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Inledning 
Majgull Axelsson gjorde sin skönlitterära debut 1994 med Långt borta från Nifelheim. Innan 

dess arbetade hon som journalist på ett antal tidningar och skrev även några dokumentära 

böcker om tredje världen, bl.a Våra minsta bröder (1986) om barnarbete och Rosario är död 

(1989) om barnprostitution på Filipinerna.  

      Slog igenom på bred front gjorde Axelsson med Aprilhäxan (1997) vilken hon fick 

Augustpriset för och som sålts i mängder av exemplar och översatts till flera språk. Majgull 

Axelsson har förutom Augustpriset belönats med många andra utmärkelser, bl.a Moa 

Martinsson-priset, Jörgen Erikssons pris och fackförbundet ST:s arbetslivspris. År 2005 

nominerades hon till Nordiska rådets litteraturpris för sin senaste roman Den jag aldrig var 

(2004). 

      Den del av Majgull Axelsons författarskap jag har valt att titta närmare på i min uppsats är 

romanen Slumpvandring som utkom år 2000 och var Majgull Axelssons nästa projekt efter 

Aprilhäxan. Den utspelar sig i Roslagen och handlingen kretsar kring tre kvinnor ur tre 

generationer i samma släkt; Augusta, Alice och Angelica.  

     Jag har valt att avgränsa min undersökning till tre huvudområden: Augustas hus, som man 

kan kalla för hela berättelsens nav, romanens titel samt den primära intertexten - Ivar Lo- 

Johanssons Geniet. Jag avser i min framställning diskutera dessa tre områden och deras 

betydelse i förhållande till romanen och tolkningen av den. Vidare har jag valt att koncentrera 

mig på endast tre av karaktärerna, de som jag betraktar som huvudpersonerna; Augusta, Alice 

och Angelica. 

     Då det ännu inte bedrivits någon forskning om Majgull Axelssons författarskap har jag 

hämtat kunskap gällande författaren från recensioner och intervjuer i dags – och kvällspress, 

samt en författarpresentation på Pan Bok/Norstedts Pockets webbplats. Den utgåva av 

Slumpvandring jag utgår ifrån är en pocketutgåva från Månpocket.  
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Augustas hus 
Den tveklöst mest betydelsefulla platsen i Slumpvandring är Augustas hus. Man skulle kunna 

säga att det egentligen är huset som är huvudpersonen i boken. För övrigt har Slumpvandring 

t.ex i den norska och den danska översättningen fått titeln Augustas hus. 

 
Huset är en viktig plats för oss människor. Det symboliserar skydd och säkerhet1, en plats som 

är vår och där vi kan vara trygga. Huset blev viktig som mänsklig symbol när människan efter 

att ha varit nomadiserande jägarfolk under istiden började bli mer och mer bofasta.2 

Begreppet ”hus” kan också berätta om vår härkomst och släkttillhörighet, att man ”är av” ett 

visst hus t.ex.3  

      Som plats för olika sammankomster och möten mellan människor, är huset också en 

religiös symbol i vissa avseenden. I stamfolkens religioner hade man ofta ett ”kulthus”, ett 

kosmiskt centrum som var skådeplats för olika riter.4 I kristendomen är kyrkan Guds hus, och 

graven är det sista eller det eviga huset där människan vistas fram till domedagen.5 

      Människan är även på ett kroppsligt plan bunden till huset som symbol. Huset kan 

nämligen symbolisera människokroppen, främst den kvinnliga kroppen och modern.6 Huset är 

den stora modern som skyddar och värnar.7 

      Inom drömtydningen innebär huset ofta en symbol för den som drömmer, och det som 

händer i huset i drömmen är det som händer inom drömmaren.8 Mer specifikt anser man inom 

freudiansk psykologi att huset i drömmen ofta är en symbol för kvinnan, med en sexuell eller 

födelseanknuten innebörd.9 I ”Drömtydning” återger Sigmund Freud en av sina patienters 

drömmar, i vilken patienten besöker ett rum där han känner på sig att han har varit förut. 

Freud tolkar det som en symbol för moderns könsorgan.10 

 

      Augustas hus har stått där det står i över ett sekel, och ändrat utseende och karaktär genom 

människorna som bott i det. Huset är beläget i Roslagen, i ett bortglömt område mellan 

Hallstavik och Herräng, kallat Nordanäng. Det är ett ganska litet tvåvåningshus i trä, möjligen 

                                                 
1 de Vires, Dictionary of Symbols and Imagery s.263 
2 Biedermann, Symbollexikonet s.185f 
3 Ibid. s.186 
4 Cooper, Symboler. En Uppslagsbok s.80 
5 Biedermann, Symbollexikonet s.186 
6 de Vires, Dictionary of Symbols and Imagery s.263f 
7 Cooper, Symboler. En Uppslagsbok s. 80 
8 Biedermann, Symbollexikonet s.186 
9 Ibid. 
10 Freud, Drömtydning s. 372 
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rödmålat, med veranda, utedass och vedbod. Från huset till grinden ut mot vägen leder en 

grusgång och trädgården med sina äppelträd och krusbärsbuskar kantas av en syrenhäck. Från 

början såg det inte mycket ut för världen, men Augusta och Isak byggde och målade och 

planterade fram ett eget litet paradis där för sin familj.  

       

Hoppets och bedrövelsens livmoder 

Augustas hus har varit en hoppfull plats, där Augusta trodde sig ha triumferat över Gud och 

ödet när hon flyttade in som nygift med Isak. Det har varit en plats att dra sig undan till för 

Alice, med en hemlig snedgarderob att tänka och leva ifred i, och ett gömställe och en 

räddning för Angelica, som inte har någon annan utväg. Men man bjuds inte alltid det man 

hoppats på i Augustas hus. 

      Om man ska se till Freuds uppfattning om huset som drömsymbol för moderlivet och 

längtan att vila däri, så verkar inte Augustas hus vara någon särskilt gästvänlig, trygg eller 

vilsam livmoder.11 Kanske beror det på, eller till och med ligger till grund för det 

komplicerade förhållande till och svåra omständigheter runt graviditet, moderskap och band 

mellan barn och förälder i Slumpvandring. 

      Augusta blir gravid genom en ”olycka” med sin husbonde Vilhelm och tvingas söka sig ut 

på osäkra vägar för att hitta en framtid. Hon klarar sig ändå väldigt bra och träffar Isak och 

skapar sig ett hem med honom. Men förhållandet mellan henne och Olga, hennes och 

Vilhelms barn, blir aldrig bra och Augusta tvingas till slut erkänna för sig själv att hon till och 

med känner avsky inför sin egen dotter. Inte ens den önskade graviditeten med tvillingarna 

Erland och Harald och kärleken till dem kan läka det trasiga och sorgsna inom henne, det som 

beror på Olga. Olga blir oönskat gravid med Siri, och skriker efter förlossningen att hon vill 

att barnet ska dränkas.   

