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1. Inledning 
Många av Lars Ahlins (1915–1997) texter präglas av en grotesk köttighet som inte går att missa. 

En mun kan vara en ”djup, fet köttbrunn” och armar kan dingla ”som två nyss upphängda kor-

var”. På ytan utgör dessa bilder onekligen komiska textinslag, men vid djuplodande analys 

framträder även komplexa funktioner i bilderna. I denna uppsats undersöker jag dessa groteska 

bilder och deras funktioner i två noveller av Lars Ahlin. Jag gör detta inom ramarna för den 

groteska estetiken, så som den har förklarats av den ryske språk- och litteraturforskaren Michail 

Bachtin (1895–1975). 

Uppsatsen visar att den groteska estetiken är helt central för novellerna. De bilder och 

idéer som gestaltas låter sig förklaras utifrån Bachtins teori. Jag analyserar den groteska esteti-

ken och kompletterar den genom att tolka novellernas karaktärer. Jag härleder mina teorier, 

argument och slutsatser dels till analysresultaten, dels till Hans-Göran ekmans avhandling på 

Lars Ahlins humor och estetik. 

 Utöver en rent estetisk funktion rymmer det groteska bildsystemet även en frigörande 

funktion. Antagligen kan dessa två inte avgränsas i förhållande till varandra. Av denna anled-

ning kallar jag det istället för estetisk funktion och frigörande potential. Det groteska bildsyste-

met påverkar nämligen novellernas karaktärer och förändrar deras livsåskådning genom att 

verka frigörande. 

Undersökningen är först och främst en estetisk undersökning, men eftersom den estetiska 

funktionen inte kan separeras från den frigörande potentialen beaktar jag även hur karaktärerna 

förändras och om detta kan härledas till det groteska bildsystemet. Bachtin skriver själv om 

”förändringens patos” och att funktionen med det groteska är att visa normer och värderingars 

tillfälliga giltighet. Det bör påpekas att syftet knappast är att förminska den groteska estetikens 

egenvärde, snarare vill jag förstärka dess patos genom att visa hur de komiska och löjliga bil-

derna innehåller mer djup än de verkar vid en första anblick. 

 

1.1 Tidigare forskning 
Namnet Lars Ahlin (1915–1997) dyker ofta upp i samtal om svensk arbetarlitteratur och exist-

entialism. Hans författarskap har blivit studieföremål för både litteraturforskare och teologer. 

Forskningen har resulterat i bland annat sex avhandlingar där centrala ämnen har varit teologisk 

reflektion, sociala villkor och estetiska undersökningar. 
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 Den första avhandlingen om Lars Ahlin skrevs av Arne Melberg: På väg från realismen: 

En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar (1973).1 Mel-

bergs tes är att Ahlin vill bryta den borgerliga romanens realistiska illusioner (vilket Ahlin själv 

ska ha sagt enligt Melberg). Detta utforskar Melberg komparativt genom att jämföra historiska 

kontexter i författarskapets miljöer, karaktärer och handlingar med den borgerliga realismens 

ideal. 

 Nästa avhandling kom att behandla humor som tematik i Ahlins realism. I Humor, grotesk 

och pikaresk: Studier i Lars Ahlins realism (1975) undersöker Hans-Göran Ekman hans två 

första romaner (Tåbb med manifestet och Min död är min) bl.a. utifrån Michail Bachtins syn på 

det groteska.2  

 Mer än ett decennium senare utgavs Gunnar D. Hanssons avhandling: Nådens oordning. 

Studier i Lars Ahlins roman fromma mord (1988).3 Avhandlingen utforskar kristen-luthersk 

teologi och hur den är påtaglig i Ahlins estetik. Denna avhandling har fungerat som resonans-

botten vid försök att förklara Ahlins författarskap i svenska litteraturhandböcker, exempelvis i 

Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad.4 

 Ännu ett decennium senare disputerade Carin Röjdalen med avhandlingen ”Men jag ville 

hjälpa” Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik (1997).5 Hon föreslår begreppen förklarings-

ögonblick och epifani som nyckelord för att förstå Ahlins 40-talsnoveller, som enligt Röjdalen 

stämmer överens med 40-talets ”hårdkokta” realism, samtidigt som de på grund av sin psyko-

logiska karaktär motsätter sig klassificering. 

 Ungefär samtidigt publicerade Helen Andersson sin avhandling Det etiska projektet och 

det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlin (1998).6 Här utforskas skönlitterära 

texters potential för etisk diskussion. Enligt Andersson är det konventionella skrivandet inte en 

lämplig plattform, men Ahlins okonventionella sätt att skriva bortom genrens och stilens kon-

ventionella ramar kuvar den skönlitterära plattformen: hans estetiska projekt har ett etiskt mål. 

                                                
1Arne Melberg, På väg från realismen: En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsätt-
ningar, (diss.) Gidlund: Stockholm, 1973. 
2Hans-Göran Ekman, Humor, grotesk och pikaresk: Studier i Lars Ahlins realism, (diss. Uppsala) Bo Cavefors 
Bokförlag: Lund, 1975. 
3Gunnar D. Hansson, Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman fromma mord, (diss. Göteborg) Bonnier: 
Stockholm, 1988. 
4Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson, Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial 
marknad, Albert Bonniers Förlag AB: Stockholm, 1999. 
5Carin Röjdalen, ”Men jag ville hjälpa”: Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik, (diss.) Göteborg, 1997. 
6Helen Andersson, Det etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlin, (diss. Lund) 
Symposion: Stockholm, 1998. 
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 Den senaste avhandlingen skrevs av Maria Essunger: Kärlekens möjlighet: skönlitterär 

gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin (2005). Den behand-

lar främst skönlitteraturens särskilda förmåga att diskutera teologiska villkor.7 

 

1.2 Syfte och material 
Ekmans avhandling gör klart att grotesken som estetisk kategori är mer eller mindre rådande i 

hela Ahlins författarskap. I denna uppsats påvisas den groteska estetiken, dess bilder och 

idévärld utifrån enbart textinterna funktioner. Syftet är ett tillägg på Ekmans tes som värjer för 

dem eventuella författarintentionella felslut som en komparativ-monografisk metod kan med-

föra. Detta kommer inte leda till någon konsekvent slutsats om författarens stil generellt; i för-

ordet till novellsamlingen Vaktpojkens eld (1986) konstaterar Ahlin lakoniskt att han skrivit 

över 200 noveller bara under 40-och 50-talen.8 Ekman kännetecknar dock bildsystemet i hela 

Ahlins författarskap som präglat av den groteska stilen.9 

 De två noveller som har analyserats i uppsatsen är ”Här är paradiset” och ”Hur Mull-Svea 

blev funnen välsignad”. I början av respektive analys återges handlingen kortfattat. Den först-

nämnda novellen ingår i samlingen Inga ögon väntar mig (1944).10 Den andra novellen ingår i 

den av Lars Ahlin-sällskapet postumt utgivna novellsamlingen Landsatt per fallskärm (2002).11 

Den senare novellen är med andra ord svårare att datera, men skrevs troligen under 50-talet.12 

I uppsatsen har jag använt mig av en senare novellsamling som innehåller båda novellerna: 

noveller i urval av Lars Andersson.13 

 

1.3 Teori och metod 
Det främsta underlaget för groteskens bild- och idévärld bygger på Michail Bachtins verk Ra-

belais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medelti-

den och renässansen.14 Detta verk redogör omfattande för groteskens ursprung och olika 

