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Inledning 

  Per Olov Enquists trädde fram som författare under 1960-talet, en tid som präglades av 

nytänkande och ifrågasättande av den ”klassiska” litteratursynen. Man började experimentera 

allt mer och kulturbegreppet vidgades. Kritikerna var inte längre smakdomare utan verkade 

som samtida intellektuella, kulturen riktades mot samhället istället för ett fåtal insatta. 

Detta smittade av sig på samtidens romanförfattare, läsaren skulle aktiveras med hjälp av 

litterära experiment. Prosans experimentella potential undersöktes och utnyttjades. (Lönnroth, 

Delblanc, Göransson Den svenska litteraturen 1920 – 1995 s. 371f) 

  P O Enquist kom att bli en stark företrädare bland de författare som slog igenom under 

perioden, de så kallade ”sextiotalisterna”. Hans romaner är mångfacetterade och djuplodande, 

med en stil som kan verka svårtillgänglig till en första början. Stilen är omisskännlig, med en 

nästan fragmenterad prosa byggs Enquists textvärld upp kring textblock som vid första 

anblicken inte tycks hänga samman. Men när man läser böckerna upptäcker man hur otroligt 

mycket som döljer sig under den fragmenterade ytan. Läsaren tvingas till att angripa texten på 

ett helt annat sätt än man är van vid, meningen finns inte i berättelsens kronologi utan i 

helheten. 

  Det är detta som fascinerar mig med P O Enquist, hur han väver samman sina böcker på ett 

okonventionellt sätt. Samtidigt som själva texten kanske inte säger allt rakt ut anar vi en 

djupare sanning. Existentialism, religion och politik är återkommande teman i Enquists verk, 

men det är upp till läsaren att finna dessa teman och ta ställning till dem. Det handlar alltså 

om att som läsare fylla de svarta hål som texten lämnar, man måste tolka tecknen som finns 

utspridda. 

  I den här uppsatsen kommer jag att undersöka några av de hål som finns i en av P O Enquists 

mest intressanta romaner Kapten Nemos Bibliotek. En bok som mycket väl representerar 

Enquists fragmenterade stil, med många intressanta teman under ytan. Undersökningen 

kommer att se närmare på hålen dels som litterärt stilmedel, men även hur de kan tolkas ur 

filosofisk synpunkt. 

  Jag vill se hur de svarta hålen växer fram och vilken funktion de har i texten, hur man kan 

tolka tecknen. Hur ser sanningen ut under ytan? Finns det något som är sant egentligen? 

Det svarta hål jag kommer titta närmare på rör hur man kan tolka några av karaktärerna; 

Johannes, Nemo samt pojken utan namn, och hur deras relation egentligen ser ut när man 

börjar lägga ihop tecknen. 



  Per Olov Enquists författarskap har fascinerat många litteraturvetare, både svenska och 

utländska. Det har utkommit flertalet avhandlingar som studerat hans speciella prosa och hans 

romaner.  

Dessa har jag haft stor hjälp av vid min presentation av Kapten Nemos Bibliotek där jag bland 

annat går närmare in på vilka förebilder P O Enquist haft när han utvecklat sin prosa. 

Det finns även ett flertal tolkningar av Kapten Nemos Bibliotek, dessa har också varit 

användbara men jag kommer inte att presentera dem i någon större utsträckning då mitt mål 

inte varit att ställa olika tolkningar mot varandra. 

  Det kanske viktigaste verktyg jag använt mig av när jag tolkat texten är Jean-Paul Sartres 

bok Varat och Intet. Detta existentialismens viktigaste verk har varit ett ovärderligt 

hjälpmedel när jag läst och tolkat karaktärernas relationer. I stort sett hela min tolkning härrör 

från Sartres teorier. 

  Uppsatsen inleds med en författarpresentation vilken följs av en sammanfattning av 

handlingen i kapten Nemos Bibliotek. Därefter får läsaren en presentation av bokens 

komposition där jag även går in närmare på ursprunget till P O Enquists prosa. Efter detta 

börjar själva undersökningen där jag med hjälp av Varat och Intet tolkar tecknen kring 

Johannes och Nemo, samt deras relation till pojken utan namn.               



P O Enquist 

Biografi 
  Per Olov Enquist föddes 1934 i Hjoggböle socken i Västerbotten. Han föddes i ett grönt hus 

som har dykt upp flera gånger i Enquists författarskap, där han bodde tillsammans med sin 

mor. Uppväxtmiljön i Norrlands inland var starkt religiös, och en stor del av det sociala livet 

kretsade kring bönehusen, samlingslokalerna för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den 

religion som predikades där var helt präglad av grundaren Carl Olof Rosenius lära, tungt 

luthersk och pietistisk. Det dominerande draget var frälsning genom Guds nåd allena, det enda 

man behövde göra var alltså att tro. Men denna tro krävde bland annat att man helt skulle 

avstå från världsliga nöjen, vara ödmjuk samt underdånig. Detta är beskrivningar som vi 

känner igen från flera av de bland Enquists romaner som utspelar sig i Norrlands inland. 

  Enquist flyttade så småningom till Uppsala och utbildade sig till litteraturhistoriker, det var 

under den perioden som han började skriva på sin debutroman Kristallögat som utkom 1961. 

Denna roman fick dock ett relativt svalt mottagande, med en prosa som inte går att känna igen 

från de senare verken. 

 P O valde att skriva sin licentiatavhandling om Thorsten Johnsons författarskap. Det finns 

starka indicier på att det var under arbetet med denna avhandling som Enquist ”hittade sin 

stil”. Mer om detta senare. 

  1963 utkom Färdvägen, en roman som liksom Kristallögat gick de flesta förbi. Enquist 

hinner även ge ut boken  Bröderna Casey, en bok skriven tillsammans med Torsten Ekbom 

och Leif Nyhlén under pseudonymen Peter Hussberg 1964, innan det börjar hända något. 

  Samma år, 1964, ges så Magnetisörens femte vinter ut. En bok som kom att staka ut Enquists 

författarskap och presentera den stil som han har blivit känd för. Magnetisörens femte vinter 

innehåller en blandning av autentiska och påhittade fakta, vilket skapar en balansgång mellan 

fakta och fiktion. Läsaren svävar hela tiden i ovisshet - vad är sant respektive falskt? 

Efter framgångarna med Magnetisörens femte vinter kom Hess ut 1966. En avancerad roman 

där läsaren själv skapar mönster och sammanhang. 

   1968 utkom den omdebatterade Legionärerna ut, en berättelse om baltutlämningen 1946. 

Många kritiserade Enquist för hans subjektiva värdering av materialet och ifrågasatte starkt 

hur händelsen beskrevs. 

  Enquist fortsatte behandla politik, om än i en lite annorlunda form i Sekonden från 1971. Det 

var en roman om sport och politik, två ämnen som låg den i ungdomen framgångsrike 

höjdhopparen varmt om hjärtat.  



Efter ytterliggare ett par romaner äntrade P O Enquist scenen i och med pjäsen Tribadernas 

natt 1975, en pjäs som handlade om August Strindbergs förhållande med Siri von Essen. 

Enquist har blivit en mycket framgångsrik pjäsförfattare med verk som Mannen på trottoaren 

(tillsammans med Anders Ehnmark), Till Fedra, I lodjurets timma och Magisk Cirkel. Dessa 

pjäser skiljer sig ganska mycket från varandra, och är ytterliggare bevis på P O Enquists 

litterära bredd. 

  1991 kom så den roman som enligt Enquist själv skulle avsluta hans karriär som 

prosaförfattare. Kapten Nemos bibliotek är den bok som denna uppsats kommer att handla om, 

en närmare presentation följer nedan. 

  Enquist gjorde verkligen ett längre uppehåll och det verkade nästan som han menat vad han 

sagt.  Men så kom 1999 Livläkarens besök, en historisk roman med starka band till 

genombrottsromanen Magnetisörens femte vinter. 