      Alice kommer från en mycket instabil familj med föräldrar som hela tiden slåss och 

skriker åt varandra och som inte ger Alice särskilt mycket uppmärksamhet. Det verkar knappt 

finnas något kärleksfullt band alls mellan henne och hennes föräldrar. Därför är det inte 

särskilt svårt för dem att skicka Alice till Augusta och hitta på historier om tuberkulos så fort 

Alice berättar att hon är med barn. Att skydda familjens rykte är viktigare än att ta hand om 

son dotter. Alice graviditet går inte som den ska och hon drabbas av havandeskapsförgiftning, 

vilket enkelt sagt betyder att modern och barnet förgiftar varandra.12 En sjukdom som Alice 

                                                 
11 Freud, Drömtydning s. 372 
12 Axelsson, Slumpvandring s. 202 
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tänker bär ett budskap om att ingen av dem, varken hon eller barnet, bör få finnas i världen. 

Alice räddas till livet med nöd och näppe, men den lilla pojken dör. Alice framtida 

förhållande till maken Lars och sonen Petter överskuggas av minnet av Kristian, och av barnet 

hon fick som dog strax efter förlossningen. Maken och sonen är helt ovetande om vad Alice 

har varit med om. 

      Angelica är själv det bortstötta barnet. Carina har aldrig riktigt kunnat närma sig henne 

eller orkat ta hand om henne, och ingen, utom antagligen Carina, vet vem Angelicas pappa är. 

När Bacillen kommer in i bilden ser han det som sin uppgift att lära Angelica veta hut, snarare 

än att vara en förälder för henne. Själv använder Angelica graviditet som ett vapen; hon ljuger 

om att hon är gravid för att sätta åt ”kungsmyntamannen” - den äldre mannen och 

familjefadern hon har ett sexuellt förhållande med - när han inte vill ha något med henne att 

göra längre. 

 

Vad vi kan se i Slumpvandring är en berättelse om moderskapets mörka och komplicerade 

baksida med oönskade barn och mödrar och döttrar som aldrig kan komma varandra nära. 

Ursprunget till allt detta är Augustas hus, det verkar som om det onda började där. Augusta 

avskydde inte Olga i början, avskyn föddes i huset. Augustas hus är alltså snarare än den 

väldiga trygga modern som innesluter alla i lugn och trygghet, en symbol för den sårade, 

övergivna och bortstötande modern. Eftersom huset hela tiden kallas ”Augustas hus” ligger 

det nära till hands att i symbolikens och Freuds anda, se huset som en symbol för urmodern 

Augusta, och hennes livmoder. Och det verkar som om alla som stammar från den livmodern, 

i alla fall kvinnorna, är dömda till att leva ett svårt liv.   

  

Minnets obarmhärtighet      

Augustas hus är också ett förrädiskt hus. De som söker sig dit tror sig kunna söka skydd och 

räddning i det, men ganska snart visar det sig att det inte finns något skydd att få och att huset 

snarare skruvar upp än tonar ner de problem man är där för att stänga ute.  

      Augusta blir ensam kvar i huset efter att Olga försvunnit, Isak slutligen dött och Harald 

och Erland flyttat hemifrån. Skulden över Olga och sorgen över Isak håller henne kvar i huset 

och hon är fångad i minnena, även om hon sällan tillåter sig att vare sig minnas eller berätta 

hur det verkligen var. Egentligen borde hon finna ro i sitt eget hus, men det finns för många 

ouppklarade saker i det förflutna för att hon ska vara helt bekväm med sig själv där. Och så 
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länge hon inte tar itu med det kan hon inte heller flytta därifrån. Det är det som håller kvar 

henne i huset, snarare än hennes skepsis inför moderniteter som tvättmaskiner.  

      Alice kommer till huset för att tänka över vykortet hon fått från Kristian och om hon ska 

träffa honom eller inte, men tvingas i förlängningen tänka igenom sitt liv med dess sanningar 

och lögner, vilket leder till ett misslyckat avslut på historien med Kristian och en skilsmässa 

från Lars. 

      Angelica tror att Augustas hus är lösningen på och räddningen från alla hennes problem, 

men problemen och det viskande självföraktet hinner ikapp henne i huset och driver henne in i 

döden. Det verkar som om huset, som minns allt som hänt i det, försöker tvinga Augustas 

ättlingar till självrannsakan innan det är för sent, för att de ska bli fria. Augusta gjorde som 

sagt aldrig upp med det förflutna, hon stängde in sig i det istället och levde som en fånge i det. 

 

Om man inte bara ser livmodersaspekten, utan också ser huset som Augustas, och i viss mån 

de efterföljandes medvetna, så finns det ett rum i huset som är särskilt intressant, nämligen 

snedgarderoben. I den har Augusta bl.a förvarat Olgas klänningar och blusar och Isaks 

bröllopskostym och blåkläder. Plagg som har suttit på kropparna av dem hon inte vill tänka 

på. Skeletten i hennes garderob, så att säga.  

      Garderoben får stå orörd efter att Alice flyttat därifrån, och det som finns i den är Alice 

egna skelett, t.ex biblioteksboken hon stal: Geniet av Ivar Lo-Johansson och hennes 

skolklänning och allt annat som minner om varför hon bodde hos Augusta när hon var 16 år, 

och de tankar hon hade då. Snedgarderoben skulle alltså symbolisera bortträngda minnen. 

Angelica hinner inte lägga till några egna minnessaker i snedgarderoben. Hon har inte lika 

lång distans till sina svåra minnen som Augusta och Alice har, utan har sin snedgarderob i 

huvudet.  

      Varje gång minnena hotar att stiga upp till ytan gäller det att vara beredd att värja sig. 

Augusta gör det genom att förvandla minnena till sagor där hon själv kan lägga till och dra 

ifrån och hitta på när hon inte orkar minnas hur det verkligen var. Angelica räknar, 

vadsomhelst men oftast pengar eller hur många dagar det är kvar till hennes 18-års dag. Alice 

har ingen medveten metod och blir därför mycket omskakad när hon får vykortet från 

Kristian. Man får aldrig tro att man kan glömma sin snedgarderob, att man kan komma undan 

att städa ur den. Det blir både Alice och Angelica varse. 

 

Augustas hus får symbolisera det förflutna i Slumpvandring. Genom att besöka huset får Alice 

och Angelica kontakt med sin historia och det arv som har gjort dem till det de är. Huset är 
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också en symbol för det svåra i att vara människa, och dess funktion i romanen är att få 

karaktärerna att minnas och inte fly från det svåra. Det skulle man kunna säga också är ett av 

bokens budskap; om man vill leva ett liv man trivs med kan man inte fly från sitt förflutna. 