                                                
7Maria Essunger, Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och 
Lars Ahlin, (diss.) Uppsala, 2005. 
8Lars Ahlin, Vaktpojkens eld, Albert Bonniers förlag: Stockholm, 1986. 
9Ekman, s. 203. 
10Lars Ahlin, Inga ögon väntar mig, Tidens förlag, Stockholm, 1947. 
11Lars Ahlin, Landsatt per fallskärm, Lars Ahlin-sällskapet: Sundsvall, 2002. 
12Lars Ahlin, noveller i urval av Lars Andersson, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2015, s. 291: se efterordet 
av Andersson. 
13Ahlin, noveller i urval av Lars Andersson. 
14Michail Bachtin, Tvortjestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekoja i Renessansa eller Rabelais och 
skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen, övers. 
Lars Fyhr, Anthropos: Göteborg, 2007 (tredje upplagan). 
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epokers hantering av dess bilder och idéer. Enligt Bachtin har grotesken sin ”guldålder” under 

medeltiden och fullbordas under renässansen, särskilt hos Rabelais.15 Ytterligare underlag för 

diskussion i uppsatsen är Ekmans avhandling Humor, grotesk och pikaresk: Studier i Lars Ah-

lins realism. Ekmans metod är till stor del monografiskt komparativ: han jämför Ahlins privata 

brev, texter i bl.a. Dagens Nyheter, samt nära vänners vittnesmål (skriftliga som muntliga) med 

författarens två första romaner (Tåbb med manifestet och Min död är min). Inledningsvis skissar 

Ekman upp en bild av den typologiskt realistiska berättartraditionen och dess förhållande till 

folklig komik, såsom Bachtin har studerat den. Enligt Ekman präglas Ahlins författarskap av 

en humor som använder sig av groteska, ironiska och pikareska stilelement. Avhandlingens 

första kapitel ”På väg mot realismen” är polemisk i förhållande till Melbergs avhandling På 

väg från realismen: En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsätt-

ningar. Ekman menar, till skillnad från Melberg, att Ahlins realism syftar till att blanda höga 

och låga motiv för att åstadkomma medkänsla för hans karaktärer och jämför den med Erich 

Auerbachs kristna realism (christlicher realismus) i verket Mimesis.16 Den kristna realismen 

skiljer inte mellan högt och lågt, menar Ekman, och hävdar att den ”i jämlikhetens namn vill 

polemisera mot det orättmätigt upphöjda […]”.17 Det finns därför kristna motiveringar bakom 

Ahlins realism, menar Ekman, och frågan om människans värdighet är helt central för denna.18 

Ekman refererar till en enkät i Dagens Nyheter där Ahlin skriver att naturligt värde saknar reellt 

fäste. Detta tolkar Ekman som att Ahlin i sitt författarskap förfäktar ”människans medfödda 

värdighet såsom oberoende av samhälleliga eller moraliska värderingar […]”.19 I slutordet till 

avhandlingen skriver Ekman att Ahlins groteska stil ständigt närvarar i författarskapet, men i 

olika hög grad.  

 Hans-Göran Ekmans hypotes om Ahlins berättarkonst är rimlig: det är frågan om en kris-

ten-ideologisk realism med groteska stilelement, som ibland polemiserar mot kristendomen 

men i vars kärna en kristendomens kosmiska (religiösa) helhetssyn framträder.20 Rimligheten 

består dels i att kristna motiv är centrala för novellerna i uppsatsen (och generellt inom Ahlins 

författarskap), dels för att den groteska estetiken i novellerna har en polemisk och frigörande 

dimension som låter sig förklaras utifrån dessa motiv. Dess frigörande dimension åstadkommer 

nya värderingar som visar mänskligt egenvärde och därmed jämlikhet oavsett social rang. 

                                                
15Bachtin, s. 41. 
16Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der Abendländischen Literatur, Francke verlag: Bern, 
München, 1967, (fjärde upplagan). 
17Ekman, s. 10. 
18Ekman, s. 13. 
19Ekman, s. 13. 
20Ekman, s. 15–16. 
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Enligt Ekman är humorns funktion i Tåbb med manifestet och Min död är min att väcka med-

känsla för de låga personager som ständigt närvarar i Ahlins texter.21 Bachtin beskriver något 

mycket liknande när han skriver om det befriande skrattet. 

 

1.3.1 Bachtin och den groteska realismen 
Bachtin diskuterar i Rabelais och skrattets historia grotesken som litterär genre, och som det 

framgår i verket bestäms denna genre av dess bildsystem och den idévärld som bildsystemet 

syftar till att gestalta. Bachtin menar att synen på vad som är groteskt har sett olika ut under 

olika epoker, samt att detta har lett till otillräckliga förklaringar av groteskens essens. Det ingår 

inte i uppsatsens syfte att redogöra för alla epokers syn på grotesken, men det är nödvändigt att 

skilja på medeltidens och renässansens syn på grotesken från den romantiska. För den komiska 

skrattkulturens bildsystem, eller med andra ord till medeltidens och renässansens groteska bild-

system föreslår Bachtin beteckningen grotesk realism.22 

 I alla tider, skriver Bachtin, är groteskens bildsystem ett kroppens bildsystem, detta sy-

stem kallar han groteskens materiellt-kroppsliga princip. Dess kännetecken är hyperbolen och 

paradoxen: kroppsdelar sticker ut, är ofta förstorade och även kroppsliga funktioner betonas 

såsom överdriven aptit, sömn, sexuella akter, födande, död – kort sagt: allt som har att göra 

med kroppens liv hör till det groteska.23 Det är också nödvändigt att förstå vad Bachtin menar 

när han skriver om tvåkroppslighet: att ett fundament hos den groteska bilden är att visa två 

kroppar i en, där den ena föder och den andra dör.24 Grotesken sammanför heterogena element 

eftersom den groteska kroppen inte är skild från den övriga världen, den kränker sina naturliga 

gränser. Bachtin anför terrakottafynd från Kertj som föreställer havande gamla gummor som 

skrattar och menar att de är både döende av ålder men också livalstrande genom sin graviditet.25 

Den groteska kroppen motsäger sig klara gränser och blandar sig med världen genom kropps-

liga bilder.26 Ett annat begrepp som ligger nära tvåkroppslighet är den blandade kroppen. En 

                                                
21Ekman, s. 14. 
22Bachtin, s. 40. 
23Bachtin, s. 42 (i fotnoten): ”Låt oss här citera den utmärkta definitionen av grotesken som gjorts av L. E. Pinskij: 
’I grotesken genomgår livet alla stadier, från de lägsta, tröga och primitiva ända till de högsta mest rörliga och 
förandligade stadierna, ringlande likt en girland av olika slags former som vittnar om livets enhet. Genom att 
sammanföra åtskilda element, genom att förena fenomen som ömsesidigt utesluter varandra och genom att kränka 
våra invanda föreställningar och begrepp, är grotesken i konsten besläktad med paradoxen i logiken. Vid första 
anblicken förefaller grotesken blott spirituell och roande, men i själva verket gömmer den stora potentialer.’”. 
24Bachtin, s. 36. 
25Bachtin, s. 36. 
26Bachtin, s. 37. 
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blandad kropp består av två eller flera olika varelser samtidigt. Den blandade kroppens essens 

är metamorfosens och är ett uttryck för den kroppsliga lekfullhet som så vanlig i det groteska.27 

 I den groteska realismen har det Bachtin kallar för folklig humor en avgörande funktion. 