  2001 släpptes Lewis resa som behandlar pingströrelsens framväxt, och senast 2004 kom 

Boken om Blanche och Marie. Återigen en historisk roman med flera dokumentära inslag, här 

handlar det om Marie Curie och hennes relation med mentalpatienten Blanche Wittman. 

Under åren har Enquist även figurerat flitigt som debattör i både tidningar och TV, han har 

bland annat jobbat på Expressen, samt varit programledare för Kvällsöppet i början av 1970-

talet.   

  P O Enquists författarskap är mångfacetterat, med allt från existentiella romaner till 

halvdokumentära personskildringar. Det är svårt att dra upp några gemensamma nämnare 

mellan verken. Man kommer dock inte ifrån P O Enquists speciella prosa, en kortfattad, 

grovhuggen och många gånger dunkel berättarteknik. Mer om Enquists berättarteknik följer 

nedan, när jag ger mig i kast med hans kanske mest spännande verk Kapten Nemos Bibliotek. 

(www.ne.se samt Lönnroth, Delblanc, Göransson Den Svenska litteraturen 1920 – 1955  

s. 412 ff)    
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Kapten Nemos Bibliotek 

Handling 
  Historien utspelar sig i den lilla byn Hjoggböle i västerbotten, samma by som P O Enquist 

själv växte upp i. En mycket religiös miljö där till och med fotboll ansågs som syndigt. 

De två huvudkaraktärerna, Johannes och den namnlöse berättaren, föddes på samma dag på 

sjukhuset i Bureå, men förväxlades av en sköterska och tilldelades ”fel” föräldrar. Misstaget 

rättas inte till förrän sex år senare när det ifrågasätts om barnen verkligen hamnat rätt, de var 

för olika sina föräldrar. Barnen återfår alltså efter en utväxling som uppmärksammas i flera 

tidningar sina ”rätta” föräldrar. 

   Till berättelsen förs efter utväxlingen Johannes fostersyster Eeva-Lisa. Hon beskrivs som en 

belöning, en försoningsgåva från Johannes ”riktiga” mamma, den ensamstående Josefina 

Marklund. Fostersystern kommer att spela stor roll för det bortbytta barnet, han som aldrig får 

något namn. 

  Under tiden efter utväxlingen blir berättarjagets nya mamma Alfild Hedman allt sämre, hon 

blir fåordig och snart byts orden ut mot råmanden, man förstår som läsare att hon blir senil. 

Den nya pappan, Sven, skäms för hur Alfild beter sig och beslutar sig för att föra henne till 

sommarstugan i skogen. Folk får dock snart nys om hur Alfild hålls bunden som en häst av 

Sven, och hon tvångsomhändertas och förs till sjukhus där hon senare dör. 

  Pojken utan namn och Sven återvänder till byn. Där börjar nu pojken att umgås med 

Johannes och Eeva-Lisa. En nära vänskap byggs upp mellan pojkarna och pojken utan namn 

känner allt starkare för Eeva-Lisa.  

  När det så framkommer att Eeva-Lisa vänslas med en fotbollsspelare från en grannby är det 

inte konstigt att han snabbt börjar omnämnas som ”fienden”. Tiden går och snart förstår vi att 

Eeva-Lisa är gravid, en oerhört känslig sak i den gudfruktiga byn. Graviditeten får under inga 

omständigheter komma till allmän kännedom. Men Eeva-Lisa blir förrådd av Johannes som 

berättar för modern Josefina Marklund hur det ligger till. Detta kan aldrig pojken utan namn 

förlåta, och när Eeva-Lisa senare söker upp honom med fruktansvärda magplågor tar han 

hand om henne. Han vågar dock inte vara inne i huset hos Sven Hedman utan tar ut henne i 

vedboden. 

  Det bär sig inte bättre än att Eeva-Lisa föder ett dött gossebarn. Hon ber pojken utan namn 

att vira in dödpojken i en tidning och sedan sänka honom i sjön. Han gör som han blir tillsagd, 

går med pojken inlindad i tidningen ner till sjön och sänker honom, ser honom flyta iväg en 

bit innan han sjunker under isen och försvinner. I vedboden blöder Eeva-Lisa svårt och när 



pojken återvänder har hon inte långt kvar. Hon dör strax efteråt men lovar honom att hon skall 

återuppstå senare. 

  Eeva-Lisa dör i januari, i maj får plötsligt pojken utan namn besök av Kapten Nemo. Han 

säger åt honom att finna rätt på dödpojken med hjälp av Johannes, de skall uppsöka 

Franklinön för att finna lösningen på gåtan kring Eeva-Lisas återuppståndelse. Motvilligt ber 

han förrädaren om hjälp, och tillsammans bygger de en flotte för att ta sig till Franklinön.  

  De sjösätter sin flotte i Hjoggböleträsket, de söker och söker men finner inte dödpojken. 

Efter att ha sovit i en lada över natten sjösätter de flotten tidigt på morgonen, det blåser hårt. 

Pojken utan namn står längst bak och skjuter på med en stör. Plötsligt ställer sig Johannes 

upp, han är barfota och när en våg sköljer över det hala trät tappar han fotfästet och faller i. 

Pojken utan namn försöker rädda honom men når honom inte. Johannes försvinner. 

  Pojken utan namn berättar att han inget minns förrän flera timmar senare, då sitter Johannes 

längst fram på flotten igen. Men han säger ingenting och när de närmar sig ön i sjöns mitt, den 

obebodda och mytomspunna Ryssholmen (Franklinön), hoppar han av flotten och går iland 

för att snabbt försvinna in bland öns granar. Pojken utan namn vågar sig inte iland förrän flera 

timmar senare, han söker överallt, men Johannes står inte att finna. 

  Han ger upp sitt sökande efter Johannes, men finner plötsligt dödpojken i strandkanten. Han 

tar med sig skelettet efter det döda barnet och beger sig till en grotta där han och Johannes 

lekte som barn. Bland annat finns där skelettet efter en död katt, det är de döda kattornas 

grotta. 

  Pojken utan namn håller sig gömd under en lång tid i väntan på den återuppståndna  

Eeva-Lisa. Under perioden kommer Kapten Nemo på besök flera gånger, han kommer med 

mat och uppmuntrande ord. 

  Efter flera dagar kommer så en katt till grottan, pojken utan namn vet direkt att det är den 

återuppståndna Eeva-Lisa som kommit. Under ytterliggare sexton dagar bor och talar han 

tillsammans med katten i grottan, en lycklig tid. På den sextonde dagen hittar man pojken i 

grottan, katten smiter iväg innan männen kommer fram till grottmynningen, precis som Eeva-

Lisa lovat under de samtal de haft under tiden.  

  Pojken tas om hand och förs till ”förvaring” som det kallas, antagligen någon slags 

psykiatrisk klinik.  

  Här slutar den egentliga handlingen, men boken innehåller en prolog samt en epilog där 

mycket av bokens egenhet ligger. Men detta hör mer till bokens komposition och speciella 

språk, och är intimt förknippat med P O Enquists författarskap.  



Komposition 
  Kapten Nemos bibliotek skulle som jag tidigare nämnt bli P O Enquist sista roman, och det 

finns väldigt mycket i boken som tyder på det. Ett av de allra tydligaste tecknen är det flitiga 

återanvändandet av historier som dykt upp i tidigare verk. 

Kapten Nemos bibliotek beskrivs av litteraturprofessorn Tomas Bredsdorff i boken De svarta 

hålen som ”en efterskrift till det hittillsvarande verket”(Bredsdorff s.239), ett slags 

samlingsverk för Enquists olika berättelser. Den är som ett stort pussel där man tagit 

berättelsefragment, karaktärer, rent av hela avsnitt som är i stort sett identiska med sina 

förlagor i tidigare böcker. 

