträtt, översättning Astrid Borger, Höganäs , Mary
Shelley, Frankenstein; or, the modern Prometheus, New York & London  (originalet
publicerat ), Daniel Defoe, Moll Flanders. An Authoritative Text. Backgrounds and
Sources. Criticism, New York & London .
 Se till exempel Merete Mazzarella i Hufvudstadbladet ... eller Ruth Halldéns re-
cension i Dagens Nyheter.
 Han säger till exempel i sin recension (Svenska Dagbladet ..): »Utan distans blir
texten just ingenting annat än en ny FLN-roman.» Detta upprepar han sedan i ett inlägg
i den debatt som följde på Delblancs replik på recensionerna: »Varför konkurrera med
Jackie Collins?» i Svenska Dagbladet ...





struktion i skandalromanens ytmönster som ryggbenet i en flundra.»

Jean Paillard kallar i en artikel i Signum Delblancs tillvägagångssätt för »he-
ligt sabotage» och menar Delblancs metod vara ett sätt att söka överkomma
en språkförbistring, som gör att predikningar och fromt språk inte når fram
till människor idag. Tyvärr såg sig Delblanc föranledd konstatera att
språkförbistringen var värre än han trodde, så till exempel i ett tal till Upp-
salas teologer som sedermera trycktes i Expressen. Han klagar där på kritiker
som inte ens »orkar ta av omslagspappret» (i Änkans fall alltså den trivial-
litterära förpackningen) från idédebatten och uttrycker en förtvivlan när
det gäller sin förmåga att kommunicera i en sekulariserad kontext: »Är
Gud död, är mänskligheten hans Änka? Jag vet inte. Men det oroar mig att
Hans rika, uttrycksfulla språk tycks på väg att falla i glömska.» Ziolkowski
menar att en risk som en författare tar, när han använder en prefigurativ
teknik är att läsarna »have so totally lost touch with the cultural heritage
that they do not recognize prefigurative patterns». Enligt Ahlbom var
Sven Delblancs förtvivlan över mottagandet av Änkan så stor, att han beslöt
att sluta som författare i och med Ifigenia.

Moralitet eller idéanalytisk parabel?

Delblancs docent uppmanar i romanen sina studenter att använda berät-
tande prosa för att gestalta ett idéresonemang, kanske en »samhällsfråga»
eller »ett existentiellt spörsmål». Han hänvisar till Dostojevskij och säger:
»I gestaltningen av en idé har den berättande prosan sin storhet och egenart
/.../» (s. ). Kanske skall detta yttrande inte läsas som ett avslöjande av
Delblancs privata preferenser – även om han också på annat håll bekänner

 Svenska Dagbladet ... Bilden av ryggbenet i flundran är hämtad från Delblancs
egen diskussion av sin litterära metod i »Romanens fakirer». Ahlbom menar att »morali-
teten lämpar sig väl för den existentialistiska inriktning som Delblanc har och som po-
ängterar individens uppgift att självständigt förhålla sig och välja sitt liv». Se Ahlbom
, s. .
 Jean Paillard, »Heligt sabotage», Signum , , s. -.
 »Hur mycket minns Guds Änka? Sven Delblanc håller tal till teologerna.», Expressen
...
 Ziolkowski , s. .
 Ahlbom , s. -, , .





sig till en sådan estetik – utan framför allt som en nyckel till romanens
egen genretillhörighet. I Hjalmar Bergman-essän i Treklöver talar Delblanc
om hur det symboliska i hans egen romankonst stundtals »pressas till grän-
sen av allegori» och i en kommentar till Samuels bok karaktäriserar han
bland annat Speranza som »idéanalytisk parabel». Denna metod har han
också använt sig av i Änkan. I förväg har han deklarerat att änkan i roma-
nen är »hela mänskligheten» – alltså lik moralitetens Everyman eller En-
var som i sitt val mellan dygd och synd, himmel och helvete utsätts för
exemplariska frestelser, allt för att bringa läsaren/lyssnaren/åskådaren till
ett eget moraliskt ställningstagande. Moraliteten använde ofta allegorin
som verkningsmedel; karaktärerna blev personifikationer av dygder och las-
ter. Delblanc arbetar stundtals på ett liknande sätt men går, vad jag kunnat
konstatera, aldrig över gränsen till den renodlade allegorin, eftersom paral-
lellerna inte är helt konsekvent genomförda. Termen »idéanalytisk para-
bel» förefaller mig därför mer adekvat, inte bara för Speranza utan även
för Änkan. I båda texterna blir det alldeles tydligt bitar över, aspekter av
texten som inte kan pressas på en allegorisk betydelse utan att tolkningen
blir absurd. Typiskt för en parabel är att tolkningsnyckeln inte avkodar
alla detaljer, utan egentligen enbart den drivande poängen (eller poäng-
erna). Änkans mor förefaller inledningsvis stå för synden (s. ), kanske till
och med arvsynden, men pressar man den tolkningen blir hennes agerande i
romanens slut fullständigt obegripligt. Varför skulle arvsynden uppmana
Maria – människan – att resignera, hejda sin destruktiva framfart och istäl-
let söka sig tillbaka till gudens grav (s. -)? Nej, här har modern bytt

 Treklöver s. , »Bibliskt, klassiskt, sant» i Bonniers litterära magasin , , s. .
 Spelet om Envar finns i svensk översättning i Litteraturens klassiker, Medeltidens litte-
ratur : Lyrik, dramatik med mera, s. -.
 Genomfört allegoriska läsningar är annars inte ovanliga när man har med en parabel
att göra, eftersom dessa båda genrer lätt sammanblandas. Det är till exempel mycket
vanligt att man söker avkoda alla detaljer i Jesu liknelser, med påföljden att gudsbilden
blir både svårsmält och motsägelsefull. Jesu liknelse om den ohederlige förvaltaren i Luk.
 har väckt anstöt därför att Jesus berömmer en som handlar bedrägligt, men det Jesus
vill säga med denna liknelse är ju inte att människorna skall handla bedrägligt utan att de
skall använda sina pengar på ett sådant sätt att de vinner människor. Precis det säger han i
den nionde versen: »Och jag säger eder: Skaffen eder vänner medelst den orättrådige
mammons goda, för att de, när detta har tagit slut, må taga emot eder i de eviga hyd-
dorna.» Anstöten beror alltså i detta fall på en sammanblandning av genrer. Då man har
med en parabel att göra är alltså den drivande poängen det intressanta medan detaljerna
mer är till för att väcka intresse eller att vara ett stöd för minnet.





roll och är framför allt just mor och en påminnelse till Maria om att hon
själv åldras. Och om Justus är lagens stränge gud, vilken av sekulariseringen
är dömd till döden, och Maria hans änka, mänskligheten, som nu måste
söka finna ett sätt att leva utan honom, vilka är då Erik och Gertrud, deras
barn? Och hur skall man tolka Justus’ maktlöshet och uppgivenhet i den
sexuella situationen, hur är detta tillämpligt på Guds relation till mänsk-
ligheten? En allegorisk läsning stöter hela tiden på motstånd och måste i
längden komma på skam, eftersom karaktärerna är så tvetydiga och texten
anknyter till så många olika genrer. Änkan är alltså ingen renodlad alle-
gori, men en parabel med en hel del klart allegoriska inslag.

På den idéanalytiska dimensionen pekar också många av de intertexter
som Änkan använder sig av. Mottot anger en av de viktigaste: abbén Mar-
cello är ju en delblancsk variant av Dostojevskijs storinkvisitor, vilken i sin
tur är en karaktär i en parabel, framberättad av en av karaktärerna i roma-
nen Bröderna Karamazov, just i syfte att resonera kring frågorna om ord-
ning och frihet. Ivan Karamazovs storinkvisitor får förespråka detsamma
som Delblancs abbé, att människan måste ha en stark auktoritet att under-
ordna sig om hon inte skall förvandlas till rovdjur eller svin. Jesu inställ-
ning framställs som farlig för människan, hon kan inte bära den frihet han
vill ge henne. Här ser vi att också den separata berättelse som utgör roma-
nens del II hämtat stoff från Dostojevskijs legend.

En lika central intertext är förstås Faustlegenden och särskilt Goethes
version av densamma. Shamani anspelar på Goethes drama när han ger
Maria den farliga drogen. Marias mefistofeliska frestelse liknar Fausts: om
hon slår sig till ro, matar sig med stoft, bjuder det jordiskt sköna ögon-
blicket dröja är hon – som han – räddningslöst förlorad (s. -). Faust
är ju ett idédrama, i sin fullständiga och slutgiltiga version varken ämnat
eller lämpat för scenframställning, men på många sätt bär det, just som

 I min upplaga av Dostojevskijs Bröderna Karamazov – Wahlström och Widstrand,
, översättning av Staffan Dahl – finns samtalet mellan Ivan och Aljosja, där den först-
nämnde berättar historien om Storinkvisitorn, på s. -. Som Ahlbom visat har Ivan
Karamazovs ‘legend’ varit aktuell för Delblanc redan från debuten. Se Ahlbom , s.
. I monografin kommer han rentav fram till att »hela Sven Delblancs författarskap
diskuterar den problematik som legenden formulerar.» Se Ahlbom , s. .
 Se Goethe, Faust, sorgespelets första del, s. -, -, sorgespelets andra del, s. -
.





Änkan, moralitetens karaktäristika under den brokiga ytan. Ytterligare
en central intertext är Schopenhauers filosofi i Världen som vilja och före-
ställning. Till denna anknyter framställningen av konflikten mellan män-
niskans onda livsvilja och kravet på resignation och moderligt medlidande.

I den julaftonsunderstreckare som är Delblancs reaktion på debatten
kring hans roman säger han att Änkan är en »exempelberättelse» och att
»vi rör oss i ett mytiskt landskap där människans tragiska och omöjliga val
mellan två vägar ska belysas». I botten finns alltså även det klassiska väg-
valsmotiv som fått en berömd gestaltning i Georg Stiernhielms Hercules
och som Delblanc själv använt tidigare i till exempel Prästkappan. Detta
motiv framställs grafiskt under formen av ett Y, där den lodräta stapeln re-
presenterar den redan tillryggalagda vägsträckan – för Hercules’ del barn-
domen – och de två diagonala linjerna de två vägar som ligger framför. Den
punkt där de tre linjerna möts är det vuxenblivandets vägskäl, där Hercules
står när han möter fru Lusta och fru Dygd. På liknande sätt har Delblancs
änka tillryggalagt en sträcka som är det auktoritetsbundna livet med maken
och ställs så, efter Justus’ död, inför ett fritt val mellan två livsstilar – ett
tragiskt och omöjligt val, enligt Delblanc själv. Likt Hercules omges änkan
av mer eller mindre allegoriska gestalter som vill peka på de olika
alternativen. Här blir dock en viktig skillnad mellan Sven Delblancs roman
och moraliteten tydlig: om moraliteten är didaktisk, vill förkunna och visa
den rätta vägen, vill Änkan snarare presentera en frågeställning och en
problematik. Visserligen ligger, i den idéanalytiska presentationen av en
etisk problematik, en stark uppmaning till läsaren att ta ett eget ansvar och
göra ett eget val, men om Stiernhielms läsare aldrig behövde tveka om
vilken väg som var den rekommenderade, kan man inte säga samma sak om
Delblancs. Framställningen är dialektisk, även om dialektiken här inte kan

 Förebilden till Faustdramat finns ju också som ett medeltida mirakelspel: Rutebeufs
Le miracle de Théophile (-).
 »Det omöjliga valet mellan ordning och frihet» i Svenska Dagbladet ...
 Se Agrell , till exempel s. , -, , -, . I Samlaren ,  publi-
cerade Delblanc en längre studie över Stiernhielms dikt, »Hercules magnanimus. Ett bi-
drag till tolkningen av Stiernhielms Hercules». Den behandlar framför allt , som titeln
anger, Herculesgestaltens karaktärstyp, men Delblanc visar här också på hur det antika
vägvalsmotivet användes av en protestantisk humanism i Philip Melanchthons efterföljd
och hur en aristotelisk etik under svensk stormaktstid utmärkt väl samsades med luthe-
ransk förkunnelse. Se till exempel s. -, -, , .





sägas vara en polyfoni av röster – eftersom vi hela tiden endast lyssnar till en
stämma – utan snarare en dialektik mellan genrer och en dialektik mellan
etiska paradigm.

Transfiguration?

Men Delblanc har inte nöjt sig med moralitetens etisk-moraliska diskussion
utan ytterligare en dimension tillkommer, en religiös-existentiell: hur skall
människan utan Gud finna glädje och livsmening? De viktigaste in-
tertexterna visar sig vara bibliska. Texten är alldeles tydligt konstruerad för
en läsare som är bekant med åtminstone de mest centrala bibliska berättel-
serna och med den ordalydelse de har i  års översättning. Redan från
och med romanens allra första fras växlas på så sätt denna Delblancs ’model-
läsare’ in på ett symboliskt-mytiskt spår. Textens inledande orubricerade
och onumrerade kapitel är alldeles tydligt en variant på Nya testamentets

 Med termen ‘ etiskt paradigm’ menar jag egentligen inte så mycket mer än vad
grundbetydelsen anger: ett (böjnings)mönster för etisk-moraliska uppfattningar, ställ-
ningstaganden och handlingar. Jag har dock hämtat viss inspiration från Håkan Törne-
bohm, inte i minst i hans Att forska över paradigm, Göteborg . Han säger där att
paradigm lokaliseras till den sociokulturella världen (s. ) och kan bäras av individer eller
av grupper (s. -). Han menar också att paradigm styr verksamheter inom den sociokul-
turella världen medan verksamheterna i sin tur påverkar paradigmen (s. ). Paradigmet
bestäms av individens eller gruppens intressen, kompetens, världsbild, synen på det verk-
samhetsfält inom vilket paradigmet tillämpas samt av en strategi för utövandet av verk-
samheten. Personliga paradigm har »isbegskaraktär, vilket innebär att den större delen är
omedveten och oartikulerad (s. ). Törnebohm menar att hans paradigmbegrepp är an-
vändbart för alla typer av verksamheter inom den sociokulturella världen: »Alla områden
av den sociokulturella världen innanför såväl som utanför vetenskaperna befolkas av män-
niskor, som är utrustade med paradigm, och som bedriver verksamheter /projekt/. Para-
digm och projekt inom ett fält står i dessa förbindelser med varandra:
Paradigmen tillhör förutsättningarna för projekten. De bidrar till deras regelering. De
sätter sina spår i projekten och deras resultat. Omvänt påverkas paradigmen av projekten
vare sig paradigmbärarna är medvetna om det eller ej, vare sig de önskar det eller ej. Pa-
radigm kan också utvecklas genom aktiva insatser, som går ut på
• att söka artikulera paradigm /som aldrig är helt transparenta/,
• att underkasta dem kritik,
• att söka modifiera dem och eventuellt också
• att söka bilda nya paradigm.» (s. ) (Se även s. , , )
Allt detta är tillämpligt på Änkans etiska paradigm.
 Den idealiske läsare texten konstruerats för.





uppståndelseberättelser. Snart sagt allting i romantexten har här en mot-
svarighet i förlagorna. Maria kommer, som Bibelns Marior, med kryddörter
– nejlikor – till den döde guden, men han är inte där. Rummet, som
liknar en grotta, är tomt precis som Jesu grav, men upplyst av ett bländande
sken – vilket dock härstammar från lysrören i taket och inte från en
ängel. En vitklädd gestalt finns dock i rummet, en ung man, som änkan
förmodar är en skötare. Denne ’ängel’, som änkan tror läser en pornogra-
fisk tidskrift, säger detsamma till henne som den bibliska ängeln till kvin-
norna: »Han är inte här» och »Var inte så rädd». Det enda ord som fattas
är »Han är uppstånden». Svepningen av linne ligger på britsen med kontu-
rer efter den dödes kropp. Maria flyr ut ur rummet/grottan och ser en
vitklädd man i ett hörn, en man som tycks erinra om Thorvaldsens be-
römda Jesusstaty. Men till skillnad från de bibliska kvinnorna, som får i
uppdrag att berätta, säger änkan: »Detta vågar jag inte berätta för någon.»
(s. ) Vi har alltså här – med Ziolkowskis term – att göra med en regelrätt
transfiguration. I och med första delens första numrerade kapitel introdu-
ceras också en diskurs som tycks realistisk, men namnen – David Justus och
Maria – skapar misstankar om en fortsatt symbolisk-mytisk eller figurativ
nivå, vilket snart bekräftas av bibelallusionerna och de tydliga parallellerna
mellan Justus och Jesus.

Även händelseutvecklingen före och i samband med Justus’ död är byggd
på Nya Testamentets Jesusberättelser. Justus är, som Jesus i Getsemane,
hjälplös och fylld av ångest inför sin död där han ligger på knä, som i bön (s.
). Hans ansikte uttrycker hjälplös skräck och är blankt av svett, vilket för
tankarna till Jesu ångestsvett (s. ). »Han som hjälpt så många andra
kunde inte hjälpa sig själv», står det med en anspelning på hur överstepräs-
terna och de skriftlärde hånar Jesus med just dessa ord då han hänger på

 De finns återgivna i Matt. , Mark. , Luk.  och Joh. -.
 Jämför Matt. : , Mark. : , Luk. : -, Joh. : .
 Jämför Matt. : -, Luk. : -.
 Se Matt. : , Mark. : , Luk. : , Joh. : .
 Matt. : -, Mark. : -, Luk. : -.
 Luk. : , Joh. : -.
 Matt. : -, Mark. : , Joh. : .
 Matt. : , Mark. : .
 Matt. : -, Mark. : -, Luk. : -.





korset (s. ). Justus’ händer blöder också av någon oförklarlig anledning,
som om hade han blivit korsfäst eller stigmatiserad (s. , ).

Även andra uppgifter om Justus pekar tydligt på en parallell till Jesus.
Han tycker om vällukt, Eau de Portugal, och vill gärna att hustrun skall
massera hans hårbotten med detta på samma sätt som kvinnan i Simon den
spetälskes hus smorde Jesu huvud med doftande nardus (s. ). Han
kommer också av en urgammal, fin släkt, fast många numera är fattiga
hantverkare (s. ). Så var det ju också med Jesus, som kom av konung Da-
vids ätt, men växte upp som barn till en fattig snickare.

Allusioner på uppståndelsen finns också tidigt i texten, en tråd som ro-
manen aldrig helt släpper, eftersom änkan ända till sista sidan då och då ser
makens spöke och ihärdigt visar ifrån sig den tydligen efterhängsna tanken
att någon skulle kunna stå upp från de döda. Efter det att Maria varit i
makens tomma sjukrum går hon ut i sjukhusparken, som Bibelns Maria
Magdalena i trädgården, och ser där Justus (s. ), liksom hennes namne såg
Jesus. Skillnaden är att romanens uppståndne Gud – antagligen – är en
synvilla, betingad av för många lugnande tabletter.

Anspelningarna på Jesus är legio i romanens inledning men längre fram
handlar det mer om den gammaltestamentlige guden, lagens stränge gi-
vare: Justus planterar sin örtagård, som Gud sin i Första Mosebok (s. -).
Ingen vågar skoja med Justus; han omger sig med vördnad som med ett
moln (s. ), vilket för tankarna till molnstoden som ledde Israels barn i ök-
nen. För Justus Spore som för Gud är ingenting omöjligt (s. ).

Transfigurerande element förekommer genom hela romanen, men det
är samtidigt alltför mycket i texten som inte går in i detta mönster för att
vi skall kunna hänföra Änkan till Ziolkowskis genre ’fictional transfigura-
tions of Jesus’. Denna genre är dock tydligt närvarande som en av de många
som korsas i texten.

Dessa paralleller till evangelierna och den gammaltestamentliga guden
kompletteras också av en ganska tydlig anknytning till apokalyptiska texter

 Matt. : - med paralleller.
 Matt. : - med paralleller.
 Joh. : -.
  Mos. : -.
 Luk. : .





som Johannes uppenbarelse, Danielsbokens senare del, Jesu tal om tidens
ände i Matteusevangeliets tjugofjärde kapitel och några till.

Apokalyptiken korsas många gånger med det skräckromantiska inslaget,
förklarligt nog, eftersom dessa genrer i många stycken ligger ganska nära
varandra. Änkan handlar alltså inte bara om ett svårt val i tiden utan
också om – de framtida – konsekvenserna av detta val. I detta stycke är tex-
ten också eskatologisk.

Mimetiskt-realistiskt?

Skräckromantik, distanserat tantsnusk, moralitet, transfiguration – kan
något i romanen läsas mimetiskt-realistiskt, så att Maria Spore också skulle
vara en ’vanlig’ människa? På detta svarar Lars Ahlbom i sin Delblancmo-
nografi ja. Han menar att också de fantastiska inslagen kan läsas realistiskt,
som något som utspelar sig i Maria Spores av alkohol och droger omtöck-
nade fantasi. Det finns dock också mycket som talar mot en sådan läsart.
Om Maria i tablett- och alkoholrus skulle fantisera sig ett ’tantsnuskliv’,
varför då all denna inre kamp, denna leda, dessa känslor av meningslöshet,
denna sorg när hon krossar sin dotter etc.? Skulle dessa ingå i Marias önske-
dröm? Knappast. Antydningar som leder till en mimetisk-realistisk tolk-
ning finns ju – inte minst mot slutet av texten där Maria återvänder till
Uppsala och finner allt som förut och de gamla vännerna känner igen
henne, hälsar på henne och inte finner det märkvärdigt att möta henne –
men det går alltså inte att klämma in hela texten i en sådan, vilket Ahlbom
bitvis tycks vilja göra. Den realistiska förklaringsmodellen spelar endast med
i betydelseproduktionen som ett frågetecken eller svagt ’kanske’. Här har
Delblanc använt ett inom skräcklitteraturen inte helt ovanligt grepp, näm-
ligen att öppna en dörr på glänt åt en ’naturlig förklaring’ på det överna-

 I apokalyptiken såväl som i skräckromantiken förekommer sådant som vilddjur, dra-
kar, talande statyer, farliga drycker, skökor, märkliga och farliga djur och maskiner, stör-
tande städer etc.
 Ahlbom , s. , .





turliga. Den harhjärtade kan, om han så vill, slinka ut genom den dörren,
men därmed reduceras berättelsen till något trivialt.

Centrum i berättelsen om Guds änka är parabelelementet och idédiskus-
sionen, det som vetter mot moralitet och transfiguration. Alla övriga gen-
reelement underordnas detta. När vi har med en parabel att göra frågar vi
inte efter realism eller fakticitet. Det intressanta är signifikansen, vilken
innebörden är, och kanske också vad detta kan betyda för mig som läsare
personligen – relevansen. Ändå är det viktigt att inte missa den realistiska
dimensionen och det extra betydelseplan den fogar till de övriga. Delblanc
är aldrig enbart idédebattör, utan han är också en fabulatör av stora mått,
som vill »gestalta, inte föreskriva». Det är också möjligt att njuta av berät-
telsen som berättelse och läsa Maria som en individ, en människa som har
levt under vad åtminstone hon själv uppfattat som förtryck, och som nu för
första gången i sitt liv skulle kunna ha möjlighet att förverkliga allt det
hon drömt om – men som inte klarar av sin nyvunna frihet utan förfaller
till tablett- och alkoholmissbruk och till vilda, utlevande fantasier. Denna
psykologiskt realistiska dimension tillhörde det som Magnus Brohult fak-
tiskt uppskattade i texten. Ytterligare en möjlig läsart vore att tolka tex-
ten som en variant på den absurda eller den magiska realismen i Kafkas eller
García Marquez efterföljd. I en till synes realistisk berättelse om en kvinna
som nyss blivit änka inträffar konstiga saker – en föryngringsdrog, en
märklig läkarmottagning som plötsligt inte finns längre, ett spöke etc. –
som en del av vardagen.

Så aktualiserar texten hela tiden olika genreförväntningar och förbere-
der flera olika – konkurrerande – läsarter. Alla är de väsentliga för roma-
nens betydelseproduktion, men den grundläggande strukturen bestäms av
det idéanalyserande parabelelementet. Detta får betecknas som den gen-
remässiga dominanten.

 I artikeln »Jag står inte i en predikstol för att domdera» säger Delblanc: »Det går till
nöds att läsa Kära Farmor som en realistisk berättelse. Man går miste om mycket, men
det går. Försöker man läsa Änkan på samma sätt blir det en ren katastrof.»
 Han säger att det är »ett utmärkt porträtt av en medelålders kvinnas osäkerhet och
ångest».
 Se till exempel Hans Robert Jauß, »Teori om medeltidens genrer och litteratur» i
Genreteori, red. Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius, Lund , s. .





Komposition

Romanen sönderfaller, om man bortser från det allra första, korta fristå-
ende kapitlet, i tre delar. I den första är det realistiska elementet tydligare
men också det transfigurerande. Denna del slutar med att Maria bränner
det hem hon delat med Justus, lämnar sitt gamla liv och byter identitet.
Mellanpartiet utgörs – förmodligen – av den historiska novell Maria skri-
ver för kursen i Skapande svenska och är en »idéanalytisk parabel» som cirk-
lar kring frågor som ’ordning eller frihet’, ’tro eller otro’, ’arvsynden’ och
’teodicéproblemet’ – samma tematik som är hela romanens, alltså. I roma-
nens tredje del är ’tantsnuskinslagen’ tydligast. Maria Spore har här för-
vandlats till finanslejoninnan Lena Lewin, omåttligt rik, omåttligt vacker
och omåttligt mäktig.

Det korta orubricerade och onumrerade kapitel som inleder romanen
ligger alltså utanför bokens tre delar. Det utgör ett slags förspel till själva
berättelsen och blir därmed också ett avstamp för den. Romanens avstamp
är alltså den tomma graven. I och med närheten till Bibelns uppståndelse-
berättelser blir också den starkt närvarande frånvaron av just uppståndelsen
en viktig utgångspunkt för berättelsen. Vi konstaterar alltså att berättelsens
utgångsläge är ett påtagligt tomrum, en lakun. Denna lakun skapar ett
tryck som läggs över själva berättelsen som en fråga om någon form av upp-
ståndelse vore möjlig. Kapitlet som är berättelsens förspel slutar märkligt:
»Detta vågar jag inte berätta för någon.» (s. ) Också här blir tomrummet
synligt, som ett icke-berättande. Bibelns uppståndelseberättelser mynnar,
som vi såg, ut i ett uppdrag att just berätta, att sprida evangeliet. Genom
detta spridande bildades den kristna kyrkan och det kristna västerländska
samhälle som människan i och med sekulariseringen håller på att bryta upp
ifrån. Sekulariseringen blir ett av-berättande av evangeliet. Romanens icke-
berättande är ett tomrum efter evangeliet. Nu är det ju dock så att själva
berättelsen tar sin början efter detta yttrande och är en berättelse som ju
faktiskt, tvärtemot vad änkan här säger, ändå ligger i hennes egen mun.
Kan då hennes berättelse fylla ut tomrummet efter evangeliet och ge ett
svar på frågan om den uteblivna uppståndelsen, eller är det tvärtom tom-





rummet och frågan som trycker sig på berättelsen? Detta blir viktiga
spörsmål för vår undersökning.

Vilken relation har då romanens andra del, den fristående novellen, till
huvudberättelsen, och vilken funktion har den i texthelheten? Sedd inifrån
själva berättelsens mimetiska sammanhang är den Marias text, en novell
som hon skriver för kursen i Skapande svenska, helt enligt docentens in-
struktioner:

Skriv en historisk novell, sa han. Berätta i jagform, utifrån en historisk per-
sonlighet, med eller utan egen identifikation. Använd denna historiska fik-
tion för att gestalta ett resonemang, en idé, en samhällsfråga, ett
existentiellt spörsmål, vad ni behagar, men jag vill inte bara ha ett episkt yt-
skikt. Jag säger avsiktligt gestalta, för några av er – ja – har möjligen en ten-
dens att bli alltför diskursiva, ni fastnar i essäism. I sådana fall kunde man
kanske lika gärna skriva just en essä? I gestaltningen av en idé har den berät-
tande prosan sin storhet och egenart – tänk på vår debatt om Dostojevskij!
Alltså – jagberättelse i historisk miljö med gestaltning – undvik prat! – av
ett resonemang, en idé. Leverans om fjorton dagar. (s. )

När Maria skriver på texten tänker hon dock att det måste vara försent att
lämna in den, varför det också är möjligt att läsa den som riktad till en an-
nan adressat: Shamani. Läkaren säger ju åt henne att skriva skönlitteratur
och sända honom. Ett möjligt sätt att förklara det faktum att novellen
trots allt blir färdig, är att det inte är för kursen hon avslutar den, utan för
Shamani. I vilket fall är novellen inom fiktionen en text som skall vara av
Marias hand. På detta sätt ger den tillgång till hennes tanke- och föreställ-
ningsvärld och tyder på att hon själv är upptagen av just samma frågor som
romanen om hennes liv bearbetar.