Han menar att karnevaler under medeltiden var ett slags festlighet som hela folket deltog i oav-

sett personlig ställning. Under dessa festligheter möttes människor på lika villkor, motsätt-

ningen högt/lågt upplöstes och även motsättningen död/födelse. Bachtin skriver: 

 
Under karnevalen ansågs däremot [i kontrast till de officiella festerna som syftade till att upprätthålla social 

hierarki] alla jämlika. Här – på karnevalens gator och torg – umgicks människor fritt med varandra; här 

rådde ett fritt och familjärt umgänge mellan människor som i det vardagliga livet utanför karnevalen var 

skilda åt genom de oöverstigliga barriärer som klass, rikedom, yrke, tjänsteförhållande, ålder och familj 

reste mellan dem. Mot bakgrunden av den oerhört stränga hierarkiska ordningen i det medeltida samhället 

och den extrema indelningen i stånd och skrån under de vanliga livsvillkoren så blev detta fria och familjära 

umgänge en stark och genomgripande upplevelse och utgjorde en väsentlig del av karnevalens världsupp-

fattning. Människor tycktes pånyttfödas till nya, rent mänskliga relationer. Främlingskapet försvann för en 

tid. Var och en vände tillbaka till sig själv och kände sig som människa bland människor. Och dessa äkta 

mänskliga relationer var ingalunda frukten av någon inbillning eller abstrakta tankar utan blev i sanning 

förverkligade och genomlevdes i en verklig, materiell-sinnlig kontakt människor emellan. Det utopiska 

idealet och verkligheten smälte för en tid samman till en karnevalens helt unika förnimmelse av världen.28 

 

Den groteska realismen är fientlig mot allt fullbordat. Världen är i konstant förändring och 

under karnevalen firades hierarkins godtycklighet och relativitet. För att ge uttryck åt detta be-

hövdes dynamiska och föränderliga uttrycksformer.29 Uttrycken var lekfulla, dess symboler och 

former genomsyrade av förändringens patos: 

 
[…] av medvetandet om den glada relativiteten i all härskande sanning och makt. Detta språk kännetecknas 

av ’det omvändas’ originella logik (à l’envers), av ’tvärtom’, av ständiga växlingar mellan högt och lågt 

(’hjulet’), mellan fram och bak, av de mest olikartade former av parodier och travestier, nedsättanden, pro-

faneringar, farsartade kröningar och detroniseringar.30 

 

Här tillkommer karnevalsskrattets funktion att förlöjliga allt som vanligen tas på allvar, dess 

funktion att nedvärdera det höga: att skratta åt döden, men också att skratta åt sig själv, karne-

valsskrattet är ambivalent. Bachtin skiljer detta folkliga skratt från ”nyare tiders rent satiriska 

                                                
27Bachtin, s. 320. 
28Bachtin, s. 21. 
29Bachtin, s. 22. 
30Bachtin, s. 22. 
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skratt”.31 Till skillnad från det satiriska, negativa skrattet, firar det folkliga skrattet döden och 

pånyttfödelsen. Den groteska effekten uppstår i en kontrastverkan mellan det höga och det låga 

motivet. Genom att få traditionellt höga motiv att framstå som löjliga och komiska framträder 

möjligheten att se världen ur en annan synvinkel. 

 Ytterligare en karakterisering av det groteska bildsystemet finns i det Bachtin kallar det 

topografiska uppe respektive det topografiska nere. Detta kan innebära uppe-munnen, nere-

magen eller uppe-himlen, nere-jorden, osv. Av denna anledning är munnen särskilt intressant 

för det groteska bildsystemet eftersom den är en transportväg, genom exempelvis sväljande kan 

således det topografiska uppe hamna i det topografiska nere. Det är flytten från det topografiska 

uppe till nere som får det höga motivet att framstå som löjligt. Bachtin skriver: 

 
Det mest framträdande draget i den groteska realismen är degraderingen, nedsättandet, dvs. man för ned 

allt som är upphöjt, andligt, idealt, abstrakt, till det materiellt-kroppsliga planet, till det plan där jord och 

kropp utgör en oupplöslig enhet. 

 

I den groteska realismen har nedsättandet och nedbringandet av det upphöjda ingalunda en formell eller 

relativ karaktär. ’Uppe’ och ’nere’ har här en absolut och strikt topografisk innebörd. Uppe är himlen, nere 

är jorden; jorden är den uppslukande principen (graven, magen), men på samma gång födselns och pånytt-

födelsens princip (modersskötet).32 

 

Slutligen måste påpekas att den materiellt-kroppsliga principen tillhör hela folket och hela värl-

den. Det är inte frågan om en individuell kropp, tvärtom, den är tvåkroppslig. Bachtin kallar 

detta den groteska kroppens kosmiska aspekt: ”Det kosmiska, det sociala och det kroppsliga 

utgör här en oupplöslig enhet, ett odelbart levande helt. Och det är ett helt som är muntert och 

godhjärtat.”33 

Bachtin menar att den romantiska grotesken står i kontrast till detta. Den är som översatt 

från den folkliga karnevalens kosmiska förnimmelse av världen till en subjektivt och idealistiskt 

betingad världsförnimmelse.34 Världen ses inte längre som en enda stor kropp, utan heterogena 

element är separata från varandra; det groteska är subjektivt, upplevt inifrån.35 Den romantiska 

groteskens skratt är inte ett folkligt skratt, utan har fått en ironisk eller sarkastisk funktion, vilket 

Bachtin menar försvagar dess pånyttfödande effekt. Denna degenerering har föranlett en 

                                                
31Bachtin, s. 23. 
32Bachtin, s. 30; s. 31. 
33Bachtin, s. 30. 
34Bachtin, s. 52. 
35Bachtin, s. 46. 
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förändring av attityden till det förlöjligande motivet. Som bekant skrattar den groteska real-

ismen åt döden, men i den romantiska grotesken räds man döden och hela världen ter sig främ-

mande: ”Den romantiska groteskens bilder uttrycker som regel skräck inför världen och söker 

inge läsarna denna skräck (’skrämmer’). I den folkliga kulturens groteska bilder finns det där-

emot inte det minsta spår av något skrämmande och de förmedlar till alla sin oförskräckthet.”36 

 Hos Lars Ahlin, menar jag, finns både grotesk realism och romantisk realism. I ”Här är 

paradiset” tillhör bildsystemet den groteska realismens, men Tages subjektiva upplevelse 

präglas av en ångest och oro som knappast är löjlig. Den andra novellen, ”Hur Mull-Svea blev 

funnen välsignad” är däremot fullständigt präglad av Bachtins groteska realism. Båda Ahlins 

noveller är definitivt groteska, men stämningen kring den kosmiska skräcken skiljer sig åt. Där-

emot är den frigörande dimensionen snarlik. Metoden för uppsatsen är en kronologisk närläs-

ning med särskilt beaktande av den groteska tematiken. 

 

1.4 Frågeställning 
Eftersom groteskens bild- och idésystem är påtagliga helt utifrån textinterna moment används 

enbart novellerna som källa. Ekman har med sin avhandling redan med hjälp av Ahlins brev, 

etc. visat hur han använder sig av grotesk estetik. Frågeställningen gäller bildsystemets roll i 

det groteska maskineriet: ”Hur fungerar det groteska bild- och idésystemet i novellerna?”; ”Hur 

påverkar det groteska bildsystemet texternas innehåll och persongalleri?” 