 

Slumpvandring? 
När Majgull Axelsson stod i slutfasen av sin skrivprocess hade hon ännu inte bestämt vad den 

nya romanen skulle heta. När en kvinna från en bokcirkel någonstans i landet ringde upp 

henne, nyfiken på vad Majgull arbetade på just då, fick hon avgöra valet av titel.13 Det blev, 

som bekant, Slumpvandring. 

      Slumpvandring är ett ord som hör hemma i matematikens och också sannolikhetsteorins 

värld. Det får en som läsare att fundera. Varför har en roman så överfull av sagor en titel med 

vetenskaplig klang? Och hur påverkar det tolkningen av romanen? 

 

Sannolikhetsteori 

Den klassiska definitionen av vad sannolikhet är lyder: ”förhållandet mellan antalet 

gynnsamma fall och antalet möjliga fall”.14 Teorin växte från början fram ur olika former av 

hasardspel,15 där man t.ex försökte räkna på möjliga utfall av tärningar, antagligen för att 

möjligen kunna förutse utgången av spelet och bättra på sina odds att vinna. 

      Man kan kalla sannolikhetsteori för slumpens matematik16, och frågan man försöker ge sig 

i kast med skulle man kunna säga är, enkelt uttryckt: Finns slumpen? 

      Inom naturvetenskapen har man haft en ganska deterministisk världsbild, och ofta ansett 

att naturens lagar inte lämnar något utrymme för slump.17 Pierre Simon de Laplace, fransk 

astronom och matematiker, uttryckte sig 1918 om ämnet på följande sätt: ”Vi bör […] 

betrakta universums nuvarande tillstånd som följden av dess föregående tillstånd och orsaken 

till de kommande.”18 Alltså, sett utifrån hur universum ser ut precis nu i detta ögonblick kan 

framtiden bara se ut på ett enda sätt.19 

      För att ifrågasätta Laplace kan man hävda att för att människan skulle kunna förutspå 

framtiden skulle det krävas sådana otroliga mängder data som måste beräknas så precist att 

                                                 
13 Samuelsson, ”Sexualiteten – Kvinnornas grottesång” Svenska Dagbladet 2000-09-13 
14 Gut, Sant eller sannolikt s. 67 
15 Ibid. s. 66 
16 Häggström, Slumpens skördar s. 5 
17 Ibid. s. 9 
18 Ibid. s. 9 
19 Ibid. s. 9 
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detta når ohanterliga nivåer. Ett exempel på detta är svårigheten att göra exakta 

väderprognoser för långa perioder.20 

     Men determinism är inte det samma som förutsägbarhet. Bara för att vi människor inte kan 

förutse ett systems utveckling, betyder inte det att systemet är indeterministiskt.21 Alltså 

skulle universum kunna vara ett deterministiskt system utan att vara förutsägbart för oss 

människor, eftersom vi antagligen är för små eller för långt bort från ”systemöversikten” för 

att kunna se den. 

 

Men, i fråga om sannolikhet, kan man räkna på något som är slumpmässigt? Ja, det kan man 

faktiskt, och ett av de många sätten är att studera ett fenomen kallat slumpvandring. I det här 

fallet tänker jag uppehålla mig vid det matematiska begreppet slumpvandring, närmare 

bestämt det som kallas ”slumpvandring på en graf”. 

     Som ett exempel på slumpvandring på en graf kan man tänka sig en person som vandrar 

omkring i ett gatusystem, och som varje gång han kommer till ett gathörn väljer en av de 

anslutande gatorna (eller den han just gått på) och fortsätter fram till nästa gathörn osv.22 

Detta kan pågå i all oändlighet, om man inte begränsar grafen – gatusystemet – samt gör det 

sammanhängande så att varje ”gathörn” kan nås från varje annat hörn med ett begränsat antal 

steg.23 Gör man det kan man t.ex räkna på och bevisa att slumpvandraren förr eller senare når 

en i förväg vald punkt på grafen.24 (Se Häggström 2004 för räkneexempel.) Jag tänker inte gå 

in närmare på hur dessa uträkningar ska ställas upp eller genomföras, eftersom jag inte anser 

det relevant för min framställning här. 

 

Slumpens mönster 

När jag läst mig till lite kunskap om begreppet slumpvandring, och i synnerhet slumpvandring 

på graf, tycker jag mig kunna se en koppling mellan det och kompositionen i Slumpvandring. 

Augusta, Alice och Angelica är slumpvandrare i ett ändligt och sammanhängande område; 

bokens ”nutids-handling” är begränsad till Hallstavik, Herräng och Nordanäng, med undantag 

för Alice korta vistelser i Stockholm och på Arlanda. De tre personerna har hamnat vid många 

avgörande vägskäl i livet där det tvingats välja riktning, eller ibland befunnit sig i sådana 

situationer och valt utan att de märkt det själva. Oavsett hur olika deras liv kan te sig, har de 

                                                 
20 Häggström, Slumpens skördar s. 10 
21 Ibid. s. 11 
22 Ibid. s. 165f 
23 Ibid. s. 166f 
24 Ibid. s. 167 
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några erfarenheter och ”gathörn” gemensamt, och den viktigaste av dem är Augustas hus. Här 

hamnar de alla tre, förr eller senare. Det är också när de nått den punkten som deras 

slumpvandring slutar. Augusta stannar i huset resten av livet, Angelica fattar sitt beslut där 

och slutar sitt liv i skogen utanför. Alice dör förvisso inte i Augustas hus, vad vi som läsare 

vet. Det är mer ett symboliskt slut på hennes vandring, när hon vid bokens slut är tillbaka i 

snedgarderoben i Augustas hus.  

 

Slumpvandring med vissa regler kan också bilda komplicerade mönster. Ett exempel på detta 

är en fraktal kallad Sierpinski-triangeln. Denna figur är den starkt sönderbrutna figur som blir 

kvar när man ur en triangel ”tar bort” deltrianglar enligt ett visst mönster.25 Men, som sagt, 

Sierpinski-triangeln kan också bildas genom en slumpvandring med vissa bestämda regler. 

Även andra mönster kan bildas på detta sätt. T.ex. kan man med datorns och 

slumpvandringens hjälp simulera en av naturens komplicerade fraktaler, som t.ex ett löv.26 

      Detta är någonting som Alices make, matematikern Lars, fascineras av; slumpvandringens 

förmåga att skapa komplicerade mönster och få dem att upprepa sig. Denna aspekt av 

begreppet slumpvandring skvallrar om anledningen till Majgull Axelssons val av boktitel. 

Flera gånger nämns att Augusta, Alice och Angelica är så lika, de går igenom liknande 

händelser och ensamheten, sveken och skammen löper som röda trådar genom alla tres liv. 