  Vad är då poängen med detta? Jo, det ger boken den karaktär som den utger sig för att vara 

redan på bokens första sida, det är en bok om ”att till sist kunna säga: så var det, det var så det 

gick till, detta är hela historien”. (s.7) 

  Det fragmenterade berättandet är påtagligt hela romanen igenom, från inledningens fem 

förslag på en prolog till den oerhört uppsplittrade epilogen. Läsaren kastas mellan 

barndomens berättelser och biblioteket ombord på skeppet Nautilus där Johannes ligger och 

inväntar döden.  

  I biblioteket går pojken utan namn omkring som vuxen och läser Johannes noteringar från 

barndomen. Allt rör berättelsen om utväxlingen, Eeva-Lisa och ”fienden”.  

Jules Vernes äventyrsbok verkar som en länk mellan barndomen och vuxenlivet. I barndomen 

spelar boken en roll som inspirationskälla för berättarjaget, han letar tecken, utforskar, ritar 

kartor och skriver listor. Han lever i kapten Nemos värld, så till den grad att Nemo själv dyker 

upp i hans värld. I vuxenlivet finner pojken utan namn tillslut Nautilus i Franklinöns grotta, 

precis som böckerna om kapten Nemo slutar boken med att skeppets tankar fylls och Nautilus 

går till botten för sista gången. 

  Det kan verka förvirrande med de många fragmenten som till en början inte verkar hänga 

samman på något sätt alls, man blir lätt osäker på vem det är som berättar. Många gånger får 

man motstridiga uppgifter, passager upprepas med små förändringar. Som läsare balanserar 

man hela tiden på gränsen mellan sant och falskt, vems berättelse är den rätta? Det enda som 

skiljer de två berättarna åt är de citationstecken som omger Johannes berättelser den vuxna 

pojken utan namn läser när han går omkring i Nautilus och inväntar slutet. 

  Men det är just i den fragmentariska kompositionen som storheten ligger. Det är en teknik 

som går att spåra tillbaka till impressionismen på 1800-talet, men framförallt till 

modernismens genombrott på 1910-talet, mer specifikt den gren av modernismen som 

kommit att omnämnas imagistisk prosa. (Bredsdorff s.19) 



  Den imagistiska prosan uppkom på 1920-talet då den unge journalisten Ernest Hemingway 

slog sig samman med poeten Ezra Pound. De träffades i Paris 1922, där Pound tog på sig att 

lära den talangfulle journalisten Hemingway att skriva. I utbyte skulle Hemingway lära 

honom boxas. (ibid. s.25) 

  Pound hade utvecklat en teknik att skriva poesi på som handlade om överföring av energi, 

med de kinesiska skrivtecknen som förebild. Istället för hela satser koncentrerade sig Pound 

på predikaten som språkets grundstenar, i handlingsorden skapas den överföring av energi 

som ger mening. Som exempel tar Pound metaforen, där man för samman två ord som skapar 

ett tredje. Förhållandet mellan de två orden är att de liknar både varandra och det tredje, alltså 

är de mer att likna vid jämförelser. Pounds teknik bygger på att de två orden inte skall 

framkalla ett tredje utan antyda ett förhållande mellan alla orden. (ibid. s. 28f) 

  Hemingway tog till sig tekniken och anpassade den till prosaform i boken In Our Time, en 

roman som fick stor genomslagskraft. Boken fick dock kritik för att vara fragmentarisk, med 

osammanhängande textblock som var fogade till varandra. 

Poängen i de osammanhängande textblocken är just det som Pound talade om, dem emellan 

finns ett grundläggande förhållande, en energi framkallas när de ställs vid varandra.  

  Imagismen handlar alltså mest om kompositionen, Hemingway sade: ”Jag försöker alltid 

skriva efter isbergets princip. Det är sju åttondelar under vattnet på varje del man ser”. (ibid. 

s35) Hemingways banbrytande prosa spreds över världen, och i norden fick den en stark 

förgrundsfigur i Thorsten Jonsson, som skrev rakt och enkelt med få känslouttryck. Jonsson 

blev starkt kritiserad för detta, att han inte skrev rakt ut vad som hände och vad karaktärerna 

kände. Men hade han gjort det hade det ju inte varit imagistisk prosa. (ibid. s. 42) 

  Det är nu vi kommer fram till P O Enquist. Han skrev, som jag tidigare nämnt en avhandling 

om Thorsten Jonssons författarskap. Det är svårt att läsa Kapten Nemos Bibliotek utan att se 

de imagistiska dragen i boken, och i flera av hans tidigare verk. Man kan ganska säkert dra 

slutsatsen att Jonsson kom att bli mer än föremålet för en avhandling, hans påverkan på 

Enquists språk kom att bli avgörande. 

 Även litteraturvetare kallar Enquists stil för fragmentarisk:    

Det spänner mellan det konkreta, jordbundna, politiska  
å ena sidan och det inre och existentiella, det religiösa och   
metafysiska å den andra. Bågen mellan de båda polerna spänns  
- så hårt att den brister. Romanprojekt havererar. Fragmenten ligger  
kringströdda som skärvor – och just detta blir sedan den poetiska metoden.    

(Eva Ekselius ur Röster om P O Enquist s.58)  



  Jag vill kalla Kapten Nemos Bibliotek för en imagistisk roman, främst eftersom den tvingar 

mig som läsare att ändra mitt sätt att läsa på. Den går inte att förstå om man bara läser den 

”från A till Ö”, den kräver ett annorlunda tillvägagångssätt.  

  Den teknik som bör tillämpas är den spatiala läsningen, man måste våga frångå det 

temporala, alltså tidsbundna sättet att se på historien. Mönstret ligger inte i tiden, den ligger i 

sammanhanget. ”Mytens olika delar skall, istället för att läggas efter varandra, läggas på 

varandra så att de tillsammans kan ge en bild av tillvaron och tillhandahålla en modell för 

mänskligt liv” skriver Claude Lévi-Strauss. (Blomquist  ”Berättelsen som karta” ur Berätta 

för förstå? s. 43) 

  När man läser Kapten Nemos Bibliotek på det här sättet öppnar sig plötsligt en helt ny 

dimension. Man förstår Enquists projekt på ett helt annat sätt, den imagistiska prosans 

betydelsebärande tomrum blir plötsligt lättare att greppa. Vi börjar se hur mångbottnad boken 

egentligen är, och anar ett tema som är bärande från bokens titel till den allra sista sidan. 

  Den tematik jag syftar på hänger intimt samman med sättet boken är komponerad på, som 

läsare får man en känsla av att det är något som inte stämmer. Jag nämnde tidigare att man 

möts av motstridiga uppgifter på flera ställen, de två berättarna säger emot varandra.  

Tittar vi på titeln får vi en ledtråd, latinets Nemo betyder Ingen. Om ni kommer ihåg min 

presentation av handlingen så dyker denne Ingen upp i texten. Vi ges även en annan ledtråd i 

boken till hur komposition, titel och handling hänger samman: ”Det var mig hon ville ha hjälp 

av. Ingen annan. Inte Johannes ens, det var det allra konstigaste. Det var som om han inte 

existerade fast han var så behändig och allmänt omtyckt.” (s. 156) 

  Så har vi nu kommit till huvudtemat för hela boken, det handlar om att lägga ihop. P O 

Enquist har själv jämfört den imagistiska tekniken med att lägga ett pussel som inte går ihop: 

”som om det hela tiden öppnades ett hål varje gång språket är berett att uttala en färdig 

insikt”. Men pusslet är ändå värt att läggas. (Bredsdorff s. 236, Blomquist  a.a. s.56) 

  Kapten Nemos bibliotek innehåller massor av hål, några av dessa skall jag nu undersöka 

närmare. Jag skall försöka att ge en förklaring till hur dessa hål kan fyllas, hur man kan läsa 

tecknen som finns utspridda i berättelsen.      



Svarta hål 

Johannes 

 Problematik 
  ”Johannes har ju aldrig egentligen funnits, sa hon, nästan högtidligt. Nä, sa jag, det är ju helt 

naturligt.” (s. 237) 

Det här meningsutbytet innehåller väldigt mycket av den problematik som omger Johannes. 