 

2. Analys 
Novellanalyserna disponeras separat. För att underlätta uppsatsens följsamhet är novellutdragen 

för det mesta ordnade i den följd de dyker upp i novellerna. I analysen av ”Hur Mull-Svea blev 

funnen välsignad” finns inledningsvis ett fåtal undantag. Läsaren bör beakta att analysen ger 

uttryck för mina tolkningar. Jag eftersträvar intersubjektivitet, men medan jag å ena sidan ar-

gumenterar för rimligheten i min läsning kan det å andra sidan utrymme för att tolka novellerna 

på annat vis. 

 
2.1 ”Här är paradiset” 
Novellen om butiksbiträdet Tages möte med den från mentalsjukhuset förrymde Ivar Styrlander 

stegras genom ett ledmotiv; protagonisten Tages känsla av att bli tyngre nertill och lättare 

                                                
36Bachtin, s. 48. 
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upptill dikterar spänningen. Tage har fått sommaranställning i Jacob Jacobssons livsmedelsbu-

tik. Medan ägaren sover på övervåningen hela dagarna sitter Tage nere i disken utan att några 

kunder kommer. Han tycker sig slösa bort sina år på jorden och det hela ter sig meningslöst. 

Ivar kommer in i butiken och pratar en stund med Tage innan han får ett epileptiskt anfall. 

Utöver kroppsliga grotesker finns även god anledning att notera flertalet hänvisningar till 

ett topografiskt uppe och nere samt att tematiken handlar om kristen medkänsla. Tages ångest, 

rastlöshet och oroskänslor förbyts mot upplevelsen av en personlig sanning i slutet av novellen 

när Ivar ligger i Jacobs knä. Det hela är påfallande likt en dopakt. Denna åsyn får Tages tunga 

känsla nedtill att svänga om till en tung känsla upptill och resulterar i att han ”plötsligt vet 

mycket”. Det kristna motivet dras således in i det groteska maskineriet och omstöps till Tages 

personliga sanning. Inledningsvis fungerar det kroppsligt groteska dels till att göra novellens 

miljö kroppsligt begriplig, dels som ett gestaltande av Tages känsloliv. Först när mjöl färgar 

hela bilden vit och Ivar ligger i Jacobs knä blir det kristna motivet indraget i bilden. Tages 

känsla av att vara tung nere och lätt uppe blir plötsligt motsatt. Den groteska metaforiken an-

vänds här för att gestalta hur Tages livsåskådning förändras. Han ser medkänsla som ”att gå 

utöver sig själv”, vilket samverkar med en av kristendomens dogmer att hysa medmänsklighet 

och värn för de svaga.  

 Efter den korta inledningen till novellen om hur Tage fick jobb hos Jacob beskrivs buti-

ken: 

 
Jacobssons affär låg i själatåget och hade knappast något liv kvar. Gubben Jacob hade knappast heller något 

liv kvar. Han var redan död till nio tiondelar. Vad som ännu levde i honom var kanske händerna och ögonen 

och munnen och så kanske ett och annat organ inne i honom. men mycket, fantastiskt mycket var dött. 

Gubben vägde hundraelva kilo och var utrustad med en liten blankpolerad huvudknopp. Hans ansikte var 

sjukligt gult, som var under hud. Hans gråa ögon levde emellertid rätt skarpt. Den sommar Tage jobbade 

hos honom var han klädd i en grå, lappad och smutsig dress. I regel hade han glömt att knäppa en gylfknapp. 

Skjortan var rena bluffen, för han hade ingen skjorta utan ett randigt bröstveck och en s.k. vit celluloidkrage. 

 Jacob bodde en trappa upp, och där låg han för det mesta på en soffa i köket och pustade och halv-

sov.37 

 

Jacob gestaltas som både levande och död. Även om han beskrivs som mer död än levande 

förstås det bäst som en ironi och är intressant att jämföra med Bachtins mening att grotesken 

delvis bygger på upplösningen av motsatsförhållandet liv-död.38 Det levande hos Jacob är 

                                                
37Ahlin, noveller i urval av Lars Andersson, s. 63. 
38Bachtin, s. 58. 
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endast några lemmar och organ. Jacob är inte groteskt fet med sina 111 kilo, men i kontrast till 

”en liten blankpolerad huvudknopp” (och den upprepade fixeringen vid hans vikt som är åter-

kommande i novellen) blir hans kropp grotesk. ”Knopp” blir dessutom en grotesk metafor ef-

tersom den groteska estetiken ”intresserar sig för allt som står ut och sticker fram ur kroppen, 

för allt som strävar att nå ut över kroppens gränser.”39 Jacobs kropp sträcker sig utanför sina 

givna gränser, han är i Bachtins ord tvåkroppslig. Till detta hör Jacobs sinnliga natur: hela da-

garna ligger han i köket och sover. Kroppens drifter och behov förbinder den groteska kroppen 

med omvärlden.40 

Av Jacobs lemmar och organ (”händerna och ögonen och munnen och så kanske 

ett och annat organ inne i honom.”) är händerna i detta fall ointressanta eftersom de inte gesti-

kulerar eller på annat sätt är överdrivna. Inte heller ögonen är intressanta för det groteska an-

siktet.41 Dock bör det påpekas att novellen ingår i samlingen Inga ögon väntar mig och att ögon 

är ett genomgående motiv i novellsamlingen, därav kan Jacobs ögon tänkas vara en trop. Där-

emot intresserar sig grotesken för människans inre fysionomi eftersom motsättningen inre/yttre 

strävar efter upplösning i groteskens tvåkroppslighet.42 Fortsättningsvis gestaltas Jacobs kropp 

som mer grotesk, särskilt puckeln och den kvissliga ryggen är grotesk: ”Han hade inget annat 

på överkroppen än bröstvecket och celluloidkragen. Han var ingen vidare vacker syn. De feta, 

gula armarna var ludna och översållade med bruna fläckar stora som kaffebönor. Mellan axlarna 

satt en fet puckel. Hela ryggtavlan var kvisslig.”43 

Även Ivar är groteskt byggd: 

 
Han hade en mycket liten underkropp med breda axlar. Ansiktet blev Tage inte riktigt klok på. Han såg 

tämligen normal och vaken ut, men det fanns något obestämt grått och sjukt i det, en slöja som dolde 

nånting. Förresten tyckte Tage att pupillerna inte satt som dom borde på honom. han tyckte dom såg ut att 

kunna trilla lite hur som helst, precis som på Kalle Anka.44 

 

Det mest intressanta med Ivars utseende är slöjan som ambivalent motiv: den är här till för att 

dölja någonting, den förnekar identitet och kränker naturliga gränser. 