Orden ”allt finns alltid” som återkommer gång på gång boken igenom gör, förutom att utmana 

en linjär tidsuppfattning, att man får en känsla av att berättelsen vill säga att ingenting 

förändras, att mönstret upprepar sig. Axelssons avsikt kan också vara att man som läsare ska 

tänka utifrån ett bredare perspektiv, att kanske hela mänsklighetens liv är en slumpvandring 

med vissa fasta punkter i ett deterministiskt system. Kanske ingår vi alla i ett mönster som 

både upprepar sig och är förutbestämt, men ett mönster som vi inte uppfattar för att vi är för 

små. 

       

”Allt finns alltid” leder också till funderingar över begreppet tid och tidsuppfattning. Alice 

tänker när hon som snart 60-åring står framför Augustas hallspegel att hon i samma ögonblick 

skulle kunna se sig själv som 15-åring, under förutsättning att hon tagit sig igenom ett 

kosmiskt maskhål och dessutom hade en riktigt skarp kikare. Hon tänker att ljuset har bevarat 

henne i det ögonblicket och att det för alltid finns kvar någonstans (55). 

                                                 
25 www.ne.se 
26 Ibid. 
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Det verkar vara just den här uppfattningen av att tid bara är en fråga om ljus och avstånd (55), 

i kombination med slumpvandrings-begreppet, som styr kompositionen i Slumpvandring. Att 

en viss händelse ”egentligen” utspelar sig före en annan spelar ingen roll, man kan lika gärna 

berätta allting samtidigt och parallellt eller i ”fel” ordning, eftersom varje ögonblick 

bokstavligen finns kvar för evigt (55). Att Alice i bokens början för sin inre syn ser ”en 

skallig flicka med blodiga läppar” (13), en bild som låter mycket lik den döda Angelica och 

således är en bild som Alice inte kommer att se i verkligheten förrän långt senare, talar också 

för en tidsuppfattning som gör det svårt att slå fast när någonting har hänt. Det är inte viktigt 

att ställa den frågan och kanske går det inte heller att hitta något svar på den.  

 

Majgull Axelsson säger i en intervju att hon inte själv riktigt känner till vad begreppet 

slumpvandring betyder i sitt rätta sammanhang. Det var ett fantasieggande ord som hon tyckte 

passade ihop med bokens handling.27 Men jag tror att Axelsson förstår mer än vad hon utger 

sig för att göra. Eller så finns detta slumpvandringsmönster så inbäddat i människolivet att 

varken Majgull Axelsson eller vi andra är medvetna om det.  

 

Geniet och Slumpvandring 
Geniet kom ut 1947 och väckte mycket debatt i Sverige. Den tar upp det då kontroversiella 

ämnet ungdomars sexualitet och ifrågasätter den tidens sexualmoral och tabun. Geniet 

markerar också ett nytt kapitel i Ivar Lo-Johanssons författarskap, eftersom den handlar om 

den ensamma, missanpassade individen istället för det sociala kollektivet.28    

 

Geniet handlar om statarpojken Kristian Dahl som sätts i läroverk bekostat av godsägaren 

Johannes Dyck, som i Kristian tycker sig se ett geni. Kristian själv tar åt sig av detta och 

börjar snart se sig själv som ett geni, en vidunderlig person som i framtiden kommer att uträtta 

storverk och slå alla i sin omgivning med häpnad. Men den tabu kring ungdomars sexualitet 

och onani som omger honom sätter käppar i hjulet för Kristian på hans väg till storhet. En rad 

incidenter och misstag leder till att han kastas ut ur läroverket, och till slut har ångesten och 

skammen över hans sexuella begär drivit honom så långt att han kastrerar sig själv och sedan 

tar sitt liv. 

 

                                                 
27 Samuelsson, ”Sexualiteten – Kvinnornas grottesång” 
28 Holmgren, Ivar Lo-Johansson s.192 
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På försättsbladet till Geniet står det: ”Detta är en anklagelseskrift mot uppfostran i vår tid”29 

Ivar Lo-Johansson ville med Geniet visa på, om möjligen lite tillspetsat, vilka ödesdigra 

konsekvenser dåtidens sexualmoral kunde få för de unga. Han ville bryta tabun kring 

ungdomars sexualitet och ansåg att man borde erkänna den istället och på så sätt minska de 

ungas ångest. Ivar Lo menade att det var uppenbart att ungdomar i pubertetsåldern redan hade 

sexuella relationer och att man genom att lyfta det ur det fördolda skulle kunna sprida 

kunskap och förhindra tonårsgraviditeter och könssjukdomar.30  

      Ett annat problem med dåtidens uppfostran av unga i fråga om sexualitet menade Ivar Lo 

var monismen, ett begrepp han själv lanserade i romanen Geniet och utvecklade i 

essäsamlingen Monism. En sexualteori i ”Geniet” från 1948. Monism innebär enligt Ivar Lo 

en form av självkärlek som försvårar kontakten med och kärleken till andra människor. 

Orsaken till monismen, ansåg Ivar Lo-Johansson, ligger i att ungdomar under puberteten 

hänvisas till onani och inte möter det motsatta könet på ett i intimt sätt förrän i äktenskapet. 

Vid det laget är de redan så insnärjda i monismen, självkärleken, att ingen annan människa 

kan mäta sig med det egna jaget eller den egna kroppen. 

 

Geniet är också en roman om ensamhet. Ivar Lo- Johansson menade att människan är en 

gemenskaps-varelse som uppfostras till att bli en ensamhets-varelse.31 Ungdomarna i Geniet 

är ensamma i sina pubertetskriser och finner ingen egentlig samhörighet eller stöd i sina 

kompisgäng. De vuxna är också ytterst ensamma och försöker maskera det genom att bilda 

olika klubbar och sammanslutningar där de kan låtsas en gemenskap som inte finns. 

 

Geniets roll i Slumpvandring 

Citatet som finns på försättsbladet till Geniet, sagt av en av bokens karaktärer, läraren Karl 

Singel; ”Vi måste släppa till flickorna!”, är själva anledningen till att Geniet finns med i 

Slumpvandring. Axelsson återkommer ständigt i sin berättelse till just det citatet. 

 

När Alice har blivit gravid och förvisad till Augustas hus skickar hon ett brev till Kristian för 

att berätta hur det står till. Hon får inte det svar hon hoppats på, inte ett svar med löfte om stöd 

och hjälp eller kanske till och med en förfrågan om äktenskap, som skulle vara förutsättningen 

för att hon skulle kunna behålla barnet tillsammans med Kristian och räddas undan skammen. 