Om vi istället betraktar del II ur en pragmatisk synvinkel, då hela texten
ses som ett ’yttrande’ av en (implicit) författare, blir denna ’novell’ till ett
raster som vi kan pröva att lägga på själva huvudberättelsen för att se det
mönster som då framträder. En parabel får hjälpa till att tolka en annan.

 Att tomrumsresonemanget inte är långsökt kan bestyrkas av Delblancs roman Grott-
mannen där just detta tomrum efter evangeliet och tron får konkret gestaltning i en jul-
krubba där själva Jesusbarnet fattas: »Mitt i kompositionen är ett hål i träet, där krubban
med barnet varit fästad med en tapp. Maria och krigaren tillber ett tomrum. /.../ oss är
en frälsare förlorad /.../ Maria tillber en frånvarande gud.» Grottmannen s. . Se även s.
: »Det finns inga spöken, men jag är rädd för dem.»





Eftersom frågorna ju uppenbarligen är desamma låter sig detta göra. Vi
skall i vår analys närma oss och använda novellen på båda dessa sätt.

Romanen innehåller ju dessutom tre kursiverade avsnitt, som antas vara
utdrag ur Marias hämndroman eller -dagbok. Vi har alltså fragment av en
roman i romanen. I vilken relation står dessa insprängda excerpter till det
fingerat muntliga berättande som är själva huvudtexten? Skulle samma
hämndmotiv kunna finnas bakom båda? Detta är frågor som vi måste ha
med oss i vår analys och som eventuellt skulle kunna hjälpa oss att komma
bakom berättarjagets subjektiva berättande. Dessa Marias romanfragment
kan ju också, på samma sätt som novellen, användas för att få en insikt i än-
kans inre värld. Detta måste dock ske med viss försiktighet eftersom ett
hämndmotiv finns uttalat. Dessutom säger hon sig inte vara riktigt säker
på att det hon skriver är helt sant.

Ytterligare ett kapitel sticker ut från helheten. Det finns på sidan -,
mitt emellan kapitel  och kapitel , eller möjligen som en del av det ni-
onde kapitlet. Vi kan kalla det ’sköldpaddskapitlet’. Typografiskt har det ett
självständigt kapitels alla karaktäristika: det nionde kapitlet slutar en bit
upp på den föregående sidan och sköldpaddskapitlet börjar en bit ner på s.
. På sidan  är det sedan ett stort tomt utrymme efter texten och det ti-
onde kapitlet börjar först på sidan . Sköldpaddskapitlet ser alltså ut att
vara ett fristående kapitel men ingår inte i den ’ordinarie’ nummerord-
ningen. Det skildrar en dröm eller en hallucination som, för en kort stund,
verkar föra upp förträngt material till ytan. Detta kapitel representerar en
tendens inom änkan själv som hon inte riktigt vill veta av. På ett medvetet
plan säger hon nej till sitt moderliga jag och menar att hon inte vill något
annat med sina barn än hämnas på dem. Men här och på några andra stäl-
len visar det sig att en rest av moderlighet – Jesusgestalten i Marias novell
talar om »en grodd av barmhärtighet» – trots allt finns kvar i Marias un-
dermedvetna. Detta sköldpaddskapitel representerar alltså förträngt mate-
rial som tränger sig upp till medvetandets yta, men bara som en parentes,
nästan ett icke-kapitel som inte ’räknas’. Så vill änkan i sitt eget berättande
inte erkänna vissa sidor hos sig själv och vissa sidor i tillvaron. De finns bara
som spår eller indicier i texten, som läsaren måste samla ihop för att söka sig
fram till ett minimum av narrativa fakta under änkans subjektiva berät-
tande.

Mottot har vi redan nämnt, abbé Marcellos yttrande om frihetens avig-
sidor. I Livets ax säger Delblanc: »det var med hans /Marcellos/ plågade





ögon jag såg den arma Änkans sammanbrott ’under frihetens börda’».

Om man ser romanen som Marcellos exempelberättelse får vi hans per-
spektiv som ett korrektiv utanpå änkans subjektiva berättande. Detta blir
givetvis av utomordentlig vikt för texttolkningen.

Via mottot upprättas förstås också en relation mellan denna roman och
en annan text: Delblancs Speranza. Utöver redan nämnda intertexter bör
dessutom ytterligare ett par ur Delblancs egen produktion tas upp: Eremit-
kräftan och Moria land. I debutboken Eremitkräftan skildrar Delblanc två
olika slags samhällen: Fängelset som präglas av ’ordning’ och Den vita sta-
den som präglas av ’frihet’. Med Moria land och Änkan har han placerat
dessa två samhällstyper i ett nutida (eller framtida) Sverige och undersöker
på så sätt – bland annat – vad som sker med samhället och människorna när
dessa båda tendenser dras till sina yttersta konsekvenser. Parallelliteten mel-
lan dessa båda romaner betonas av att de har exakt samma slutmeningar:
»Jag kommer att leva länge ännu.» Som Ahlbom säger »talar» Delblancs
böcker med varandra.

Ytterligare ett drag som är viktigt att lägga märke till är tendensen till
cirkelkomposition. Detta blir märkbart från och med tredje delens kapitel
åtta, där Maria/Lena i sin Stockholmslägenhet återskapar det hem hon de-
lat med Justus i Uppsala. Hon håller gardinerna fördragna för fönstren
»för att utestänga synen av en främmande stad», säger hon, men i nästa
andetag menar hon att det också är för att hindra Birgitta, grannkvinnan
som hon brände tillsammans med det gamla huset, att se in! Det skulle
alltså i själva verket kunna vara tvärtom, att det är Uppsala hon vill slippa
se, för att kunna fortsätta ytterligare ett tag med sina tantsnuskfantasier.
Liknande tankar väcker det tionde kapitlet, där hon återvänder till Uppsala
för att uppsöka makens grav. Hon finner då att det gamla huset står kvar,
»som om eldsvådan varit en dröm» (s. ). Hon möter också gamla bekanta
som hälsar på henne som om ingenting hänt.

Ett par repriser bidrar också till det cirkelartade draget: Maria registrerar
(s. ), i samband med makens jordfästning, en grön förortsbuss på en, i öv-
rigt, tom väg, samt en flock kajor över Ultuna, sedan hon mött den märk-
liga präst som föreslår ett samlag på begravningsplatsen: »Bättre här, om du

 Delblanc, Livet ax s. .
 Ahlbom, , s. . Jämför även Slutord, där frasen »jag kommer att leva länge
ännu» återkommer som ett – ironiskt – ostinato (till exempel s. , , , ).





är kåt, din hynda.» När hon sedan återvänder för att besöka graven mot slu-
tet av romanen återkommer dessa kajor och denna förortsbuss två gånger.
Dels innan hon möter våldtäktsmannen i Musse Pigg-mask på kyrkogården
och dels efteråt (s. , ).

Den andra reprisen har med tedrickande att göra. Vid det första tillfället
söver Maria sin granne Birgitta med starka sömntabletter i örtte, för att se-
dan kunna ta livet av henne. Birgitta anar visserligen oråd, men dricker:
»Förströdd av misstankar böjde hon sig fram, spetsade skrynkliga läppar och
tog en djup klunk.» (s. ) När detta upprepas är det en annan kvinna,
Marias dotter Gertrud, som bjuds på te för att samtidigt krossas: »Lydigt
spetsade hon sina skrynkliga läppar för att dricka av sin kopp.» (s. )
Denna andra gång reagerar Maria som hon borde ha gjort den första
gången, när det var gift i teet: – »Drick inte!» ropar hon och hon måste ha
ropat högt för alla i kaféet vänder sig om. De båda händelserna knyts sam-
man.

På detta sätt binds alltså händelser i romanens inledning samman med
likartade händelser i avslutningen och pekar mot ett samband – eller skulle
det till och med kunna handla om samtidighet? I så fall styrks teorin om att
alltsammans – eller åtminstone tantsnuskpartiet – endast utspelar sig i
änkans fantasivärld.

Hur lång tid passerar då efter det att änkan byter identitet, antingen det
nu är i fantasin eller i ’verkligheten’? När hon berättar om hur det nya livet
gestaltar sig tycks det handla om en relativt lång tidsrymd, åtminstone ett
antal år. På flera ställen är det också människor som konstaterar att den rika
och sköna Lena Lewin, som var så ung när hon trädde in i Stockholms fi-
nanskretsar, »börjar bli gammal» (s. , ). Detta tyder ju på att hon le-
ver ganska många år som finanslejoninna. Men när vi granskar berättelsen
närmare blir det tydligt att inte ens ett år kan förflyta mellan dess början
och dess slut. När Justus dör är det höst: träden fäller sina löv (s. ). Det blir
så jul, vilken Maria/Lena firar i sängen med att se på Musse Pigg (s. ).
Sedan går hon på visningar inför vårens auktioner, där hon återser sina
möbler och tavlor (s. ). Dessa, som ju framför allt svärsonen Ludvig tagit
ur hennes hus och lämnat in för försäljning strax efter Justus’ död, skulle
komma upp för försäljning våren efter att de lämnats in (s. ) – kanske ett
drygt halvår efter Justus’ död, alltså. I de allra sista kapitlen är det försom-
mar (s. ). Hela berättelsen utspelar sig således under mindre än ett år.





Detta gör att den realistiska läsningen av det mimetiska ytplanet blir ett
ganska starkt kort.





. Berättaren, berättandet, auktorisationen

Berättandets art

Änkans berättare är, med Genettes termer, homodiegetisk och autodiege-
tisk. Änkan berättar en historia där hon själv är huvudkaraktären. Men
med vilken typ av berättande har vi att göra och vilken adressat (narratee)
vänder sig berättaren till?

Bertil Romberg delar i sin studie över förstapersonberättandet in detta i
tre typer: den muntliga, den skriftliga och den modernistiska ’stream of
consciousness’-romanen. Ingenting i Änkan indikerar att vi skulle ha
med ett skriftligt berättande att göra – utom förstås i de korta insprängda
texterna som antas vara av änkans egen hand: novellen och utdragen ur
hennes dagbok/hämndroman. I övrigt finns ingen brev- eller memoarfik-
tion. Ingen skriftlig situation är, som i Speranza och Moria land, inskriven
i berättelsen. Granskar man stilen i dessa tre texter blir det också tydligt
att Änkan skiljer sig från de övriga två. I Moria land möter vi en ganska
tuktad och behärskad dagboksstil med en omsorgsfull formuleringskonst,
och i Speranza en expressivt personlig stil, som präglas av tilltagande förvir-
ring och splittring. Skillnaden dessa båda texter emellan beror åtminstone
delvis på att jaget i Moria land har en adressat för sina dagboksanteckningar
– sonen, som visserligen redan är död, men som ändå får styra textens tilltal
i hög grad – medan Speranzas Malte Moritz först skriver för »eftervärl-
den», men eftersom tiden lider alltmer för sig själv, för att få reda i sin kao-
tiska tanke- och upplevelsevärld. Men stilen i Änkan förefaller helt
osannolik för en dagbok: den är samtidigt för otuktat flödande och för
konstfull, som i en modernistisk roman. Däri skiljer sig dock stilen i den
första halvan av del III från del I och den senare halvan av del III. Det första

 Se Genette , s. -.
 Bertil Romberg, Studies in the narrative technique of the first-person novel, Lund ,
s. -, -.
 Här har Ahlbom läst dåligt när han ställer alla dessa tre texter bredvid varandra som
dagboksromaner – i monografin s. .
 Detta kan ske bland annat genom att fadern förtränger sonens död och sitt eget an-
svar för denna.
 Moria land, s. , Speranza s. , .





partiet i del III är, efter FLN-romanernas modell, mer traditionellt episkt
framställt. Möjligen skulle man då kunna föreställa sig att änkan skriver en
roman – en roman som vacklar mellan genrer – om sig själv, men inte hel-
ler någon sådan situation finns markerad. Om nämligen den föreliggande
texten skulle vara en senare version av den roman Maria skulle skriva för att
hämnas på maken, varför skulle då tre utdrag ur en tidigare version finnas
med? Dessutom visar det sig i så fall bli ganska klent med hämnden. Det är
ju snarare Maria själv än maken som blir utställd i texten.

Är berättandet då muntligt? Urtypen för ett muntligt berättande finner
vi i Tusen och en natt, men Romberg tar också upp en sentida episk situation
som radioreportagets, där berättandet är samtida med skeendet. Denna
senare typ av berättande benämner Genette ’samtidigt’ (simultaneous).

Gemensamt för olika typer av muntligt berättande är förstås att de
förutsätter en lyssnare (eller flera), ett du (eller ni): att de har en tydlig
adress. Men i Änkan indikerar ingenting en sådan berättandets situation.
Texten har inget explicit du. Ingen lyssnare anges. Utsägelsen verkar inte
rikta sig till en adressat, vars gestalt ju i så fall skulle formas av det implicita
tilltalet. Ingen ’realistisk’ episk situation föreligger i romanen, varken av
skriftlig eller av muntlig art.

Av Rombergs tre kategorier återstår då ’stream of consciousness’- eller
tankeromanen. Till intrycket, att man i Änkan snarare har med tankar
än med skrift att göra, bidrar att meningarna inte alltid är fullständiga.
Någon ’stream of consciousness’ blir det dock aldrig, utan tankekedjan är
mestadels logiskt sammanhängande, utan associationssprång. Om texten
hade bestått av fiktiva tankar hade den knappast varit så tydligt förklarande
och ’berättad’. Den innehåller dels mängder av upplysningar som vore helt
malplacerade i en privat tankevärld – till och med om den vore kraftigt
drogad – och dels har den, trots bristen på explicit adressat, en slags ’riktad-
het’. De sceniska avsnitten och de långa presenspartierna skulle visserligen
kunna återge något som försiggår i jagets inre värld – tankar, intryck, käns-
lor – men dessa varvas ju, som vi sett, med partier framställda i vanligt

 Romberg , s. -.
 Genette , s. -, , s. -. Just denna berättarsituation förekommer,
som vi sett, på sina håll i Samuelsviten.
 Denna typ behandlas ingående i Cohn , s. -.
 Se även Cohn , s. , .





episkt preteritum. En större del av romanens del III är helt och hållet berät-
tad på detta traditionella sätt, vilket inte på något sätt stämmer med en
tankeroman. Vi får alltså en jagberättelse som inte tycks stämma med var-
ken muntlighet, skriftlighet eller tankar.

Låt oss se om vi istället kan komma vidare med hjälp av en analys av be-
rättandets tempi, av relationen mellan berättandets tid och berättelsens tid
och av relationen mellan berättande jag och berättat jag.

Berättandet försiggår, som vi sett, i omväxlande presens och episkt prete-
ritum. Inledningskapitlet berättas med hjälp av episkt preteritum ända till
sista stycket, som lyder:

Jag borde ha vetat, jag förstår inte vad som gick åt mig. Den tomma
sängen, skynket, det starka, vita ljuset, jag blev mycket förskräckt.
Detta vågar jag inte berätta för någon. (s. )

Det berättandets nu som anges av presensformen i »förstår» och »vågar»
tyder, eftersom känslorna fortfarande är alldeles färska, på att berättandets
tid inte kan ligga långt från berättelsens. Det skulle kunna handla om se-
nare samma dag eller möjligen den nästföljande. I det första kapitlet i del I
förekommer också både presens och episkt preteritum. Andra kapitlet börjar
sedan i presens, vilket tempus dominerar detta och det tredje kapitlet.
Undantag är Marias minnen. Båda dessa kapitel är inre monolog. Kapitel 

däremot börjar i episkt preteritum och därefter varvas presens och preteri-
tum genom hela romanens första del. Växlingarna är ofta just så snabba
som vi såg i exemplet ovan. Vi kan titta på ytterligare ett exempel: »Han
blev brutal och formligen föste mig ut genom dörren. Jag vågade inte pro-
testera. Jag kan inte bli osams med honom, mitt liv och min död beror av
den mannen.» (s. ) Tydligt är här, av orden »kan» och »beror», att Maria
i berättande stund – vilken av den anledningen inte kan ligga långt från
den berättade – fortfarande har kontakt med och är beroende av Shamani.

 Denna ambiguitet erinrar inte så litet om det märkliga berättandet i Dostojevskijs
Anteckningar från ett källarhål, en roman som ju Delblanc själv angivit som en för honom
mycket viktig text (se för detta Ahlbom , s. ). Cohn säger om berättandet i
denna: »The underground man writes as if he were thinking, but he thinks as if he were
adressing others.» (Cohn , s. ) Detta kunde lika väl sägas om änkan, men skillna-
den är att en skriftlig berättarsituation ju faktiskt finns inskriven i Dostojevskijs text, även
om denna tycks motsägas av en hel del i själva texten. Något sådant finns alltså inte i
Änkan.





Det som registreras skulle till exempel kunna vara hennes funderingar och
minnen senare samma dag. Vi får ett berättande som ligger mycket nära det
berättade i tid. Vi tycks ha att göra med den typ av berättande som Genette
benämner ’interpolerat’, alltså där berättandets nu ligger inemellan
berättelsens faser, men alltså inte ett skriftligt interpolerat berättande
som i en brev- eller dagboksroman. Ett liknande exempel skulle kunna
hämtas från romanens slut: »Jag vet inte längre vad jag skall göra. / Kanske
om jag hade offrat mer av drogen, på honom, på mig själv, för att elda hans
lust, för att göra mig själv vacker? / Nu satt han bara där och stirrade om-
kring sig, blek, med darrande händer.» (s.) Berättande jag och upple-
vande eller berättat jag ligger alltså i Änkan mycket nära varandra.

Dessa positioner är heller inte alltid klart åtskilda utan blandas och går i
varandra ungefär på samma sätt som när tredjepersonberättarens röst eller
perspektiv blandas med någon av romankaraktärernas i Samuelsviten. Låt
oss till exempel titta på första delens fjärde kapitel, som börjar i episkt pre-
teritum men sedan fortsätter i en ständig växling av presens och preteri-
tum, på ett sätt som mera liknar ett tredjeperson- än ett förstaper-
sonberättande. I läsupplevelsen blir det egentligen ingen skillnad på presens
och preteritum här, utan allt upplevs samtida. Käte Hamburger menar, att
det genuina episka preteritum, som egentligen enbart kan förekomma i en
tredjepersonberättelse, inte anger förfluten utan pågående tid, medan ett
förflutet tempus i en förstapersonberättelse anger just förfluten tid. Här
förekommer också olika former för återgivande av tankar, direkta och indi-
rekta, och även något som erinrar bra mycket om fri indirekt diskurs:

 Genette, , s. .
 F. K. Stanzel använder termerna ‘narrating self’ respektive ‘experiencing self’ i A The-
ory of narrative, Cambridge , till exempel s. . Se även Romberg , s. - och
Cohn , s. .
 Käte Hamburger, The logic of literature, Bloomington & Indianapolis , s. -.
Enligt Hamburger är det också typiskt för ett tredjepersonberättande i episkt preteritum
att adjektiv och adverb kan vara i nutid medan verben är preteritum. Inte heller detta
skall då kunna förekomma i ett förstapersonberättande. Det stämmer inte heller på Än-
kan. Se till exempel s. : »men nu for djävulen i mig». Men för detta se även Romberg
, s. -.
 Om fri indirekt diskurs i förstapersonberättande se Cohn , s. -. Hon säger
bland annat: »/.../ the narrator momentarily identifies with his past self, giving up his
temporally distanced vantage point and cognitive privilege for his past time-bound bewil-
derments and vacillations.» (Ibid. s. ) »/.../ it is the narrated monolgue that offers
these narrators the ideal device for displaying empathy with their younger selves.» (Ibid.

Fotnoten fortsätter på nästa sida





»Jag gick ut i övre hallen, stod vid trappräcket och lyssnade. / Vad var det
som hänt i min stora ensamhet? Vad var det jag lyssnade efter?» (s. )
Denna form kan iakttas ännu tydligare på andra ställen: »När vi klev ur
taxin vid Operakällaren fick jag ändå en ilning av skräck – vad tog jag mig
till!» (s.) Märkligt nog tycks alltså det berättande jaget ofta fungera på
ungefär samma sätt som en tredjepersonberättare, en heterodiegetisk berät-
tare.

Förutom berättande jag och berättat jag möter vi i texten förstås också
ett tredje ’jag’, ett förgånget ’jag’ som det upplevande och det berättande
jaget minns. Det handlar om det jag som levde tillsammans med Justus i en
klart förgången tid. Vi får tre skilda ’jag’: berättande jag, upplevande jag –
nu-jag – samt förgånget jag – då-jag. Oavsett tempus tycks berättande jag
ligga mycket nära upplevande jag och berättandets tid ligga mycket nära
det berättades tid – utom när det handlar om ’förgången tid’. Ett åter-
kommande »och nu» (med varianten »men nu») – ofta placerat efter en
utflykt in i dåtiden – skapar också samtidighetsillusion (s. , , , , , ,
, ). Romanen slutar i presens (och futurum):

Gråtande skugga, återvänd till din okända grav! Jag vet att du bara är ett
spöke i min inbillning, maktlös...
   Ingen står upp från de döda, jag ensam lever. Jag kommer att leva länge
ännu. (s.)

Änkan ligger i sin säng, med sin kallnande son i famnen, och talar direkt
här och nu. Oförmedlad kommer hennes röst läsaren till mötes och här går
berättandets nu och berättelsens nu fullständigt ihop. Något senare per-
spektiv finns inte.

Eftersom berättande och berättat jag på detta sätt nästan smälter sam-
man och eftersom berättandets tid och den berättade tiden (med undantag

s. ) Narrated monolgue är den term Cohn använder för fri indirekt diskurs. Märk dock
att i Änkan denna distans mellan berättande och berättat jag sällan upprätthålls.
 Käte Hamburger menar att enligt förstapersonberättelsens logik kan i den varken ingå
fri indirekt diskurs – det hon benämner narrated monologue – eller dialog. Se Hambur-
ger , s. . Detta är grepp som hör tredjepersonberättelsen till. Vi ser alltså att Än-
kan är en märklig blandform av det Hamburger benämner ‘feigned reality statement’
(vilket hon menar förstapersonberättelsen alltid vara) och ‘fiction’ (till vilket hon uteslu-
tande räknar tredjepersonberättelsen). Ibid. s. -, -. Hamburger själv talar i fall
liknande detta om en förstapersonberättelsens »fictionalization». Ibid. s. .





för minnena) ligger så nära varandra, blir intrycket en slags omedelbarhet.
Romanens adressatsposition ligger alltså mestadels extremt nära berättarja-
get självt. Men något tilltalets ’du’ eller ’ni’ fanns ju inte. Berättar änkan
rentav för sig själv? Är hon sitt eget objekt? Existerar över huvud taget
någonting utanför hennes eget medvetande? Detta är frågor som inställer
sig. Lägg då också märke till att änkan två gånger i berättelsens inledning
säger att hon inte vågar och inte får berätta för någon om sina upplevelser
(s. , ). Detta bestyrker antagandet att änkan inte berättar för någon an-
nan än sig själv. I så fall får läsaren spela rollen av tjuvlyssnare – telepatisk
tjuvlyssnare. Martínez-Bonati säger om ett berättande av just denna typ, att
dess grundläggande appellativa dimension skapar en läsarroll som är en slags
’spökförtrogen’, alltså en osynlig, tankeläsande följeslagare. Så ser
berättandet alltså i långa stycken ut i Änkan. Men vi konstaterade också att
mycket i berättandestilen tyder på att änkan skulle kunna vara i färd med
att skriva en roman. I så fall skriver hon en roman för sig själv. Men efter-
som den skriftliga situationen saknas skulle man kunna förmoda att hon
istället tänker ut och lever en roman, alltså iscensätter sig själv – för sig själv
– som en fiktion. Vi får då en berättandets situation som varken är skriftlig
eller muntlig, men som är ’tankefiktion’. Vi får en berättare och ett jag som
tänker sig en romanfiktion där hon själv är protagonist. Detta erinrar en
hel del om barns rollekar som ju oftast – i lekande stund – tilldrar sig i
episkt preteritum: ’(Vi leker att) jag målade mig för att jag skulle gå på en
kurs.’ ’(Vi leker att) min (docka) kokade kaffe och dukade fram frukost och
din (docka) gick ut med hunden.’ Skillnaden är att änkan inte har någon
lekkamrat. Berättaren är sin egen adressat (narratee) och den roll (den im-
plicite) läsaren får inta är alltså tjuvlyssnarens eller den ’spökförtrognes’.

Från detta berättarsätt skiljer sig, förstås, de insprängda texter som för-
modas vara av Marias hand. De är berättade på ett mer traditionellt och
mindre modernistiskt sätt. Satserna är välformulerade och fullständiga och
framställningen mer episk än scenisk. Tempus är episkt preteritum.

Mer anmärkningsvärt är att också del III till att börja med berättas i
episkt preteritum och på ett betydligt mer traditionellt och distanserat sätt
än romanens första del. Undantag finns, enstaka nu-inslag, men först på

 Denna paradoxala typ av berättande benämner Cohn autobiographical monologue.
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sidan , när drogen börjar ta slut och änkan tillbringar dagar i sängen som
en gammal kvinna, börjar berättandet likna det i del I. Här får man
förmoda att FLN-genren har fått influera formen och även att det berät-
tade innehållet tränger upp på berättandets nivå, så att finanslejoninnans
kyligt distanserade sätt att förhålla sig till sin omvärld avspeglar sig i avsnit-
tets utsägelsesätt.

Vi har fått en roman som är konstruerad som kinesiska askar. Innerst
finns en tantsnuskberättelse och en spökhistoria om en hämndgirig finans-
lejoninna, skapad med hjälp av en magisk drog. Utanpå denna finns en
psykologiskt-realistisk berättelse om en änka som i sin sorg och ensamhet
missbrukar alkohol och lugnande medicin och fantiserar och hallucinerar
denna trivialroman där hon själv har huvudrollen. Inne i dessa båda berät-
telser finns också fragment av ytterligare en – Marias hämndroman/dagbok
– jämte en separat novell. Men utanpå dessa berättelser finns en
idéanalytisk parabel, en berättelse som vill resonera kring sekulariseringens
betydelse för etik, moral och människovärde. Fokalisator för denna blir,
genom mottot, Speranzas abbé Marcello. Utanpå dessa askar finns en yt-
tersta, som är den romanhelhet som utgivits av en (implicit) författare för
en (implicit) läsare. I denna yttersta text ifrågasätts också abbéns perspektiv.
Abbén blir här själv en karaktär i en ’större’ parabel som ligger utanpå den
han själv berättar. På detta sätt uppstår också i Änkan, trots jagromanens
subjektiva perspektiv, en form av polyfoni – eller kanske snarare en mång-
fald av perspektiv och en mångfald av frågor, som läsaren själv ofta måste
både ställa och söka svar på.

Auktorisationen

Är det meningsfullt att över huvud taget resonera kring sådant som auk-
torisation och narrativa ’fakta’ i en text som Änkan? För det första har vi
konstaterat att textens överordnade genre är den idéanalytiska parabelns.
För denna genre är inte fakticiteten utan signifikansen – och relevansen –
det intressanta. En eventuell fakticitet, en eventuell rest av narrativa fakta,





skjuts ner på en sekundär nivå. Eftersom det dessutom först och främst är
detta idéinnehåll som intresserar oss i den här analysen får frågan om auk-
torisationen inta en blygsam plats. Den måste ändå ställas, eftersom vi inte
kan bortse från spelet med andra genrer i betydelseproduktionen. Som vi
skall se har frågan också en viss betydelse för texttematiken. Änkans uppen-
bara opålitlighet gör, att läsaren med hjälp av olika indicier måste söka sig
fram till en annan bild av – till exempel – textens etiska paradigm än den
som jaget själv vill förmedla.