                                                
39Bachtin, s. 294; se även s. 295: ”Den groteska bildens konstnärliga logik befattar sig således inte med kroppens 
slutna, släta och ogenomträngliga platthet (yta) och fixerar bara dess utbuktningar – utväxter, knoppar [sic!] – och 
öppningar, dvs. bara det som överskrider kroppens gränser och det som leder in i kroppens djup.”. 
40Bachtin, s. 295. 
41Bachtin, s. 294: ”Ögonen spelar ingen som helst roll i den groteska bilden av ansiktet. Grotesken befattar sig 
bara med utstående ögon […]”. 
42Bachtin, s. 296. 
43Ahlin, s. 64. 
44Ahlin, s.. 66. 
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 Det råder ingen tvekan om att novellen stilistiskt präglas av groteska motiv. Även topo-

grafiska uppe och nere, är särskilt intressant i detta sammanhang med munnen som öppning 

och transportväg till kroppens nedre regioner (mage, bak, genitalier). Bilderna av munnar i no-

vellen är särskilt förbundna med att svälja, sukta, suga, spotta och flåsa. I följande exempel är 

Tage mån om att få säga sin mening, men han förutser konsekvenserna och låter bli: 

 
Då vore inte så stor skada skedd, tänkte Tage säga, men han sa det inte. Han fick ofta en hel del beska saker 

på tungan som han tyckte gamle Jacob kunde ha gott av att höra. Men han spottade aldrig fram dem utan 

svalde. Den sommarn kännetecknades alltså för hans del bland annat av att han svalde ner mycket som han 

tänkte och kände. Så det lagrade sig! Ibland höll han på att spricka.45 

 

De ”beska saker” Tage tvingas svälja är likställda med att säga någon ett sanningens ord. Han 

”spottar aldrig fram” orden eftersom Jacob antagligen inte kommer tolerera att bli nedvärderad. 

Den sociala hierarkin är i obalans. Inte nog med detta, Tage håller ibland på att spricka, vilket 

i konditionalis skulle innebära en upplösning av den egna kroppens gränser; om han svalde mer 

skulle han spricka och bli tvåkroppslig. I novellens första stycke skildras Tages känsla av att 

slösa bort sin tid på jorden. Ångesten bottnar i känslor av meningslöshet och social obalans. 

Hans livsåskådning är i novellens inledning inte tillfredsställande och han har dessutom inte 

möjlighet att säga sin mening, istället får han svälja den. 

 Sväljandet som trop kan noteras även hos Ivar. Han köper en aprikos och yttrar sig som 

följande: 

 
”Jag vill sitta här på ’soffan’ och suga på aprikosen tills jag vill svälja den, och då ska det kännas precis 

som det var förr i tiden. nu ska bli då, och då ska bli nu. 

Han skrattade och kom fram till disken och la upp en tvåöring.46 

 

Efter Ivars paradoxala fras skrattar han. Han tycks uppfatta någon slags sanning i frasen ef-

tersom han genast upprepar den. Sugandet och sväljandet är kopplat till paradoxens giltighet. 

Det förefaller som om Ivar vill suga en stund på sanningen innan han sväljer den:  

 
Han satte sig och gapade och stoppade in hela aprikosen, men han tog omedelbart ut den igen. aprikosen 

såg precis ut som en lösgom. Han vände på den och stoppade den tillbaka, lutade sig bakåt och blundade. 

– Nu är då och då är nu, sa han. 

                                                
45Ahlin, s. 64. 
46Ahlin, s. 66–67. 
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Sedermera finns ett viktigt groteskt element in i novellen: ”Förlåt att jag avbryter mig, viskade 

han. Jag vill bara påpeka för er att om det skulle hända mig något helt plötsligt, så ska ni inte 

bli rädd. Det har sin övergång och är inte alls farligt.”47 Detta yttrande är första gången Ivar för 

sin epilepsi på tal. Han är mån om att övertyga Tage att inte bli rädd. Detta erinrar om hur den 

karnevaliska grotesken syftar till att göra döden mindre skräckinjagande. Tage ber Ivar berätta 

vad det är som kan hända, men Ivar invänder att det får han snart reda på. Sväljandet återkom-

mer som trop när Ivar ber om att få en ananasburk för att höra vattnet skvalpa omkring; han 

upprepar två gånger att det vattnas i munnen på honom. Detta blir en metonymi för att svälja 

eftersom sväljande är närmast taget en reflexmässig handling när det vattnas i munnen. Tage 

upplever situationen som förfärlig och känner sig återigen ”tyngre och tyngre neråt och lättare 

och lättare uppåt.” Men Tage är inte alls mindre rädd för döden; hans redan påträngande känsla 

av meningslöshet får detta ’plötsliga som kan hända’ att framstå som främmande och hotfullt. 

Bilden av den skvalpande ananasburken blir närmast otäck. 

 Sedan berättar Ivar om bakgrunden till sina anfall: Han skadade sig i ett fall i Jacobssons 

butik och hävdar att Jacob var den ende som försvarade honom medan övriga i butiken ville 

ringa efter ambulans. Vid tillfället hade Jacob sagt att ”Han svimma nog bara. Han har väl fått 

nåt olämpligt i magen.” (Min kursiv.)48 Att höra detta gör Tage återigen lättare upptill och 

tyngre nertill, vilket han inte står ut med. Dessa topografiska skiftningar mellan uppe och nere 

gör Tage vämjelig, hans ångest förstärks av situationens trauma. 

 När Ivar ännu en gång insisterar på att Tage inte får bli rädd om Ivar skulle få ett anfall 

känner Tage ”[…] att han inte kunde bli rädd för han var alldeles tom uppåt och hade ingenting 

att reagera med.” När Tage ser på Ivar som ser upp i taket och ner på golvet övergår tyngdkäns-

lan till slut i svindel: ”Tage såg på honom och kände lätta svindlingar. Han blev bara lättare och 

lättare uppåt och tyngre och tyngre neråt.” Livsåskådning hör till tankens och således huvudets 

domän (topografiska uppe). Ångestkänslan med sina knutar och magont hör till magen (topo-

grafiska nere). Det groteska systemet tömmer Tage upptill, gör hans livsåskådning ohållbar och 

förvandlar allting till en obestämbar ångestkänsla nere i magen. 

Ivar berättar vidare för Tage om hur han hamnade på vårdanstalt och till slut rymde. Han 

säger att han inte längre stod ut ”därnere” och beskriver sin sorg för Tage i en grotesk utlägg-

ning: 

 

                                                
47Ahlin, s. 67. 
48Ahlin, s. 71. 
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Jag tyckte bröstkorgen inte hängde ihop med magen längre, utan att det gapade och drog. Det var sorgen. 

Har ni inte själv känt det där: man tycker att man har en stor mun mellan bröstkorgen och magen, en stor 

mun som suckar och gäspar. Det är sorgen. Jag grät mycket och visste att jag inte skulle bli lugn förrän jag 

kom hit. Och nu är jag här. Jag är här, jag är här! 

Han skrattade och slog båda händerna i disken.49 

 

Här är det fråga om en privat och inre upplevelse, likväl är den kroppslig. Ivar sönderslits av 

sorgen som gapar och drar isär honom. Denna känsla är en komplex metafor som anspelar på 

både mun och hjärta. Även om munnen intar hjärtats plats är det i sammanhanget uppenbart att 

hjärtat är en metonymi för kroppens känsloliv. Hjärtat som symbol för människans speciella 

känsloliv är urgammal. Samtidigt bibehålls munnens kroppsliga funktioner: den suckar och 

gäspar som av sorg. Driven av känslan att han endast kan finna lugn hos Jacob rymmer Ivar 

från vården – och brister ut i skratt. Med sitt maniska upprepande och hetsiga beteende porträt-

terar Ivar rollen som galning. Detta är ett karakteristiskt motiv för all grotesk eftersom galen-

skapen gör det möjligt att se på världen med andra ögon.50 Ivar förkroppsligar galenskapen med 

sina anfall, sina tokiga ögon, vårdhemmet och med sin paradoxala fras. Dessutom har han tagit 

kontroll över sitt topografiska nere: tack vare den gapande sorgen i munnen-hjärtat kunde han 

fly till Jacob (vars namn dessutom har en biblisk anknytning). 