                                                 
29 Lo-Johansson, Ivar, Geniet  
30 Ljudfil www.sr.se 
31 Ibid. 
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Istället är det ett svar fullt av rädsla och avstånd, med en slutrad där Kristian konstaterar att 

Alice faktiskt inte borde ha släppt till. Beskrivningen av brevet går sedan rakt över i 

beskrivningen av Alice sittandes i snedgarderoben, precis när hon läser Karl Singels ord: ”Vi 

måste släppa till flickorna!”. Det är en vasst ironisk kommentar från Axelssons sida. I denna 

situation har det ju blivit som Ivar Lo ville; två unga människor har haft sexuellt umgänge 

med varandra istället för bara med sig själva, flickan har blivit ”tillsläppt”, eller snarare; 

flickan har släppt till pojken, och allt borde vara frid och fröjd. Men istället blir Alice 

förebrådd för att hon har släppt till Kristian. Flickorna får nu alltså både vakta på sin egen och 

pojkarnas sexualitet.   

 

När Alice är på biblioteket och precis ska dra ut Geniet ur bokhyllan, hör hon Kristian bakom 

sig: ”Låna den! Den handlar om mig.” (115). Hans uttalande är intressant, även om Kristian 

bara menar att den handlar om honom för att han heter samma sak som huvudkaraktären.  

      Att Geniet på sätt och vis handlar om den Kristian som finns i Slumpvandring är det Alice 

som funderar ut senare, när hon grubblar över sig själv och Kristian. Hon kommer fram till att 

hon var för Kristian vad Ebba Lantz var för Kristian Dahl, nämligen en bild av hans egen lust, 

en bild som Kristian äcklas av och hatar men som han ändå dras till. Kanske är det därför som 

Kristian drar sig tillbaka från Alice när hon förväntar sig hans stöd och hjälp. Hon är ju ingen 

Rosa, föremålet för Kristian Dahls kärlek, som är värd att kämpa för, hon är en Ebba. 

      Mot bakgrund av Geniet och funderingarna den väcker hos henne, blir Alice största fråga; 

”Men jag då?”. Hon undrar var hon kommer in i berättelsen om Kristians lust och verkar 

känna det som att deras berättelse aldrig har handlat om henne över huvud taget. 

     Här märks en kritik mot Geniet från Axelssons sida, att Geniet bara handlar om pojkars 

lust och sexuella frustration, inte alls om flickors. Flickorna ska släppas till för pojkarnas 

skull, inte sin egen.    

 

Senare, mot slutet av Slumpvandring, besöker Alice återigen snedgarderoben i Augustas hus. 

Hon hittar den vaxduksklädda Geniet och bläddrar fram försättsbladet. När hon ser ”Vi måste 

släppa till flickorna!” kommer en undran över henne, och hon skrattar till. Tänk om allt i 

hennes liv hade blivit annorlunda om hon bara hade struntat i Kristian den dagen på 

biblioteket. Om hon istället hade granskat citatet på försättsbladet i Geniet närmare, gått ner 

på grammatiknivå och tagit ut satsdelarna i meningen. ”Om hon hade sett och förstått att Vi är 

subjekt, att släppa till är predikat och att flickorna är objekt.” (348). Då skulle hon ha lärt sig 

spelreglerna och förstått vilka förutsättningar hon hade. Hon skulle ha sett sanningen om 
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världen, och inte lurat sig att tro att en pojke och en flicka kan mötas som jämlikar, verkar det 

som att Alice vill säga. 

 

Likheter och olikheter 

Trots deras olika komposition och rätt så olika handling finns det ändå en del företeelser som 

Geniet och Slumpvandring har gemensamt. Men dessa överensstämmelser betyder inte att det 

har samma innebörd i de båda verken.  

 

Den mest tydliga likheten är att båda böckerna handlar om en ung persons fall ner i mörker 

och desperation. Både Kristian och Angelica söker sig tillbaka till något slags ursprung för att 

få trygghet, eller undermedvetet, för att dö. Kristian söker sig till sin ”manlighets” grund, till 

jaktstugan där han blev officiellt upptagen i den manliga gemenskapen. Angelica dras till sin 

historiska grund, till sitt ursprung, tillbaka till Augusta och hennes hus. 

      Både Kristian och Angelica saknar vänner, de har inte en enda människa att prata med och 

anförtro sig åt. För Angelica beror det på misstänksamhet mot alla, att hon tror att alla vill 

göra henne illa eller driva med henne. För Kristian beror det på det förakt han känner inför 

andra människor, att alla andra är för enkla och dumma för att förstå honom. Man kan säga att 

problemet är att Kristians sätter sig själv för högt och att Angelica sätter sig själv för lågt. Det 

är å ena sidan självförälskelse och å andra sidan självförakt. Men båda två är lika ensamma. 

 

Speglar och spegelbilder 

Speglar spelar en viktig och intressant roll i bägge böckerna. Den fundamentala och ständigt 

underliggande Narkissos-myten i Geniet gör självspeglandet till en självklar ingrediens. 

Kristians död liknar Narkissos öde, men istället för att försjunka i sin bild och förvandlas till 

en blomma, drunknar han i sin egen spegelbild i en övermannande vilja att förenas med den. 

 

På vägen till och från läroverket passerar Kristian kaffehandlarens port. Framför den brukar 

han alltid stanna till ett ögonblick och luta sig fram för att se sin reflektion i den. Han tycker 

att han är olika alla andra, på ett positivt sätt. ”Han liknade ingen annan, liksom heller ingen 

annan i skolan hade hans namn. Det var alltsammans hans eget.” (36). Synen av honom själv i 

spegeln förstärker hans redan starka föreställning om sig själv som genialisk, överlägsen och 

unik.  
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      Kristians besök hos fotografen visar också på hans omåttliga lust till sin egen bild. Han 

har tänkt ut innan hur han vill se ut på bilden. Han ska stirra rakt fram, stirra med en 

sprängande blick rakt in i objektivet och tänka: ”Jag ska bli världsberömd”, "Jag ska bli 

ovanskligt stor, jag ska besegra allt.” (230). Kristian fantiserar om hur fotografen som 

fotograferar honom kommer att minnas just det ögonblicket, hur folk ska skriva till fotografen 

för att få köpa Kristians bild och hur fotografen ska leva på att sälja just dessa bilder som han 

nu tar. Kristian tänker också att fotografen ska komma att göra en förstoring av en av dessa 

bilder, en förstoring som kommer täcka hela skyltfönstret. Främlingar som kommer till staden 

och går förbi fotografens ateljé ska stanna vid bilden och titta på den, fixerade av den (231). 

När korten senare blir färdiga, springer Kristian genast hem med dem, väljer ut det han tycker 

blivit bäst och sätter sig att extremt noggrant granska det. Han tycker att han till slut sjunker 

in i sin egen blick och han förlorar sig i förundran över sin egen skönhet och 

häpnadsväckande intressanta utseende (238). 