Hur får man då reda på vad som ’verkligen händer’ i en jagroman? Som
Dolezel säger har förstapersonberättelsen endast relativ auktorisation: be-
rättaren måste vinna sin auktorisationskraft, till exempel genom att er-
känna sitt begränsade vetande och/eller ange sina källor. I Änkan finns
dock ingenting sådant. Jagberättaren försöker aldrig övertyga en åhörare
om att hon är sanningsenlig. Hon bara berättar. Också detta tyder på att
hon egentligen ’berättar’ för sig själv: hon har inte någon som hon behöver
övertyga. Hon berättar dessutom på ett sådant sätt, att den auktorisations-
kraft hon i egenskap av berättare för med sig in i berättelsen, mer och mer
går förlorad. Dolezel kallar förstapersonberättandets värld en »authentic
belief-world of the Ich-narrator», alltså en diegetisk värld som endast är au-
tentisk i så måtto att den är det autentiska uttrycket för en romankaraktärs
uppfattning. Men ju längre berättelsen fortskrider desto mer tydligt blir
det att änkan ljuger för och censurerar sig själv. Hon skapar sig en bild av
både sig själv och sin döde make som passar henne men som, via motsägelser,
inkonsekvenser och försägelser, mer och mer framstår som tveksam. Hon
framställer sig som förtryckt, lydig och undergiven, men bäddar samtidigt

 Se här även vad Cöster säger om fakticitet och relevans i läsningen av den bibliska be-
rättelsen i Cöster , s. -. Mycket av det Cöster visar på när det gäller den bibliska
berättelsens funktionssätt kan stämma också på en idéanalytisk parabel. Se för detta även
Blomqvist , s. -.
 Dolezel , s. -. Även Dolezel  s. -.
 Martínez-Bonati talar om en trovärdighetsregel när det gäller läsarens uppfattning av
en texts huvudberättare, även om denne är homodiegetisk. Denna kan dock brytas om
berättaren gör motsägande påståenden, just så som vi ju sett är fallet i Änkan. Då händer
det att »the referential dimension of the questioned sentences would be suspended and
attention would fall back on the speaker and his state of mind». Martínez-Bonati , s.
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genom sitt berättande för en misstanke hos läsaren om att detta inte kan
vara hela sanningen. Dagboksfragmenten tyder på att hon varit otrogen
mot sin make och att denne snarare varit tolerant och vidsynt än lagisk och
förtryckande, samtidigt som samtalen med Gertrud verkar peka på att
otroheten inte var en engångsföreteelse. Till det senare intrycket bidrar det
faktum att hon vill förstöra en hel del av sina brev och papper eftersom de
skulle kunna bekräfta dotterns fördomar (s. ). Maria tycks ha bestämt sig
för ett tolkningsmönster, framför allt i synen på den döde maken och vill-
koren för ett liv tillsammans med honom, som gör att det blir bitar över.
Det som faller utanför hennes system får inte erkännas. Men hon försäger
sig, motsäger sig och använder klassiska bortförklaringsfraser som »så enkelt
är det», »ingenting konstigt med det». Dessutom framstår hon som mer
och mer ’osympatisk’, såväl på det ’realistiska’ som det trivialromantiska
planet. Detta är ett av de kriterier Rimmon-Kenan listar som vanliga för en
opålitlig berättare: »The main sources of unreliability are the narrator’s
limited knowledge, his personal involvement and his problematic value-
scheme.» Allt detta stämmer på änkan: hennes insikter är begränsade
bland annat därför att hon både är omtöcknad av sorgen och chocken och av
alkohol och droger, personligen inblandad är hon i allra högsta grad efter-
som det handlar om hennes eget liv och hennes egna val, och hennes värde-
ringar framstår successivt som alltmer tveksamma. Tydligen handlar det
alltså inte ens om en »authentic belief-world», utan om självbedrägeri och
livslögn. Eftersom textens jagberättare underminerar sin egen auktorisa-
tion får vi på en graderad auktorisationsskala placera henne längst bort. Vi
har att göra med en ytterst opålitlig berättare. Denna typ av berättande ger
konstant upphov till frågor som: ’hur var det egentligen?’ och ’vad är sant
och vad är falskt?’

Ahlbom placerar, som vi sett, änkan bredvid Speranzas Malte Moritz och
jaget i Moria land som exempel på självbedragande berättare, som läsaren
relativt lätt genomskådar. Men skillnaden är alltså – tvärtemot vad
Ahlbom säger – att det kommunikativa syftet saknas hos Änkans berättare.
Om således de båda andra bedrar sig själva och sin läsare (narratee) bedrar
änkan sig själv på ett dubbelt sätt. Det ena bedrägeriet består i att hon för sig
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själv skapar och lever en fiktion medan det andra tycks vara just ett klassiskt
självbedrägeri – en livslögn. Det senare är en vanlig form av »opålitligt be-
rättande». Chatman säger om ett sådant:

In »unreliable narration» the narrator’s account is at odds with the implied
reader’s surmises about the story’s real intentions. The story undermines the
discourse. We conclude, by ’reading out’, between the lines, that the events
and existents could not have been like that, and so we hold the narrator sus-
pect. /.../ Two sets of norms conflict, and the covert set, once recognized,
must win. /.../ The implied message is always the credible one, just as a per-
son’s tone of voice is always more credible than the words he speak.

Vid opålitligt berättande underminerar alltså historien berättandet, men
eftersom vi har att göra med ett förstapersonberättande är det naturligtvis
mycket svårt att komma åt denna underliggande historia. Avkodningen får
ske via gissningar och förmodanden. I de flesta fall kan läsaren endast
komma fram till två ting: det första är att det inte rimligen kan ha förhål-
lit sig på det sätt som änkan påstår, och det andra är en osäker bild av hur
det eventuellt istället kan ha förhållit sig. Någon säkrare grund gives inte.
Häri skiljer sig Änkan markant från både Moria land och Speranza. I Moria
land avslöjas så småningom huvudpersonens hela livslögn och läsaren får
klart för sig hur det ’faktiskt var’. Och i Speranza är arten av Malte Moritz
idealistiska självbedrägeri från början alldeles genomskinlig. Dennes lögn-
aktighet gäller dessutom inte fakta, eftersom han i Rousseaus efterföljd är
angelägen om att förmedla en sann bild, inte bara av händelseförloppet
utan också av sig själv. Det är endast när det gäller det senare som han be-
drar sig själv. Sin läsare kan han däremot aldrig bedra. I dessa båda romaner
upprättar den implicite författaren en pakt med den implicite läsaren över
huvudet på berättaren. I Änkan är det alltså betydligt knepigare.

Redan från romanens början framstår änkans påståenden som tvek-
samma: Om hon inte har sina glasögon på sig och endast får en oklar glimt,
hur kan hon då vara säker på att sjukvårdaren läser en pornografisk tid-
skrift? Är det inte så att hennes uppfattning av situationen kan vara färgad
av en sexuell fixering? Ju längre berättandet fortskrider, desto mindre kan
läsaren känna sig säker på. Martínez-Bonati talar om berättare med obe-
gränsad opålitlighet:
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Unlimited unreliability of the basic narrator means that none of his mimetic
sentences can be held to be definitively true, and consequently that no sin-
gular feature of the narrated world can be imagined as solid fact. The stable
image, then, when it is reached in a work of unlimited unreliability, can
only be the sequence of speech acts of such a narrator and the subjectivity
they objectify: the stream of consciousness, the discourse of a mind. The
represented world appears in this case not as an independent reality vis-à-vis
the speaker, but only as an uncertain and unstable reflection in a mind.

Här har vi hamnat allra ytterst på Dolezels graderade skala, där auktorisa-
tionen är så relativ att läsaren inte kan vara hundraprocentigt säker på
några som helst narrativa fakta. Men det finns ändå en hel del, framför allt
i del I, som det knappast finns anledning att betvivla. Varför skulle änkan
ljuga om att hon faktiskt varit gift med Justus, till exempel, och varför
skulle hon berätta sådant som uppenbarligen inte passar in i den bild av
maken hon vill hålla fast vid – om hans dödskamp, om hans tårar vid Lars’
död, om hans tolerans inför hennes snedsprång etc. – om det inte vore
’sant’? Så får vi alltså en rest av nästan helt säkra narrativa fakta, vilket gör
att vi måste konstatera att vi knappast har att göra med den typ av berättelse
som helt saknar auktorisationsfunktion.

Nu får vi dock inte glömma att allt detta gäller endast på det mimetisk-
realistiska planet. När det gäller det trivialromantiska planet skulle vi med
Dolezel faktiskt kunna tala om en värld utan auktorisation. Det framstår
tydligt som en fiktion – i fiktionen – vilket enligt Dolezel är ett av de nu-
mera rätt vanliga sätten att beröva en berättelse dess auktorisationsfunk-
tion: »The narrator takes an ironic attitude towards his authentication
authority and thus turns the narrating act into a not binding game». Det
andra sättet beskriver han så här: »the narrator is inconsistent in his postures
or statements and thus destroys his ’credibility’». Det Dolezel här talar
om är dock inte vanlig opålitlighet, utan om när berättaren vacklar mellan,
till exempel, en allvetande och en oinformerad position eller mellan första-
och tredjepersonberättande. Detta ger upphov till »an indeterminate space
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between fictional existence and fictional non-existence». Som vi ser
skulle också detta kunna stämma på Änkans trivialromantiska nivå – för
tantsnusket och spökhistorian – men inte för den realistiska, där alltså en
minimal rest av – nästan – säkra narrativa fakta åtminstone kan antas. Vi
ser alltså att arten och graden av en texts auktorisation i hög grad beror av
inom vilken genre vi realiserar dess motiv. Som Martínez-Bonati säger, om
vi läser en saga där berättaren i sin mimetiska diskurs säger att en enhörning
förekommer är detta motiv auktoriserat och ett narrativt faktum, men om
samma fabeldjur påstås förekomma i en text som förefaller realistisk, måste
vi bli misstänksamma och fråga oss om berättaren i någon mening är sjuk
eller ljuger, eller om vi valt att läsa texten i enlighet med fel
genrekonventioner – kanske handlar det istället om magisk realism. Frå-
gan om auktorisationsfunktionen i Änkan får alltså besvaras olika beroende
av på vilket genreplan vi befinner oss.

När vi väljer att – framför allt – läsa Änkan som en idéanalytisk parabel
får auktorisationsfrågan endast sekundär betydelse eftersom fakticiteten
inte är det primära, utan måste underordnas signifikansen. »Som om»-
modellen för läsning av litterära karaktärer fungerar här endast på en un-
derordnad nivå. Vi kan alltså behöva komplettera med ett synsätt lånat
från Skalin, där genreperspektivet överordnas det mimetiska enligt följande
modell: »(text(estetisk struktur(fiktion)))». Som Skalin säger, måste
läsaren, ofta via gissningar utifrån en genrehypotes, söka sig fram till »en
regel att ta till vid fortsatt förflyttning framåt i den narrativa processen».

Bekräftelse på att läsaren valt rätt ’regel’ får han om berättelsen med denna
läsart »går ihop». Som läsare måste man dock, menar Skalin, vara beredd att
låta sig korrigeras om hypotesen visar sig felaktig. Som vi sett är Änkan i
detta hänseende en ’svår’ text, eftersom så många olika genrer sätts i spel.
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. Tematiken, idéinnehållet, etiken

Änkan bör alltså framför allt uppfattas som en idéanalytisk parabel. Vi skall
nu söka frilägga denna idéanalytiska tematik.

Utgångspunkten: Gud är död

Romanens utgångspunkt anges, som vi sett, av mottot och det första fristå-
ende kapitlet: Gud är död och borta, människan – hans änka – är sekularise-
rad men fortfarande vilsen och desorienterad. »Han dog för sent eller för
tidigt», tänker Maria om Justus (s. , ). Hon upplever en identitetskris,
som Faust: »Vem är jag och vem ska jag bli?» (s. ). Hon känner sig sna-
rare »styckad, kluven, amputerad» (s. ) än fri. Men livet tillsammans med
Justus är definitivt över för Maria, livet tillsammans med Gud och under
hans auktoritet tillhör nu det förgångna, människan måste – som Hercules
– själv välja sin väg.

Utom mottot och det första kapitlet pekar de båda makarnas namn mot
textens idéanalytiska tematik. Mannens namn var David Justus Spore.
Namnet David kommer förstås från Bibelns konung David och anger där-
med en konungslig auktoritet men eftersom »Davids son» är en benäm-
ning på Messias (hebréiska) eller Kristus (grekiska) och Jesus ju, enligt
Bibeln, kommer av Davids ätt, visar detta också på en anknytning till
denne. Namnet Justus erinrar ju också något om Jesus (liksom Julius, det
namn Maria använder på maken i sin dagbok, vilket ju också genom sin
anknytning till julen för tankarna till Jesus) och betyder ju rättfärdig, rätt-
vis, av latinets jus/juris – lag. Det pekar därför också på Gamla testamentets
stränge, laggivande Gud. Familjenamnet skulle egentligen vara Sporre, en-
ligt Maria (s. ), vilket antyder att guden och hans lag är en sporre som
driver människan framåt, vidare, uppåt mot »ett stort mål, en dröm» (s. ).
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Utan honom däremot tycks bara finnas stillastående – att bjuda det sköna
ögonblicket dröja (vilket är detsamma som döden: se s.  där doktor
Shamani anspelar på Goethes Faust) – eller tillbakagång. Den make som
dött ifrån Maria står alltså för Gud, men vi kan inte vara helt säkra på vil-
ken gud. Ibland framställs han – av Maria, människan själv, märk väl – som
en sträng, okänslig laggivare och förtryckare, men ibland liknar han mer en
kärleksfull och utgivande smärtornas man. Den senare sidan verkar Ma-
ria dock inte riktigt vilja kännas vid.

Änkans eget namn anknyts, genom romanens inledning, till Maria
Magdalena – som kom till den öppna graven – och Maria från Betania –
som smorde Jesus. Dessutom har det naturligtvis anknytning till Maria,
Jesu mor. Också romanens Maria får en son med ’Gud’ och slutscenen för
tankarna till otaliga avbildningar av madonnan ammande gudabarnet.
Skillnaden är att den här ’madonnan’ ammar gudasonen till döds. Dess-
utom har hon dessförinnan förenats med honom sexuellt. Här blir änkan
en korsning mellan madonnan och apokalypsens sköka. Men det är egent-
ligen enbart i romanens slut som änkan får metafysiska proportioner. I öv-
rigt tycks hon, som vi tidigare konstaterat, vara en Everyman – den
sekulariserade människan. Men änkans namn är också detsamma som Sa-
muelsvitens Marias. Problematiken för svitens Maria är ju också åtmin-
stone delvis densamma som änkans: hennes fader och hennes gud är döda,
hon måste försöka leva utan dem och ensam fatta sina beslut. Vi har också
kunnat konstatera att svitens Maria framställs som en inverterad gudafö-
derska – hon föder Guds eller trons död. Här finns ju en tydlig parallell till
Änkans slutscen. Med den realistisk-psykologiska läsarten skulle dessutom
romanens del III kunna ses som en sömntablettshallucination, vilket skulle
vara ytterligare en parallell till svitens sömntablettmissbrukande Maria. Så
har alltså Delblanc knutit samman dessa båda berättelser för att ange ett
samstämt tema: människan i sekulariseringens tidsålder.

Romanens ’miljö’ är ett sekulariserat Sverige, ett åttitalistiskt yuppie-
samhälle där fromhet har ersatts av aktier, teologi av juridik (s. ) och
inom denna finns inte längre någon tro på eviga värden. Människan är be-
friad från tyngande bud och normer och denna frihet tycks innebära att de
som har det väl förspänt – makthavare, rika, vackra och starka människor –
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har fått en obegränsad möjlighet att skaffa sig fördelar och att sko sig på
andras – de svagas och fattigas – bekostnad. Barmhärtighet är i detta sam-
hälle en farlig svaghet och begrepp som »visdom, förlåtelse, fördömelse» är
tomma (s. ). Att ge bort har blivit fult – om man inte får mångdubbelt
igen, förstås (s. ). Avstår gör man bara från det man berövas med våld (s.
). Humanismen har blivit oviktig och skönlitteraturen något skamligt
(s. ). Det är ingen vacker samhällsbild Delblanc här målar. Så här säger
Marias/Lenas ekonomiska rådgivare:

/.../ jag har en intrikat skatteplanering. Det är så man blir iakttagen och
ogillad av de makthavande, de vill inte bli lurade på pengar. Rätt, lag och
ordning är det inte fråga om, de lever och verkar i en värderelativism lika
upprutten som gammal ost. Om medborgare plundrar varandra och dödar
varandra, med droger exempelvis, det betyder mindre för staten, och vår
trötta och resonabla polismakt mödar sig inte med sånt. Rätten är identisk
med samhällsnyttan numera, med makten, för att tala klarspråk. Men makt
är också pengar, och vår makthavande maffia vill ha mycket pengar, på den
punkten åtminstone är lag och ordning av största betydelse. Men rovfåglar
och gamar av vårt parasitära släkte har väl inte någon anledning att ropa på
tio Guds bud eller eviga värden? Att skälla sådant för metafysik är lön-
samt... Men jag pratar. Nu hoppas jag du ursäktar, Anders Wall har väntat
länge nog. (s. -)

Den gamla gudstron har alltså tjänat ut i detta samhälle, men tydligen står
människans andliga längtan kvar. Hon blir nu istället vidskeplig och ’ny-
andlig’, vänder sig till shamaner och undergörare eller möjligen till vanliga
läkare i sin dröm om evig ungdom och skönhet (s. ). Den triviallitterära
diskursen bearbetar, skulle man kunna säga, människan i ett sekulariserat
samhälle, medan den skräckromantiska – i anslutning till Goethes Faust –
tar upp den andliga längtan som trots allt tycks finnas hos denna människa.

Tematiken rör alltså sekulariseringen, människan »utan Gud, utan my-
ter, utan lydnad». Texten handlar om ett paradigmskifte. Ett mänskligt
och samhälleligt vara med Gud, tro och lydnad avlöses av ett utan. Vilket är
bättre? Ett tragiskt och omöjligt val skall, enligt Delblanc själv, belysas.

Alternativen benämner han ’lydnad’ och ’frihet’.

 Att synen på det sekulariserade samhället genom hela författarskapet är lika mörk vi-
sar Ahlbom i monografin, s. -.
 I Julaftonsunderstreckaren, Svenska Dagbladet ... Se även Livets ax s. , -
.





Paradigm ett

Det första – och i och med sekulariseringen övergivna – paradigmet är då
lagens, gudsauktoritetens och lydnadens (s. , , , , , , - etc.).
Eftersom berättelsen börjar med att guden just dött skildras detta paradigm
genomgående som något förgånget. Företrädare för detta paradigm är –
för Maria – förutom Justus även hennes far och svärfar. Fäderna lämnar ef-
ter sig en »gudomlig mask» som Justus anlägger, auktoritetens, rättvisans
och kraftens, lagens och ordningens mask (s. -, ). Det är dock en viss
skillnad mellan dessa auktoriteter. Fadern och svärfadern vågar hon knappt
se i ögonen, medan hon delar liv och säng med härskaren Justus (s. , ,
, ). Det handlar här om gudsbildens förändring över tid, hur stränghe-
ten har mildrats något och guden blivit helbrägdagörare mer än laggivare,
domare och religiös auktoritet (s. ). Det handlar dock endast om en grad-
skillnad eller en viss tyngdpunktsförskjutning: de stränga moraliska princi-
perna står kvar liksom skräcken och vördnaden (s. , , , ).

Dessa lagens företrädare har med sin stränga moral så präglat Marias liv
att hon inte ens i sin vildaste utlevelse glömmer eller undgår att träffas av
de ord som representerar den gångna tidens värdeskala: »lag och ordning,
ont och gott, synd och förlåtelse» (s. ). Det gamla paradigmet känne-
tecknas alltså av en tro på eviga värden och principer och av en ordning som
vill hålla människan inom de givna ramarna. Justus är både den som håller
ordning på tiden, så att den skall gå jämnt och rätt, och den som håller
ordning i naturen, så att det vilda och okontrollerbara inte skall ta över-
handen (s. , ). Han står därigenom också för den respektabilitet och den
oantastlighet som gör att människan kan vara genomskinlig: hon har ing-
enting att dölja, inget att skämmas för (s. ). Guden och hans lag är en
sporre i människans sida, som driver henne att arbeta och sträva mot ett
ideal som denne satt, mot en sträng rättfärdighet, principfasthet och oför-
vitlighet. Den får henne att kämpa med sig själv och vinna seger – åtmin-
stone på ytan och vad beträffar vandeln (s. , , , -, ).

Maria säger flera gånger att Justus’ blick är skarp (s. , , ). Denna
skarpa blick kopplas ihop med stränga, lagiska ord och skrämmer henne till
lydnad: »Hans skarpa blick, ett sporrhugg.» (s. ) Blicken förföljer henne
ännu efter att han är död (s. ). Denna blick som får även andra människor
att darra och underordna sig (s. , , ). Gudens morallag för med sig en
dom över dem som inte följer den. Maria tycker inte om att höra kyrk-





klockor eftersom dessa påminner henne om kopplingen mellan lagen och
domen. Hon vill inte bli påmind om att hennes handlingar kan få en på-
följd (s. ). Det finns dock, paradoxalt nog, också en nåd och en förlåtelse
för synd, men en nåd som människan upplever som förnedrande. Om hon
kryper i stoftet och förödmjukar sig kan möjligen udda bli jämt, men
denna seger måste hon uppleva som ett nederlag (s. ). Att bli dömd och
att bli benådad är alltså lika nedsättande och förnedrande för människan.
Maria vill vara en person i sin egen rätt och sätta sina egna normer. Märk
också hur Maria upplever makens uteblivna reaktion på hennes snedsprång:
hon uppfattar det som ett bevis för sin egen värdelöshet i mannens ögon att
han varken hatar henne eller tycks vara svartsjuk (s. ). Å ena sidan är det
alltså fel att han reagerar, antingen det är med dom eller med förlåtelse,
men å andra sidan är det också fel att han inte reagerar på det hon gör. Här
är det igen mycket motsägelsefullt.

Maria benämner sin man »härskaren» eller »den mäktige» (s. , , ,
, , , , , ), själv är hon en »geisha», »slavinna» eller »piga» (s.
, , ). Deras relation tycks helt och hållet bygga på över- och underord-
ning (s. ). Den gudomliga auktoriteten befaller och människan har bara
att lyda. Hon har ingen rätt och ingen talan, får inte klaga och inte fråga (s.
). Ibland lyckas Maria genom knep få sin vilja igenom, men bara i obetyd-
liga frågor; i verkligheten är det ändå alltid Justus som råder (s. ). Maria
behöver inte heller informeras, inte göras delaktig, inte fatta några beslut,
utan tilldelas en passivt tjänande roll. Hon får inte veta vad de papper in-
nehåller som hon skriver på, får inga upplysningar om mannens forskning,
vet inget om hur han tjänar sina pengar, inget om hans planer på att sälja
deras gemensamma hus (s. , , -, -, ). Det är alltså en fullstän-
digt blind lydnad som krävs av henne. Trädgården vill Justus också sköta
själv och förvärvsarbeta får Maria inte. Hon skall vara den tjänande hust-
run, alltid till hands, mannens uppasserska och den perfekta värdinnan (s.
, , , , ). Det tycks alltså handla om en mer eller mindre fullständig
självutplåning. Maria skall inte ha något eget jag, utan bara vara mannens
spegelbild (s. , ). Människan skall hålla sig på sin plats, visa guden vörd-
nad och får absolut inte skoja med denna upphöjda varelse eller säga något
ont om den helige (s. , ). Justus däremot kan nedlåtande skämta om
Marias göranden och låtanden, eftersom han själv är perfekt (s. , , ).
Han har alltid rätt och hon har alltid fel (s. , ). All denna lydnad och
självutplåning, allt detta rollspel och undertryckande av det egna jaget gör





människan skuggväxt och dåligt rustad för livet (s. ). Såväl Erik som Ger-
trud tycks bli svaga och odugliga av att bara vara fadern till lags och aldrig
ifrågasätta (s. , -, ). Maria, som härbärgerar så mycket olydnad
och upproriskhet inom sig, tycks något bättre rustad att stå på egna ben,
men hennes uppror tycks bara leda till en ny typ av fångenskap.

Distansen mellan härskare och behärskad är stor; ingen egentlig gemen-
skap eller kontakt är möjlig. Maria känner sig mycket ensam: »Justus var
inget sällskap, han var en härskare.» (s. ) Hon upplever sin man som käns-
lokall och likgiltig; hans ansikte är slutet och han är inte nämnvärt intres-
serad av hennes åsikter och förehavanden (s. , , ). Han är tyst och
förtegen om sitt, visar inga svagheter och ingen förtrolighet (s. -). Det
sexuella samlivet tycks för makens del endast vara till för att tillfredsställa
fysiska behov, och för Marias för att få känna en stunds makt över mannen.
Kontaktlösheten beror också av att det enda som tycks ha betydelse är den
yttre vandeln. En prydlig och respektabel yta är det viktiga. Det handlar om
en gärningarnas rättfärdighet medan människans ’hjärta’, hennes känslor
och inre värld, är ointressanta. Huvudsaken är att hon håller masken och
spelar sin inlärda roll väl. Vad hon däremot aldrig får göra är att tala om
hur det verkligen är (s. , , , , , ): »/.../ tvätta händer, borsta tän-
der, läsa läxan, tala aldrig sant, som en snäll och präktig tös» (s. ). Behöver
man kräkas måste man göra det tyst för att inte störa härskarna (s. ). Ma-
rias reaktion efter makens död blir en önskan att slippa maskera sig, att få
vara den hon verkligen är (s. ).

Ytterligare ett hinder för kontakt mellan Gud och människa är den
förstnämndes perfektion (s. ): » /.../ aldrig gjorde han fel, kunde allt,
visste allt /.../» (s. ). Han har inga svagheter, inga brister och behöver följ-
aktligen inte människan egentligen (s. , ). Maria upplever sig kränkt
av att mannen aldrig anförtror sig åt henne och inte beror av henne. Det är
av denna anledning hon vill skriva sin hämndroman (s. ). Heligheten
skulle behöva tas ner på jorden och göras mänsklig för att bli uthärdlig (s.
). Människan kan inte annat än hata denne orubblige och oåtkomlige
gud. Den hon skulle kunna älska måste också kunna visa svaghet (s. ). Så
är det ju, som vi sett, också i sviten, där den enda gud som förmår väcka
sympati och ge genklang är den lidande och ångestfyllde, som till fullo de-
lar människans villkor.

 Men det första paradigmets gud är alltså en stark och auktoritär gud;
paradigm ett är ett maktens paradigm och ett manligt paradigm. Delblanc





säger ju i sin julaftonsunderstreckare att här är inte fråga om relationen
mellan man och kvinna, men tydligt är att balansen mellan en manlig och
en kvinnlig princip engagerar författaren också i denna text. Det hand-
lar då om att trosuppfattningen i allt väsentligt är bestämd av män och att
männen är auktoriteterna i kyrka och samhälle.

Som Maria uppfattar det präglas det första paradigmet också av ett för-
akt för det kroppsliga och det materiella. Kroppen är syndig. Modern, som
bejakar sina kroppsliga behov, måste skäras bort, förnekas, förtigas (s. , ,
). Man skall inte samla sig skatter på jorden där »mott och mal förtär och
tjuvar bryter sig in och stjäl» (s. ) Konst skall betraktas som ett andligt
värde och inte som ett investeringsobjekt (s. ). Motsägande blir då att Jus-
tus lägger ned så mycken omsorg på att inreda sitt hem och så mycket tid
och ansträngning på att odla och tukta sin trädgård. Dessutom har han
också ett fysiskt behov av sin kvinna. Denna typ av motsägelser är inte ovan-
liga och visar tydligt på att änkans framställning av det första paradigmet
inte är auktoriserad utan subjektiv. Det är Marias egen bild av livet med
maken, men det är knappast narrativa fakta.

Maria – människan – upplever ett liv i enlighet med det första paradig-
met som ett förtryckets, fångenskapens och förnedringens liv (s. , , ,
, , ). Hon blir en ögontjänare som lyder och kryper när maken är
närvarande men gör uppror när han är frånvarande och dessutom ruvar på
sin hämnd. Hat tycks bli den dominerande känslan inför detta paradigms
företrädare (s. , ). En reaktion framstår som sund. Maria har rätt i att
det är förnedrande att leva som hon och Kerstin gjort, i förljugenhet, roll-
spel och slaveri. Kerstins reaktion och frigörelse framstår också till en början
som en god frigörelse, en rörelse från maskspel mot naturlighet, från ett
orättfärdigt förtryck mot en frisk och modig självkänsla (s. -). Och
Delblanc tolkar i julaftonsunderstreckaren sin egen text och säger: »Att fa-
derns och makens moraliska ordning kan upplevas som ett olidligt och auk-
toritärt tryck av Maria Spore är uppenbart /.../ Till ordningens tragedi hör

 För detta se till exempel Jerusalems natt s. - där följande citat ur det apokryfiska
Thomasevangeliet läggs i Jesu mun: »När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det
manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt, och det kvinn-
liga inte är kvinnligt, då skall ni gå in i Guds rike.» Se även Ahlbom , s. -, -
och Ahlbom , s. -.
 Matt. : .