 Grotesken inrymmer även ett kristet motiv som förhåller sig till det topografiska uppe 

och som kontrasterar mot det kroppsliga och topografiska nere. Tage låter Ivar komma bakom 

biträdesdisken för att väga upp mjöl, varpå Ivar drabbas av ett epilepsianfall: 

 
Ivar Styrlander låg på rygg. Han var blå i ansiktet. Tungan hade åkt ut som på en flåsande hund. Vit fradga 

löddrade fram mellan läpparna. Armarna hade krampaktigt böjts hop över bröstkorgen, och bena hade dra-

gits opp och med en väldig kraft och med jämna mellanrum som om han räknat ett-två, ett-två slog han 

hälarna i golvet. Potatismjölet yrde om bena. Byxorna och kavajen var alldeles vita.51 

 

Den groteska kroppen har enligt Bachtin tre huvudakter: sexualakten, agonien-dödskampen och 

födselakten.52 Dessa tre akter övergår ofta i varandra och här är det fråga om dödskampen och 

dess övergång i födselakten. ”Det rör sig här om det säregna komiska spelet om död och åter-

uppståndelse i en och samma kropp; denna kropp ramlar alltid ner i graven och tar sig på nytt 

upp igen, den rör sig ständigt nedifrån och uppåt (ett vanligt trick är clownens låtsade död och 

                                                
49Ahlin, s. 74. 
50Bachtin, s. 48. 
51Ahlin, s. 75. 
52Bachtin, s. 328. 
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oväntade uppståndelse).”53 Ovanstående utdrag skildrar en grotesk bild av en döende kropp. 

Efter anfallet vaknar Ivar till och suckar ”djupt, djupt inne”.54 Tage lyckas dock inte få Ivar på 

fötter eftersom det ”fanns ingen styrsel i hans kropp ännu” och springer istället för att hämta 

Jacob: 
 

Då drog Ivar in tungan och suckade djupt, djupt inne. Tage försökte få opp honom, men det gick inte, det 

fanns ingen styrsel i hans kropp ännu. Då la Tage ner honom på golvet igen, och då Ivar inte på nytt började 

dunka, sprang Tage in i lagerrummet och knackade av alla krafter i röret. Han lyssnade om han skulle få 

höra gubben Jacobs feta fötter klunsa ner mot golvet, men det gjorde dom inte. Då sprang han in till Ivar 

igen. Ivar låg alldeles stilla. Han kunde springa opp och väcka gubben.55 

 

Bilden av brunnen kan likställas med munnen och med det födande skötet.56 När Jacob skriker 

kommer det topografiska nere således i kontakt med det topografiska uppe med brunnen som 

metafor: 

 
– Epileptikern är här, ty han visste ju ännu inte vad människan därnere hette. 

– Va säger du? skrek gubben ur sin djupa, feta köttbrunn. 

– Epileptikern är här! skrek Tage igen. Han har nyss fått ett anfall. 

– Har han! skrek gubben och Tage skulle aldrig få se en sådan fart i gubbens kropp som den han fick se nu. 

 Gubben for opp och rev på sig västen och rocken, och flåsande av upphetsning tumlade han nerför 

trappan hackihäl efter Tage. Gubben föll ner på knä bredvid Ivar och lyfte opp dennes överkropp på sina 

lår. 

– Ivar, pojken lilla, sa han och han var öm mot epileptikern som en kvinna och moder och det var första 

gången Tage sett honom öm och han hade aldrig kunnat tänka sig att gubben skulle kunna vara öm, så det 

gjorde ett väldigt intryck på honom. gubben levde kanske med fem tiondelar nu. kanske med mera. Kanske 

levde han med tolv tiondelar. Kanske med tjuge. Det är väl sånt här som kallas att gå utöver sig själv, tänkte 

Tage och såg på. 

Ja, det gjorde ont i honom fastän han var så lätt uppåt och så tung nedåt.57 

 

 När Jacob placerar Ivars huvud i sitt knä liknar bilden en kristen dopakt. Tages intryck av 

Jacob som död-levande förändras här och han tycks honom nu mer levande än död. Denna bild 

är för honom tvåkroppslig: ”[d]et är väl sånt här som kallas att gå utöver sig själv, tänkte Tage 

och såg på.” Ivar är dessutom alldeles vit av mjöl och när Jacob rör Ivar blir även han vitpudrad: 

                                                
53Bachtin, s. 328. 
54Ahlin, s. 75. 
55Ahlin, s. 75–76. 
56Bachtin, s. 306. 
57Ahlin, s. 76. 
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”[…] men sen strök han sina egna kinder och sin flintis medmera och allt blev vitt och mjöligt, 

Ivars hår och kinder inbegripna, ja, det var inte klokt vad det liknade.” 

 Bilden av Ivar i Jacobs knä blir mer och mer vitfärgad. När Tage ser Jacobs och Ivars 

ömsesidiga och omsorgsfulla kärlek går de utöver sig själva. Det är den groteska, oavslutade 

kroppen som kan visa sådan kärlek och omsorg. Sedan gömmer Ivar huvudet i magen på Jacob: 

 
Ivar pojken lilla, sa gubben igen, se opp på farbror Jacob. Och Ivar slog upp sina ögon tillsist. En stund var 

han ännu frånvarande, men så förstod han vad som hänt, och då skämdes han först och han gömde sitt 

ansikte mot Jacobs feta mage. Jacob tröstade honom genast.58 

 

Bachtin menar att gesten ’stöta huvudet i magen’ är en traditionell sådan som bygger på att sätta 

det övre i kontakt med det nedre, ett slags omvänd topografisk logik där talet och tanken – som 

är lokaliserat till huvudet och munnen – blir förlagt till det nedre, till magen.59 När Ivar gömmer 

sitt huvud i Jacobs mage är gesten påfallande lik detta. Gesten kan tolkas både psykologiskt 

som Ivars skamkänsla, men också topografiskt-groteskt: Ivars skam förflyttas till Jacobs mage, 

till skrattets domän – där han finner tröst. 

Jacob tröstar Ivar och anspelar samtidigt på hans topografiska nere genom urinet: 

”Du har ingenting att skämmas för, pojken, sa han. se här, du har inte ens kissat ner dig den här 

gången, du är alldeles torr kring gylften.”60 Urinet är i sammanhanget en munter materia som 

lättar upp den kosmiska skräcken genom sin pånyttfödande funktion.61 Åsynen av Jacob blir 

för Ivar en närmast religiös upplevelse. Namnet Jacobs bibliska innebörd klarnar för novellen: 

 
Ivar tittade opp igen och plötsligt log han, och leendet växte, han började skina, och snart hade han inte 

kunnat skina saligare om han legat i Gud Faders egen famn. Ja, på Ivars ansikte verkade det som om den 

stora, fläskiga och mjöliga Jacob var Ivars gud, så sken han, så hängivet och tacksamt såg han in i Jacobs 

ögon. Och guden Jacob jollrade ömt med honom och var full av nåd och barmhärtighet och kärlek.62 

 

Jacobs jollrande med den fullvuxne Ivar bibehåller den groteska effekten, den kristna guden 

dras ner från kosmisk skräck till det löjliga.63 Ivars skinande leende, liknelsen mellan Jacob och 