       

Spegelbilden och jaget 

Jacques Lacan talar om ”spegelstadiet”, en del av det mänskliga utvecklingsmönstret, som 

inträffar från ca 6 till 18 månaders ålder.32 Under denna period ser barnet bilden av sig själv i 

spegeln ”som avskild och utanför sin egen kropp” (Mangs s.90). Barnet identifierar sig med 

spegelbilden, och barnets jag formas genom funderingar över åtskillnaden mellan sig själv 

och spegelbilden. Samtidigt som barnet möter sig själv i bilden, möter det också ”den 

andre”.33 Genom att identifiera sig med denne andre utvecklar barnet sitt jag. Lacan menar 

också att människans jag varken är förenande eller enhetligt, utan en ”salig blandning av 

imaginära identifikationer”.34 

      I Ivar Lo-Johansson av Ola Holmgren talar författaren om begreppet spegelstadiet. 

Holmgren menar att man kan skönja denna psykoanalytiska utvecklingsfas i Lo-Johanssons 

författarskap, bl.a i God natt, jord, där Ivar Lo-Johansson ville teckna bilden av sin barndom, 

men där läsarna samtidigt såg ”bilden av en annan”; det vill säga statarmiljön.35 Holmgren ser 

det också som att Ivar Lo-Johansson i skrivandet av Geniet har utsatt sig själv för en 

psykoanalys. I Geniet syftar han till att genomskåda självbespeglingen, se genom och förbi 

                                                 
32 Mangs & Martell, 0-20 år i psykoanalytiska perspektiv s. 90 
33 Ibid. s. 90 
34 Lacan, Écrits: Spegelstadiet och andra skrifter s.18 
35 Holmgren, Ivar Lo-Johansson s.199 
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den. Holmgren menar att Ivar Lo-Johansson har lagt ”sitt eget narcissistiska jag på 

analyssoffan.”36 

    

      I Slumpvandring spelar speglarna och självspeglandet och den egna spegelbilden roll för 

både Olga, Alice och Angelica. Olga vill allra helst vara sin egen spegelbild, och det blir hon 

när hon känner att andra, främst män, ser på henne (298). Då blir hon den vackra flickan hon 

själv kan se i spegeln, men som inte egentligen är hon. I spegeln kan man ana någon annan, 

någon som är annorlunda än en själv och det är denna bild av en annan som väcker ens 

intresse. 

      När Alice har träffat Kristian börjar hon spegla sig ofta och söker sitt ansikte inte bara i 

speglar utan i skyltfönster, i skedar och i guldmedaljongen hon har runt halsen. Hon är 

förbryllad över sitt eget ansikte, som om hon inte hade sett det förut, som om det 

överhuvudtaget inte hade existerat innan. Hon speglar sig även i Augustas hallspegel och ser 

med glädje och glitter på sig själv. Hon tycker att hon har fått Kristian ögon, att hon ser det 

han ser (119). Hon ser bilden av en annan, en hon inte visste fanns och det känns nästan 

ofattbart men fantastiskt att bilden faktiskt är hon själv. När Alice sedan, över 40 år senare, 

står vid samma fläckiga hallspegel, är det för att undersöka om de glimtar av Augusta hon sett 

i sin egen spegelbild den senaste tiden verkligen finns där. Jo, hon kan se dragen som får 

henne att likna farmodern; åldern, det slappare hullet, tyngden över höfterna och början till 

åderbråck på benen och en liten, liten krökning på ryggen. Men samtidigt kan hon förvandla 

sig ung igen, genom att dämpa ljuset, släppa ut håret och lyfta armarna över huvudet. Alice 

tänker att hon är som en fixeringsbild i en psykologibok, som samtidigt föreställer en gammal 

gumma och en vacker ung flicka, beroende på hur man tittar på den (54-55). Det är en bra 

känsla att kunna förvandla sig till den unga Alice igen, samtidigt som hon vet att det inte är en 

verklig förvandling och att hon måste förlika sig med bilden av Augusta som skymtar fram i 

bilden av henne själv. ”Bilden av en annan” innebär här en försäkran att det förflutnas unga, 

orörda Alice finns kvar samtidigt som framtidens åldrade Alice står och lurar i kulisserna. 

     När Alice just har läst färdigt Geniet och sitter på en stenhäll vid Strömsviken och grubblar 

över henne och Kristian, ser hon plötsligt en människa speglas i vattnet. Men det är inte sig 

själv hon ser, det är Kristian. I samma ögonblick fäller svanhannen, som kallas änklingen, ut 

sina vingar, tar fart och flyger bort. Han har slutat leta efter sin hona. Alice följer honom med 

blicken, och när hon tittar ner igen syns ingen Kristian längre i vattnet (128). Spegelbilden i 

                                                 
36 Holmgren Ivar Lo-Johansson s.202 
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vattnet är en koppling till Narkissos-myten, men inte en fullständig parallell, eftersom det inte 

är sig själv Alice ser, utan Kristian. Men hon blir inte förstenad av bilden, och bilden 

försvinner när änklingen flyger iväg. I och med det har Alice gjort sig fri från Kristian, i alla 

fall för tillfället.  

       

Morgonen efter Bacillens tvångsraknig av Angelicas hår, står Angelica som förstenad framför 

spegeln i hallen och betraktar sig själv. Hon ser en flicka med blankrakat huvud, svarta ögon 

och grå läppar, en flicka som viskar: ”Jag […] jag.” (327). Man kan tolka det som att den 

Angelica som ingen har sett förut, den som bara Angelica vet finns, nu syns på utsidan, syns i 

spegeln. Samtidigt som det är bilden av en annan hon ser; det står aldrig att hon ser sig själv, 

bara ”en flicka”, så är det inte en annan flicka Angelica upplever sig se, utan den verkliga 

bilden av sig själv. Den konstiga, främmande Angelica som är helt olik alla andra människor. 

     Några år senare, när hon gömmer sig i Augustas hus, sitter Angelica och granskar sitt 

ansikte i Augustas handspegel. ”Var är hon […] vart tog hon vägen?”, tänker Angelica, fast 

hon inte själv förstår sin egen fråga (327). Kanske letar Angelica undermedvetet efter bilden 

av sig själv som den flickan med rakat huvud, bilden av den annorlunda, miffot, ludret, äcklet 

som rösterna viskar om. Det som är den rätta Angelica, det som är anledningen till att hon 

måste dö. När hon sedan står vid spegeln i hallen i Augustas hus, har hon själv rakat av sig 

håret och flickan med den blanka skallen och de svarta ögonen uppenbarar sig igen. Den här 

gången finns det en mer tydlig klyvning mellan de två flickorna, flickan i spegeln talar om för 

Angelica vad hon ska göra och hur hon ska göra det. Till slut verkar de splittras helt; Angelica 

klär av sig och går ut, flickan i spegeln säger att hon ska gå ”någon annanstans” (329). 