När man läser boken får man flera gånger känslan av att det är något som inte stämmer i 

pojken utan namns relation till honom, det är något som saknas. Det är dags att försöka lägga 

en av pusselbitarna i Enquists ofullbordade pussel. 

  Jag vill inleda det här avsnittet med en ganska enkel betraktelse som gör att vi kan 

ifrågasätta Johannes. Märk att Johannes inte någonstans i texten tilltalas av någon annan än 

pojken utan namn, det finns inte en enda scen där Johannes interagerar med andra människor. 

Hans öde i utväxlingen nämns inte någonstans, det är bara pojken utan namn som är på bilden 

i den rikstäckande tidningen. Högsta domstolens beslut omfattar bara pojken utan namn, 

Johannes namn nämns inte. Inte ens Sven och Alfild Hedman omnämner någonsin Johannes, 

det verkar som om den enda som konfirmerar Johannes existens är pojken utan namn. Det är 

inte utan att man börjar ifrågasätta en av bokens bärande karaktärer. 

  Men kan det verkligen vara så? De två har ju bytt plats, de förväxlades ju som barn, de har 

växt upp i två skilda hushåll… Det finns så mycket som talar emot att Johannes inte finns, han 

är så intimt förknippad med den händelse som hela boken kretsar kring. Han är så påtagligt 

verklig i alla avseenden. Men, som jag påtalade här ovan, ingen annan omnämner Johannes. 

Att existera 
  Nu skall vi gå djupare in i de två pojkarnas relation, det är dags att bestämma huruvida 

Johannes verkligen existerar i romanvärlden samt se efter vilken betydelse han har för pojken 

utan namn.  

För att göra detta tar jag hjälp av Jean-Paul Sartre och en av de diskussioner han för i boken 

Varat och Intet. Detta verk är existentialismens grundpelare, här förs en mängd intressanta 

diskussioner kring det mänskliga varandet i världen. Bland annat behandlas medvetandets 

struktur, och det är här Varat och Intet blir användbar som analysinstrument av Johannes. 

  Tidigare påpekade jag att ingen annan i boken omnämner Johannes, han verkar bara finnas 

för pojken utan namn. I Varat och Intet diskuterar Sartre subjektets relation till andra subjekt. 

Det kan då vara bra att veta att vi i vårt varande i grunden är subjekt. 



  Vårt medvetande, säger Sartre är reflexivt, det kan alltså både spegla och speglas. Bland 

annat är det medvetet om sig självt, och när vi börjar undersöka vårt självmedvetande 

upptäcker vi medvetandets dubbelsidighet. Vårt jag och vår självbild kan inte sammanfalla, 

eftersom en spegelbild inte kan se sig själv och vårt jag inte kan vara vår spegelbild. Självet 

kan inte vara ett iakttaget subjekt samtidigt som det är ett iakttagande subjekt, om de skulle 

sammanfalla skulle de upphöra. Poängen med denna något dunkla diskussion är att man inte 

kan vara identisk med sin identitet, eftersom vårt mänskliga medvetande inte kan erövra sig 

självt. 

  I samspelet med den Andra blir vi medvetna om oss själva menar Sartre. Bland annat i 

samband med den Andres blick. 

  För att illustrera detta använder sig Sartre av en scen där en person smygtittar på några andra 

genom ett nyckelhål. Personen i fråga går alldeles upp i sin handling, helt ensam och 

fokuserad på sin handling försvinner jaget ur medvetandet eftersom hela medvetandet är riktat 

mot scenen i nyckelhålet. Medvetandet blir identiskt med personens handlingar.  

Plötsligt hörs steg och personen upptäcker att han/hon blivit tagen på bar gärning. Personen 

”ser” då sig själv, men bara eftersom någon annan ser denne. Den Andres blick har åter väckt 

personens jagmedvetande som snabbt tar över det förut oreflekterande medvetandet. Förut var 

personen förlorad i världen, och detta blir han medveten om via den andres blick, han blir 

återförd till sig själv. 

  Den känsla som då fyller personen är skam. Skammen är ett erkännande av det faktum att 

han är ett objekt som den Andra betraktar och dömer, men även ett objekt för sig själv. Vi 

kommer då ner till en av Sartres mer grundläggande formler ”jag är vad jag inte är och är inte 

vad jag är”. Vi är utlämnade åt den Andres avslöjande blick, även om vi upplever det som 

orättvist, men vi kan samtidigt aldrig nå fram med vår egen sanning om oss själva. 

Det är dock inte nödvändigt att den Andra är närvarande med sin blick för att vi skall bli 

medvetna om vårt objektsvarande, men detta återkommer jag till senare. (Referat fr. Tyrberg 

Skuldkänslans broderskap s.317 ff. samt Börjesson Se människan  s.126 ff.) 

  Vart vill jag nu komma med denna passus om Sartres filosofi? Det kan verka svårt att 

greppa, men som jag påpekat tidigare är pojken utan namns relation till Johannes ganska 

dunkel. Det är svårt att definiera hans roll, men för att inleda en diskussion som slutar med 

starka Sartreska influenser gör jag ett djärvt uttalande: Johannes är pojken utan namns alter 

ego, hans andra jag.   



Relationen till pojken utan namn 
  För att göra ovanstående typ av uttalande måste man göra vissa tolkningar av händelser i 

texten som bevisar att Johannes egentligen inte existerar i romanen, och att pojken utan namn 

har skapat Johannes. Ett alter ego som övergått från ren fantasi till en ytterst verklig del av 

hans liv. 

Jag börjar tolkningen vid händelserna kring utlämningen. 

  Det är inte tu talt om att den situation pojkarna försätts i vid utväxlingen bör påverka dem, vi 

talar ju här om att ryckas från den förälder man varit nära från spädbarnsålder. Man kan också 

läsa passagerna från biblioteket ombord på Nautilus som att pojken utan namn försöker 

bearbeta ett svårt barndomsminne. Det skrivs nämligen att ”det var året före utväxlingen, 

medan Johannes ännu var min bästa vän.” (s. 16)  

Johannes finns alltså i pojken utan namns värld redan innan utväxlingen, som en vän och 

följeslagare. Det råder harmoni i deras förhållande. 

  I så fall, varför tvingas Josefina Marklund att lämna ifrån sig pojken utan namn? 

För att finna ledtrådar till varför, får vi börja tolka det som inte sägs. (minns den imagistiska 

prosans grundpelare, de svarta hålen)    

Hårdhet och tårar. Hårdhet och tårar. Först var det jag som fick det inpräntat.   
Sedan Johannes, sedan Eeva-Lisa. Josefina inpräntade i oss alla att Gud var den   
straffande fadern, han var inte ”liksom” den straffande fadern, nej, budskapet var   
att just så var de jordiska fäderna också. Eftersom de var frånvarande och döda, men   
ändå ett slags hot just genom sin frånvaro, inskärpte hon att sådan är en faders natur. (s.8)  

  Josefina Marklund är ensamstående, hennes man dör när pojkarna är sex månader gamla. 

Hon är alltså både mor och far för barnen, och av citatet ovan kan vi ana att hon åtagit sig den 

straffande faderns roll.      

Jag har haft två mammor. Den ena gav aldrig någon kram, men höll fram klippsockret.   
Den andra sjöng som en katt, fast alldeles hemligt. Jag må säga. Jag må säga.(s. 98)  

  Även detta citat pekar på att uppväxten i det gröna huset kanske ändå inte var så trevlig och 

harmonisk som vi först förleds tro. Det skulle mycket väl kunna vara på grund av att hon varit 

väl hård mot pojken som hon tvingas lämna ifrån sig honom. Men letar vi vidare kommer vi 

allt närmare sanningen. 

  Hjoggböle är en mycket religiös by, bibeln är rättesnöre och tron är det som binder folket 

samman, men den är också det eviga oket, fruktan inför Gud håller folket på mattan. 