                                                
58Ahlin, s. 77. 
59Bachtin, s. 288. 
60Ahlin, s. 77. 
61Bachtin, s. 312. 
62Ahlin, s. 77. 
63Bachtin, s. 313: Den kosmiska skräcken definierar Bachtin som rädslan för det oändligt stora och det oändligt 
starka: ”stjärnhimlen, bergmassiven, havet, kosmiska omvälvningar och naturkatastrofer […]”; jämför även s. 314: 
”Här framträder återigen Pantagruel som förkroppsligandet av urinens glada kroppsligt-kosmiska element.”, (min 
kursiv). 
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”Gud Faders famn” demonstrerar hur kort avståndet är mellan det religiösa och det löjliga inom 

det groteska bild- och idésystemet. Ivars uppenbarelse smittar av sig på Tage som först drabbas 

av en kosmisk skräck: ”Tage kände sig plötsligt illamående. Det svängde häftigt om i honom 

så att det som förut varit tungt blev lätt och det som förut varit lätt blev tungt, och plötsligt 

visste han mycket och han kände mycket och han hade en väldigt bred marginal att reagera 

utifrån.”64 Vid anblicken av Ivars uppenbarelse skiftar det topografiska uppe och nere plats 

inom Tage. Åsynen av Ivars uppenbarelse blir som ett alexanderhugg på den gordiska ångest-

knuten i Tages mage. Upplösningen av ångesten präglas av insikt: han blir istället tung upptill 

(i tankens domän) och han får ”en väldigt bred marginal att reagera utifrån.”65 Det Tage ser och 

upplever är en kristen medkänsla och sympati och dessutom hans egen privata sanning. Det 

mest grundliga uttrycket för omsvängningen av det topografiska uppe kontra nere är en hjulrö-

relse: ”[…] en ständig omflyttning av det övre och det nedre hos kroppen (eller vad som är 

ekvivalent, en omkastning av jord och himmel).66 Tyngdpunkten inom Tage förflyttas uppåt 

samtidigt som Ivar skiner upp inför uppenbarelsen av Jacob som avatar. Mot detta religiösa 

element kontrasteras det ömma jollrandet som får funktionen att avdramatisera (degradera, 

nedvärdera) Tages åsyn av Ivans gudomliga uppenbarelse. Denna avdramatisering av det gu-

domliga är den groteska realismens mest framträdande drag. Den för ned allt upphöjt, andligt 

och abstrakt till det materiellt-kroppsliga planet där innebörden är mer konkret och där jord och 

kropp är oupplösliga.67 Tage reagerar emellertid med ambivalens: ”Han kände att han måste 

komma i avskildhet ett tag. Han både hatade och älskade dessa människor som larvade så ohöljt 

på golvet. Han hade aldrig förut hatat och älskat som nu.” (Min kursiv.)68 Den livsåskådning 

som kommer till uttryck här tar både till sig den kristna medkänslan, men ratar den också sam-

tidigt som den inser de två individernas mänskliga värde. Ekmans antagande att Ahlin förfäktar 

människans medfödda värdighet är här fullt på sin plats.69 Exakt hur Tages livs åskådning ser 

ut framgår inte, däremot framgår det klart och tydligt att Tage har gjort en livsviktig erfarenhet 

genom att tillskansa sig ”en bred marginal att reagera utifrån” samt att hans personliga sanning 

innehåller en kristen medkänsla och mänskligt egenvärde. Genom att söka sig till avskildhet 

avgränsar han sig från den bild av kristendomen som Jacob och Ivar gestaltar. Dessutom blir 

denna avskildhet en direkt motsats till den groteska kroppens öppenhet. Samtidigt älskar han 

                                                
64Ahlin, s. 78. 
65Ahlin, s. 78. 
66Bachtin, s. 327. 
67Bachtin, s. 30. 
68Ahlin, s. 78. 
69Ekman, s. 13. 
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dessa människor och vill bara vara avskild ”för ett tag”. Antagligen behöver Tage förstå sin 

egen personliga sanning innan han kan öppna sig mot världen. 

 Det groteska maskineriet lever upp till sin omstöpande funktion: de starka kroppsliga 

intrycken samt skiftandet mellan topografiska uppe och nere slutar med ett viktigt frigörande 

för Tage. Texten ger ingen vidare inblick i den livsinsikt han tillskansar sig, men poängen är 

att den groteska estetiken har förmågan att låta människor se på världen med andra ögon på 

samma sätt som Tage slutligen ser på världen med andra ögon. Från att inledningsvis ha känslan 

av att slösa bort sina år, en känsla av meningslöshet, till att uppnå en personlig sanning som 

bottnar i en kristen medkänsla baserad på människors lika värde. 

 

2.2 ”Hur Mull-Svea blev funnen välsignad” 
”Hur Mull-Svea blev funnen välsignad” är en novell med barocka och episka inslag. Två städer 

i norra Sverige har under fjolåret brunnit ner, och Mull-Sveas familj har begett sig söderut från 

norra Ångermanland till en av dem för att utföra uppbyggnadsarbeten. Bröderna och fadern 

skäms över Mull-Sveas stora kropp och driver gäck med henne: de retas, förolämpar och låser 

in henne i huset om morgonen medan de själva går för att arbeta. En dag känner Mull-Svea ett 

trängande behov i sin kropp och rymmer. I novellens avslut heter det att Mull-Svea blir ”väl-

signad”, men i själva verket rör det sig om en våldtäkt. Ordet välsignelse sätter redan vid titeln 

en kristen prägel på novellen. Detta utvecklas tematiskt som en polemik mot skenheligheten i 

vissa kristna dogmer. Det höga motivet representeras i denna novell av olika kristna dogmer, 

särskilt välsignelsen. I novellens groteska estetik nedvärderas det kristna genom att placeras i 

det topografiska nere, i ”gropen”. Det rör sig förstås aldrig om någon välsignelse i dess faktiska 

betydelse, vilket är själva poängen – likställandet mellan välsignelsen och våldtäkten avslöjar 

en moralisk förljugenhet beklädd i kristna motiv. Genom att använda groteska kroppsmetaforer 

dras en köttsligt begränsad kristendom ner i det topografiska nere och omstöps till Mull-Sveas 

egna välsignade sanning. 

 Städerna som har brunnit ner nämns aldrig vid namn, men berättelsen innehåller uppen-

bara allusioner till Sundsvall och Umeå stadsbrand 1888. Inledningsvis tycks novellen mer 

präglad av epos än av det groteska, även om det finns sådana inslag: 

 
efter stans brand i slutet av 1880-talet kom det förstås byggnadsarbetare hit i stora hopar. De kom från när 

och fjärran, mest söderifrån, som naturligt var, men också norrifrån och inifrån landet i väster. Det var inte 



  19 

mycket som fordrades på den tiden för att folk skulle kalla sig byggmästare. Ibland behövdes det bara en 

stor trut.70 

 

De centrala gestalterna i detta utdrag är staden, landet och folket. Den stora truten är grotesk: 

dels av det folkligt komiska i att nedvärdera byggmästarrollen, dels av bildspråket att ’vara stor 

i truten’ som förutom att meddela bilden av en stor mun även betyder att vara stor i orden.71 

Det framgår att staden har brunnit ner och ska återuppbyggas, det rör sig om en stad som har 

dött och ska födas på nytt. Bachtin skriver i sin analys av Pantagruel: 

 
Till grund för varje skymfande uttryck ligger alltid i en eller annan kroppsligt-topografisk form bilden av 

den havande döden. Vår analys av Pantagruel visade att ett av grundmotiven i denna bok är den födande 

döden: den första döden som gav jorden ny bördighet, Pantagruels födelse som blev hans moders död etc. 

detta tema varieras oavbrutet i de mest skiftande kroppsligt-topografiska bilder och övergår, utan att förlora 

sitt kroppsliga uttryck, i temat med historiens död och förnyelse: brännandet av riddarna, förvandlingen av 

död och krig till gästabud, detroniseringen av kung Anarche etc. Strängt taget och hur paradoxalt det än 

kan låta, rör det sig här om en utförd svordom: hela världen framställs som den havande och födande 

döden.72 

 

Folkets rörelse från olika delar av landet till den nedbrunna staden fungerar som symbol för 

denna havande och födande död: stadens död alstrar nytt liv. De tillströmmande arbetarna blir 

föremål för en kosmisk-grotesk liknelse när Mull-Sveas far kallar dem ”Fans löss”.73 De ned-

värderas till oönskade skadedjur. 