/.../ att den så lätt blir fängelse, slavskepp, läger». Människan måste alltså
reagera och söka ett bättre alternativ.

Nu måste vi dock komma ihåg att detta endast är den bild av det första
paradigmet som Maria själv förmedlar och vill hålla fast vid, men att åtskil-
liga indicier tyder på att hon kan ha fel och att hon till och med ljuger – för
sig själv? Kanske är detta en bild som hon själv måste försöka tro på för att
ursäkta sitt handlande, en bild hon kunnat välja genom att förtränga allt
som inte passar in i den. Men hon försäger sig och det blir uppenbart att det
kan finnas andra sätt att se på det första paradigmet. Som vi sett ovan
vinner änkan inte någon auktorisationskraft utan undergräver den
tvärtom mer och mer. Det finns ju också tillfällen då Maria tycks längta
tillbaka till tiden då maken levde, tillbaka till tryggheten under det första
paradigmet, till den ansvarslöshet som det innebär att blint och passivt lyda,
till lagens förmåga att kuva andras ondska och orättfärdighet (s. , -,
). Lagens och lydnadens paradigm är också en sporre till ett respektabelt
och ansvarsfullt uppträdande (det är motsägelsefullt), en kraft som genom
stränga principer håller det destruktiva inom människan i schack och ger
upphov till en värdig livshållning (s. , , , ). Såväl Maria som Sha-
mani undrar om människan verkligen klarar att leva utan en lag, en rätt
och en ordning (s. , ).

Men Justus dör. Det första paradigmets undergång förebådas av det fak-
tum att Justus’ vackra, tuktade trädgård var anlagd på dy, underminerad (s.
-). Han brottas också förgäves med en jättes kranium i trädgården, en
gråvit sten han inte förmår rubba. Detta kan läsas som att han trots allt inte
har fullständig kontroll. I själva grunden finns ett latent hot mot hans
ordning. Människan kan i längden inte leva som omyndig, säger sekularise-
ringsteologin; sekulariseringen är en naturlig följd av den kristna tron. La-
gens och lydnadens paradigm måste i graven. Olika slags stenar
förekommer i romanen som symboler för olika livsstilar, men den enda sten
som symboliserar det första paradigmet är en gravsten – och den står inte att
finna! Maria/Lena får mot slutet av boken rådet av sin mor att söka sina
gravar och hon försöker men hon finner dem inte (s. ). Det går alltså
ingen väg tillbaka. Första paradigmet är inte längre en reell möjlighet för
den myndigblivna människan. Lagens stränge, auktoritäre Gud är död och
hon måste finna ett annat paradigm för sitt liv.





Paradigm två

Valet skulle alltså, enligt vad Delblanc säger i understreckaren, stå mellan
lydnad och frihet. I så fall skulle paradigm två vara frihetens paradigm. Så
tänker också Maria: »Jag är änka. Jag är fri.» (s. , även s. , , ,  etc.)
Men det är gott om tillfällen då hon undrar vad denna frihet egentligen är
värd och om den inte djupast sett innebär en ny bundenhet (se till exempel
s. , , , , ). Sekulariseringen har alltså medfört även en sekula-
rism som inte enbart tycks vara av godo. Vad kännetecknar då detta sekula-
rismens paradigm?

Centralt är förstås avsaknaden av och avståndstagandet från allt som ka-
raktäriserade det första paradigmet. Gudstro, teologi och metafysik är för-
aktligt och konsten och litteraturen har förvisats till källarvåningen eller
blivit enbart investeringsobjekt (s. , , -, , ). »Eviga värden»
har ersatts av mer kortlivade: »Ung, vacker, rik, de stora orden i vår tid, vårt
språk.» (s. ) De gamla principerna och auktoriteterna har förkastats.
Människan kan göra som hon vill – förutsatt att hon lyckas skaffa sig en
maktposition och att hon håller sig väl med andra makthavare. Allt det
som hållits i schack av lagen och dess företrädare har hon nu möjlighet att
ge fritt utlopp: habegäret, längtan efter sexuell utlevelse, maktbegäret,
hänsynslösheten. Det visar sig dock att det är en »frihet» endast för några
få, en frihet att hänsynslöst häva sig upp på alla andras bekostnad. Så ser
ju ’verkligheten’ ut också i FLN-genrens värld. Märk att det är först när
änkan, tack vare drogen, med hull och hår kan träda in i paradigm tvås
värld – om det nu är i fantasin eller i ’verkligheten’ – som texten börjar
uppvisa drag från FLN-genren.

Denna genre kännetecknas ju också av sexuell utlevelse, om än icke, som
vi sett, av njutning. Detta är också ett tema i romanen, det dionysiska te-
mat. Detta får bland annat en symbol i de röda stenar Maria plockat på
Öland, där hon också stöter ihop med det dionysiska i form av våldtäkts-
mannen i Musse Pigg-mask (s. ). En röd sten räcks henne också av Sha-
mani:

Han lade en röd sten i min hand.
   – Väcker den några minnen?

 För Delblancs kulturkritik se Ahlbom , s. -.





   – Jag minns en ö.
   – Ja. Och ett sätt att leva. Men hur förena det med tidens gång och krop-
pens förfall? Förlåt, ni är fortfarande en charmerande dam, men likafullt...
(s. )

Shamani antyder alltså att den dionysiska livsstilen kräver ungdom och
skönhet; den är inte för vem som helst. Skall hon kunna leva ett FLN-liv
måste hon i allt bli lik FLN-hjältinnorna. Rik är hon redan, hat och
hämndlystnad har hon i övermått och en väldig styrka, tycks det. Det enda
som fattas är alltså ungdom och skönhet. Shamani ger Maria medlet att
uppnå detta åtråvärda och öppnar så dörren till paradigm två. Den diony-
siska livsstilen får också en symbol i det obscena halsband Maria/Lena vid ett
flertal tillfällen bär – »små manslemmar i halvädelsten» (s. ). Detta
halsband benämnes »libanesens» (s. ). Denne libanes – inackorderad hos
Justus och Maria – misstänktes för mord i Knivsta. Mördad i Knivsta blev ju
också Lena Lewin, kvinnan vars identitet Maria övertar sedan hon använt
sig av föryngringsdrogen. Vi ser alltså att paradigmet står för ett hänsynslöst
och själviskt utnyttjande – ända till döds. Även om änkan eggas av
våldtäktsmannen och den kättjefulle prästen, även om hon många gånger
– och framför allt medan hon fortfarande förtrycks under det första para-
digmet – tycks fixerad vid sexualitet, finns det, som i FLN-romanerna, föga
av njutning i den sexualitet som beskrivs. Sexualitet tycks för änkan fram-
för allt handla om makt, den är till för att kuva en härskare (s. -, , ,
, , ). Maria/Lena använder sin egen och Lisas sexualitet för att
skaffa sig ännu större rikedomar och för att få makten över stora företag.
Hon använder den också för att hämnas. I relationen till Lisa ser hon själv
likheter med hur Justus kuvade och använde henne själv (s. , , -
, ). De enda gånger då Maria tycks njuta av sexualitet har den inces-
tuösa inslag, som relationen till halvsystern, i slutscenens samlag med Erik
och i kärleksaffären med Bobby, om vilken hon säger: »Så ung, han kunde
ha varit min son.» (s. ). Ett flertal gånger nämner hon också sin son
ganska omotiverat just i sammanhang där det annars handlar om sexualitet
(s. , ). När hon väntar på samtal från sonen tycker hon själv att hon er-
inrar om en förälskad tonårsflicka (s. ). Också de återkommande påstå-
endena om att grannkvinnan Birgitta vill ha Erik skulle kunna var ett





kamouflage för hennes egen incestuösa böjelse. Birgitta framstår ju som
ett alter ego när Maria bränner henne för att kroppen skall tas för hennes
egen. Det verkar ju annars litet märkligt att ingen skulle fråga vad det bli-
vit av Birgitta och att alla skulle ta för givet att kroppen var Marias och inte
Birgittas.

I änkans nya värld ser det ut som om Adler skulle ha mer rätt än Freud:
viljan till makt är betydligt starkare än viljan till lust. Maria, som tidigare
varit så sexuellt fixerad, avböjer alla inviter sedan hon blivit Lena Lewin. I
’frihetens’ rike blir inte ens den kroppsliga njutningen möjlig om den inte
bygger på total övermakt. Högsta vällust är att smeka sig själv. Det är mak-
ten som är det intressanta och inte njutningen (s. -, ). Inte bara
sexualdriften är underställd maktdriften utan också habegäret. Enda syftet
med att förvärva mer pengar är att få mer makt. Lyxmaten nämns i förbi-
gående, likaså smycken och pälsar (s. , , , ). Sina fina möbler
slänger Maria på soptippen (s. ). Ingenting har någon förmåga att i sig
självt ge njutning och glädje, utan värdet ligger endast i användbarheten
för makt- och hämndsyften (s. ). Detsamma gäller ungdomen och skön-
heten (s. ). Människan som tidigare fått mening i sitt liv genom att un-
derordna sig Gud (s. ), vill nu vara allra överst, utan någon som styr över
henne och också utan någon annan som är fri och självständig. Anled-
ningen att Lena måste döda Lisa är att hon inser att den makt hon har över
henne endast är relativ och tillfällig; vinkar hallicken med ett lillfinger
kommer Lisa genast att springa sin väg och »den som är fri måste vi döda»
(s. ). Människans ’frihet’ innebär alltså att hon blir var annan människas
varg. Den gudscentrerade människan avlöses av en fullständigt egocentre-
rad. Paradigm två innebär att det bara finns en enda människa i världen: Jag
själv. Att behöva någon är förnedring och svaghet, en orimlighet »som
rudiment av fötter i ormens skelett». Barmhärtighet är en livsfarlig svag-
het. Inte ens de egna barnen och barnbarnen får betyda något. Maria verkar
gå över lik utan att blinka, till och med sin systers och mors. I sitt stora tal

 Delblanc talar i Gröna vintern om incesttabut som »det grundläggande tabu som ska-
par en samhällsordning». Han säger också att kvinnan hos Strindberg står för hotet mot
ordningen »eftersom hon ytterst är Modern som åtrår en onaturlig beblandelse». Del-
blanc, Gröna vintern, s. .
 Se även vad som sagts ovan om den märkvärdiga berättartekniken, där jagberättaren i
grund och botten endast tycks berätta för sig själv och där åhöraren/läsaren förvandlas till
tjuvlyssnare.





om ändens tid säger Jesus att kärleken hos de flesta kommer att kallna
när laglösheten ökar och detta är precis vad som händer i boken. All hänsyn,
barmhärtighet och omsorg försvinner där paradigm två regerar.

Följden av människans frigörelse ur förtrycket blir alltså ett nytt för-
tryck: de starkas och mäktigas förtryck av de svaga och fattiga. Frågan är
också om den makt Maria uppnår är en verklig makt eller om hon nu i
själva verket styrs av andra krafter, egna destruktiva drifter, ’arvsynden’ – el-
ler kanske rentav av en annan potentat: »Nå, jag önskar det fanns en sådan
potentat, det skulle ge en viss mening...», säger Peter Krüger när Ma-
ria/Lena ber Fan ta honom (s. ).

Vart leder paradigm två?

Mycket i Änkan pekar mot Bibelns apokalyptiska texter. Bilden av sam-
hället och av den sekulariserade människan är inte bara hämtad från samti-
den – åttitalets börsklippande finansvalpar – och från tidens triviallitteratur
– egocentrerade och hämndlystna tantsnuskhjältinnor – utan också från
Bibeln:

Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty
människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga,
smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa
mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga
mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola
älska vällust mer än Gud. /---/ Men onda människor och bedragare skola gå
allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

 Också Jesus talar, som vi sett, om en tilltagande laglöshet i de yttersta da-
garna och Paulus om en »Laglöshetens människa» som skall träda fram:
»vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas
heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara

 Matt. : .
 Särskilt Johannes Uppenbarelse, men också Daniels boks profetior om ändens tid, Jesu
stora tal i Matteus  och Paulus undervisning om de sista dagarna i andra Tessalo-
nikerbrevet och andra brevet till Timoteus.
  Tim. : -, .





Gud». Denna »Laglöshetens människa» är densamme som på annat håll
benämnes Antikrist eller Vilddjuret. Guds änka i romanen har onekligen
många drag som för tankarna åt detta håll. Bibeln talar också om många
’små’ antikrister, och romanens änka är väl mer av en liten antikrist eller
en människa som antar antikristliga drag. Framför allt är hon ju, som vi
sett, en Envar. Men allteftersom laglösheten breder ut sig blir vilddjursdra-
gen hos denna sekulariserade människa mer och mer framträdande. Den
innersta strävan tycks gälla den absoluta makten: helst ville hon egentligen
kuva härskaren själv (s. , , ) – alltså själv bli allsmäktig, själv gud (s.
, -). Just detta är ju också, enligt den bibliska myten, människans
frestelse i lustgården. Ormen säger åt henne att roffa åt sig, att plocka till
sig av frukten och äta och då skall hon »bli som Gud». När den första
människan väljer att äta och när Maria väljer att dricka sker detta för att
»bli som Gud». Men ormen ljuger. När människan äter blir hon istället en
o-människa, ett vilddjur. Marias ekonomiske rådgivare Peter Krüger kallar
sig och sina likar för »rovfåglar» eller »gamar» (s. ). I Marias historiska
novell säger Johannes Döparen: »En tro måste människan givas och en lag
att leva efter, annars blir hon ett rovdjur eller ett svin.» (s. ) Detta går ju
i linje med bokens motto och abbé Marcellos syn på trons, kyrkans och reli-
gionens roll. Här blir också likheten med Eremitkräftan framträdande: Den
Vita Stadens människor visar sig under den sköna ytan vara rasande rovdjur,
som med tänderna sliter en föreläsare, vars budskap de inte står ut med, i
stycken och vältrar sig i sado-masochistiska orgier på botten av bastubrun-
nen. Det är dessa upplevelser som får Axel att fly för sitt liv tillbaka till
fånglägret och kyssa dess galler. Lagens fångläger tycks honom ett paradis
jämfört med laglöshetens vilddjursmentalitet. Laglöshetens människa är i
Bibeln djävulens hantlangare på jorden: han »som efter Satans tillskyndelse
kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med
orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlo-

  Tess. : -.
  Joh. : , ; : ;  Joh. v. ; Upp. : ; ; ; : -.
  Joh. : .
  Mos. : -.
 Delblanc, Eremitkräftan s. -, -.
 Ibid. s. -, -.





rade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de
kunde bliva frälsta.»

Med Antikrist och det antikristliga förknippas också apokalypsens sköka,
om vilken änkan kanske erinrar ännu mer. Sexualfixeringen kan anföras
som bevis (s. , ,  etc.), det sexuella utlevandet, tendensen att driva andra
i fördärvet med hjälp av sin sexualitet, otroheten mot guden, som har sin
parallell i de gammaltestamentliga texter där Israel liknas vid en sköka och
en otrogen hustru eftersom hon övergivit sin tro på Jahvé. Men egentli-
gen är det först i slutscenen som Maria/Lena verkligen får apokalyptiska
drag: hon upplever en oerhörd vällust i samlaget med sonen, och efteråt,
när hon ammar honom till döds med sin giftiga bröstmjölk, erinrar hon
starkt om Uppenbarelsebokens babyloniska sköka. Änkans triumferande
slutrop, »/.../ jag ensam lever. Jag kommer att leva länge ännu» (s. ),
påminner inte så litet om den självsäkra och triumferande tonen i den bib-
liska skökans »Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och
aldrig skall jag veta av någon sorg.» Däri liknar de också varandra, att
båda har fel. Den bibliska texten handlar ju inte enbart om skökans stor-
hetstid, hennes prakt, glans, ära och makt, hur hon dricker oskyldigas blod
och hur jordens stormän har druckit sig druckna av hennes otukts vin och
»skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust», utan också om
hennes fall, hur hon skall bli dömd och uppbränd i eld:

/.../ de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta
hennes kött och bränna upp henne i eld.
/---/
Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hen-
nes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så
mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg
mån
I bereda henne /.../
/---/
Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

  Tess. : -. Se även Upp. : ; : .
 Upp. -. Se även till exempel Nahum .
 Jes. : ; Jer. : ; Jer. : -; Hes. ; Hes. .
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Om Shamani har rätt, vilket vi väl får förmoda eftersom det är han som gi-
vit henne drogen, skall ju också romanens änka vara räddningslöst förlorad
och fördömd om hon själv förbrukar allt pulvret. Här anknyter texten
också tydligt till Goethes Faust: »Att be det lyckliga ögonblicket att dröja
och stanna är att be om döden», säger Shamani och vad annat är det Ma-
ria/Lena gör i slutscenen. Hon säger att »det finns en vällust, som inte kan
betalas för dyrt» (s. ), vilket alltså innebär att betala för det sköna ögon-
blicket, det sköna nuet, med sitt eget eviga väl. Här går hon således, olikt
Faust, i djävulens fälla och är då hans för evighet – fördömd. Skökan inom
henne segrar alltså till sist över modern och hon nöjer sig med att »äta
stoft». Hon väljer att vara en Lewin istället för en Spor(r)e. Om namnet
Spor(r)e, som vi sett, explicit markeras som en benämning på den goda, ide-
alistiska strävan som ju i Goethes Faustdrama är människans adelsmärke, så
blir namnet Lewin till ett uttryck för ett bejakande av den onda livsvilja
som Schopenhauer talar om. Av dessa alternativ väljer romanens änka
det senare. Just detta är ju också Mefistofeles mål med Faust.

När den bibliska skökan döms är slutet nära, jordens undergång i
dånande eld. Det är inte utan att också romanen tycks peka på en sådan
följd av det samhälle som skapats. Detta går också i linje med Delblancs
egen läsning av sin roman i julaftonsunderstreckaren: »/.../ människan i
frihet tycks vilja driva sitt eget släkte till förintelse.» Marias mål är att
övervinna all mänsklig svaghet, men det tycks som om hon då övervinner
all mänsklighet över huvud taget. När hon ville bli fri, bli sin egen gud, blev
hon istället en djävul som bara förmår ge död – aldrig liv. Klockorna
stannar i Marias hus när lagens väktare inte längre håller ordning på dem
(s. -): »/.../ tiden är slut», tänker Maria (s. ) och Shamani uppmanar
henne att skriva litteratur och sända till honom »medan det ännu är tid»,
alltså innan hon kastat sig i armarna på döden och domen (s. ). Sedan fö-
ser han ut henne med ett »dra åt helvete nu!» (s. ). Shamani har velat en
annan väg för Maria. Men han ser vartåt det barkar hän och han låter

 Schopenhauer, Världen som vilja och föreställning, bok , §  s. -, §  s. -
, §  s. -. Se även Livets ax s.  och Slutord s. . Ahlbom behandlar Delblancs
relation till Schopenhauer i avhandlingen på s. - och i monografin på s. -.
 Upp. -; : -; : ;  Petr. : -.
 Svenska Dagbladet ...





henne gå dit hon själv valt att gå – till helvetet. I så fall tycks texten handla
om hur en omöjlig väg överges för en lika omöjlig.

Människan i paradigmskiftet

Som Maria i Samuelsviten lever änkan i en brytningstid (om det för Samu-
elsvitens Marias del handlar om en begynnande brytningstid, handlar det
för änkan om den fullbordade brytningen), en tid då ett paradigm just har
övergetts till förmån för ett annat. När hon väljer att ge sig drogen i våld
och byta identitet och, i än högre grad, när hon väljer att använda hela på-
sens innehåll för eget syfte, väljer hon sida: hon överger medvetet det gamla
paradigmet för det nya. Men detta val visar sig allt annat än oprob-
lematiskt. Medan hon ännu levde under det första paradigmets förtryck var
hennes enda åstundan att bli fri, men livet under ’frihetens’ eller laglöshe-
tens paradigm blir inte vad hon väntat och hoppats. Hon erfar en tristess, en
leda och en känsla av ensamhet som inte riktigt går ihop med det nya
synsättet. Hon ville vara sig själv nog, men upptäcker att hon inte till
hundra procent lyckats kväva medlidandet och inte heller sin kärleksläng-
tan. Hon gråter över sin dotter som hon krossat (s. -, ). Uppenbar-
ligen är kärleken till sonen inte heller enbart incestuös utan också en
barmhärtig moderskärlek och en längtan efter någon som skulle var en Vän
(s. , , , ). Dessutom visar sig det första paradigmet mer segt än
vad hon förutsett. Det ger sig inte godvilligt. Maria/Lena förundras över
att ord som »lag och ordning, ont och gott, synd och förlåtelse» ännu lever
kvar i hennes vokabulär och aktualiseras rätt vad det är, trots att de ju inte
längre borde betyda något för henne (s. -): »Detta besynnerliga ord
som inte vill försvinna ur mitt språk. Ond?» (s. ) Människan försöker
göra sig av med moralen, men den förföljer henne:

Jag flammade upp i en rodnad, och de två världsmännen bytte blickar av
samförstånd och förundran – vad var nu detta att skämmas för? En förmö-
gen kvinna som Lena Lewin lyder inga lagar och kan öppet visa upp sina fa-
voriter. De anade inte att en rest av Maria Spores moral hade fått mig att
rodna. (s. )





Ända till slutet bär änkan med sig moralbegreppen, trots att hon själv me-
nar att de förlorat sin betydelse. In i det sista tvekar hon om hon verkligen
fullständigt lyckats göra sig kvitt det gamla värdesystemet (s. ).

Inte heller gudstron och gudsrelationen kan hon någonsin släppa. Också
i detta liknar hon Samuelsvitens Maria Weber. Den grundläggande driv-
kraften bakom all hennes vilda jakt, hela hennes maktsträvan, tycks inte
vara någon annan än att triumfera över härskaren – men han är ju död!
»Jag blir aldrig fri», tänker hon (s. ) och så verkar det vara. Alla hon driver
i döden och trampar under fötterna är egentligen surrogat. I själva verket är
det Justus hon vill komma åt och krossa (s. ). Hon kan inte sluta tänka på
honom fast han skulle vara död och borta. Överallt tycker hon sig se hans
spöke och när hon till sist återskapat sitt forna hem går hon bara och väntar
på den döde (s. ). Var detta syftet med all hennes strävan? Och om nu li-
vet i enlighet med det första paradigmet endast innebar förtryck, varför har
hon då så svårt att helt lämna det? Detta är frågor som texten implicit stäl-
ler.

Det mål som människan, enligt det andra paradigmets logik, skulle
sträva efter, vore dels största möjliga njutning i utlevandet av alla sina
önskningar och drifter men också en avtrubbning av känslorna, ett övergi-
vande av all »svaghet» så att hon obekymrad kan klättra på andra. Medli-
dande, ömhet, moderskänslor och kärlek står i vägen för hennes klättrande
mot den absoluta maktens tinnar. Inte heller starka, okontrollerade hat-
och äckelkänslor ingår i idealet. Hämnd och självhävdelse skall ske kallt,
lugnt, »med stil»: »Är inte ondska och skönhet förenliga?» (s. ) Här
stämmer idealet inte bara med tantsnusklitteraturen utan också med ota-
liga TV-serier där mord görs till något estetiskt, blod långsamt flyter ut i en
vacker pöl och människor dör i ultrarapid till smäktande, klassisk musik el-
ler gråtande elgitarrer. Vi känner också igen den Vita Stadens folk i Ere-
mitkräftan. De bejakar inte bara sina drifter och strävar inte bara efter
högsta möjliga njutning utan är också märkvärdigt känslolösa. Gräl blossar
upp för att i nästa sekund vara glömda, en kvinna överger sin man för en
annan, glömmer bokstavligen hans namn och han reagerar inte. Deras
ögon är grunda. De är på en gång vilddjur med »ett friskt, vitt bett med
kraftiga hörntänder» och formlösa maneter, vilka inte reagerar ens om

 TV-serien Miami Vice är ett utmärkt exempel på denna estetik.





man sticker en nål i dem. Men romanens änka är ännu inte i ’Den Vita
Staden’ utan upplever om och om igen att paradigmskiftet inte ledde till
det ’idealiska’ känslotillståndet. Såväl hatkänslor så starka att de ger henne
astmatiska besvär, som ensamhetskänslor, leda, tristess, tomhetskänslor och
medlidande, ömhet, omsorg bryter sig fram i skilda situationer (s. , ,
, , , , -, -, -, , ). Hon undrar ibland om
detta beror av en instinkt, något medfött, som hos havssköldpaddorna, vil-
kas modersinstinkt bringar dem själva i yttersta fara och tillfogar dem svåra
lidanden (s. , -). Denna typ av svaghet vill änkan övervinna, men
hon lyckas alltså inte helt.

Människan tycks också, som vi sett, drabbas av en identitetskris i detta pa-
radigmskifte. Trött på att endast vara gudens spegelbild eller avbild längtar
hon efter att kasta masken och verkligen vara sig själv (s. , ): »jag och
bara jag» (s. ). Men när hon ville finna sitt eget jag, blir hon istället sig
själv nog, och anlägger dessutom en helt annan mask (se till exempel s.
); hon är spacklad, konstgjord, utklädd till finanslejoninna, med falsk
identitet, skapad av en magisk drog – helt och hållet en artefakt, något
gjort, en homunculus. Går hon alltså från en roll till en annan? Det
tycks så. Inte heller paradigm två tycks vara vägen till människans sanna
identitet.

Bokens motto, som återkommer flera gånger i själva romantexten, säger
ju också att människan inte kommer att stå ut med att leva utan Gud, utan
myter och utan lydnad, att hon då kommer att känna sig fullständigt rotlös
och uppgiven och vältra sig i laster och brott. Shamani säger: »Det är möj-
ligt att Justus företräder en rätt och en ordning som ni inte kan leva utan»
(s. ). Också Marias egna tankar går flera gånger i denna riktning:

I samma ögonblick hörde jag avlägset, flämtande, ljudet av domkyrkans
lillklocka, när den ringde till aftonsång, ett barndomsminne, kyrkan där-
hemma. Jag borde nog avstå ändå, försaka. Utan en ordning och en lag är
inte människolivet möjligt, må det sen vara en tvivelaktig lag och en anfäkt-

 Eremitkräftan, till exempel s. , , -, -, , -, -.
 Agrell visar på en liknande förvirring hos protagonisterna Hermann och Ermelinda i
Prästkappan. Se Agrell , s. .
 Denna homunculus är dock mycket olik såväl Fausts i sorgespelets andra del som Se-
bastian Verdéns i Delblancs egen Homunculus. Då dessa är rena och oskuldsfulla – som
människan före syndafallet – är Lena Lewin i sin destruktiva självhävdelse deras raka
motsats.





bar ordning. Pappa förtryckte mig, Justus stod för en fullkomlighet, som
inte behövde mig, ändå är vi kanske beroende av en ordning och en lag. (s.
)

En tro, en lag, en ordning måste finnas, sann eller falsk, likmycket. För att
människor ska kunna leva på jorden måste vi resignera och underkasta oss en
ordning, tro på en lag, som om den vore gudomligt orubblig. Bara så kan vi
leva. (s. )

Här liknar resonemanget Axels slutsatser i Eremitkräftan. Handlar livet då
om att välja mellan Skylla och Charybdis och är i så fall lagen och ord-
ningen det mindre onda? Likt Axel tycks Maria på väg att vända tillbaka,
men eftersom vi nu befinner oss i den sekulariserade tidsåldern finner hon
inte vägen. Paradigmskiftet är irreversibelt. Maria föreställer sig dessutom
flera gånger sin make som obducerad och styckad med hjälp av »knivar,
tänger och elektriska sågar» (s. , ). Han är inget annat än likdelar i en
plastsäck (s. ). Så grundligt har sekulariseringen gjort upp med den gamla
gudstron att den aldrig mer går att laga: »ingen människa står upp från de
döda, ingen» (s. ). Och när guden styckats känner sig också människan
»styckad, kluven, amputerad» (s. ). Varken tvång eller frihet är enkelt, sä-
ger Shamani (s. ). Det är ett »omöjligt val».

Den fria viljan och arvsynden

Den möjlighet som Shamanis drog öppnar, erinrar, som vi sett, inte så litet
om människans situation i Edens lustgård: hon får en farlig frestelse plan-
terad mitt för ögonen, samtidigt som hon uppmanas att avstå. Valet är i
Bibeln att äta eller inte äta. På samma sätt är valet för Maria att dricka eller
inte dricka. Denna frihet att själv bestämma sin väg upplever hon paradox-
alt nog som ett olidligt tvång (s. ). Valet pressar henne och hon undrar
hur fri hennes vilja egentligen är. Hade hon verkligen kunnat välja att
stanna kvar inom lagens och lydnadens råmärken? Hur stor makt har hon
med sig själv? Som hon själv framställer det är hon inte helt ansvarig för
sina handlingar. Hon säger »De orden kom att bestämma mig» (s. ) och
»Hatet hade bestämt mig» (s. ) och efteråt undrar hon: »Hur fri var min
vilja när jag valde igår?» (s. ). Det tycks också som att hon, när hon väl
slagit in på paradigm tvås väg, drivs vidare utan att riktigt förmå stanna till





och tänka efter. Även om hon tvekar ibland och undrar om hon borde re-
signera och sluta med drogen, verkar detta aldrig fullt allvarligt menat (s.
, , -, , -, , , , ). Här får vi dock inte
glömma att perspektivet hela tiden är hennes eget. Det kan vara så att hon i
själva verket inte vill byta väg och därför rationaliserar och säger sig att hon
inte förmår.