Det är också denna eviga kontroll som leder till den situation pojken utan namn slutligen 

hamnar i.  



  Det sägs rakt ut att Eeva-Lisa är föräldralös och att Josefina tar hand om henne, men väldigt 

mycket tyder på att så är fallet också med pojken utan namn. Skillnaden är att pojken utan 

namn inte är föräldralös, hans riktiga föräldrar är Alfild och Sven Hedman. 

Detta kan vi läsa in ur den episod när Alfild blir allt mer senil. I stugan i skogen berättar Sven 

att Alfild suttit i fängelse (112). Han berättar inte hur länge hon suttit där, inte heller varför, 

bara att hon velat döda fisken. Detta med fisken är en mycket intressant upplysning, Eeva-

Lisas barn beskrivs nämligen som en fisk. I tidigare romaner av Enquist har fisken fått antyda 

fosterfördrivningar och aborter. (Ekselius Andas fram mitt ansikte s. 306) Abort bör sannolikt 

inte ha varit något man såg gillande på i byn, det måste varit stor synd.  

  Vi anar alltså att Alfild på något sätt velat bli av med ett barn, kanske var inte heller Eeva-

Lisas barn dödfött… ”Jag tycker du borde veta vilken din mamma var”, säger Sven 

  När pojken utan namn föds beskrivs situationen så här:    

Och Alfild Hedman, som då mest kunde peka, för något oförklarligt tycktes  
ha drabbat hennes röst, hon pekade. Och det var ju naturligt att man kände igen  
sitt eget barn. Och så fick hon Johannes. (s. 66)  

  Vi kan med ovanstående i tankarna se att det som egentligen händer är att pojken utan namn 

tas ifrån Alfild och placeras som fosterbarn hos Josefina Marklund.  

Här växer han upp och får en sträng kristlig uppfostran, som sig bör, långt från den fängslade 

mamman. 

  Allt går väl till den dag i bönehuset då faster Hanna ser Sven och Alfild Hedman samtidigt 

som hon ser pojken utan namn. Hon är inte medveten om orsaken till att föräldrarna tvingats 

lämna ifrån sig sitt barn, utan gör allt för att de skall ta hand om honom. ”Rättvisan måste ha 

sin gång” (s.72)    

Man smidde ihop länkar, som i farfars smedja. Det var faster Hanna, och sedan   
Josefina och så prästen vars fru hade en kappsäck, och doktorn som tittade i pappren,   
och ackuschörskan som absolut icke kunde erinra sig. Sedan polisen, och lokalkorrespondenten   
i Norran. Han fick betalt per rad. Och så smidde man ihop. (s. 67 f.)  

  Detta slutar med en dom från högsta domstolen där det sägs att Alfild Hedman ”till visshet 

gränsande sannolikhet” är hans mor. Följaktligen tilldöms Hedmans omvårdnaden av det barn 

de en gång blivit fråntagna. 

  Det är här brytningen mellan pojken utan namn och hans alter ego Johannes sker, en del av 

honom blir kvar i det gröna huset medan en annan med tvång förs över till Sven och Alfild 

Hedman.  



  När så Johannes och pojken utan namn tillslut går skilda vägar tar historien en ny vändning, 

en händelse som komplicerar utväxlingen enormt. Eeva-Lisa tar plats i det gröna huset 

tillsammans med den kvarlämnade Johannes.    

Jag tror att jag hade klarat utbrytningen, nästan, bara hon inte hade kommit.   
Hon var ju så behändig. Bara hon inte hade kommit. (s.136)  

  Pojken utan namn fattar genast tycke för henne, men hans kvarlämnade alter ego förstår inte 

att uppskatta henne. Längtan tillbaka till det gröna huset blir stark, men han hör inte hemma 

där längre. Men det kommer visa sig att detta även är början på slutet för de två jagen. 

Ond tro 
  Det första steget mot splittringen tas i samband med en historia Johannes samlat ombord på 

Nautilus, det handlar om när han spionerade på Eeva-Lisa. Det är också här vi för första 

gången ser kopplingen till Sartre och den Andres blick. 

  Det som händer är att Johannes följer efter Eeva-Lisa när hon går på dass, han går in genom 

bakluckan på vedboden där tunnan står. Det är ingen vägg bakom tunnan, så han kan se rakt 

upp mot dasshålet. Där står så Johannes och ser när Eeva-Lisa sätter sig:    

Jag har alltid undrat hur hon såg ut. Det var mycket runt, egentligen som jag trott   
det skulle vara, fast kanske ändå vackrare. Det var väl egentligen inget ont i att titta,   
och vackrare än jag tänkt nästan, fast synd var det säkert /…/ Jag kanske hade   
gjort det även om det varit en dödssynd, så mycket hade jag ju tänkt på det, man blev   
nästan som tokut. (s. 133) 

   

  Men plötsligt sker något oväntat, Eeva-Lisa tittar ner genom hålet och ser rakt på Johannes. 

Han har blivit ertappad när han smygtittade, han har med Sartres ord blivit medveten om sitt 

objektsvarande. Men enligt Sartre innebär ju detta ett medgivande om vårt vara, skulle detta i 

så fall inte kasta hela teorin om Johannes som pojken utan namns alter ego?  

För att förstå detta går vi åter till Sartre, mer specifikt det han kallar ”ond tro”.  

  Den som är i ond tro försöker maskera en obehaglig sanning för sig själv. Sartre menar att 

vårt medvetande tillför sig självt ond tro, men detta förutsätter ett projekt av ond tro. Man 

måste se till att den man ljuger för och den som ljuger är en och samma person. Om jag då 

ljuger för mig själv innebär det samtidigt att jag själv måste känna till sanningen bakom det 

jag försöker maskera, först då kan jag verkligen dölja sanningen. (Sartre, Varat och Intet s.97) 

Detta kan man göra bland annat genom att upprätta falska identifikationer, då på bekostnad av 

verkliga relationer till de andra människor som ju visar hur jag egentligen är. (Börjesson Se 

människan s.101) 



  Den onda tron är stabil i sin form, och kan enligt Sartre vara den normala synen på livet för 

många personer, man kan leva i ond tro. Visst kan man vakna upp ibland och befinna sig i 

”god tro”, men dessa uppvaknanden är ingalunda konstanta. 

Den onda tron uppkommer när man försöker fly från det man inte kan fly ifrån, när man 

försöker fly från det man är. (Sartre s.132) 

  Vi kan nu återvända till scenen från vedboden och förstå varför pojken utan namn och 

Johannes inte upplöses och sammanfaller i ett när Johannes blir upptäckt. Pojken utan namn 

är så tätt sammanfogad med Johannes just när han betraktar sin älskade Eeva-Lisa att de går 

upp i varandra. 

  När han så upptäcks låter han sitt alter ego ”ta smällen”, skammen i att bli upptäckt finns 

där, men den är inte tillräckligt stark när Johannes verkar som ett filter. Vi kan tala om ett 

temporärt uppvaknande som ändå inte påverkar den onda tron, pojken utan namns falska 

identifikation är fortfarande tillräckligt verklig.    

Jag frågade aldrig vad hon tänkte, men när man får en hemlighet tillsammans,  
en som först var så hemsk att man nästan dog fast den var så liten, då växer man  
ihop lite. Och då är det aldrig som förr. Och sedan kommer de andra hemligheterna. (s. 134)  

  Pojken utan namn har nu genom Johannes kommit så nära Eeva-Lisa att de till och med har 

växt samman, det är en idealiserad bild av kärleken som enkel och okomplicerad. Men detta 

skall snart ändras. 

Att till slut se sanningen 
  Jag skrev tidigare att Eeva-Lisas uppdykande är början på slutet för pojken utan namns 

relation till Johannes, och händelserna som leder fram till det är ett långsamt erkännande av 

Johannes tvivelaktiga existens. 