Både Angelicas och Kristian Dahls spegelbilder spelar alltså in i bägges död, men på olika 

sätt. Angelica skiljs från sin spegelbild medan Kristian förenas med sin. 

 

Spegeln och självuppfattningen 

Speglar, spegelbilder och självbilder spelar alltså stor roll i både Slumpvandring och Geniet, 

men syftet med att spegla sig och granska sin egen bild är inte det samma. Kristian Dahl 

känner lust till sin egen spegelbild, han finner glädje i att det är just sig själv han ser på och att 

hans ansiktsdrag gör honom till en helt unik person och är en del av hans överlägsenhet. 

Flickorna och kvinnorna i Slumpvandring verkar leta efter någon annan när de ser sig i 

spegeln; antingen ett nytt jag de vill vara, eller ett dolt, mer ”sant” jag som tvingar dem att se 

sig själva i vitögat. De gånger de ser ett nytt, överraskande vackert jag, beror det på att de 
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blivit sedda av en man eller pojke och så att säga ser på sitt ansikte och sin kropp genom 

dennes ögon. Lusten de känner till sin spegelbild är alltså inte självframkallad, den kommer 

utifrån. Man kan säga att Kristian Dahls självbeundran visserligen också kommer utifrån till 

viss del, eftersom det är Johannes Dyck och Karl Singel som väcker geni-tankarna hos 

honom, men han odlar den sedan själv på ett sätt som inte personerna i Slumpvandring gör.  

 

Om förekomsten av speglar och spegelbilder är ett medvetet grepp eller inte från Axelssons 

sida är inte uppenbart. Det skulle mycket väl kunna vara så, eftersom Geniet så påtagligt vilar 

på berättelsen om Narkissos och hans kärlek till sin egen spegelbild, och att då Axelsson på 

grund av det vill använda spegelbilder på ett annat sätt i sin text för att skapa en motvikt till 

Lo-Johanssons text. Vill hon kanske visa kontrasterna mellan vad hon uppfattar som ett 

manligt respektive kvinnligt förhållningssätt till den egna kroppen, och det egna jaget?  

      Alice och Angelicas relation till sina kroppar ändras när de blir sedda och uppskattade, för 

just sina kroppar, av män; Alice genom Kristians uppvaktning, Angelica genom 

kungsmyntamannens. Alice känner det som att hon först i och med sin relation med Kristian 

upptäcker att det faktiskt finns ett ansikte på framsidan av hennes huvud. Innan hon träffat 

kungsmyntamannen har Angelica knappt haft någon relation alls till sin kropp, den har bara 

varit som en kropp vilken som helst. Hon har till och med dragit sig för att vidröra sig själv, 

t.ex klarar hon inte av att tvåla in sig med bara händerna utan måste ha en tvättsvamp, annars 

får det vara. Men i och med kungsmyntamannen känner hon för första gången att det faktiskt 

är hennes kropp, att hon äger en kropp. Augustas dotter Olga älskar att vara älskad och trivs 

bäst med sig själv när hon märker de uppskattande blickar hon får av män. Då blir hon vacker.  

      Kristian Dahl däremot får ingen verklig uppmärksamhet av någon flicka, men han 

beundrar sig själv ändå, i alla fall innan den stora onaniskräcken. Istället fantiserar han om 

Rosa och upplever det som självklart att Rosa hela tiden tänker på honom och beundrar 

honom, fast hon i verkligheten inte bryr sig ett dugg om honom. Flickor och kvinnor behöver 

således uppskattning och bekräftelse från män på sin skönhet och sitt värde för att de själva 

ska kunna känna det. Pojkar och män är i stället bättre kapabla att uppskatta sig själva och 

sina kroppar utan verklig, påtaglig bekräftelse från det motsatta könet.  

Om detta är slutsatserna man ska dra av Axelssons användande av spegelbilder, beror då 

denna olikhet mellan manlig och kvinnlig självkänsla på inlärning eller på medfödda 

egenskaper och förutsättningar? Det verkar inte Axelsson ha reflekterat över, i alla fall inte så 

att det syns i Slumpvandring. Om hon har menat att vara kritisk över åtskillnaden mellan 

manligt och kvinnligt på detta plan, vilket det kan antas att hon har, eller i alla fall komma 
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med en antydan till en förklaring till varför det ser ut så, så tycker inte jag att det heller märks 

riktigt. Skillnaden bara konstateras och så är det bra med det. Likadant med åtskillnaden 

mellan manlig och kvinnlig sexualitet, vilket jag ska återkomma till. 

 

Vad menar Axelsson? 

Majgull Axelsson har i intervjuer vid tiden för utgivningen av Slumpvandring fått frågor om 

sitt förhållande till Ivar Lo-Johanssons Geniet, eftersom Geniet finns med så påtagligt i 

hennes bok. Axelsson berättar att hon när hon som tonåring läste Geniet kände väldig sympati 

med Kristian Dahl, men att hon sedan hon läst om den i vuxet tillstånd insett att hon köpt det 

manliga perspektivet på berättelsen utan att reflektera över det.37 Axelsson vänder sig mot 

sättet som flickorna skildras på, som ett slags ”underliga djur” som kan falla i erotisk trans 

över en behållare med grodrom.38  

      Det är svårt att vara rättvis mot Geniet när man läser den såhär nästan 60 år efter att den 

gavs ut. Ledmotivet: ”Vi måste släppa till flickorna!” som var nog så djärvt och provocerande 

då, känns provocerande på ett helt annat sätt idag. Och det är här ”det manliga perspektivet”, 

som Majgull Axelsson pratar om, ligger. Syftet med att flickorna ska släppas till i Geniet är 

att lindra pojkarnas problem och hindra dem från att förgås av sexuell frustration. Det nämns 

inte att det skulle vara bra för flickornas egen skull att släppas till, att de skulle ha något eget 

sexuellt begär att leva ut. Nej, det fastslås att kvinnor inte har det här problemet med 

självkärleken som männen har, och när läraren Karl Singel pratar om ”barnen” som han vill 

hjälpa genom att bryta tabun, så är det mest troligt pojkarna han menar. Kvinnorna är istället 

dömda till ett liv i skuggan av makens kärlek till sig själv, medan de, i alla fall Karl Singels 

fru, älskar sina män över allt annat och inte verkar ha problem med någon egen monism. 