Romantexten ställer alltså en fråga om den fria eller trälbundna viljan,
där man kan ana augustinska och lutherska tankegångar. Texten ställer
sig dock varken på den ena eller den andra sidan i detta spörsmål. Som van-
ligt gestaltar Delblanc på ett påträngande sätt själva frågeställningarna
utan att komma med ett svar.

Frågan om arvsynden är förstås inte heller långt borta: Justus/Julius me-
nar, enligt Marias dagbok, att Marias modersmjölk är giftig och slutet, där
Maria ammar sin son till döds, verkar tala för att detta kan stämma (s. ,
). En nästan övertydlig bild för arvsynd: mänsklighetens modersmjölk
förgiftad! Marias mor – nymfomanen och periodsuparen (s. -) – tycks
också vara en representant för den nedärvda »Synden som triumferar över
den döda Dygden» (s. ). Maria visar sig också mer och mer som hennes
dubbelgångare och arvtagare. Fler och fler indicier tyder på att hon, redan
som Justus’ maka, levt ett liv likt moderns, i ’olydnad’, otrohet och sexuell
lössläppthet (se till exempel s. ). Varför har hon fått ett obscent halsband
av denne mordmisstänkte libanes och varför har hon det kvar (s. , , )?
Varför vågar hon inte låta dottern läsa brev och anteckningar (s. )? För
att de faktiskt skulle bekräfta dennas uppfattning om att modern levt ett
otuktigt liv (s. -, -) ? Hur kan hon veta att ’ängeln’ läser en
pornografisk tidskrift när hon inte har sina glasögon på (s. )? Etc. »Är jag
delaktig i mammas skuld?» frågar hon sig (s. ).

Även det sista avsnittet ur Marias dagbok anspelar tydligt på frågan om
syndafallet, arvsynden och den trälbundna viljan (s. -). Ma-
ria/jagberättaren säger att hon tror hon skall dö när hon, i och med den
första menstruationen, finner att hon ärvt sin mors kvinnlighet – vilken
hon förknippar med upproriskhet och synd. Detta sammanhang alluderar

 Se även Agrells båda understreckare, där hon på ett mycket klargörande sätt frilägger
just temat den fria kontra den trälbundna viljan i romanen. Angående debatten mellan
Augustinus och Pelagius respektive den mellan Erasmus och Luther se till exempel
Hägglund , s. -, -.





på orden i Första Moseboken: »men av kunskapens träd på gott och ont
skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö», liksom i än
högre grad på Romarbrevet – så aktuellt för såväl Augustinus som Luther. I
det sistnämnda är ju tanken på arvsynden mycket tydlig. Vi läser där att det
var genom en enda människa som såväl synden som döden kom in i världen,
att »döden på grund av en endas fall kom till konungavälde» och att
»genom en enda människas olydnad de många fingo stå såsom syndare».

Det är alltså centrala teologiska spörsmål som behandlas i denna ’skandal-
roman’!

När Maria säger att hon inte vill gå i moderns fotspår svarar mamman:
»Det är inte viljan det kommer an på.» (s. ) Här tycks det alltså som Ma-
rias mor ställer sig på den augustinsk-lutherska sidan. Synden går i arv och
människans vilja är i och med syndafallet ofri. För Luther gäller detta ju
dock endast i frågan om frälsningen: när det gäller jordiska ting har männi-
skan en fri vilja – i viss begränsad utsträckning – men är fullständigt oför-
mögen att på något sätt medverka till sin egen frälsning. Romantexten
tycks gå ett steg längre och ställa frågan om människan över huvud taget
förmår bestämma sig för att göra det goda – om hon inte är piskad till det
av en sträng och lagisk auktoritet. Måste sekulariseringens fria val av nöd-
vändighet innebära att människan korrumperas och går mot sitt fördärv?
Måste sekulariseringens myndigblivande följas av sekularism? Detta är en
av textens mest centrala frågeställningar – kanske den mest centrala. Mot-
tots abbé Marcello menar ju, liksom novellens Johannes Döparen, att män-
niskan inte kan bära friheten (s. , -). Hon måste ges en fast
auktoritet att underordna sig för att inte, till sin egen och andras olycka,
vältra sig i laster och brott.

Men om nu människan är ’syndig’ av arv, kan hon då sägas ha ett ansvar?
Hur ser i så fall det ansvaret ut? Och om Gud visste att människan skulle
falla, varför ställde han henne då inför ett sådant val? Texten rör här vid

  Mos. : .
 Rom. : , , .
 Luther , till exempel s. , , , , -, -, , -. Se även
Hägglund , s. -, -.
 Luther , s. , . Hägglund , s. -, -.





den svåra teologiska tvistefrågan om predestinationen. I denna fråga får
ju Luther själv det så svårt att han måste ta sin tillflykt till ett deus abscondi-
tus-resonemang: Vi förstår det inte nu, men i evighetens ljus skall det fram-
stå som både rättvist och kärleksfullt att Gud i sin outgrundliga nåd frälser
somliga och förhärdar somliga och låter dem gå i förtappelsen. Vi skall
givetvis inte här gå in i den debatten utan endast söka utröna hur Änkan
ställer sig i dessa frågor. I förlängningen aktualiserar de ju också teodicépro-
blemet: Är det verkligen möjligt att fortsätta att tro på en allsmäktig och
god gud, en som styr allt, har förutsett och förutbestämt allting och som
har allt i sin hand, inför allt lidande och all ondska i världen? Det proble-
met får, här som i Samuelsviten, sin konkreta gestaltning genom ett litet
barns död. Sonens död och makens roll i samband med den blir kanske för
Maria den allra största anledningen till att hon vänder sig bort från ma-
ken/guden (s. , , ). Men om vi skärskådar änkans bearbetning av
sitt barns död, i dagboken, i novellen och i berättartexten, ser vi att makens
agerande finns i tre olika versioner: antingen har han inte förmått göra
något för barnet eller så har han inte velat eller så – och det är denna ver-
sion Maria väljer att hålla fast vid – har han aktivt medverkat till pojkens
död och bär alltså ansvaret för denna (s. , , , -). Teodicépro-
blemet är huvudanledningen till människans hämndbegär gentemot gu-
den (s. ). Hon uppfattar honom, på grund av detta, som en ond gud, en
mördargud. En ond gud kan hon inte underordna sig, utan mot honom
måste hon göra uppror. Så ser vi att teodicéproblemet också i Änkan är av
central betydelse.

Marias tankar om lagens och ordningens nödvändighet (s. , )
skulle kunna tyda på att Änkan lutar åt samma håll som Eremitkräftan, att
människan tydligen måste vara kringgärdad av lagens staket för att inte bli
så destruktiv att hon slutligen fördärvar också sig själv: bortom såväl lust-
principen som viljan till makt finns alltså dödsdriften och, som Freud säger,
står i så fall också lustprincipen i dödsdriftens tjänst. Detta går ju också
helt i linje med bokens motto och abbé Marcellos syn i Speranza. Om då

 Att frågorna om arvsynd och determination är återkommande i det delblancska för-
fattarskapet har Ahlbom uppmärksammat, till exempel i Ahlbom , s. , , Ahl-
bom , s. .
 Se Hägglund , s. -, Luther , s. , , , , -, , .
 Se Sigmund Freud, Bortom lustprincipen, Stockholm , s. -, -.





lagens och lydnadens paradigm är och måste vara övergivet, innebär då det
att vägen till Harmageddon är utstakad och att människan som en uppvri-
den docka går rakt mot avgrunden? Så tycks Johannes Döparen i Marias
novell mena, men både novellens Jesus och huvudtextens Shamani tycks
envist stå fast vid frihetens alternativ. Den väg dessa rekommenderar är
dock inte den lössläppta vilddjursmentaliteten. De står som portalfigurer
för vad som skulle kunna vara – eller åtminstone bli – ett tredje paradigm,
ett ännu oprövat, utom av några få. På detta sätt korsas änkans och Marcel-
los två perspektiv på ’det omöjliga valet’ av ytterligare ett, vilket resulterar i
en fråga om vilket synsätt som egentligen är riktigt och vilken väg som
egentligen vore bäst, för individen och för det västerländska, nu sekularise-
rade samhället. Har änkan rätt eller har abbén rätt eller skulle Shamani och
Jesus kunna visa på ett tredje sätt att se på människans vilja och förmåga?  

Både Shamani och Jesus håller fast vid människans ansvarighet också när
det gäller livsavgörande val. Om dessa har rätt är människan verkligen
fri, dömd till frihet, dömd till ansvarighet (s. ). I så fall ljuger änkan
för sig själv och befinner sig i ond tro (mauvaise foi), när hon menar att

 Dessa verkar luta mer åt Erasmus’ än åt Luthers alternativ i striden om liber eller servo
arbitrio, mer åt semipelagianismen än åt Augustinus viljefördärv. Se Hägglund , s.
-.
 Se Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris , s. -. Särskilt s. : »je suis
condamné à être libre», »nous ne sommes pas libres de cesser d’être libres.» Se även Agrell
, s. .
 Den onda tron behandlas av Sartre i L’être et le néant, s. -, i den svenska översätt-
ningen, Varat och intet, Göteborg , s. -. Se till exempel den svenska texten s. -
: »/.../ den onda tron kommer inte utifrån in i den mänskliga verkligheten. Ingen
drabbas av ond tro, ingen smittas av den, den är inget tillstånd. Utan medvetandet tillför
sig självt ond tro. Det krävs en första avsikt och ett projekt av ond tro; detta projekt för-
utsätter att den onda tron uppfattas såsom sådan, samt en prereflexiv förståelse av att
medvetandet sätter sig självt i verket såsom ond tro.
     Härav följer i första hand att den man ljuger för och den som ljuger är en och samma
person, vilket innebär att jag, i egenskap av bedragare, måste känna till den sanning som
är maskerad för mig i den mån jag är bedragen. Men jag måste till på köpet veta om just
den sanningen för att därmed desto omsorgsfullare kunna dölja den för mig själv – och
detta inte i två åtskilda tidsmoment, vilket till nöds skulle göra det möjligt att återupp-
rätta ett sken av dualitet – utan i den enhetliga strukturen av ett och samma projekt.»
Detta citat återfinns i det franska originalet på s. -. I essän över de Sades estetik,
»Sade och frihetens tragedi», analyserar Delblanc några av dennes romangestalter och
menar dem vara »praktexempel på ‘mauvaise foi’», s. . Om Hermanns i Prästkappan
onda tro se Agrell , till exempel s. -. Om ond tro hos Delblanc se även noterna
till densamma s. -, särskilt not  och , s. -. Se även Delblanc, »Hercules
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hon inte är ansvarig för sitt avgörande val. Det tycks ändå som att ju längre
hon går på den väg hon valt, desto svårare är det att vika av. Här får vi
dock jämföra med den centrala intertexten Goethes Faust. Likheterna mel-
lan de båda texternas tematik är ju slående: Shamani använder Faust för att
klargöra arten av det val han ställer Maria inför. Hon får, liksom Faust, en
föryngringsdryck. Båda blir också just trettio år yngre (s. ) och båda
driver sedan varsin ung flicka, som de har som älskarinna, i döden – Gret-
chen, Lisa. Tematiken rör i båda texterna frågan om hur människan bäst
skall leva i världen: valet mellan att aldrig sluta sträva uppåt mot det ideala,
eller att nöja sig med att äta stoft, att njuta så av det timliga att man ber det
sköna ögonblicket dröja. Kan människan, när hon faktiskt får frihet att
välja, ändå avstå från egennyttan till förmån för något högre, eller är hon,
av en eller annan anledning, så defekt att hon måste gå mot sin undergång?
Mefistofeles menar ju, i slutet av Faustdramats andra del, att han faktiskt
lyckats med att få Faust helt över på sin sida. Men det visar sig att han har
fel och Faust blir frälst. Vad är det då som frälsar Faust? Som jag läser
dramats slut, är det kanske tre faktorer: för det första att han faktiskt trots
allt aldrig har slutat att sträva mot det ideala, för det andra den ’om-
vändelse’ där han avsäger sig magin och Mefistofeles mentorskap och för
det tredje den mystiska urkraft som benämns det »evigt-kvinnliga». Han
har låtit sig påverkas av en god livskraft som representeras av Gretchen och
de kvinnliga gudomligheter som framför allt är mödrar och är en del av
den livsalstrande urkraften. Denna kvinnligt-moderliga kraft finns också
som ett återkommande tema i Änkan, som en ständig påminnelse till Ma-
ria om något livsviktigt som hon valt att lämna bakom sig, men som hon

magnanimus», s. , där han resonerar kring den fria viljan och missbruket av den fria vil-
jan i Stiernhielms dikt. Delblanc menar här att fru Lustas frestelse är just att missbruka
den fria viljan.
 Också detta stämmer på Sartres sätt att beskriva den onda tron: den är ett tillstånd
som man själv försätter sig i men som är mycket svårt att själv ta sig ur. Varat och intet, s.
, L’être et le néant, s. .
 Goethe, Faust, sorgespelets första del s. .
 Goethe, Faust, sorgespelets andra del, femte akten s. .
 Ibid. s. -. Se även första akten s. -, ,  samt kommentarerna till s. 
och , s.  och -. Motivet finns även antytt i sorgespelets första del, i prologen i
himlen, s.  där det är Gud som säger om människorna: »Er hägne med sin kärleks
skrankor det / som evigt växer, verkar, strävar. / Håll fast med tankarnas beständighet /
det som är sken och drömlikt strävar.»





inte så lätt kan befria sig ifrån. Denna kraft representeras av modersköld-
paddorna, av Marias egna frambrytande moderskänslor men också – märk-
ligt nog – av Marias egen mor på bänken utanför hennes hem: denna
kvinnliga urkraft innebor således också i (arv)syndens människa. Maria kal-
lar den, när den mot hennes vilja bryter fram hos henne själv, för en »in-
stinkt» (s. . Se även s. ).

Det tycks alltså som om romanens människa är kluven. Hon bär på två
nedärvda tendenser, på såväl arvsynd som ’arvgodhet’, och måste välja vilken
hon skall bejaka och understödja. Den sista chansen till vad som måste
kunna benämnas med den bibliska termen ’omvändelse’, men som inte
nödvändigtvis behöver ges en kristen innebörd, får Maria av den goda kraf-
ten i moderns skepnad – även om modern själv här inte framstår som ’god’
– men Maria tar den inte. Skulle alltså även Maria/Lena ha kunnat bli
’frälst’, som Faust, istället för ’fördömd’? Skulle människan kunna besitta
förmågan att välja en bättre väg om hon bara ville? Det är möjligt. Som
vanligt predikar Delblanc inte, utan gestaltar. Frågorna ställs av texten eller
via texten men svaren måste läsaren själv producera.

Drömmen om ett tredje paradigm

Om Justus – för Maria – står för fångenskapen, tvånget och ordningen, står
Shamani för friheten: »/.../ det konstiga och skrämmande med Shamani är
att han inget vill för min räkning, jag är fri, jag måste själv bestämma.» (s.

 Just så menar även Aulén i Aulén A, s. : »att tron icke bara känner ett dylikt
syndighetens arv, utan att den också känner och räknar med ett välsignelsens arv, ett väl-
signelsens sammanhang. Släktets och den enskildes läge karaktäriseras för den kristna
tron av den ständiga brottningen mellan dessa tvenne makter: välsignelsens och förban-
nelsens.» Dualismen och det dramatiska perspektivet bör alltså, som Aulén ser det, karak-
tärisera även människosynen. Detta tycks mig också stå i linje med ett delblancskt syn-
sätt. Som Ahlbom läser Delblanc är hans ståndpunkt att »ingen kan avbörda sig sitt
ansvar med hänvisning till att hennes liv är determinerat.» Se Ahlbom , s. . Även
Aulén är angelägen om att betona detta individens eget ansvar, vilket gör att han måste
förkasta uppfattningen att det endast var den första människan som syndade genom ett
val och att människosläktet sedan dess är totalfördärvat och determinerat (Se Aulén
A, s. -). Se även Delblanc, »Hercules magnanimus», s.  där han konstaterar
att ett liknande synsätt finns hos Stiernhielm: »Människan äger av naturen ett ädelt mo-
raliskt anlag av gudomligt ursprung /.../, ett ‘Gudz belät’ för att använda Stiernhielms
formulering.» Se Stiernhielms Hercules till exempel i Svensk litteratur I, s. -.





) Men när Shamani givit Maria pulvret uppmanar han henne att endast
använda det för meditation men att avstå från att förtära det. Det är alltså
inte paradigm tvås väg han manar henne att gå. Maria står, vid makens död,
i en korsväg, lik den som Hercules kommer till. En väg har hon just lämnat
bakom sig och två andra vägar finns framför henne. För Hercules del är det
ju i vuxenblivandets korsväg han befinner sig. På samma sätt förhåller
det sig, som vi sett, med den sekulariserade människan: hon måste själv bli
myndig, själv ta ansvaret för sitt liv istället för att underordna sig
auktoriteter. Den ena av de båda framförvarande vägarna prövar den myn-
digblivna människan – det är paradigm tvås väg, sekularismen – men den
andra, som skulle innebära en sekularisering utan sekularism, försöks aldrig.
Den finns bara som ett ideal, en dröm och en rekommendation. »Ofrihet
eller ensamhet, var finns en tredje möjlighet?» frågar Maria (s. ). Det är
denna tredje möjlighet Shamani tycks vilja ge Maria – både frihet och ge-
menskap – även om resultatet verkar bli det rakt motsatta. En tredje väg –
ett alternativ till såväl faderns som moderns vägar – söker också Erik, men
finner den inte. Denna drömda tredje väg representeras bland annat av
Rauris, av Shamanis »visdom», av turkosen och bergkristallstycket, av novel-
lens Jesus och av moderlighetstemat. Kanske handlar det inte ens om en
enda väg utan om många, litet olika, men med ungefär samma riktning. Vi
kan alltså knappast tala om ett tredje paradigm, men vi skulle kunna söka
spåra det som i texten är en dröm om en tredje möjlighet – ett drömt och
efterlängtat paradigm.

Shamani

Shamanis namn pekar ut honom som en nyandlighetens företrädare, en
shaman. Han praktiserar en alternativ medicin som ådrar sig traditionell
läkarvetenskaps djupa förakt. Han använder sig av österländska metoder,
former och symboler för andligt sökande. Och han har tillgång till droger
med märklig verkan. Men Shamanigestalten är mångbottnad och motsä-
gelsefull. Han erinrar ibland om en Mefistofeles som frestar människan att
mätta sig med stoft, så att hon ska bjuda det sköna ögonblicket dröja. Men
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han påminner också starkt om Jesus – både Bibelns och romanens egen Je-
sus. Som del IIs Jesus förelägger han människan ett fritt val. Johannes Dö-
paren förebrår Jesus för detta och säger att han överskattar människornas
dröm om det goda. I del II finns en dialog mellan lagen och evangeliet.
Shamani står definitivt på den evangeliska sidan.

När Maria första gången besöker Shamani försöker denne tydligen på
olika sätt hjälpa henne att få upp ögonen för en tredje väg. Först skriver
han några ord på ett blad i receptblocket och räcker henne, men bokstäverna
är främmande och hon förstår inte. Besviken eldar han upp papperet. Vad
stod det egentligen på lappen? Som läsare kan man förstås inte låta bli att
gissa. Eftersom romanen åtskilliga gånger alluderar på Schopenhauers
Världen som vilja och föreställning och de vägar Maria nu har framför sig på
många sätt liknar de alternativ som representeras av den bejakade respektive
den negerade livsviljan, blir min gissning att orden är Upanishadernas, hos
Schopenhauer återkommande, ’tat tvam asi’ – ’detta är du’. I så fall står
de för insikten att man inte ostraffat kan hävda sig på andras bekostnad.
Veda-myten går ju, enligt Schopenhauer, ut på att det onda man tillfogat
en annan levande varelse kommer man själv att få erfara genom att återfö-
das just som samma varelse och lida på samma sätt. Genom denna kunskap
skall man lära sig att avstå från att hävda sin egen livsvilja på ett för andra
destruktivt sätt. Man lär sig medlidande eller – med ett modernt ord – em-
pati. ’Tat tvam asi’ är en uppmaning till mig att älska min nästa som mig
själv, eftersom han i själva verket också är jag, menar sentida indiska uttol-
kare av veda-skrifterna. När Shamani misslyckats med detta recept räcker
han änkan några stenar att meditera över. Vi får alltså förmoda att syftet
med dessa handlingar är ungefär detsamma. I så fall vill han, vilket nu

 Schopenhauer , s. , -, . Se även Chandogya Upanisad : : ; : : ;
: : ; : : ; : :  (s. -). Detta ‘tat tvam asi’, ‘that art thou’, ‘detta är du’ eller
‘du är det’ är också – med en mycket tydlig schopenhauersk anknytning – slutackordet i
Grottmannen, när Sebastian Delfine äntligen, efter ett långt livs sökande, finner en god
livsväg, medlidandets och den närvarande kärlekens livsväg. Se Delblanc, Grottmannen s.
-. Om tat tvam asi-tanken i Grottmannen se också Owe Wikström, De ofrånkomli-
ga orden. Religionspsykologiska studier i modern svensk skönlitteratur, Stockholm , s. -
. Tat tvam asi-tanken är också ett motiv i Hedebysviten, sammankopplat med
namnlöshetstemat. Se särskilt Delblanc, Stadsporten s. -.
 Schopenhauer , s.  ff.
 Se till exempel Ringgren – Ström, Religionerna i historia och nutid, Arlöv , s. .





meddelandet än må vara, med detta mana Maria till eftertanke, insikt, vis-
dom.

Den första stenen han räcker henne är den röda, öländska, som symboli-
serar den dionysiska livsstilen, paradigm tvås. Men han säger att det finns
ett alternativ och det benämner han visdom. Så räcker han henne en avlång
turkos, en sten som i hans hemland tydligen används för meditation. För-
modligen kommer han från Persien – Iran – eftersom han längre fram sä-
ger »det är bra» på persiska: »Cheili choub». Men han kallar också denna
turkos »den magiska stenen», vilket för tankarna till alkemin och de vises
sten. (Sekulariseringens människa faller offer för shamani, new age och all-
sköns vidskepelse, verkar det.) Shamani blir dock igen besviken på Maria,
som bara ser stenen som potentiellt smycke. Den som, olikt Faust, inte öns-
kar och begär visdom, kommer heller inte att finna någon: »Den magiska
stenen har inget att ge den som ingen visdom begär.» (s. ) Redan här är
det alltså tydligt – vilket verifieras ett par sidor längre fram – att Maria re-
dan sagt nej till sin goda strävan och har inriktat sig på att »äta stoft». Men
Shamani räcker henne ytterligare en sten, ett stycke bergkristall och detta
får Maria att reagera eftersom hon känner igen det. Hon har ett liknande
hemma och båda kommer från det schweiziska Rauris – vilket möjligen
(halvt anagrammatiskt) skulle kunna syfta på det bibliska Israel. Turkosen
stod för en österländsk visdom och det mystiska meddelandet – kanske – för
indisk, men kristallen representerar en västerländsk, pietistiskt kristen
fromhetsform. Också denna är dock i grunden Maria främmande. Hon
förstod inte språket i Rauris, säger hon. Det tycks dock litet märkligt att
hon då förstod att den gamla kvinnan ville visa henne en grav (s. , ).
Förstod hon inte för att hon inte ville förstå? I så fall är detta en parallell
till betraktandet av turkosen. Vill man inte finna visdom eller fromhet så
finner man ingen. Här blir det också tydligt att Maria ljuger för Shamani.
Hon ser en liten röd gnista långt inne i kristallstycket, men påstår att hon
ingenting ser.

Bergkristallstycket och orten Rauris, varifrån det kommer, förblir för
Maria symboler för en obegriplig livs- och trosform. Att människorna är
krumma, förkrympta och inavlade (s. ) tyder på att deras livsstil är in-
skränkt och beskuren. Mot romanens slut framställer Marias mor Rauris-

 Se Delblanc, Zahak, s. : »In mashin cheili choub é» betyder »maskinen är bra».





tillvaron som en möjlig livsväg, men en som hon själv inte prövat på (s.
). Och för Maria är denna fromhet aldrig ett verkligt alternativ. Något
liknande gäller ju för Axel i Eremitkräftan. Han kan inte stanna hos det
enkla, fromma folket i fiskarbyn, trots att de räddat honom till livet. En
viktig anledning till detta verkar vara att de framför allt är vända till det
himmelska, det hinsides, och förringar det jordiska, framför allt det kropps-
ligt-sinnliga. Det verkar vara en pietistisk kristendomsform som av båda
romanernas huvudpersoner avfärdas. Den må vara åtråvärd, men är för
Maria en omöjlighet. Hon kan inte välja att vara »enögd» och leva i en il-
lusion (s. ). Men för Erik, den starke mannens svage son, hade antagli-
gen denna värld och livsstil kunnat vara räddningen. Vi ser tydligt att den
dröm och längtan han ger uttryck för starkt erinrar om Raurislivet:

Helst hade jag levat i en annan värld, en undangömd dal, i ett bergverk un-
der jorden, sökande efter ädla mineraler, dyrbara åtminstone för mig. Det
blev mig aldrig förunnat. Ingen förstod min strävan, föraktet kvävde mig
till slut... (s. )

Erik blir istället misslyckad, alkoholiserad, utslagen. Kanske att den pietis-
tiska vägen är bra för sådana, men för de klartänkta är den en omöjlighet,
tycks romanen mena – eller åtminstone Maria. Men bergkristallstycket har
blivit fördärvat i frakten, mjölkigt, ogenomskinligt. Har budskapet för-
vanskats på vägen? Är det därför Maria har svårt att se den gnista som finns
där? Lägg också märke till att gnistan är röd. Skulle något av det livsbeja-
kande, dionysiska kunna gömma sig inne i det fromma livet? Kanske finns
det ädla stenar och metaller i »illusionernas grotta» (s.).

När Maria avvisat också denna sten återstår för Shamani ingen annan
medicin än att, med en hänvisning till Faust, ställa fram den farliga gula
tygpåsen på bordet. Det han vill att hon skall lära genom att meditera över
denna är att avstå, att negera livsviljan. Det enda acceptabla sättet att an-
vända påsens innehåll är i medlidandets tecken, för att hjälpa en gammal
och sjuk människa (s. -). Om hon skulle välja att själv bruka drogen
måste hon dock resignera innan allt pulvret tagit slut (s. ). Vad innebär
denna resignation? Jag tror att detta skall läsas i anslutning till Schopen-

 Här kan vi se tydliga likheter med Pär Lagerkvists protagonister, till exempel i Barab-
bas och Sibyllan, vilka finner de fromma lyckliga och avundsvärda, men som omöjligt
kan dela deras tro och liv.





hauer: att resignera är att negera den destruktiva, individuella livsviljan och
avstå för andras skull, att visa medlidande, men givetvis också att acceptera
sin egen dödlighet, att det egna livet är kort. Maria själv kopplar ihop
Shamanis visdom med döden (s. ). Dit leder ju vägen förr eller senare,
vilket val hon än gör, men det Shamani vill är att hon av sin egen dödlighet
skall lära sig att negera sin onda livsvilja, resignera och istället välja vis-
domens, den goda strävans och medlidandets väg.