  Pojken utan namns kärlek till Eeva-Lisa får sig som bekant en törn när ”fienden” dyker upp. 

Han blir väldigt svartsjuk och det hela kulminerar i att han sågar ner det älgtorn där de två 

dragit sig undan för att vänslas. Efter att ”fienden” försvunnit får vi en viktig pusselbit till det 

som sedan skall hända    

Jag började hälsa på lite i det gröna huset, när jag visste att  Josefina var borta   
och gick på storbakningar. Jag visste ju att hon blev tyst och konstig i ansiktet 

                       när hon såg mig, och att det pratades i byn. Så det var bäst så.  
Johannes sa aldrig något om det nedsågade älgtornet. Men Eeva-Lisa   
hade blivit ganska eljest (s.151)  

  Pojken utan namn är alltså tillbaka hos Eeva-Lisa, men han är orolig över hur hon har 

förändrats. Han märker att hon blivit tillbakadragen och tystlåten, den enda hon pratar med är 



pojken utan namn, inte Johannes. När så Eeva-Lisa berättar att hon är gravid sägs det: ”hon 

ville ha hjälp. Det var så det riktigt hemska började.” (s.156) 

  Det som sker sedan är mycket märkligt, det kommer till Josefinas kännedom att Eeva-Lisa 

setts tillsammans med ”fienden”. Hon vill veta om de ”kladdat”. Med på utfrågningen är 

Johannes, även han frågas ut om händelserna, om han har något att tillägga. Återigen kan det 

vara svårt att se hur de båda pojkarna kan vara en och samma person, ovan nämns det att hon 

ogärna träffade honom. Det gäller då att läsa i de svarta hålen, Josefina är en gudfruktig 

kvinna som håller hårt på sin heder, och när det misstänks att hennes fosterbarn olovligt har 

vänslats med en man måste sanningen fram. Antagligen känner hon till att Eeva-Lisa och 

pojken utan namn träffas, därför kallas han till mötet. 

  Men det är Johannes som säger de ödesdigra orden: ”- Fast till mig har hon sagt att hon är 

med barn.”(s. 166) Kom ihåg att det endast är pojken utan namn som har fått höra de orden 

från Eeva-Lisa. Han förråder alltså sin älskade. Detta förräderi är det första steget mot den 

punkt där jagen tillslut sammanfaller, där Johannes försvinner in i pojken utan namn. 

  Att Eeva-Lisa blir förrådd kan tolkas som att pojken utan namn inser att hans alter ego 

kanske ändå inte är det eftersträvansvärda. Att vara ”behändig” och omtyckt kanske inte är 

målet med livet, kanske finns det mer mening i att vara pojken utan namn som är mörk och 

”tattarlik”. (Blomquist ”Berättelsen som befriare” Vår lösen 6/1996 s. 435) Hans föräldrar 

sågs alltid som annorlunda, alltså tillhör han de annorlunda, de som är utanför. Vi kan tolka 

detta som att han vill distansera sig från det gröna huset och allt som hänt där. 

  När sedan Eeva-Lisa söker upp pojken utan namn med svåra magsmärtor är det för att hon 

inte vågar vara kvar hemma, hon är utstött. Ser vi till det ovan sagda är det då inte så konstigt 

att hon får skydd i Hedmans vedbod och att pojken utan namn återigen får starka känslor för 

henne. Eeva-Lisa dör som bekant, men lovar att återuppstå.  

  Tecknen kommer, dödpojken måste återfinnas. Det är under den här episoden som pojken 

utan namn kommer till sin första insikt om Johannes 

  Händelserna på flotten är en upprepning av en historia som P O Enquist skrev redan 1969, 

Mannen i båten. Det är alltså ett fragment vi talar om, en pusselbit i det litterära pussel som är 

Kapten Nemos Bibliotek. Detta fragment är också mycket viktigt för pojken utan namns 

frigörelse från Johannes. Till att börja med måste Johannes, förrädaren följa med, det har 

Kapten Nemo sagt. Utan honom får gåtan kring Eeva-Lisas återuppståndelse inget svar. 

  Pojkarna söker alltså efter dödpojken som antagligen ligger någonstans i sjön, de bygger en 

flotte av timmer som fastnat längs flottningsleden. Under hela byggprocessen är Johannes 

tyst, han har inte heller ordnat med någon proviant. Det verkar som om hans roll börjar tyna 



bort allt mer, han är inte föremålet för pojken utan namns tankar längre. Att hitta dödpojken 

och Eva-Lisas återuppståndelse är det som spelar roll. 

  Med detta i åtanke blir inte händelsen på flotten lika svår att förstå längre:    

Så knyckte jag till med hagastören, det var smetut på stockarna,  
han hade inga skor, han rörde till med armarna, och så föll han.  
Och så minns jag tydligt hans ansikte i vattnet, jag såg hur han   
både var rädd och skämdes för att han varit så klumpig, det var  
som om han velat be om ursäkt. /.../ Jag såg hans ansikte i vattnet  
just innan han försvann under flotten, och jag minns hur jag räckte ut   
handen mot min bästa vän Johannes, som för att rädda honom ur den  
yttersta nöd, just i det ögonblick han rycktes ned i vattenvirveln,   
/---/ Det nästa jag minns måste varit flera timmar senare /…/ Johannes   
satt hopkrupen längst fram på flotten. /…/ - Att du inte drunknade, sa jag lågt.   
Han svarade ej. Men efter en stund reste han sig, hoppade på stenarna, gick genom   
strandvassen, och gick iland  /…/ Han försvann i det inre av den ö jag fruktat i hela  
min ungdom. /…/ jag var befriad från honom, utan att veta att jag var infångad av   
honom för alltid; och först lång senare skulle jag återfinna honom, i kapten Nemos bibliotek.        

 (s. 210 ff) 
   

  Pojken utan namn slutar här att identifiera sig med Johannes, ”judasushlingen” som han till 

och med kallar honom. Efter att ha misslyckats att rädda Johannes inser han att han kan leva 

vidare utan honom. När så Johannes efter att ha försvunnit i vattnet plötsligt sitter på flotten 

igen kan han så ta beslutet att låta Johannes försvinna ur hans liv. Även om det den här 

gången inte är för gott, så i alla fall för 45 år framåt. 

  Så kommer vi då fram till det ögonblick då pojken utan namn, som vid det här laget har 

blivit man, en gång för alla släpper taget om Johannes.    

Jag har snart genomgått biblioteket. Inte allt, det hinner jag nog inte.  
Men jag har lagt ihop, och försökt tänka färdigt /--/  
Johannes återuppstod ju aldrig. Det är ju så, att om någon inte funnits,  
då kan han inte dö, och då kan han heller inte återuppstå. Han var min bästa vän.  
Det var så jag hade velat vara, fast det var han som blev förrädaren /--/  
Franklingrottans väggar bleknade långsamt när farkosten sjönk. /../ Nautilus sjönk långsamt  
genom det svarta vattnet, ljusen blev blekare och blekare, och till slut var det bara som ett  
svagt norrsken som fladdrade, och försvann.  
Jag rodde ut, och var fri. Det var ju dit ut jag måste tillbaka, fast fri. (s. 245 f)  

  Sartre menar att det inte är nödvändigt att den blick som gör oss uppmärksamma på vårt 

objektsvarande verkligen måste vara närvarande. Det räcker med att jag själv blir medveten 

om att den situation jag befinner mig i uppmärksammar det faktum att vi inte är identiska med 

vår identitet. (Sartre s186) 

  När pojken (mannen) utan namn låter Nautilus gå till botten med Johannes och kapten 

Nemos bibliotek medger han en gång för alla att Johannes inte existerat. Den frihet han ror ut 

mot är på inga sätt välkomnande, det är den frihet han är dömd till att leva i. Med Johannes 

närvaro försökte pojken utan namn att lämpa över sin frihet på honom, han försökte fly från 



friheten. Detta innebär samtidigt att man förnekar frihetens möjligheter, det är det vi kan se i 

citatet där pojken utan namn säger ”jag var befriad från honom, utan att veta att jag var 

infångad av honom för alltid”.  