       

Majgull Axelsson har i Slumpvandring tagit fasta på just citatet ”Vi måste släppa till 

flickorna!” och använder det som en slägga mot Geniet. Det är som om hon vill visa att allt 

inte blev frid och fröjd bara för att flickorna släpptes till. Flickorna gick från att inte ha någon 

sexualitet alls till att få rollen som fresterskor som lurar männen i fördärvet och som får ta 

ansvar inte bara för sin egen lust, utan också för männens.  

      Men trots att tiden har gått, och trots att Axelsson gör sådant motstånd mot Geniet och 

dess kvinnosyn, ligger ändå en doft av den kvar i hennes eget verk. I Geniet verkar det som 

                                                 
37 Mosander, ”Sex handlar om liv och död”, Aftonbladet 2000-09-09  
38 Ibid. 
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om kvinnor inte har någon sexualitet eller sexuella behov över huvud taget. Och i 

Slumpvandring verkar kvinnorna mest vara i behov av närhet och någon som bryr sig om dem 

snarare än sex. Angelica har lärt sig använda sex som ett medel att få närhet och för att få 

känna sig omtyckt, och som en handlingsvara att köpa sig lite frihet med. Alice tänker att hon 

bara ville ha vila och värme av Kristian och att medan han hade lust till hennes kropp hade 

hon lust till hans skratt och hans lekar. Om Augustas förhållande till sex nämns i princip 

ingenting. Det verkar alltså inte som att kvinnorna av idag har något sexuellt behov de heller. 

Undantaget skulle möjligtvis vara Carina och hennes nyförälskade drömmar om Bacillen, 

men de dör snabbt ut. I Slumpvandring är det liksom i Geniet männen som har de sexuella 

behoven och kvinnorna blir bara offer. 

      I recension efter recension, i intervjuer och till och med på romanens baksida läser jag att 

Slumpvandring är en roman om sexualitet, närmare bestämt om kvinnors rätt till sin egen 

sexualitet. Men jag anser att romanen handlar mer om sexualitetens ”påföljder”, i det här 

fallet oönskade barn och socialt stigma.  

      Det är tydligt att Majgull Axelsson har velat visa och uppmärksamma att kvinnors 

sexualitet har hamnat i skymundan i världen, att män har utnyttjat och fortfarande utnyttjar 

den och tar rätten till sexualiteten ifrån kvinnorna. Det är det som är syftet med hennes 

användande av Geniet, att föra den bortglömda sidans talan och belysa problemet från ett 

annat håll. Och ändå känns det som att bilden av kvinnor som varelser utan eget sexuellt begär 

eller egen lust bara förs vidare genom Slumpvandring. Alla förutsättningar för det motsatta 

finns där; den ständiga närvaron av och kammandet av håret, den kvinnliga 

sensualismsymbolen, och symboliken hus – kvinnokropp. Relationer mellan människor, 

mellan män och kvinnor finns det också gott om. Men där huvudpersonernas sexualitet och 

lust skulle ha funnits finns bara ett stort tomrum.     

      Jag tycker att det är märkligt och förargligt att Majgull Axelsson inte riktigt har lyckats 

komma bort från det som jag anser är det mest störande elementet i Geniet, bilden av kvinnors 

sexualitet. 

 

En annan aspekt av ”det manliga perspektivet” som Axelsson vänder sig emot är sannolikt 

skildringen av kvinnorna i Geniet. Men frågan är om inte Axelsson själv hamnar i samma 

mönster som Ivar Lo-Johansson, bara omvänt. Där Lo-Johanssons kvinnor är antingen frigida, 

djupt religiösa nuckor, eller fnittrande änglalika småflickor, eller motbjudande men ändå 

sexuellt lockande flickor, eller oförstående barnfixerade fruar, så är Axelssons män inåtvända 

makar som inte bryr sig, unga pojkar som utnyttjar flickor, tyranniska fäder som finner glädje 
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i att förtrycka sina barn, och framförallt män som alltid sviker och håller sig själva främst. 

Åstadkommer Axelsson verkligen något positivt eller ens en konstruktiv kritik genom att göra 

samma sak fast med en annan utgångspunkt? Jag ställer mig tveksam till det. 

       

För att återknyta till de tidigare funderingarna kring det förflutna och människors förhållande 

till det bagage som de ärver och samlar på sig, kan man kanske hävda att Geniet är en del av 

Majgull Axelssons eget bagage. Detta snart 60 år gamla verk och de åsikter och tankar det 

förmedlar är något som Axelsson inte kan strunta i, utan måste ta itu med. Geniet får ligga 

kvar som ett skelett i snedgarderoben för att påminna om det förflutna. Det är bara sorgligt att 

arvet efter Ivar Lo-Johansson så tydligt lyser igenom.  

 

Avslutning 
Denna framställning har syftat till att lyfta fram tre aspekter av Majgull Axelssons 

Slumpvandring; titeln, den primära intertexten samt romanens viktigaste miljö för att genom 

dessa tre infallsvinklar undersöka vad romanen vill säga.  

      Majgull Axelsson värnar om de svaga och utsatta i samhället, och ger dem en röst i sina 

böcker. I Slumpvandring har hon tittat på kvinnors villkor och svårigheterna för människor att 

mötas i relationer med varandra som förälder och barn, man och hustru eller bara människa 

och människa. Här har hon tagit spjärn mot ett visst litterärt verk i syfte att berätta kvinnornas 

historia istället för männens. Även om jag anser att Majgull Axelsson inte riktigt lyckas med 

sin föresats att sudda ut gamla föreställningar om t.ex sexualitet, så för hon i alla fall den 

”andra sidans” talan. 

      Berättandet av sagor och minnen, och i vissa fall minnen som förvandlats till sagor och 

vice versa, är en viktig del av boken. Minnena är i Slumpvandring knutna till en viss plats, ett 

hus, som kan sägas symbolisera människornas eget inre med kvarlevor från det förflutna. 

Författaren vill nog med detta framhäva att berättelser och berättande är viktigt för oss 

människor, dels för att lära känna oss själva men också för att känna samhörighet med 

varandra genom delade erfarenheter och få oss att känna oss mindre ensamma. 

      Mötet mellan bokens handling, full av sagor och framviskade minnen, och den mer 

naturvetenskapligt och matematiskt doftande titeln kan på ett plan vara författarens sätt att 

visa att världen faktiskt hänger ihop och är en plats som kan rymma både vetenskap och 

fantasi. Sagorna må ha tystnat när fabrikerna kom, men de har börjat viska igen. 
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      Möjligheten att världen som system skulle vara deterministiskt och vi människor 

slumpvandrare med livsbanor som har vissa förutbestämda hållpunkter där vi förr eller senare 

hamnar kan tyckas tröstlös. Men den lärdom som Slumpvandring vill förmedla är istället att så 

länge vi lär oss av det förflutna och inte försöker fly från det kanske vi kan ta andra, bättre 

vägar till dessa hållpunkter.  
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