Sista gången Maria träffar Shamani, när han ger henne hennes nya
identitet, har han förändrats (s. -). Den mäktiga styrka hon erfor har
bytts i svaghet. Läkaren visar tydliga tecken på förfall, hans kläder är fläck-
ade, hans kontor dammigt, hans ögon är röda och tårade och han bär ena
handen i bandage. Han demonstrerar en bräcklighet som tycks åtfölja det
drömda tredje paradigmet, en visdomens och medlidandets utsatthet och
sårbarhet. Detsamma gäller också Jesusgestalten i Marias historiska novell
och modersköldpaddorna, som sätter sina egna liv på spel för avkommans
skull. Shamani anknyter också till moderlighetstemat när han använder sig
av Jesu liknelse om sig själv som en höna som vill samla Jerusalems barn som
kycklingar under sina vingar. När Shamani fäller ut rocken ser Maria att
han under den bär en broderad väst. Denna väst för tankarna till Speranzas
läkare Rouet, som bär en liknande. Också Rouet försvagas och förfaller
till följd av sitt medlidande. Han blir biten i vänsterfoten av en slav därför
att han, på grund av medmänsklig omsorg, vägrar att bära skor när han i sitt
läkarvärv går omkring på Speranzas levande last. Såret infekteras och han
bär därför, likt Shamani, bandage. Skillnaden är att Shamanis sitter på
vänstra handen istället för på vänstra foten. Också Rouets uppträdande när
han besöker berättarjaget i Speranza, Malte Moritz von Putbus, liknar
Shamanis sista gången änkan träffar honom; båda är obehärskade och
skriker och gråter, båda blir hånfulla och brutala. Denne Rouet är en av
Delblancs hjältetyper, som vågar se verkligheten som den faktiskt är och
som, trots denna verklighets alla vedervärdigheter, försöker göra så gott han

 Schopenhauer , s. , -, .
 Matt. : .
 Delblanc, Speranza s. .
 Ibid. s. -.
 Ibid. s. .
 Ibid. s. -, -.





kan i medlidande med människorna. Han är en som varit i »det mörka
landet», för att tala med till exempel Prästkappan, och som återvänt och
lever som om detta mörka land inte fanns. Ungefär så tänker också Sa-
muelsvitens Maria om sin mors förhållningssätt inför alla olyckorna.

Kanske skulle också Shamani kunna höra till dessa bräckliga hjältar, som
trots en schopenhauersk pessimism försöker stå på godhetens, kärlekens,
medlidandets – paradigm tres? – sida i världen.

Jesus

Shamani uppmanar också Maria att skriva, att producera något litterärt och
att sända det till honom (s. -, -). När hon börjar skriva på sin
novell är det för kursen i skapande svenska men hon inser att det måste vara
försent (s. ). Ändå blir novellen tydligen färdig. Det ser alltså ut som om
hon följt Shamanis råd och faktiskt skriver för honom. Novellen bearbetar
också de frågor Shamani ställt henne inför. Man får dock aldrig veta om

 Se Ahlbom , s. -.
 Delblanc, Prästkappan, s. -. Om hjältar och det mörka landet i Prästkappan se
Agrell  s. -, , , , -, -, , - , . Denna delb-
lancska pessimism parad med kravet på engagemang ‘trots allt’ är också det övergripande
temat i Ahlboms avhandling. Se till exempel s. , -, -. Också i Åsnebrygga an-
vänder Delblanc denna symbol: »Du bor granne med det mörka landet, vars namn är
Förtvivlan. / I det mörka landet kan du leva befriad från ansvar och plikt. / Men din
skyldighet är att gå in i det mörka landet och återvända och fortsätta leva som om mörk-
ret inte fanns.» (s. ) Och i Vinteride samtalar Erik och Oscar Hesekiel om det mörka
land där det varken kan bli mörkare eller kallare än det redan är. Här är det Erik som får
företräda hjälteidealet genom att säga följande: »Även om det är så jävligt som du säger
– jag, och vi andra som har det som jag har det, vi måste fortsätta och arbeta som om det
inte var sant vad du säger, vi måste tro att det inte alltid kan vara natt eller bottentjälat...»
(Vinteride s. ) I Stadporten orkar Erik dock inte längre kämpa utan låter sig falla ner i
det mörka landet och går under. Se Stadsporten s. , -, -.
 Delblanc, Kanaans land s. .
 Vissa likheter finns också mellan Shamani och flera märkliga karaktärer i några ytterli-
gare av Delblancs romaner. Han erinrar till exempel stundtals om de Sade-kopian Frans-
Alfons Donatinus i Nattresa, om den demoniske regissören Alex Sheitahn i Grottmannen
och om den märklige mentorn Soltikoff i Gunnar Emmanuel. Kanske att den senare lik-
heten är den mest betydande – likheterna med de två förstnämnda är mest yttre. Som
Shamani har Soltikoff ögon som hela tiden tåras, han är lättirriterad och brusar upp, han
hyser medlidande med människorna och han bjuder Gunnar Emmanuel på magiska
drycker som gör att denne kan resa i tiden.





hon sänder honom texten. Varför är han så angelägen att hon skall skriva
och skriva innan det är »för sent»? Antagligen är också detta ett led i hans
försök att få henne att tänka efter och att frivilligt välja en bättre väg än
paradigm tvås. I novellen bearbetar Maria sin situation, sitt omöjliga val (s.
-). Novellen har samma frågeställning i centrum som hela romanen:
Vilket är bäst för den enskilde och för samhället, ’frihet’ eller ’ordning’? Je-
susgestalten i novellen påminner på många sätt om Shamani och kanske
skulle man kunna tänka att Maria inspirerats av läkaren när hon tecknat
denna figur. I alla fall är novellens Jesus ytterligare en portalfigur för frihe-
ten. Jesu samtal med Johannes Döparen erinrar en hel del om det mellan
Storinkvisitorn och Jesus i Ivan Karamazovs berättelse. Johannes Döpa-
ren och Storinkvisitorn står båda på ordningens sida och detta huvudsakli-
gen av omsorg om människorna: »En tro måste människan givas och en lag
att leva efter, annars blir hon ett rovdjur eller ett svin», säger Döparen (s.
), och Ivans storinkvisitor har fråntagit människorna friheten och istäl-
let givit under, mysterium och auktoritet, allt i avsikt att göra dem lyckli-
gare. De allra flesta är, enligt storinkvisitorn, för svaga och för lastbara för
att kunna bära friheten. Några få starka, däribland han själv, får för allas
räkning ta på sig detta lidande. Det här påminner ju också mycket om mot-
tot och abbé Marcellos synsätt i Speranza. Ivans Jesus säger ingenting alls.
Det enda storinkvisitorn får till svar är en kyss på de blodlösa nittioåriga
läpparna. Denna kyss bränner i hans inre och får honom att släppa Jesus ur
fängelset, fast han planerat att nästa dag offentligt bränna honom på bål.
På samma sätt replikerar Aljosja med en kyss på allt sin brors ordande, varpå
Ivan säger: »Det räcker för mig att veta att du finns här någonstans, för att
jag inte skall förlora lusten att leva.» Storinkvisitorn får alltså inte stå all-
deles oemotsagd. Kanske har han fel, kanske finns det något av värde i den
väg Jesus bjuder människorna att gå? Åtminstone finns det något oerhört
attraktivt i den kärlek som han och Aljosja representerar.

Jagberättaren i Marias novell känner hur en kraft strömmar henne till
mötes när hon råkar beröra Jesu mantel. På liknande sätt upplever Maria en
mäktig kraft i sitt första möte med Shamani, en närvaro så stark att den
pressar henne mot väggen (s. ). Både Shamani och novellens Jesus är

 Dostojevskij, Bröderna Karamazov s. -.
 Ibid. s. .





dock i detta stycke märkvärdigt ambiguösa: samtidigt som de kännetecknas
av denna kraft är de också mycket svaga. Shamani tycks förfalla och reduce-
ras mer och mer, för att slutligen enbart vara en raspig röst på en telefon-
svarare. Jesu skugga krymper på väggen och vi vet att Döparen får rätt när
han säger: »din övertro på människan skall kosta dig ditt liv» (s. ). Man
skulle kunna säga att om Döparen här står för lagar och normer pålagda ut-
ifrån med tvång, står Jesus för en förvandling som kommer inifrån »män-
niskohjärtat» och leder till ett frivilligt anslutande till altruism och goda
normer. Men Döparen menar att Jesu väg är helt utopisk, att han grovt
överskattar människorna. Jesus visar i sin tur på det förakt för dessa som
Döparen demonstrerar. Dessutom leder, säger han, lagens och auktoritetens
hårda väg inte till någon verklig förändring: »Den som störtar tyrannen
blir själv en Herodes» (s. ). Jesu ord demonstrerar också ganska tydligt
arten av den tredje väg vi forskar efter, när han säger: »Jag bjuder
människor att tro och underkasta sig lagen genom ett fritt val.» (s. ) Här
står det alltså klart att den tredje vägen på något sätt är en kombination av
de andra två: en frivillig ordning och en ordnad frihet. Om paradigm ett
är moral pålagd som ett yttre tvång, som inte kräver någon
hjärteomvandling, och paradigm två innebär etisk egoism, så skulle det
tredje paradigmet innebära en etik som inte beror av pålagor och tvång
utan av visdom, insikt och en vilja att göra det som i det långa loppet är
gott, även om detta skulle innebära att man avstår från en kortsiktig och
tillfällig njutning och tillfredsställelse. För att åter knyta an till Faust
handlar det om den egna, frivilliga och goda strävan mot ett ideal, i motsats
till den egoistiska njutningen i att »äta stoft» och »bjuda det sköna ögon-
blicket dröja».

Moderligheten

Den tredje artikulationen av det drömda tredje paradigmet sker via moder-
lighetstemat. Den sårbart utlämnade moderskärlek som Maria avsäger sig,

 I ett relativt tidigt samtal med Karl Erik Lagerlöf säger Delblanc, med Lagerlöfs for-
mulering, att »någon form av underkastelse och inordning är nödvändig just för vår fri-
hets skull. Människan måste balansera mellan en frihet som utplånar och ett tvång som
förkväver.» Se Karl Erik Lagerlöf, Samtal med -talister, Stockholm, , s. .





men ändå aldrig tycks kunna helt befria sig från, är ju varken lag eller lös-
släppthet och förlikar sig dåligt med såväl paradigm etts sterila och auktori-
tära ordning som med paradigm tvås hänsynslösa njutningsfilosofi.

Moderlighetstemat anslås tidigt i texten: »Jag har inte rätt att ge mig
hän åt galenskap och självsvåld, jag har barn och barnbarn, människor som
är beroende av mig. Jag har ansvar för andra.» (s. ) Men Maria upplever
att denna moderlighet gör henne sårbar och utsatt och att den egentligen
inte ger henne själv någonting igen. Som hon uppfattar moderskärlek, går
den ut på att ge och ge och bara få otacksamhet och rofferi till lön. Det är
den moderliga svagheten som gör att barnen kan plundra hennes hem och
det är samma svaghet som får henne att sitta och vänta fåfängt på ett tele-
fonsamtal från sonen (s. ). Så uppfattar Maria moderskärleken, eller det
är åtminstone så hon artikulerar den i själva berättandet liksom också för
Shamani:

– Visdom, är det att sitta som förtorkad gumma i ett kyffe och vänta på
telefonsamtal, som aldrig kommer?
   – Ni väntar er tacksamhet, kärlek, belöning?
   – Kärlek från barnen kan jag bara köpa för pengar. Gör jag mig utfattig
sitter jag snart övergiven och ensam. (s. -)

Texten är dock tydligt konstruerad så, att detta synsätt skall ifrågasättas.
Marias barn framstår ju egentligen inte som några gamar och roffare utan
som svaga människor som blivit mycket hänsyns- och kärlekslöst behandlade
av sin mor. Och varför är det hon som skall hämnas på dem för plund-
ringen av hemmet, när hon själv behåller hela det stora kapitalet för egen
räkning? Är det verkligen moderskärleken som gör henne utlämnad, eller
är det istället tvärtom bristen på utgivande kärlek som gör henne både en-
sam och utsatt? Och när det gäller telefonsamtalet är det ju så att Erik fak-
tiskt ringer flera gånger, men ibland är hon för drogad för att komma till
fullt medvetande och ibland vill hon inte prata utan avvisar honom. Dess-
utom har hon jacket urdraget långa tider (s. , , -).

Maria har alltså inte förstått – eller inte velat förstå – sin egen del i
plundringen av hemmet, men upplevelsen får uppenbarligen mycket stor
betydelse för henne. Den följer henne genom den långa, drogade dvalan,
som en hallucination, eventuellt påspädd av bilder hon ser på teven, som
står påslagen (s. -). De jättesköldpaddor hon ser får bli en bild för mo-
derligheten som en »livsfarlig instinkt» (s. ). Maria väljer istället att värna





om sig själv och hävda sina egna intressen. Men modersinstinkten gör sig
påmind, om och om igen, dels som ett medlidande med och en omsorg om
de egna barnen, dels personifierad av Marias mor som dagligen sitter på
bänken utanför hennes lägenhetsfönster. Modern är alltså samtidigt en re-
presentant för arvsynden och för en moderskärlek som också tycks nedärvd –
som en instinkt. Modern blir en spegelbild som tvingar Maria att se dolda
sidor i sitt eget väsen, åldrandet innanför sminket, moderskänslorna innan-
för hårdheten etc. Genom moderns ständiga närvaro på parkbänken blir
Maria oupphörligen påmind om en alternativ livsväg – att avstå sitt eget
för andras skull, att älska och ta ansvar för »dessa mina minsta bröder»

istället för att exploatera dem. Inte minst när hon är på väg för att krossa
sin egen dotter, men stannar till på parkbänken hos den gamla, blir denna
koppling tydlig. Genom att trycka bergkristallstycket i hennes hand vill
modern få henne att tänka efter. Det här är första gången – och enda? –
som Maria/Lena på allvar verkar reflektera över att välja en annan livsstil:
»Var det inte tid för visdom, äntligen? För insikt och besinning, även om
sådant innebar döden?» (s. -). Kanske är moderlig kärlek inte endast
en farlig svaghet, kanske kan det vara meningsfullt att avstå. Det är också
modern, som ger henne den sista chansen att vända om genom att försöka
ta ifrån henne det sista av drogen. Men Maria består inte provet och går
följaktligen, enligt Shamanis ord, mot fördömelse och förtappelse. I Faust
blir det moderligt-kvinnliga den gudomliga kraft som slutligt lyfter Faust
och frälser honom undan Mefistofeles grepp. Man kan i Änkan också
skymta något som hos Delblanc finns explicit uttryckt i Jerusalems natt, be-
hovet av en kvinnlig gudom och en kvinnlig religiositet. Det kvinnliga som
klippts bort ur familjefotografiet och som inte får omnämnas är kanske
inte bara människans syndiga sida utan också en kvinnlig sida hos det
gudomliga (s. ):

Svärfar och pappa, de var bägge gudomliga auktoriteter, jag hyste en nästan
vidskeplig vördnad för dem, vågade aldrig se dem i ögonen, trodde jag
skulle dö. Kanske hade det varit lättare för mig om mamma inte försvunnit,

 Matt. : .
 Apropos Marias exploatering av Lisa säger Delblanc i sin julaftonsunderstreckare:
»Men dessa olyckliga är alla våra systrar och bröder med krav på vår kärlek.» Svenska
Dagbladet ...
 Goethe, Faust del II, s. .





om svärmor hade levat, Maria hette hon som jag, död och borta. Stora,
stränga, mäktiga män, men vilken man är gudomlig för sin kvinna? De hade
kunnat göra dem mänskliga i dessa halvhöga samtal, då kvinnor ger varan-
dra förtroenden, lågmält, ironiska leenden... Ja, lilla Maria, pappa var ju
mycket aktad och respekterad, men han hade nu den egenheten för sig...
Inget skandalöst, bara den lilla viskade förtrolighet, som är kvinnors hämnd
på härskarkönet, som bringar heligheten ner på jorden och gör den mänsk-
lig. Rättvisa och kraft, blir sådana dygder mindre aktningsvärda om de
skuggas av mänsklig svaghet? Nu blev det bara vördnad och respekt. (s. -
)

Att änkans svärmor också hon hette Maria anger en hänsyftning på katolsk
Mariadyrkan, där rum ges också för en kvinnlig gudom, något som protes-
tantismen ’klippt bort’. Den manligt auktoritära religionsformen har blivit
allenarådande. I Jerusalems natt beklagar Eleasar att Maria Magdalena för-
tryckts av apostlarna och att hennes version av Kristi liv och budskap aldrig
blev officiell som männens. Detta stämmer ju också mycket bra med
körsbärsträdsymbolen i Hedeby- och Samuelsviterna och Livets ax och med
Agnes Karolina som försonare och Kristusgestalt i TV-pjäsen Hemresa.

Modersinstinkten får också en symbol i den ametistring, som har tillhört
Marias mor och som är det enda Maria tar med sig av sitt gamla liv när hon
byter identitet och bränner ner sitt hus (s. ). Moderskänslorna är alltså
det enda av den gamla livsstilens värdegods som överlever paradigmskiftet.
Maria tänker att hon borde göra sig av med ringen, men hon förmår inte,
vilket hon betraktar som en svaghet (s. ). På grund av denna ametistring
är Maria nära att igenkännas och avslöjas av sin svärson (s. , ). Den ut-
sätter henne således för fara, precis som moderskänslorna. Maria söker för-
klara varför hon tagit med sig ametistringen med att det var »av ren
distraktion», »en obegriplig nyck» eller »självironi» (s. , , ). Hon
tycks inte vilja erkänna för sig själv att hon inte lyckats göra sig kvitt mo-
derskänslorna. Detta blir också mycket tydligt i samband med att hon kros-
sar sin dotter (s. -). Hon känner inte den glädje över hämnden som
hon förväntat sig. Tvärtom är hon melankolisk och beklämd och ömkar sitt

 Se Jerusalems natt s. -, -. Till exempel s. : »Kanske ville han en förening av
ordning och tro, av kvinnlig kärlek och manlig kraft. Han ville ha både Maria Magdalena
och Simon att styra vårt samfund. Han ville ha en innerlig förening av kvinna och man.».
Eller s. : »Kvinnornas tystnad spreds över partiet, och en viktig del av vår mästares
förkunnelse föll därmed i glömska för alltid. Ett evangelium enligt Maria av Magdala
kom aldrig på pränt.»





offer. Hon gråter och gråter – helt oväntat förstås – men detta bortförkla-
rar hon med att hon är trött. Modersinstinkten passar inte ihop med para-
digm två men det tycks inte lätt för människan att göra sig kvitt den. Detta
blir också tydligt när hon dödar Lisa, sin egen halvsyster, och framför allt i
relationen till sonen (s. , -, , -, , ).

Trots att Maria medvetet avvisar sådant som barmhärtighet, omsorg,
hänsyn och altruism ser vi alltså att dessa bryter fram som en längtan eller
»instinkt» igenom hennes yuppie-skal. De pekar mot en tredje väg, en livs-
stil som alltså varken är lag eller lössläppthet. Här skulle det kunna vara på
sin plats att nämna om teologen Anders Nygrens välkända ’eros’- och
’agape’-begrepp, med vilket även Delblanc var bekant. Eros är den ’kärlek’
som kräver, vill ha, tar, hämtar åt sig själv och som klättrar och presterar för
att få, medan agape är den kärlek som ger utan förbehåll, utan krav och
utan förebråelser, den kärlek man bara kan ta emot fritt och för intet.

Det drömda, tredje paradigmet har med agape att göra.

Var går vägen till paradigm tre?

Shamani står, som vi sett, som en portalfigur för friheten. Via honom tycks
vägen gå till såväl paradigm två som till det drömda tredje paradigmet. Fri-
heten skulle kunna vara något positivt och gott, en sund och nödvändig ut-
veckling bort från ett omyndigt och passivt underordnande under en hård
och känslolös auktoritet. Men människan tycks ha svårt att ta vara på frihe-
ten; hon utvecklas till ett »rovdjur» – som Maria/Lena – eller till ett »svin»
– som Kerstin. Det går för henne precis som abbé Marcello förutsäger i det
yttrande som blivit Änkans motto. Hur skall människan då finna en fram-
komlig väg till det drömda tredje paradigmet? Är det över huvud taget
möjligt?

I Eremitkräftan flyr Axel från paradigm ett – Fängelset – och hamnar så
småningom i paradigm två – Den Vita Staden. Utanför fängelsestängslet

 Se Delblanc, Zahak s. , Stenfågel s. , .
 Anders Nygren, Eros och agape, Stockholm , (en något förkortad upplaga av Den
kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och agape, I och II vars förstaupplaga kom ).
Se till exempel uppställningen på s. .





ligger också Fiskeläget – en variant av det drömda tredje paradigmet som
inte så litet erinrar om Änkans Rauris. Men Axel kan lika litet stanna i
Fiskeläget som Maria i Rauris. Istället använder han så småningom den
frihet han vunnit åt sig till att vända tillbaka till Fängelset och kyssa dess
galler. Av två onda ting väljer han det minst onda. Om vi nu tittar litet
närmare på frihetsgestalten Shamani skall vi se att kanske även han pekar
på möjligheten av en sådan väg: att frivilligt vända åter till lagen. »Det är
dock möjligt, att Justus företrädde en rätt och en ordning som ni inte kan
leva utan», säger han (s. ), och han erkänner också en samhörighet med
Marias döde make och att ett »ömsesidigt beroende» funnits dem emellan
(s. ). På samma sätt uppmanar, som vi sett, också Marias mor henne att
vända tillbaka och söka upp sina gravar. I Eremitkräftan går alltså den enda
framkomliga vägen sist och slutligen tillbaka till Fängelset, omyndigheten
och underordningen, men för Maria är den vägen stängd – hon finner
inte graven. Hon står i vägkorsets Y och den tillryggalagda vägsträckan är
historia. Hon är vuxen och måste fortsätta framåt.

Men är det då verkligen tillbaka till paradigm ett som Shamani manar
henne att gå? Och vilken art av gemenskap har han haft med Justus? På s.
 säger han om denne: »Kanske hade han något att ge som ni inte be-
hövde. Eller inte ville ta emot.» Han säger också att Justus hade ett viktigt
uppdrag, men detta uppdrag visar Maria ifrån sig, eftersom det enda hon
vill ha är makt över mannen och dennes beroende av henne. Också på
många andra ställen tyder ju motsägelser, överdrifter, försägelser på att
Maria själv valt bilden av maken, men att denna kanske inte riktigt stäm-
mer med ’verkligheten’. Kanske har Maria i själva verket projicerat sin fa-
dersbild på Justus och sedan envist hållit fast vid denna. Kvinnan i hennes
novell håller ju envist fast vid Döparen, lagens företrädare, trots att hon ju
förnummit Jesu kraft när hon råkat snudda vid hans mantel. Hon försmår
också att låta sig döpas och andedöpas av Paulus och det som för dopkandi-
daterna upplevs som extas, tungotal och profetior tolkar hon som »lydna-

 Att detta är en förenkling har Ahlbom tydligt visat – se Ahlbom , s. -. Axels
handlande och bevekelsegrunder är betydligt mer komplexa. Vi skall dock inte här ana-
lysera Eremitkräftan. Det räcker att konstatera att Axel faktiskt vänder tillbaka till fäng-
elset.





dens vilda skrik». Men mycket i novellen talar för att denna tolkning,
liksom tolkningen av Jesusgestalten, kan bero dels av att hon bestämt sig för
att hålla fast vid Döparen och dels av att hon inte vill stiga ner, inte vill böja
sig och ta emot. När Shamani talar om Marias döde make kanske han inte
vill uppmana henne att gå tillbaka till paradigm ett, utan till att omvärdera
Justus. Kanske ett tredje paradigm skulle kunna gömma sig inne i det
första! Detta skulle i så fall också stämma överens med tankar i Eremitkräf-
tan om »legitim flykt» och »legala flyktingar» och om en frihet som kan
förverkligas inom Fängelsets ram. Maria låter rentav sin Jesus bjuda
människorna »att tro och underkasta sig lagen genom ett fritt val» (s. ).
Detta tycks peka mot en slags kombination av frihet och ordning.

Som Beata Agrell påpekar erinrar den döde makens vålnad mer om
»Smärtornas Man» än om »Lagens straffande gud». Något liknande
konstaterar vi i framställningen av Justus’ dödskamp. Denna är ju, som vi
sett, konstruerad efter de bibliska passionsberättelserna och skildrar en ång-
estfylld och hjälplös, blödande gud. Här finns alltså ett erkännande av en
svaghet och en vanmakt hos maken, vilka änkan annars inte vill kännas vid.
Om vi sedan granskar Marias berättelser – i själva berättartalet och i dag-
boksfragmenten – om sitt samliv med maken finns också där åtskilligt – sär-
skilt i sprickorna i hennes berättelser – som mer pekar mot en evangelisk
Kristusbild än mot en gammaltestamentlig laggivare. Hon kallar sig själv
piga och geisha men det verkar inte som om detta är något Justus krävt,
utan mer en roll hon själv valt. Det faller henne över huvud taget inte in
att han skulle kunna ge henne något (s. , ). Hon vill behärska honom,
triumfera över honom, inte ha något av honom. Maken har heller aldrig
krävt att hon skulle sluta förvärvsarbeta, utan det har hon själv slutit sig till.
Men kanske har hon misstagit sig om detta, som om så mycket annat (s. ).

 Novellen bygger på berättelsen om Paulus’ vistelse i Efesos i Apostlagärningarnas 
kapitel. Där är det dock tolv män som döps och får ta emot andens dop via Paulus’ för-
medling medan i Marias novell den tolfte alltså är en kvinna och denna vägrar ta emot.
Också Artemistemplet, silversmeden Demetrios och upploppet förekommer i Apostla-
gärningarna.
 Se till exempel Delblanc, Eremitkräftan s. , .
 Något liknande finner Agrell vara Lång-Hans livsprojekt i Prästkappan: Han önskar
frihet i kombination med »kärlekens frivilliga bundenhet». (Agrell , s. ) Hon karak-
täriserar det också som ett »fritt tjänande». (Ibid. s. )
 Agrell, »Passionshistorien som skandalroman».





Kanske har Shamani rätt i att hon inte vill ta emot. Maria är viss om att
maken skrivit över alla sina pengar på henne av skattetekniska skäl, men det
faktum att han planerade att sälja huset kan tyda på att han visste att han
skulle dö och i så fall gjorde det av omsorg (s. , , ). Lägg också märke
till, att när Maria säger att han aldrig skall dö ler han bara och svarar inte (s.
). Eftersom hans död är kalkerad på Jesu död vore det ju också följdriktigt
om han visste att han skulle dö och gjorde det frivilligt. Dorés Mose, lagens
företrädare, har för Maria först fått drag av hennes far och sedan av Justus
»i någon mån» (s. ). Detta tyder på att det egentligen finns en viss skill-
nad mellan den stränge och auktoritäre fadern och helbrägdagöraren Jus-
tus, en skillnad som Maria av någon anledning inte har velat se – kanske för
att hon velat stanna kvar i sin destruktiva självhävdelse, i namn av ’uppror’,
och legitimera den med att det handlar om en sund reaktion mot förtryck.
I en stund av tvekan erkänner hon: »Pappa förtryckte mig, Justus stod för
en fullkomlighet, som inte behövde mig» (s. ). Justus var alltså
egentligen inte någon förtryckare och tyrann, utan det är en bild Maria
valt att hålla fast vid. I det sista samtalet med Gertrud måste hon också, för
att kunna nå sitt mål och krossa dottern, erkänna att maken varit »påfal-
lande tolerant» (s. ). Det är inte bilden av en auktoritär laggivare och
principryttare vi skymtar i uttalanden av denna typ, utan tvärtom en förlå-
tande och nåderik ’frälsare’. Justus tycks också besläktad med de inåtvänt
fromma Raurisborna. Han förstod dem, till skillnad från hustrun, och
kunde tala till dem på deras eget språk (s. , ). Om han talar samma
fromhetens språk som dessa står han alltså mer för en varm, pietistiskt fär-
gad kristendom än för en lagiskt gammaltestamentlig. Han är också mer
lik Erik – som vi ju sett kan förknippas med Raurisfromheten – än änkan
velat erkänna. Hon har av någon anledning inte velat se svagheten och
vanmakten hos maken. Hon har valt att hata och frukta Justus, laggivaren,
och älska och förakta sonen, den svage (s. , ). Men kanske är de, precis
som Maria och hennes mor, mer släkt än hon vill tillstå. I så fall är också
Erik en slags gudsbild. Det kan ju stämma med romanens slut, där Maria,
likt en madonna, ammar sin son, men ammar honom till döds. Detta be-
styrks också av de ställen där hon törstar efter sonens kärlek och stöd i ter-

 Också Ahlbom konstaterar att Maria Spore inte velat kännas vid Jesus-sidan hos ma-
ken. Se Ahlbom , s. .





mer som erinrar om den frommes gudslängtan: »Var är den vän som
överallt jag söker. Min son.» (s. ) Maria säger om sin son att han är »en
blek, förtorkad planta i pappas skugga» (s. ), »en tynande planta i ekens
skugga» (s. ), vilket anknyter både till orden om den tynande veke som
Messias inte skall utsläcka och till orden ur Jesaja  som i Nya testamen-
tet tillämpas på Jesus:

Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur
förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom,
kunde hans utseende ej behaga oss.
Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och för-
trogen med krankhet; han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte, så
föraktad att vi höllo honom för intet.