  Efter att ha läst igenom anteckningarna i biblioteket är han så en gång för alla redo att ”se” 

sanningen. Det har varit nära några gånger, från faster Hannas genomskådande blick i 

bönehuset, genom Eeva-Lisas blick när hon upptäckte honom till Johannes ansikte när han 

försvinner i vattnet. Det sistnämnda kan vara det mest avgörande. Sartre menar nämligen att 

det som får oss att se den Andre som sannolikt varande en människa är vår möjlighet att bli 

sedd av denne. ”Att-bli sedd-av-den-andre är sanningen i att-se-den-andre.” (Sartre s.154) 

  När vi så lägger ihop tecknen och tolkar dem framstår det som allt klarare för både oss och 

pojken utan namn att Johannes har aldrig funnits på riktigt, han är inget annat än en falsk 

identifikation, ett alter ego.  

Nemo  

  Det är i stort sett omöjligt att skriva om Johannes relation till pojken utan namn och 

samtidigt utelämna Nemo. Detta eftersom även han hör hemma i den värld som pojken utan 

namn skapar omkring sig, men han är tydligare i sin roll som en skapad karaktär. Bortser vi 

från det faktum att kapten Nemo är en gestalt hämtad från Jules Vernes fantasivärld, och 

skrapar lite på ytan växer återigen ett märkligt faktum fram: även Nemo är ett alter ego till 

pojken utan namn. 

Vem är Nemo? 
  Latinets ”nemo” betyder ingen, men under medeltiden dök det i berättelser upp en gestalt där 

ordet omvandlats till ett namn: Nemo. I berättelserna om denne karaktär driver man friskt med 

allt som är förbjudet och omöjligt, detta blir möjligt genom hans namn: bibelns ”nemo Deum 

vidit” (ingen har sett Gud) blir ”Nemo Deum vidit” (Nemo har sett Gud), efter kvällsmaten i 

benediktinerklostren fick man inte tala ”post completorium nemo loquatur” men gör vi om 

nemo till Nemo så får han tala efter maten. Nemogestalten är alltså en slags befriare, han 

tillåter människan att göra vad hon vill, han står till och med över kyrkan. (Blomquist, 

”Berättelsen som befriare Vår lösen 6/1996 s.430)  

  Det är här vi kan börja närma oss Nemo i P O Enquist roman, som befriaren från det tunga 

religiösa ok som vilar på pojken utan namns axlar.    

Om man inte har något namn är man Ingen.   
Det är ett slags befrielse det också. (s.9) 



  Detta citat kommer tidigt i boken, notera att Ingen är skrivet med stor bokstav. Vi kan alltså 

ana att det är egennamnet Nemo som avses i det här fallet, vi ges här en ledtråd till hur Nemo 

kan läsas redan tidigt i boken. Ser vi närmare på de händelser som följer och de tillfällen då 

Nemo dyker upp, är detta tidiga avslöjande ett mycket användbart redskap för att tolka hans 

relation till pojken utan namn.  

Relationen till pojken utan namn 
  Det dröjer länge innan kapten Nemo dyker upp i ramberättelsen, han blir liksom gradvis 

intonad. När så pojken utan namn går till bönen för första gången efter att Eeva-Lisa dött 

uppenbarar sig kapten Nemo i en bild föreställande Frälsaren, alltså Jesus.(s198) Och det är 

just i det sammanhanget han kommer att verka även i fortsättningen, som en ställföreträdare 

för människosonen som aldrig har tid.     

När det är som värst, då ska en Människoson hjälpa till. Han ska  
vara en välgörare, och förbedja. Men icke han. Kapten Nemo kunde. (s.201)  

  Samhället som pojken växer upp i är som jag nämnt tidigare ytterst religiöst präglat, med en 

ganska skrämmande syn på Gud som den straffande fadern. Jesus är dock välgöraren som 

vandrar på jorden, människornas vän. Problemet för pojken utan namn är att han aldrig får 

någon hjälp av människosonen när han är i nöd, Välgöraren gör inget för honom. 

  Istället identifieras kapten Nemo som Välgöraren (s.7), men det är ingen konkret välgörare. 

Han ställer också krav på pojken utan namn, han ger aldrig några klara svar, han bara 

vägleder:  

Kapten Nemo hade lett mina tankar. Ändå hade jag mest tänkt själv. (s216) 

   

  Det är så vi nu kan närma oss kapten Nemo, som en välgörare som låter pojken utan namn se 

situationen som den är för honom. Han ränner inte runt och hjälper alla på en gång, han är 

mer förankrad i situationen. Skillnaden på kapten Nemo och människosonen är att den senare 

gör att pojken utan namn återigen känner sig efterlämnad (s.222), en känsla som han är alltför 

van vid. 

  Kapten Nemo blir en del av pojken utan namn genom erfarenhet, de delar samma smärta. 

Välgöraren Nemo får pojken utan namn att inse att det mesta i livet är upp till en själv, det 

handlar om att lägga ihop för att finna sig själv. Det är denna process som startas under tiden 

efter att Johannes försvunnit på Ryssholmen, och pojken utan namn gömmer sig i de döda 

kattornas grotta. Här får pojken utan namn tid att inse att man endast kan vara sin egen 

välgörare. (Blomquist Vår lösen 6/1996 s.435) 



  Läser vi mellan pusselbitarna här kan man också förstå att pojken utan namn och Nemo är 

intimt sammanbundna. Det jag tänker på är när pojken utan namn slutligen upptäcks i grottan:    

De fann mig den 21 augusti 1945.  
Jag antar att de observerat kapten Nemo någon gång när han smygande   
hämtat proviant till mig, och förstått. (s.240)  

  Man kan fråga sig hur någon annan kunnat se den person som stulit mat och identifierat 

denne som kapten Nemo, pojken utan namns egen välgörare. Det finns alltså starka tecken 

som tyder på att Nemo är ytterliggare ett alter ego, en falsk identifikation. 

Återuppståndelsens insikt    
  Tiden i grottan blir svår för pojken utan namn, han kastas mellan hopp och förtvivlan 

huruvida Eeva-Lisa skall återuppstå som Nemo lovat. Flera gånger kommer Nemo till grottan 

med mat, men ingen Eeva-Lisa. 

Han väntar och väntar, åkallar Nemo som inte dyker upp, men ”man måste bemanna sig”. 

  När så Nemo till slut kommer är han inte ensam, han har med sig Josefina, mamma från det 

gröna huset. Hon ber om ursäkt för att hon bytte bort honom, och beklagar sig över att han 

aldrig fick någon katt. Hon ger honom en katt som han kan ha: ”medans du är i yttersta nöd”. 

Katten är den återuppstådda Eeva-Lisa, det medges utan omskrivningar. När katten är 

överlämnad försvinner både kapten Nemo och Josefina, Nemo återser vi sedan aldrig.  

  Under de sexton dagar som följer i grottan talar pojken utan namn, han får säga allt han vill 

till henne. Han börjar alltså bearbeta allt som hänt fram till den här tidpunkten. Den sista 

natten säger så Eeva-Lisa:    

Det värsta kommer nu. Det är nu du skall bli vuxen. Men du måste lägga ihop.  
Om du inte gör det, då har det ju inte varit någon mening alls med mitt liv,   
min död, och min återuppståndelse. (s.240)  

  Vad kommer då fram när man börjar lägga ihop? Jo att vi inte behöver någon annan 

välgörare än oss själva. Trots att han under hela sin uppväxt endast fått höra om 

människosonen som den som återuppstått, kommer så kapten Nemo med Eeva-Lisa.  

  Pojken utan namns egen välgörare visar att för att bli fri måste man våga gå in i sig själv, 

inte sätta sitt hopp till Gud eller människosonen som han lärt sig i bönehuset. 