Maria liknar också sin son vid en »källargrodd bredvid en frodig tistel» (s.
), vilket får kopplas ihop med vad Jesusgestalten i hennes novell säger om
att en »grodd av barmhärtighet» ryms inom människan. Erik kopplas också
samman med både novellens blinda gossebarn och Justus’ ögonlösa spöke via
ett blindhetsmotiv. »Mina ögon», säger han. »Jag levde som blind i min
barndomsvärld.» (s. ) Erik erinrar också stundtals om Samuel Eriksson,
han har samma slags veka leende och ömtåliga charm och är lika oduglig i
kampens och stridens värld. Som Samuel pekar alltså Erik – och kanske
också Justus – mot bilden av den vanmäktige och underifrån verkande gu-
den.

Något annat som kan vara värt att lägga märke till är att det faktiskt var
Justus som ville tillbringa semestern på Öland (s. ). Kanske skulle man
kunna se detta som att han sett den röda gnistan inne i bergkristallstycket
och ville bejaka det sinnligt livsglada inom ramen för en fromhet som in-
nebär omsorg om nästan. Här tycks alltså Justus’ fromhetstyp klart skilja sig
från Fiskelägets i Eremitkräftan, vilken ju var anti-sinnlig och helt hinsides-
vänd.

Låt oss också titta på det ställe där änkan kanske allra tydligast motsäger
sig själv och där det blir uppenbart, att hon själv valt en bild av maken som
nog knappast stämmer med den han ’i själva verket’ var (det är ju denna typ
av resonemang som denna berättarteknik framkallar). Jag tänker på berät-
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telsen om den oäkta sonens död. Den finns i Marias hämndedagbok (s. ),
men eftersom Gertrud tycks bekräfta »gökungens» existens (s. ) får vi
förmoda att det inte, som Maria påstår (s. ), endast är något hon hittat
på för att hämnas, utan att det är narrativa fakta att pojken funnits. Till
det intrycket bidrar ju också novellen, där det finns en tydlig parallell (s.
). Upplevelsen tycks ha varit utomordentligt stark för Maria, eftersom
hon på detta sätt bearbetar den om och om igen i olika former. I dagboken
framställer hon flera olika versioner av varför pojken dött: Julius/Justus –
helbrägdagöraren – kunde ha räddat honom men ville inte; hennes giftiga
bröstmjölk dödade honom och maken förmådde inget göra mer än gråta
»över en annan mans barn»; det var Julius/Justus som dödade pojken. Den
version hon väljer att hålla fast vid är, märkligt nog, den senare. Hon er-
känner att hon ser honom gråta över hennes oäkta son (även på s. ) men
är samtidigt övertygad om att det är han som bär ansvaret för pojkens död.

Pojkens död och Justus/gudens roll i samband med denna är tydligen lika
central för änkans gudsuppfattning och gudsrelation som dotterns död för
Samuelsvitens Maria Weber. Mot romanens slut står det alldeles klart att
huvudanledningen till att änkan hatar och vill hämnas på maken var att
han inte »ville» rädda hennes son (s. ). Är det så att mannen/guden har
all makt och dessutom skall vara en välgörare och helbrägdagörare, då måste
det bero på ovilja och ondska att gossen inte uppstår från de döda. Änkan
får en ond mördargud och hat och hämndbegär blir följdriktiga. Också
genom novellens bearbetning av dessa upplevelser står det klart att just
detta är anledningen till Marias uppror. Kvinnan, jagberättaren i novellen,
förkastar profeterna och väljer Otron, därför att hon har uppfattningen att
Jesus varken vill öppna hennes sons blinda ögon eller, senare, uppväcka
honom från de döda (s. , -). Flera gånger säger hon »han ville
inte». Märkligt nog säger hon också att han inte kunde, men att han grät
över den döde. Också här motsäger hon sig själv. Vilken version är fik-
tionssanning? Eftersom ju änkan inte vinner auktorisationskraft utan
tvärtom själv mer och mer underminerar den, blir följden att ’försägelserna’
vinner större tilltro. Att Justus grät och ingenting förmådde passar inte
alls in i den bild av maken som hon vill hålla fast vid, och av den an-
ledningen framstår denna version som den mest ’sanna’. Bilden av den
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gråtande guden är hämtad från Bibelns berättelse om Lasarus’ uppväckande
(följdriktigt heter änkans oäkta son Lars). Denna bild stämmer ju också
med den ständigt gråtande vålnaden. Ändå har Maria valt den andra ver-
sionen, mördarversionen.

På denne mördargud hade änkan velat hämnas genom att inviga honom
åt döden med smekningar, kyssar och vällust – alltså just så som hon istället
i romanens slutscen gör med sonen (s. , -). »Han bedrog mig på
min hämnd», säger hon (s. ). Detta kan vi läsa som att bilden av den auk-
toritära, allsmäktiga guden gått i graven för tidigt – framför allt på grund
av teodicéproblemet – och det enda som då återstår är den fullständigt
vanmäktige guden, sonen som inte duger till någonting. Men också denna
gudsbild är så otillfredsställande att människan måste göra sig av med den.
Det är inte utan att denna sista, nästan arkaiska gudsbild för tankarna till
Pär Lagerkvists i Sibyllan: den evigt leende, sinnesslöe sonen, som i slutet av
romanen lämnar sin mor och antingen dödsstörtar eller blir upptagen till
himlen. Jämför också med Samuels dolde gud och Erik Feldmanns tros-
bekännelse i Kära farmor:

»Jag tror på Gud Fader vanmäktig, himmelens och jordens skapare, kan-
hända, varför inte lika gärna han som någon annan ursprungsgnista, en få-
gelgud förjagad till en avlägsen galax, dit vår bedjande stämma aldrig kan
nå, en kärlekens gud som fågelögd betraktar denna skapelse, han inte längre
kan styra. En gång, i tidernas soluppgång, kunde vi kanske höra och förstå
hans sång – men det är länge sedan förbi.»

Också i Agnar talar Delblanc om en fullständigt maktlös gud som ett al-
ternativ till den onde demiurgen.

Evangelium

Änkans människa håller alltså hårt fast vid den onde guden. Har hon då
fastnat i Gamla Testamentets lagreligion och aldrig riktigt fattat det evan-

 Joh. : -. Se även Delblanc, Slutord s. .
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 Delblanc, Kära farmor, s. .
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geliska budskap som Justus kanske trots allt står för? Är det detta Shamani
menar att han och Justus har gemensamt: att de båda, sist och slutligen, står
för den evangeliska friheten, men en frihet som väljer att verka inom en
viss ordning för kärlekens och medmänniskornas skull. Vi påminner oss
ånyo den bibliske Jesu ord: »Och därigenom att laglösheten förökas, skall
kärleken hos de flesta kallna». Lagen behövs alltså för kärlekens skull. Det
tycks som att paradigm tre skulle innebära en frivillig återgång till en
ordning som inte längre innebär förtryck och kadaverdisciplin utan tvärt-
om ett moget och myndigt ansvarstagande baserat på en insikt om betydel-
sen av goda principer för nästakärlekens och människovärdets skull. Det
visar sig alltså vara en illusion, att verklig frihet skulle ligga i att följa alla
sina sämsta impulser, nycker och infall, då detta endast leder till en ny – och
värre – bundenhet. Den frihet Shamani, novellens Jesus, och kanske också
Justus, bjuder ligger istället i att förmå göra det man innerst inne vill: leva
ett människovärdigt liv, i hänsyn, omsorg och kärlek. Det ’arvgoda’ skulle
i så fall vara människans sanna identitet, fast Maria i sin vilsenhet inte tycks
förstå det. Därför upplever hon en större och större tomhet och leda
allteftersom hon ’förverkligar sig själv’ (vilket alltså är en fullständig
missuppfattning). Men för att människan skall förmå att leva upp till
denna sin sanna identitet, att göra det hon innerst inne vill, behöver hon
tydligen en tro på principer, på »eviga värden». Framställningen ligger
dock här också, som Agrell påpekat, nära Romarbrevets välkända sjunde och
åttonde kapitel:

/.../ viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.
   Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det
gör jag.
   Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det,
utan synden, som bor i mig.

 Matt. : .
 Se även Agrells båda understreckare.
 I sin analys av Eremitkräftan menar Ahlbom att verklig frihet här inte innebär att följa
alla sina impulser utan att handla ansvarigt i relation till andra människor och välja sitt liv.
Se Ahlbom , s. . Ahlbom tar också upp det delvis problematiska med att Delblanc
använder begreppet ‘frihet’ i två olika betydelser. Det står dock klart att ‘friheten’ i mot-
satsparet ‘ordning eller frihet’ – den ‘frihet’ som är paradigm tvås och Den Vita Stadens
– visar sig inte vara någon verklig frihet. Det sista behandlas i Ahlbom , s. -.
 Agrell, »Passionshistorien som skandalroman».





   Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att
det onda fastmer är tillstädes hos mig.
   Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;
   men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag
som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i
mina lemmar.
   Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? –
   Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
/.../
   Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dö-
dens lag.
   Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad ge-
nom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son
i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.
   Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan ef-
ter Anden. etc.

Detta handlar ju både om människans vanmakt när det gäller att göra det
goda som hon innerst inne vill, om lagens oförmåga att stödja henne i
detta och om vägen till befrielse: att låta sig frälsas, att ta emot, alltså. Kan-
ske närmar vi oss här kärnpunkten i Marias/människans problem: hon
förmår inte ta emot, fritt och för intet. Just detta upplever hon som den
yttersta förnedring, som döden själv (s. , ). Hon väljer hellre den för-
tryckande men i grunden kraftlösa lagen än det frigörande evangeliet. Hon
vill kunna själv, vill själv klättra upp till Guds nivå, detronisera honom och
ta hans plats. Här ser vi ånyo spår av Nygrens eros- och agaperesonemang.

Agapekärleken upplevs av människan som oerhört hotfull, som att dö, trots
att den är en självutgivande, omotiverad och slösande nåd, detta därför att
hon inte kan förtjäna den, utan måste öppna sig och ta emot. Hon väljer
hellre Erosvägen, att prestera, betala för sig, frälsa sig själv – vilket ju resul-
terar i ett fatalt misslyckande; i stället för att bli ’frälst’ blir hon ’fördömd’,
’förlorad’ (s. , ).

Det verkar som om Shamanis väg till det drömda paradigmet går via
mottagandets död bakvägen in i lagen: lag, inte för att man måste, utan för
att man vill, och i och med mottagandet också får kraft. Och detta tycks
vara enda sättet för människan att kunna förverkliga lagens krav. Som Pau-
lus säger: »Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet,
utan efter Anden.» Det handlar om att erkänna sin litenhet, sitt beroende,
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något som änkan in i det sista värjer sig emot. Hennes enda mål i livet är,
som vi sett, att själv härska, själv bli Gud. Därför måste hon också avvisa den
»instinkt» som då och då bryter sig fram ur hennes innersta: modersin-
stinkten, barmhärtighets- och medlidandeinstinkten, agapeinstinkten.

Det drömda tredje paradigmet visar sig vara det förstas verkliga motsats,
medan det andra i långa stycken är det första likt. Såväl det första som det
andra paradigmet är maktparadigm, något som novellen visar att Maria
egentligen inser. Såväl lagens som laglöshetens paradigm är hierarkiska och
förtryckande. Den som, i lagens namn, vill ersätta en ond och laglös tyrann
förvandlas snart till dennes like (s. ). Världen blir inte bättre med laglös-
hetens människa på tronen än med lagens. Det drömda tredje paradig-
met däremot skisserar ett liv i enlighet med såväl Schopenhauer som med
Paulus i brevet till Filipperna:

Varen så till sinnes som Kristus Jesus var,
   han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud
såsom ett byte,
   utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i
människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa
   och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på kor-
set.

Högst aktuellt är också ett Jesusord som följande: »I haven fått för intet; så
given ock för intet.» Detta är ju evangeliet i ett nötskal: att ta emot fritt
och för intet och av detta mottagande berikas så att man också får råd att ge
fritt och för intet.

 Som de likalydande sluten i Moria land och Änkan visar på och som Ahlbom säger:
»Människan blir omänniska både i en absolut Ordning och en absolut Frihet.» Se Ahlbom
, s. .
 Filipp. : -. Det är, enligt Agrell, till en liknande insikt om att den verkliga makten
är »makt att avstå makt» som Prästkappans Hermann kallas. Se Agrell , s. .
 Matt. : . Delblanc har flerfaldiga gånger uttryckt samma stora beundran som
Schopenhauer inför den modell för mänskligt liv som Jesus förkunnar och förkroppsligar.
Se även Ahlbom , s. -.





Uppståndelsen och vanmaktens makt

Frågan om uppståndelsen hänger i Änkan nära samman med frågan om
kraften hos det till synes vanmäktiga, samma fråga som vi ganska ingående
diskuterat i analysen av Samuelsviten. I Änkan tycks alla företrädare för det
drömda tredje paradigmet svaga och vanmäktiga: Shamani försvagas och
försvinner; novellens Jesus är en krympande skugga på en klippvägg, hans
förkunnelse »en skrift i vattnet» och han går mot sin korsfästelse; den
gråtande jättesköldpaddan utsätter sig själv för livsfara genom sitt mo-
derskap; folket i Rauris är enögda, krumma, förkrympta och gömda undan
världen; Erik är en misslyckad existens; Justus är en blind, gråtande skugga i
ett hörn. Kan en väg företrädd av dessa verkligen vara framkomlig? Är den
inte, som Maria tänker, endast vägen till den egna undergången? Utifrån
den synvinkel änkan valt att anlägga på tillvaron är allt det, som känne-
tecknar det drömda tredje paradigmet, o-krafter utan egentligt värde:
barmhärtighet, medlidande, empati, osjälviskhet, altruism, utgivande kär-
lek, visdom, eftertanke, resignation, att avstå och stiga ner etc. Varken som
Maria eller som Lena erkänner änkan vanmaktens makt, den som ju upp-
ståndelsen kan betraktas som en metafor för. Hon kan inte – eller vill inte –
se att man kan kämpa och vinna seger på annat sätt än med övermakt och
våld, från en annan position än ovanifrån. Hon ser inte meningen i den sig
till det yttersta utgivande kärleken – modersköldpaddans instinkt – dess
förvandlande och förnyande kraft.

 Så här säger Knud Hansen i Den kristna tron, Stockholm , om kärlekens makt,
om uppståndelsen:
»Kärlekens makt består i att ingen kan tvinga den att inte vara kärlek. Ett övertygande ut-
tryck för denna egenart är Jesu död på korset. I det yttre var han helt maktlös, men han
bevarade i sin vanmakt friheten att älska livet och de människor omkring honom som var
hans livsinnehåll, bödlarna och de flyende lärljungarna. Han dog för det budskaps skull
som han hade levat för, att endast i medkänsla finns det frihet.
Såtillvida är Jesu kors en av de mest oövervinnerliga symbolerna i världen, /.../ symbolen
/.../ för att ingen kan ta ifrån kärleken dess frihet att älska.»
»Att Kristus har uppstått betyder dom och förlåtelse, dom över den hänsynslösa viljan att
skjuta andra åt sidan för att själv komma fram, och förlåtelse som ett nytt tingens till-
stånd bland människor, ett nytt sätt att vara till på (Matt :-, :-). Vad uppstån-
delse är har Jesus uttryckt i ordet om att det att vilja rädda livet för att själv äga det, det
är att mista det, och att sätta livet på spel ‘för nådens och sanningens skull’, som han själv
gjorde, är att vinna det (Matt :. :).» Ibid. s. , .





Den enskilda människans uppståndelse

Gustaf Wingren talar i Trons artiklar om vad det är att vara sann männi-
ska. Adam valde i lustgården fel väg, o-människans väg, när han ville
uppåt, ville slå vakt om sig själv och sitt eget liv. Kristus visar i sitt liv vad
det är att vara människovärdig människa. Det är att stiga ner, att vägra
säkra sitt eget liv, att släppa taget. Han vinner utblottelsens seger. Han är
en sann människa och en sann människa sprider liv – detta är uppståndel-
sen. Detta är ju också helt i linje med romanens drömda tredje paradigm
och med de schopenhauerska tankar detta anknyter till: Den människa
som, genom att genomskåda Majas slöja, individuationsprincipen – till ex-
empel via meditation över tat tvam asi-tanken – lyckas negera sin onda livs-
vilja, fylls mer och mer av medlidande med allt skapat. Människan
uppnår då ett tillstånd av självförnekelse, resignation och sant avstående –
askes. I detta tillstånd finns den verkliga glädjen, den man inte kan finna
på självhävdelsens och den onda livsviljans väg. Schopenhauer ser också Je-
sus Kristus just som »symbolen för eller personifikationen av viljans till liv
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 Namnet Adam betyder ju människa.
 Wingren , s. , , , .
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 Se till exempel Schopenhauer , bok , §: »Om nämligen denna Majas slöja, in-
dividuationsprincipen, så mycket avtäcks för en människa, att hon ej längre gör den ego-
istiska åtskillnaden mellan sin egen person och andra, utan tar lika stor del i andra indi-
viders lidanden som i sina egna och därigenom ej blott blir i högsta grad hjälpsam utan
till och med redo att uppoffra sitt eget individuum, om flera andra kunna räddas därige-
nom; så följer av sig själv att en sådan människa, som i alla väsen känner igen sig själv, sitt
innersta och sanna jag, även måste betrakta allt levandes ändlösa lidanden som sina egna
och sålunda tillägna sig all världens smärta.» (s. ) Detta är också helt och hållet i linje
med Grottmannens slut, där Sebastian Delfines nya livsinsikt föds ur ‘tat tvam asi’-tan-
ken, han identifierar sig med sin döende hustru och tänker: »Ur askan av mitt jag ska för-
soningen spira». Grottmannen s. . En form av uppståndelse, alltså.
 Schopenhauer , s. , , , , , , .
 »/.../ hur den onda människan, tack vare våldsamheten i sin vilja, lider ständiga, förtä-
rande inre kval och till slut, när alla objekter för viljandet uttömts, svalkar egenviljans ra-
sande törst genom anblicken av andras lidanden; så är tvärtom den, hos vilken negeringen
av viljan till liv dagats, full av inre glädje och verklig himmelsk ro, hur fattigt, glädjelöst
och försakelsefyllt hans tillstånd än är, utifrån sett.» Ibid. bok , § , s. .





negering». Han menar också att Goethe i Faust givit ett oöverträffat ut-
tryck för denna livsattityd i Gretchengestalten.

Här finns alltså tanken att den väg som ser ut som nederlagets i själva
verket kan vara segerns, men en helt annan form av seger än den gängse.
Det är en seger genom nederlag, en seger i inre bemärkelse, genom vilken
man finner sitt sannaste mänskliga jag och en djupare glädje än den som
gick att finna genom självhävdelse. På den här vägen hade änkan kunnat få
ett svar på sin och Fausts fråga: »Vem är jag?» Eftersom vi i Änkan har att
göra med ett förstapersonberättande, och jaget själv ju står för ett helt an-
nat synsätt, kan vi inte påstå att tanken på vanmaktens makt artikuleras i
texten. Indirekt framskymtar den ändå via änkans beskrivning av Shamani.
Den skymtar också fram i sprickorna i berättandet, bakom yttranden som
inte framstår som helt sanningsenliga, i försägningar och avslöjanden av
olika slag. Det verkar till exempel märkligt och misstänkt, att Maria så
många gånger hävdar att det måste finnas en naturlig förklaring till att
hon gång på gång ser sin döde makes vålnad. Om hon var säker skulle hon
inte behöva upprepa sig så. Och varför måste hon om och om igen upprepa
frasen »ingen står upp från de döda»? Är det för att hon inte riktigt tror sig
själv? Vi måste komma ihåg att hennes son faktiskt också ser vålnaden eller
spöket eller den uppståndne. Det tycks i så fall som om det ges en uppstån-
delse i texten, men hur skall den tolkas? Relativt oproblematiskt är väl att se
den som ett tecken på, att mycket i det som denne uppståndne »smärtornas
man» står för innerst inne känns angeläget för änkan i rollen av Envar. Det
finns en »instinkt» hon inte kan komma ifrån och en insikt som hon
vägrar erkänna: att självhävdelsens autistiska tomrum är sämre än barmhär-
tighetens och med-mänsklighetens med-lidande. Det är denna instinkt och
insikt som bryter fram när änkan krossar Gertrud, men som hon vägrar
lyssna till eftersom hon inte vill upphöra att bejaka sin onda livsvilja. Det är
den som personifieras av modern på bänken. Någonstans tycks änkan alltså
härbärgera en insikt i att den utgivande kärleken trots allt har ett värde.
Den död som det innebär att säga nej till sitt eget för andras skull följs av en
uppståndelse – den uppståndelse som det innebär att finna gemenskap,
glädje, livsmening. Här ansluter sig texten också till det som brukar
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benämnas vetekornets lag: »Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så
förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt».

Eller ett Jesusord som också Schopenhauer hänvisar till: »Ty den som vill
bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min och
för evangelii skull, han skall bevara det.» Hela detta synsätt kan samman-
fattas i en enda bild: uppståndelsen. Uppståndelsen blir en symbol för det
drömda tredje paradigmets livsstil och för dess värde. Uppståndelsen är det-
samma som vanmaktens makt.

Vi ser alltså att Änkan, utöver de båda på ytplanet artikulerade paradig-
men, pekar på en tredje väg: det frivilliga avståendet för medlidandets och
barmhärtighetens skull. Vi känner igen ett delblancskt hjälteideal: hjälten
stiger ner i den död som är hopplöshetens mörka land, men stannar inte där
utan uppstår heroiskt till ett ansvarigt vara, »som om god handling vore
möjlig». Paradigm tre är inte abbé Marcellos väg utan Rouets. Men
kan Rouet någonsin bli något annat än en ensam hjälte? Finns det i Änkan
något som pekar på en uppståndelse också för det västerländska sekularise-
rade samhällets räkning, en uppståndelse till ett mer människovänligt och
människovärdigt samhälle?

Samhällelig uppståndelse

Om änkan representerar den sekulariserade människan tycks romanen helt
nattsvart när det gäller möjligheten att hon skulle omvända sig och slå in
på paradigm tres väg. Det skulle i så fall vara efter det att hon i sitt vild-
djursraseri och sin dödsdrift förgjort sin egen civilisation. Till sådana tankar
kan den nära anknytningen till apokalypsen leda. Där är det ju nämligen
så, att efter världens undergång, efter Harmageddon, skapas nya himlar och
en ny jord där rättfärdighet bor. I Uppenbarelseboken får inte skökan
sista ordet. Efter hennes yttersta tid kommer en ny tid med ett nytt ord. På

 Joh. : .
 Mark. : . Schopenhauer , s. .
 Delblanc, Maria ensam s. . Se för detta Ahlbom , till exempel s. , , -
, , , , , - och Ahlbom , s. , -.
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samma sätt som avsaknaden av den förkunnade uppståndelsen i romanens
början skapar en starkt närvarande frånvaro, vilken romanen igenom upp-
rätthålls via Justus’ återkommande spöke, så åstadkommer – genom an-
knytningen till apokalypsen – avsaknaden av den nyskapelse som i
Uppenbarelseboken hänger samman med världsundergången, samma sorts
lakun i romanens slut. Nyskapelsen ger ett eko i texten, vilket inte blir ett
förkunnat faktum utan en fråga: – Finns möjligheten till att något nytt
skulle kunna uppstå i askan av det hänsynslösa och destruktiva yuppie-
samhället? Finns möjligheter till ett nytt samhälle med en ny barmhärtig-
het, en ny omsorg och medmänsklighet och ett nytt medlidande? Eller
har Marias Johannes Döparen – Lagens företrädare – rätt i att Jesu tro på
det barmhärtiga i människorna är en övertro?

 Konturerna av Delblancs drömda samhälle spåras av Ahlbom i Ahlbom , s. ,
, .





. Avslutning och sammanfattning

Kraftigt förenklat kan man säga att de båda berättelser vi här analyserat –
Samuelsviten och Änkan – bearbetar två sidor av mänskligt liv eller två livs-
frågor, som tycks bli på ett särskilt sätt aktualiserade och akuta genom seku-
lariseringen (åtminstone så som de båda texterna framställer detta
historiska fenomen): frågan om ontologin och frågan om etiken. Om vi
vill uttrycka det på ett mindre teologiskt/filosofiskt sätt handlar det å ena
sidan om ett teoretiskt spörsmål – om hur man kan uppfatta tillvarons
grundläggande beskaffenhet – och å den andra om ett praktiskt – hur man
bäst skall leva sitt liv i denna värld. Anledningen att dessa båda frågor blir
akuta i och med sekulariseringen tycks, enligt Sven Delblancs båda texter,
vara att ett tidigare inlärt, självklart och påbjudet synsätt utmanas av denna
process. Detta gäller såväl på ontologins som på etikens område: sanningen
från ovan är övergiven, liksom också handlingsmönstret från ovan, lydna-
dens paradigm. En anledning att både skriva och läsa denna typ av berättel-
ser måste vara, att man på något sätt finner frågor av denna typ angelägna.
I och genom dessa texter har Delblanc dryftat frågorna. I och genom dessa
texter konfronteras jag som läsare med dem.

En utgiven text är ju en kommunikationsform. All skrift kallar genom
sin egenart på läsning och på en läsare. I läsningen uppfyller skriften sin
bestämmelse och genom läsningen införlivas textens diskurs med en annan
diskurs – läsarens egen. Texten säger något till någon om något. Detta
’om något’ är textens sak. I läsningen konfronteras textens sätt att yttra
sig om denna sak med läsarens egen bearbetning av ’samma’ sak. Så här säger
Paul Ricoeur om läsningens och texttillägnelsens egenart:

/.../ läsningen liknar utförandet av ett musikaliskt partitur. Läsningen mar-
kerar förverkligandet av textens semantiska möjligheter. /.../ Den verkstäl-
lande karaktären hos tolkningen uppenbarar på så sätt en betydande aspekt
av läsningen, nämligen att den fullbordar textens diskurs i en dimension
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som liknar talets. Det vi här bevarar från talbegreppet är inte att det uttalas,
utan att det händer, det är en diskurshändelse /.../ Textens satser betecknar
något här och nu, hic et nunc. Den »aktualiserade» texten finner på så sätt
sin bestämning och sina åhörare. Den återupptar den rörelse som avbrutits
och upphävts, referensens rörelse mot en värld och ett subjekt. Denna värld
är läsarens värld och subjektet är läsaren själv. I tolkningen blir läsningen
som ett tal. Jag säger inte att den blir tal, för läsningen kan aldrig jämställas
med en ordväxling (»un échange de paroles»), ett samtal. Men läsningen
fullbordas konkret i en handling som står i samma förhållande till texten
som talet i förhållande till språksystemet. Den är diskursens händelse och
fall. Förut hade texten endast en mening (»sens»), d v s interna relationer,
en struktur. Nu har den en betydelse (»signification»), d v s ett förverkli-
gande i det läsande subjektets egen diskurs. Genom sin mening hade texten
enbart en semiologisk dimension, men genom sin betydelse får den nu en
semantisk dimension.

Det är mot denna yttersta semantiska dimension den här undersökningen
hela tiden har rört sig. Det kan tyckas att denna dimension hos texten, dess
aktualisering i den privata läsningen, skulle bli just för privat, subjektiv och
godtycklig för att kunna bli föremål för en vetenskaplig undersökning. Det
finns uppenbarligen en sådan individuell komponent i textläsningens
praktik. Det är dock inte denna läsaktens privata sida jag här i första hand
intresserat mig för, utan det vi kan kalla textens semantiska ’sak’, som blir
till först i läsningens aktualisering. Ricoeur säger: »Tillägnelsen förlorar sin
godtycklighet i den utsträckning som den återupptar det som är verkande i
texten själv, det som är verksamt och under utarbetande i texten, d v s me-
ningens födelse i texten. Det hermeneuten (den tolkande) säger är ett om-
sägande (»re-dire»), som reaktiverar det sagda i texten.» Texten som
kommunikationsform är alltså bärare av en tolkande aktivitet. Det är
denna tolkande aktivitet som har intresserat oss här. Det man tillägnar sig i
läsningen är, enligt Ricoeur, »the projection of a world, the proposal of a
mode of being-in-the-world, which the text discloses in front of itself by
means of its non-ostensive references». Vi kan också säga att det handlar
om textens ’implied author’-dimension, det som Seymour Chatman också
söker ringa in med termer som the »inferred author»,»the works intent»,
»text implication», »text instance» eller »text design». Och han sam-
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manfattar: »It is a sense of purpose reconstructable from the text that we
read /.../».

Det är detta textens »syfte» (»purpose») – eller riktning – som intresserar
mig. Jag har med mina analyser velat följa ’meningspilen’ – »the ’arrow’ of
meaning» – som den kommunikativt pekar ut från texten mot den
omgivande världen. Ricoeur hävdar också att textens intention är den rikt-
ning som den öppnar för tänkandet. Den tolkande aktiviteten är just att
följa den tankeriktning som öppnas genom texten: »To understand is
not to project oneself into the text; it is to recieve an enlarged self from the
apprehension of proposed worlds which are the genuine object of interpre-
tation.» På det här viset blir själva läsandet ett samtidigt tillägnande och
avklädande: »It is in allowing itself to be carried off towards the reference of
the text that the ego divests itself of itself...». Det som intresserat mig är
alltså inte vad den enskilde läsaren gör med Delblancs texter utan vad dessa
texter kan göra med läsaren, vad de vill säga henne i de ontologiska och
etiska frågorna, vilken riktning de öppnar för tänkandet kring dem. Som
avslutning vill jag nu söka sammanfatta vad avhandlingens tematiska stu-
dium kommit fram till och se om vi kan dra några slutsatser av detta.

Ontologin, gudstron, gudsbilden

Såväl Samuelsviten som Änkan skildrar, som vi sett, en uppgörelse med en
gammal auktoritär, monistisk allsmäktig gud-ontologi. Denna håller var-
ken för svitens karaktärer eller för Änkans jag. Anledningen till att en så-
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dan ontologi och gudsbild måste förkastas tycks i båda texterna framför allt
vara teodicéproblemet: föreställningen om en allsmäktig och allgod gud
kan inte fås att rimma med allt det destruktiva i tillvaron, ondskans fram-
fart, eget och andras lidande. I båda texterna personifieras teodicéproble-
mets ’varför?’ av svaga och hjälplösa människor som går under, framför allt
barn och dårar: I sviten är det främst Samuel, Abel, Rebecka och Marias lilla
dotter som dör tre dagar gammal i Kanada och i Änkan handlar det om
Lars, Erik och kvinnans i novellen blinde son. Ytterligare en anledning att
den gamla tron måste överges är just själva myndigblivandet. Sekularise-
ringens utveckling gör att människorna inte längre förmår okritiskt svälja
dogmer som inte kan fås att stämma överens med deras egna sinnens vitt-
nesbörd. När det kritiska tänkandet är väckt är det omöjligt att söva igen.
Människan tycks inte heller stå ut med att passivt och blint underordna sig
lagar och föreskrifter. Änkans Maria vill ha självbestämmande.

Om vi nu, efter ricoeurskt mönster tar ett steg tillbaka, beaktar de båda
texternas karaktär av yttrande från någon till någon om något, om vi för-
söker ställa oss i dessa texters egna ’meningsriktningar’, blir de båda i det här
avseendet som ’kajor’ som ifrågasätter riktigheten och giltigheten hos in-
vanda synsätt. Texterna ställer frågor till oss som läsare. Vi rör oss alltså nu
på den yttersta textnivå där en implicerad författares tilltal till en implice-
rad läsare skall blottläggas. Våra analyser tydliggör då några centrala frågor:
– Kan den monistiska allsmäktig gud-ontologin verkligen stämma om man
tar hänsyn till hela den ’verklighet’ vi upplever? – Kan den sekulariserade
människan i längden acceptera ett påbjudet synsätt som inte tycks gå ihop
med hennes egna sinnens erfarenheter? En slutsats, om vi ställer oss i
texternas egen tolkande riktning, måste bli att den gamla nedärvda tron
antagligen inte kan ha fog för sig, utan nog måste överges. Delblanc är ald-
rig tvärsäker, men ett mönster kan ändå urskiljas. Han ställer frågor och ger
sällan svar, men en riktning, i vilken svaren skall sökas, kan ändå ofta skön-
jas.

Våra båda berättelser framställer då några olika alternativ till den onto-
logi som antagligen måste förkastas. Det första alternativet är att slänga u t
hela paketet, att förkasta all gudstro, all tro på en ordning i tillvaron, såväl
ontologiskt som etiskt. Detta innebär att ingen högre makt över huvud ta-
get antas och ingen ordnande princip. Ett sådant förkastande ger dock
upphov till känslor av tomhet, sorg, leda och längtan – såväl hos änkan som
hos Maria, Elin, Benjamin, Axel. Människan, som hon framställs i dessa





texter, tycks inte må bra av att vara ensam och utkastad i universum. Än-
kan, sedd som abbé Marcellos exempelberättelse, menar nog att människan
inte alls klarar att leva »utan Gud, utan myter, utan lydnad». På en över-
ordnad nivå ställer (den implicerade) författaren frågan om detta verkligen
kan fungera. Romanen skildrar ett självbestämmande som löper amok och
en människa som inte bara trampar ner andra på sin väg, utan också driver
sig själv i fördärvet – såväl fysiskt som andligt. I sviten har självbestämman-
det inte gått lika långt utan människorna gör bara sig själva olyckliga ge-
nom att förkasta tron. De tycks behöva en världsförklaring, en överblick
över tillvaron, liksom också en upplevelse av meningsfullhet, av gemenskap
med en verklig Vän, som förstår och kan hjälpa.

– Kan människan verkligen leva utan en gud och en tro? blir en fråga
som texterna ställer. – Blir det bra – för den enskilde och för samhället? –
Vad skall vi ta oss till med »denna ständiga längtan»? Också i det här stycket
tycks texterna peka i samma riktning – att det är svårt att leva utan tro och
utan Gud.

Vi kommer då till det andra alternativ som texterna framställer – att
söka en annan tro, en som verkar ha mer fog för sig än den gamla. Änkans
Maria bearbetar i sin novell två olika trosformer, en som verkar ovanifrån
och en som verkar underifrån, en auktoritär och en frihetlig, en som kräver
och en som ger. Bakom det subjektiva berättandet skymtar också, som vi
sett, en fråga om änkan kan ha missbedömt sin make, om kanske en annan
gudsbild skulle kunna gömma sig innanför den auktoritära. Justus’ spöke
erinrar också mer om Samuels dolde gud än om paradigm etts stränge lag-
givare. Vi får en gud som är alltigenom god, men svag och vanmäktig. Det
är en gud som stämmer med orden i första Johannesbrevet: »Gud är ljus
och inget mörker finns i honom». Vi får en dualistisk ontologi, där guden
är absolut skild från det onda och står i motsatsställning till det. Samuels
gud är dock så vanmäktig att han till sist hetsas till döds och inte finns mer.
Mörkret och ondskan segrar. Men vi såg också att en vanmaktens makt ar-
tikuleras i sviten. Det till synes svaga och vanmäktiga visar sig ha en oanad
styrka – men en styrka som inte kan förtrycka eftersom den är ren kärlek
och verkar underifrån. I sviten är det »Samuelsgudens», kärleksfjunets,
körsbärsträdets och den heliga diktens styrka. En liknande vanmaktens
makt artikuleras också i Änkan, här representerad av spöket, Shamani, no-
vellens Jesus och kraften i den moderliga kärleken. Det är en makt som ar-
tikuleras i anslutning till Schopenhauers Världen som vilja och föreställning,





makten att stiga ner, att avstå, att offra sitt för medlidandets och kärlekens
skull. Det är den makt änkan själv benämner »svaghet» och envist visar från
sig, men som visar sig innehålla ett frö till liv och livsmening. Vi skulle –
med Änkan – kunna använda uppståndelsen som metafor för denna styrka.
Kanske att makens spöke vittnar om möjligheten att den kan ’uppstå’ och
därigenom kanske segra till sist, trots att den inte kan använda våldets va-
pen. Båda texterna ställer alltså en försiktig fråga om styrkan hos det till
synes vanmäktiga. Här ges dock inga som helst svar. Här finns bara en
svag förhoppning om att liv och ljus kanske skulle kunna segra, åtminstone
momentant och i enskilda människors liv – hos människor som aktivt väljer
den ’goda’ sidan, trots allt. När det gäller det västerländska samhället tycks
mig den bild Delblanc målar mer mörk. Det verkar finns föga hopp om att
samhället skall slå in på livets väg. Båda berättelserna blir, på detta vis, en
stark uppmaning till läsaren som enskild att ställa sig på livets och kärlekens
sida, även om vägen går genom »det mörka landet»; att vara med och
åtminstone försöka motverka allt det samlade mörkret – att bli en delb-
lancsk ’hjälte’. Texterna får också en samhällskritisk dimension. Genom att
utmåla vägen till Harmageddon kan Änkan också bli en uppmaning till
vårt samhälle att vända om innan det är för sent. Här är vi, som synes, re-

 Bonhoeffer uttrycker i sina fängelsebrev vanmaktens makt på följande sätt: »Gud låter
sig trängas ut ur världen upp på korset, Gud är vanmäktig och svag i världen, och blott så
är han hos oss och hjälper oss. I Matt. :  är det alldeles tydligt, att Kristus hjälper ej i
kraft av sin allmakt, utan i kraft av sin svaghet, sitt lidande! Här ligger den avgörande
skillnaden från alla religioner. Människans religiositet hänvisar henne i nöden till Guds
makt i världen. Gud är deus ex machina. Bibeln hänvisar människan till Guds vanmakt
och lidande; blott den lidande guden kan hjälpa. I denna mening kan man säga, att den
här tecknade utvecklingen mot myndighet för världen, varigenom en falsk gudsbild un-
danröjes, öppnar blicken för bibelns Gud, som vinner makt och rum i världen genom sin
vanmakt.» Bonhoeffer , s. -. /Matt : : För att det skulle uppfyllas, som var
sagt genom profeten Esaias, när han sade: »Han tog på sig våra krankheter, och våra sjuk-
domar bar han.»/
 Denna uppmaning finns inte i texten men uppstår som en effekt av den samhällsbild
som målas. Ahlbom menar också att hela Delblancs författarskap bearbetar konflikten
mellan en förfärande mörk världsbild – särskilt när det gäller det moderna västerländska
samhället – och ett krav på människan att ändå handla gott och ansvarigt, att förverkliga
idealet »aktiv kärlek». »Autenticitet och frihet är att leva ansvarig inför det heliga livet
och förverkliga en aktiv kärlek i en gudsövergiven värld.» Ahlbom , s. . Delblanc
förenar, säger Ahlbom, »en mycket mörk verklighetsbild med ett engagerat författar-
skap. Det är sent på jorden, möjligen för sent, men Delblanc agerar som om friheten är
möjlig. Han är besatt av en vision av ett rätt liv och ett heroiskt uppdrag.» Ibid. s. .
Ahlbom menar också att ett alternativt och gott samhälle, där verklig frihet blir möjlig,

Fotnoten fortsätter på nästa sida





dan inne på etikens område. Det visar sig alltså att den etiska frågan hänger
intimt samman med frågorna om ontologin och (guds-)tron.

Etiken

Som vi sett kan det etiska innehållet i Änkan tecknas under formen av ett
Y. Sekulariseringens människa har tillryggalagt sin omyndighets vägsträcka
och står nu i den korsväg som är skärningspunkten mellan de tre staplarna.
Ingen väg tillbaka till omyndighetens barnastadium är möjlig. Två vägar
ligger framför, två etiska paradigm. Änkans text är så konstruerad att ingen
behöver tveka om att änkan väljer fel väg. Vägen är fel både för henne som
enskild individ och för samhället i stort. Att bejaka sin onda livsvilja ger ett,
på alla sätt, sämre liv än alternativet: att negera livsviljan och låta visdom,
eftertanke, medlidande och kärlek råda. Delblanc säger att han inte vill
föreskriva, men i det här fallet kan ingen tvekan råda om var (den
implicerade) författarens preferenser ligger. Livets väg är paradigm tres väg.
En viktig fråga i romanen är dock om människorna verkligen förmår gå
den vägen. Det svar vi funnit är att ansvaret trots allt betonas. Valet må vara
farligt och människan må inom sig ha en arvsbunden tendens att välja fel,
men detta val är ändå människan förelagt. Det visar sig ju också att även
medlidandet och kärleken har ett brohuvud inom människan själv, i form
av någon slags instinkter, det vi benämnt ’det arvgoda’.

Hur skall människan då klara av att välja rätt? Det är här frågorna om
ontologin och tron blir viktiga. Paradigm tres värdekonservativa etik förut-
sätter en dualistisk ontologi, en dikotomi mellan ’gott och ont’, ’ljus och
mörker’, konstruktivt och destruktivt. Med denna ontologi följer också
tron på den enskildes ansvar och på människans ansvar för det samhälle hon
skapar. Men för att orka handla gott behöver människan också åtminstone
antydan till en tro på möjligheten av det godas seger. Vi måste åtminstone
– som Samuelsviten – tro på att kärleksfjunet faktiskt uppväger en hel del
bly, för att vi skall finna det meningsfullt att handla kärleksfullt. Vi måste
tro på körsbärsträdets värde – trots plundring, vissnad, vinterkyla. Vi måste
tro på blommornas och den heliga diktens värde för att orka satsa på att

skymtar fram i författarskapet. (Ibid. s. ) Detta kan dock, som jag läser Delblanc, en-
dast handla om ett drömt samhälle.





skapa konst, ta till oss det sköna, bejaka livet – »låta livet råda», som Elin sä-
ger och gör. Vi måste, kort sagt, tro på ’uppståndelsen’. En dualistisk onto-
logi och en tro på vanmaktens makt tycks alltså vara förutsättningar för
paradigm tres etik. Men Änkans svar på frågan om varifrån kraften skall
komma blir också: evangelium. Marias/Lenas stora problem är att hon inte
har velat ta emot. Det är därför hon har missbedömt sin make. Hon har ve-
lat gå erosvägen uppåt, via prestation och transaktion istället för att via
mottagandets död – mottagandet av den oförskyllda nåden, gåvan som är
livet självt – gå agapevägen neråt och bli lyft upp (uppstå från de döda).
Texten ansluter tätt till Paulus brev till romarna där det står klart att det
etiska kravet inte kan uppfyllas genom tvång och prestation utan endast
genom att man tar emot förlåtelsen, så att man slipper släpa på gångna
misstag och synder.

Paradigm tres etik är inte etik för att jag måste, utan etik för att jag vill,
för att jag funnit att min sanna identitet inte är arvsynden utan ’det arv-
goda’. Evangeliets gåva – nåden – ger tillräcklig glädje för att jag också skall
orka gå paradigm tres väg – inte konsekvent och inte hela tiden, men i och
med att förlåtelsens under är varje morgon nytt kan jag försöka igen när
jag misslyckas.

Den myndigblivna läsaren

Båda våra berättelser slutar i död. Ändå är sluten oerhört olika. Sviten slu-
tar, trots allt, i ljus och försoning för den plågade Maria, medan Änkan slu-
tar i människans fullständiga transformation i o-människa. Om vi an-
vänder Goethes Faust som tolkningsmall för båda texterna skulle vi kunna
säga att medan svitens Maria blir ’frälst’ blir Änkans Maria ’fördömd’. Båda
karaktärerna har blivit sekulariserade och myndiga. Svitens Maria har vid
berättelsens slut accepterat att hon själv måste fatta sina beslut – att hon
måste vara en sekulariserad människa. Bortom detta svåra beslut finner hon
ändå, helt oväntat, att famnen fortfarande står öppen och hon går sin gud
och fader till mötes. Men Änkans Maria har inte bara blivit sekulariserad,

 Se till exempel Rom. : -. Även Filipp. : .





hon har också hamnat i det som Gogarten kallade ’sekularism’ – när
självbestämmandet löper amok. Hon har inte nöjt sig med att vara en
myndig och vuxen människa. Hon har strävat efter att själv bli gud, vilket
resulterat i motsatsen: hon har blivit en djävul. Om sviten slutar i ’himlen’
slutar Änkan i ’helvetet’.

Våra berättelser tycks alltså implicera att sekulariseringens myndigbli-
vande inte bara är oundvikligt utan också på något vis kan bli välsignat,
medan sekularismen endast är av ondo. Men Delblancs båda texter kräver
också en myndigbliven läsare och en ’sekulariserad’ läsart. Vi måste alltså
själva ta ansvar för hur vi väljer att läsa dem. Ingenting ges gratis och ’från
ovan’, utan vi måste själva se på ’fotografierna’ och ta ställning till hur vi
skall bedöma det vi ser. Vi måste själva, efter ganska lösa instruktioner, välja
läsart, fylla i luckor, koppla på vår egen diskurs, låta texterna påverka våra
liv, våra frågor, våra svar och träda i ’dialog’ med dem. På så vis blir, som Ri-
coeur säger, konstruerandet av en mening hos texten samtidig med kon-
struerandet av vårt eget ’själv’. Detta är ytterst vad det innebär att vara en
läsare.

Då kan Delblancs berättelser för oss bli såväl ’kajor’, som utmanar oss,
bråkar med oss och inte lämnar oss i fred, som ’kärleksfjun’, som kommer
till oss som en oväntad nåd och förmår både »lindra livet, trösta döden» och
»tala sanning».

 Gogarten, , s. -, The Church for others, s. .
 »Vad är en text», s. . Se också »Appropriation» s. .
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Summary

THE POWER OF POWERLESSNESS

Secularization in Sven Delblanc’s Samuel-suite and The Widow

The central thematics in Sven Delblanc’s Samuel-suite – Samuels bok -

(Samuel’s Book), Samuels döttrar - (Samuel’s daughters), Kanaans land -

Kanaan’s land), Maria ensam - (Maria alone) – and Änkan - (The Widow),
concerns secularization. The Samuel-suite deals with the process of
secularization, while The Widow treats secularized society and secularized man.
These five novels discuss two vital questions which secularization seems to
bring to the fore: the question of ontology and the question of ethics. The one
is a theoretical question – how do we best conceive the fundaments of our
world? – and the other a practical – how do we best live our lives in this
world? The reason why these issues seem to be particularly actualized by
secularization is, according to Delblanc’s novels, that an earlier view, imposed
and taken for granted, is strongly challenged by this paradigm change.

The object of this thesis is to examine and uncover this thematic complex,
to inquire into images of the secularization process and its consequences which
are put forth in these texts. My aim, then, is hermeneutic and I have chosen
the main analytical model from Paul Ricoeur. This means that I perform my
analyses in two steps: on my way towards an understanding (Verstehen) I go
via a distancing explanation (Erklären). This explanatory moment is carried
out with a structuralist-semiotical method, inspired by theoreticians such as –
among others – Gérard Genette, Seymour Chatman and Lubomír Dolezel.
Through an investigation of how the texts are constructed, I try to discern
how they produce meaning, and thereby to reach insight into these meanings.
The purpose is to examine what Ricoeur names the world in front of the text(s),
or the matter of the text(s): that is, what they want to say to us – today, in our
secular context – about secularization and its consequenses.

The study falls into two larger parts, where the former analyzes the Samuel-
suite and the latter The Widow.

The opening chapter presents the analytical methods of the thesis as well as
earlier research on Sven Delblanc. In my second chapter I try to determine the





genre of the Samuel-suite and the type of reading that it calls for. I find
Delblanc’s own term symbolic realism an excellent characterization of the suite
and its mode of literary operation. I also investigate the rough structures of the
text and its composition.

In the third chapter, I try to discern the type of narrator and kind of nar-
ration of the suite. I find that the narrator takes on three different attitudes, or
assumes three different roles; these I name the omniscient, the light talker and
the documentarist. I then pose and try to answer the question of how much of
the narrator’s discourse can be considered fictional truth. I find that the
Samuel-suite is a narrative with an authorized main discourse but with a
contra-discourse that strongly challenges this authorization. We could say that
the narration in this text calls for a type of reading that can be described as
secularized: the reader has to take on much responsibility towards his own
reading of the text; he often has to chose for himself how he wants to read and
interpret long passages.

In the fourth chapter I inquire into the mimetic-realistic level of the text,
how the secularization process is depicted and how the reactions of the
narrative characters on this process are portrayed.

The fifth chapter analyzes the symbolic-mythical level of the text. On this
level the realistic characters of the Swedish twentieth century grow into
universal representatives of ’eternal questions’. Here Delblanc adopts a pre-
figurative technique: biblical figures are used to make both the characters and
the text grow beyond their limits. Samuel is marked out as a figura Christi, a
picture of God and of a fundamental existential principle: the power of
powerlessness. His wife, Cecilia, says about this power: »Love is the down of
the wing of God, that in the scale weighs up all the lead of life.» A central
symbol of this power is the blossoming cherry tree in the dark woods. On the
symbolic level another drama is enacted: Maria, Samuel’s daughter, plays the
leading part as an inverted mother Mary who, instead of begetting God’s son
begets his death – or at least the death of faith. In this way Maria comes to
impersonate the secularization process.

In my sixth chapter I pull all these threads together and provide an overall
view of the central thematics of the suite. I find that an important question is
man’s coming of age as a result of secularization. This is symbolized by
recurring, shrieking jackdaws that force Samuel and his children to reflect on
life, to question inherited dogmas and conceptions and to form conceptions of





their own, based on actual ’reality’ as they experience it in all its details – also
the darkest ones. The second central question is the question of faith. Faith in
the suite is considered a paradise while unbelief is said to be a desert. Faith is
desired by the characters, but impossible for most of them. The stumbling
block is the so called theodicy problem: if there is an almighty and good God,
why is there so much suffering and evil? Different solutions to this problem
are tried by Samuel, his wife and children. Cecilia chooses not to question the
inherited faith. She adheres to the monistic view of the Lutheran church: the
world is controlled by one governing principle, an almighty God. Samuel, as
well as his oldest son Abel, struggles with this conception but cannot make it
correspond with the reality they experience. Samuel revises his beliefs, and this
is the picture he advances to Abel: the basic ground of existence is a confron-
tation between two principles, one mighty and evil and one weak and good.
The former Samuel names Lucifer or The Prince of the World and the latter
The Hidden God. Thus Samuel’s and Abel’s view is dualistic. Elin, the oldest
daughter, adopts a secularized dualistic view, that is, she believes in eternal
values, in good and evil, but has a hard time hanging on to a faith in God. She
becomes an agnostic. Maria, who is the main character of the two last parts of
the suite, struggles all her life to find an acceptable ontology, but she fails.
However, on the last pages of the suite, as she faces her death, she finds
something else, a God and father who receives her in his open arms, without
questions, without demands, without reproach. What she finds can best be
described as the biblical concept of grace.

The second part of my thesis – the analysis of The Widow – starts out, like
the first, with an investigation of the novel’s generic adherence. With this
novel that question is not easy to answer. In the text’s play of genres, however,
the superior genre proves to be the parable’s – it is a type of parable that
analyzes ideas. Next I account for the fundamental compositorial principles of
the novel: it is tripartite, with a short story, supposedly of the widow’s own
hand, in the middle, a parable that can be used as a model of the larger parable
that is the whole of the novel. I also find the text to have, however, a circular
composition, which – on a ’realistic’ level – questions the truth of what the
widow relates.

In chapter eight I discuss the problematic and unreliable first-person nar-
rator – she is, with Genette’s terms, homodiegetic and autodiegetic – her
mode of narration and if the reader can really believe in what she says. It





appears that she has no narratee (addressee) besides herself; the reader has to
assume the role of telepathic eavesdropper. Quite a lot in the style of the
narrating seems to indicate that the widow is actually living a novel, in her
own fantasy and staging herself as a fiction. The extreme unreliability of the
narrator forces the reader to try, with the help of circumstantial evidence, to
make himself a different picture of – for example – the ethical paradigms that
the text articulates, rather than the one the widow herself is putting forward.

In the ninth chapter I proceed to the textual thematics. The point of de-
parture of this novel is – or seems to be – that God is dead and that mankind
– his widow – now has to find her life for herself, without his authority to lean
on. The widow, Maria Spore, plays the part of Everyman, as in a morality
play. The text is about a paradigm change. The first paradigm that is
articulated is the paradigm of law, obedience and authoritarian belief in God.
Since the novel starts with the recent death of God, this paradigm is
consistently portrayed as something past. Man cannot go on living as an
infant. He has to come of age. The paradigm change is irreversible.

In this novel, as in the Samuel-suite, the theodicy problem is of great im-
portance. It is because of this problem that man wants to revenge himself on
God. Because of the theodicy problem – here, as in the suite, represented by a
child that dies – man gets an evil God, a murdering God. The theodicy
problem seems to be the most important reason why a life of faith, though
highly attractive, becomes impossible.

As man comes of age he reaches a crossroads with two very different roads
in front of him. One of them, the one the widow in this novel chooses, is a life
of what the widow calls ’freedom’, but what appears to imply that man
becomes completely unbridled, selfish and bestial in his search for power. This
second paradigm means that only one person exists in the world: Myself. So
the consequences of man’s liberation from oppression is another oppression:
the stronger’s oppression of the weaker. An important question that arises is,
though, if the power that Maria reaches is true power or if she is not instead
controlled by other forces, her own destructive demands, original sin or
perhaps another potentate – an evil one. Nevertheless this text stresses man’s
fundamental responsibility for the choices he makes. The novel’s ending
adheres closely to the Apocalypse and seems to indicate that the road that
God’s widow has choosen leads to destruction. The picture of Western society
that Delblanc draws is neither a pleasant nor a very hopeful one.





The third paradigm of the novel – the second of the two roads that man
encounters at the crossroads – is never enacted. It is only an ideal, a dream or
a recommendation. This paradigm is represented by Maria’s mysterious
doctor, Shamani – who gives her a dangerous drug, with which she becomes
thirty years younger – by the Jesus of her own short story – part two of the
novel – and by a recurring theme of maternity and maternal feelings. Para-
digm three appears to be some sort of combination of the two other para-
digms, a freedom with order, a voluntary order. Paradoxically this paradigm is
also the opposite of the two others: while the others both are paradigms of
power, the third is a paradigm of – apparent – powerlessness. While the other
paradigms make man struggle to move upwards, the road of the third
paradigm leads downward. It means relinquishment and surrender, it means
both to recieve and to give freely. Man, in this novel, carries two tendencies
inside: if we name the one original sin we can name the other one original
goodness. It seems as if man’s true identity were goodness, love, altruism, but
that he is in need of help to be able to do what he really wants at heart. The
widow’s real problem is, as Shamani puts it, that she will not receive; will not
recieve life as a gift or recieve real power – the power to resign. She does not
understand the power of powerlessness. A recurrent metaphor of this power is
the resurrection, represented by the resurrection theme from the gospels in the
introduction of the novel, by the weeping ghost of the dead God and by a
sentence, repeated by the widow like an incantation: »Nobody rises from the
dead.»

In my tenth and last chapter I sum up the two analyses and draw some
conclusions from them. I have found that The Widow, as well as the Samuel-
suite, tries to settle the accounts with an old, authoritarian, monistic almighty-
god-ontology. It is unacceptable to the characters of the suite as well as to the
widow. The reason why this view has to be rejected seems, in both texts, to be
the theodicy problem. The alternatives that are presented are the following:

First, to let go of all faith in God, to leave behind every belief in some kind
of order of existence, ontologically as well as ethically. This means that no
governing principle is assumed, all is chaotic and haphazard. This type of
rejection, however, leads to feelings of emptiness, sorrow, ennui and yearning.
– Can man really live without a god and a faith? is a question posed by these
texts. – Will such a life really be good and fruitful for the individual and for
society?





The second alternative, then, is not to reject faith, but to revise it. We are
presented with the alternative of dualism. Here the god is separated, by ab-
solute division, from evil and destruction, and is described as opposed to
them. He is purely good – but weak. Both texts articulate, however, also a
power of powerlessness, symbolized by the resurrection. This dualistic ontol-
ogy entails also a dualistical ethics which makes man responsible for choosing
which innate tendency to accept and support. But to be able to make this
choice man needs to recieve forgiveness, love, power, grace – life as a gift. The
ethics of the third paradigm is ethics not because I must, but ethics because I
want it, because I have found that my true identity does not lie in original sin
but in original goodness.

Both of these tales end in death. Yet the two endings are very different. The
Samuel-suite ends, in spite of everything, in light and atonement for the
tormented Maria, while The Widow ends with man’s complete transformation
into un-man. While the Maria of the suite gets saved, the Maria of The Widow
gets doomed. If the suite ends in heaven, The Widow ends in hell. Maria
Weber of the suite recieves grace while Maria Spore of The Widow rejects it.
Now you and I, as readers, are urged to respond and to take on the
responsibility of choosing how we want to interpret this. According to quite
loose instructions, we have to choose readings, fill in gaps, link the discourses
of the novels to our own discourse, let the texts affect our lives, our questions,
our answers. In other words, we must enter into a dialogue with them. As
readers we have to come of age – we have to be secularized readers.

Språkgranskning: Dennis Day
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