  Ateisten Sartre skriver att tron på Gud är att erkänna sig som objekt för ett subjekt som 

aldrig kan bli ett objekt. Man förutsätter att sitt vara-objekt-för-Gud är verkligare än sitt eget 

vara-för-sig. Man låter det som är utanför lära sig vad man bör vara. (Sartre s. 209) 



  Här lär sig istället pojken utan namn att man skall lära sig vara det man är inombords, Gud är 

inget allestädes närvarande och oändligt subjekt för vilket man existerar. Den Gud han lärt sig 

att tro på har inte ”gett något tillbaka”, han har aldrig ”sett” pojken utan namn. 

  Vi kan alltså återigen använda Sartres formel ”Att-bli sedd-av-den-andre är sanningen i att-

se-den-andre” för att förstå alter egots slutgiltiga försvinnande. 

  När så pojken utan namn kommer till insikten att välgöraren finns inom oss har Nemo som 

alter ego spelat ut sin roll, pojken utan namn har gått in i sig själv och äntligen ”sett” 

sanningen. Nu kan också han återuppstå, men det tar lång tid för honom att lägga ihop. 

Ihoplagt   
  En mening som återkommer på flera ställen i boken är ”det finns bara tre typer av 

människor: bödlarna, offren och förrädarna”. (s.13) Det är också med hjälp av de orden vi kan 

börja lägga ihop de tre till en och samma person. Att Johannes och pojken utan namn är en 

och samma är ganska klart, även Nemos nära relation till pojken utan namn är fastställd.  

Men vilken relevans har de två för pojken utan namn? 

  Låt oss börja med Johannes, han kvarlämnades i det gröna huset som en påminnelse om den 

lyckliga barndomen. Han blir det ”behändiga och vackra” alter egot, men han blir också 

förrädaren som får Eeva-Lisa bortskickad från huset i och med avslöjandet av hennes 

graviditet. 

  Men Johannes är inte ensamt skyldig till Eeva-Lisas öde, det finns en mycket viktig passage 

där en viktig ledtråd till hur den här pusselbiten kan läggas, en lapp i biblioteket:    

Mitt i natten /…/ uppsöktes jag av kapten Nemo. Han var min välgörare,  
Och jag visste att jag skulle visa honom stor tacksamhet. Därför bad jag honom  
ge mig vägledning, för jag visste mig ingen levandes råd.  
Vad skulle vi göra åt Eeva-Lisas elände /…/  - Johannes, det är inte hennes   
lidande, utan ditt. Du måste förråda henne. /…/ Jag frågade då vad detta var för  
eländiga råd av en välgörare /…/ Dock sade han då med sitt sorgsamma och sällsamt  
eljest leende, är du ej endast förrädare, utan därjämte bödel och offer. Är jag då allting,  
flännade jag. Ja, svarade han då, som alla andra människor är du allting. (s. 160 f)  

  Detta är alltså Johannes ord, förrädaren visar sig endast ha verkat på uppmaning från 

välgöraren. Men var och en är sin egen välgörare har vi redan fastställt, Nemo och Johannes 

är blott två sidor av vårt varande. Även pojken utan namns vara är viktig, det mörka och 

utstötta. Var för sig ställs de mot varandra i konstellationen bödel, offer, förrädare. 

  Vi kan se Nemo som en bödel då han säger åt Johannes att förråda Eeva-Lisa, Johannes som 

en förrädare då han säger sanningen om graviditeten och pojken utan namn som ett offer då 

händelseförloppet leder till Eeva-Lisas död.  



  Nemo kan också vara förrädaren som sviker pojken utan namns förtroende då han drar fram 

graviditeten i ljuset, Johannes blir offret som tvingas att yppa hemligheten för Josefina mot 

sin egentliga vilja och pojken utan namn blir bödeln som slutligen sänker dödpojken i sjön. 

  Det är ett intrikat nät av olika identiteter som vi ser i pojken utan namn, men de är blott 

representationer av vad det innebär att vara en medveten människa. För även om det är svårt 

att inse är vårt medvetande vara att vara ”vad det inte är och att inte vara vad det är”. 

Vi kan bygga upp illusioner omkring oss, men vi kan aldrig fly från oss själva. 

  De två alter egon som representeras av Johannes och Nemo är själva grunden för vår 

existens, de är vårt medvetande om våra svagheter som människor. Vi är bödlar, offer och 

förrädare men samtidigt är vi våra egna välgörare.   

Avslutning 
  Den punkt vi nu nått fram till är att försöka binda ihop det jag sagt. Jag har här ovan försökt 

titta närmare på några av de svarta hål som finns i texten, vilken funktion de haft för 

berättelsen och hur de kan tolkas. Romanen är så speciell i sin fragmentariska stil att många 

olika tolkningar låter sig göras, det går inte att lägga ihop och säga ”så var det, det var så det 

gick till, detta är hela historien”. 

  Jag har kallat både Johannes och Nemo för svarta hål, de är pusselbitar som inte passar 

samman, men tillsammans skapar de en slags energi. Denna energi är intimt förknippad med 

både textens innehåll och komposition, poängen ligger inte i det som sägs, utan i det som inte 

sägs. 

  P O Enquist har kommit att utveckla ett litterärt språk som bygger på just dessa svarta hål, 

han är ”förbehållsam om det väsentliga” (Bredsdorff s.62) och läsaren försätts i en situation 

där det gäller att snarare följa tecknen i boken än försöka se texten som ett rakt flöde. Just 

denna spatialitet (Blomquist) är det som tillåter oss att se mellan orden. Vi tvingas ta ställning 

till sant och falskt, vi måste lita på någon i texten, vi måste söka själva. 

  Det är det som boken handlar om, att söka. Tecknen sprids ut i romanen, vi får lägga ihop, 

finna mening. Tomas Bredsdorff säger att romanen är ett långt försök att förvandla det som 

ger smärta till det som ger mening. Jag är beredd att hålla med om det, det är enligt mig inte 

svårt att se att det handlar om att behandla ett svårt minne för att kunna gå vidare. 

  Det handlar om att se inom sig själv, och inse att jag måste finna en inre balans för att ta mig 

tillbaka ut i världen och ”se” den som den verkligen är. 



  Det är här Johannes och Nemo kommer in i bilden på riktigt, de som är pojken utan namns 

alter egon. Den analys jag gjort av dem och deras roll är knuten till den filosofi Jean-Paul 

Sartre presenterar i Varat och Intet. När boken slutar kan pojken utan namn ro ut och vara fri, 

men Sartres frihet är inte ”fri” utan den frihet vi är dömda till. Vårt reflexiva medvetandets 

ständiga kamp med sig självt är grundvalen för vår existens. 

  Detta tycker jag att man finner i boken, dels genom romanens konstruktion, men också i 

själva tematiken. Den sartriska läsningen tillåter oss att gå in i pojken utan namns medvetande 

på ett helt annat sätt, vi får en glimt i hur det är att vara en människa på ständig jakt efter 

sammanhang och ”frihet”. Särskilt scenen i de döda kattornas grotta visar hur kaotiskt vårt 

sökande verkligen är. 

  När vi använder Sartres reflexiva medvetande som förklaringsmodell till Johannes och 

Nemo ser vi också kopplingen till de svarta hålen. När förklarande samband utelämnas 

tvingas vi rannsaka oss själva och därmed tolka situationen, vi går in som offer, bödel eller 

förrädare beroende på hur texten appellerar till oss.  

  Vid den här läsningen av Kapten Nemos Bibliotek framkommer det allt klarare att Sartres 

filosofi inte ligger lång ifrån P O Enquist sätt att skriva, jag tror att Enquist vill att vi skall gå 

in i oss själva och försöka finna mening, inte fly från oss själva utan försöka bli vår egen 

välgörare.    

Återuppstå, det kan man ju bara själv, och i detta jordelivet.  
Det var väl det jag förstod till sist. Enklare än så är det inte.  
Men vem har sagt att det ska vara enkelt. (s.249)                     
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