 Stadskärnan betecknas i novellen på ett metaforiskt plan som anknyter till det topogra-

fiska nere: den kallas för det mesta ”gropen”, men vid ett tillfälle kallas den även för ”Fåfäng-

lighetens gryta”. Rent geografiskt är stadskärnan dessutom placerad på stadens botten, jämfört 

med Getatå som är ”[…] uppfluget i södra bergdalen.”74 

Grytan är en plats där ”[…] kyrka, stadshus och bankpalats, horhus och kopphus och allt 

annat där makt var samlat.”75 Sammanförandet av kyrka och horhus i samma topografiska nere 

syftar till att upplösa motsättningarna mellan högt och lågt genom att placera ”allt annat där 

makt var samlat” i det kroppsliga nere. I stadens kroppsliga metaforik hör alltså kyrkan hemma 

i kroppens nedre regioner. I branden har grytan blivit ”illa bottenbränd”, vilket antyder en 

                                                
70Ahlin, s. 273 
71Svenska Akademin, Svensk Ordbok, (version 1.0.3), [app], ”Trut”. 
72Bachtin, s. 326. 
73Ahlin, s. 275. 
74Ahlin, s. 273. 
75Ahlin, s. 273. 
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osäkerhet om maktens fundament kommer kunna räddas. Som bekant kan metaforerna brunn 

och källare likställas med munnen.76 På samma sätt måste metaforerna grop och gryta gå att 

likställa. Gropen och grytan har båda tydliga öppningar som leder till respektive botten. När 

gropen/grytan sammankopplas med magen, genitalierna och baken får de liknande kroppsliga 

funktioner, bland annat matsmältningsprocessens avföring och urin. Dessa metaforer används 

systematiskt för att beteckna det topografiska nere. 

De tre män som våldtar Mull-Svea räds kroppens nedre regioner. Metaforikens motsä-

gelse visar att medan förövarna vill ha tillgång till kroppens hål, vill de ändå inte ha några 

själsliga band till kroppen: 

 
Ändå var det så att alla tre var lika rädda för kvinnor och av samma orsak. Inte för kvinnornas kött men för 

kvinnornas band, för alla vardagstimmar med en kvinna, för känslolägena från det kvinnan vaknar tills hon 

lägger sig; hon med sina grytor och hål och gropar som män ska fylla, till och med hennes känslor är hål. 

 
Försummad och kantstött höll hon ut alla sina tomma grytor, alla sina ofyllda hål och gropar, allt detta som 

kallas för svikna behov.77 

 

Den kroppsliga metaforiken minskar avståndet mellan kropp och värld genom att göra den mer 

begriplig, intim och nära.78 Effekten av detta är att Mull-Svea och staden på ett kroppsligt plan 

fungerar analogt. När männen våldför sig på Mull-Svea våldför de sig i analog bemärkelse på 

de statliga institutioner som infinner sig i gropen. Det är av kontrollbehov som männen räds de 

själsliga banden: samtidigt som de vill ha tillgång till hålen (och därmed i förlängning till kyrka, 

makt osv) är de rädda och tar avstånd.  

 Den kroppsligt-topografiska logiken kännetecknas av stigningar och fall.79 Skiftandet 

mellan det topografiska uppe (munnen, ansiktet) och det topografiska nere (magen, baken, ge-

nitalierna) skapar en omvänd, munter logik som avslöjar ”möjligheten till en helt annan värld, 

till en annan världsordning, till ett annat sätt att leva. Den för ut över det skenbart enhetliga, 

ovedersägliga och oomkullrunkeliga i den existerande världen.”80 Analogin mellan kvinno-

kroppen och staden präglas av just denna muntra relativitet eftersom det betecknas som en väl-

signelse när männen våldtar Mull-Svea. Männen räds inte henne och hennes hål eftersom hon 

                                                
76Bachtin, s. 306. 
77Ahlin, s. 280; s. 281. 
78Bachtin, s. 311. 
79Bachtin, s. 327. 
80Bachtin, s. 56; se även: ”Den existerande världen raseras för att kunna pånyttfödas och förnyas. Världen föder 
medan den dör. Relativiteten hos allt det existerande är i grotesken alltid en glad relativitet, i grotesken råder alltid 
en växlingens glädje, även om denna glädje och munterhet […]”. 
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inte är ”skapad som andra kvinnor.”81 Det heter att Mull-Svea blev funnen välsignad, fastän det 

rör sig om en våldtäkt. Ändå upplever hon det själv som just en välsignelse. Mull-Sveas upple-

velse av våldtäkten som en välsignelse är förenliga med hennes starka behov att stoppa något i 

sin kropp ”så att njutningen kunde börja spinna och hon fick känna sig förbytt så länge smält-

ningen pågick.”82 Utan att insistera på att Mull-Svea och staden-gropen är analoga i alla avse-

enden och därför att likställa med en allegori är det snarare den kroppsligt-topografiska analo-

gin dem emellan som är den väsentliga likheten; den groteska logiken är som bekant paradoxal 

och rymmer både likhet och motsättningar. Detta bildsystem och dess hyperbola utformning är 

groteskt eftersom bildernas respektive denotativa aspekter (Mull-Svea och staden) inte låter sig 

sammanföras på ett intuitivt plan, logiken är omvänd – à l’envers. Likställandet mellan stadens 

topografiska nere (kyrka, horhus, bankpalats) och Mull-Sveas bak blir skrattretande och förlöj-

ligar dessa institutionaliserade myndigheter. 

 Världens kosmiska proportioner tar form både i komiska bilder av djävulen och som 

gamla folkloristiska inslag: 

 
Fans löss, kallade han sågverkarna och trodde kanske fortfarande att lämlarna trillade ner på jorden och 

vettlösa kryllade omkring när Fan själv så där vart tredje år kardade pälsen sin ren. 

 
Mull-Svea kom norrifrån. Hon var född i nordligaste Ångermanland, nästan mot lappgränsen. Som många 

kanske vet så fanns det knappast någon landsända i hela riket där folk var så vidskepliga som där i djupa 

mörkskogen. Lite naturmagiska är man visst än i dag däruppe efter vad som spörs.83 

 

I denna logik måste djävulen befinna sig ovanför jorden eftersom lössen trillar ner, inte upp. 

Detta är den groteska realismens bakvända, muntra logik, den ”glada relativiteten i all härs-

kande sanning och makt; […] ständiga växlingar mellan högt och lågt (’hjulet’), mellan fram 

och bak, av de mest olikartade former av parodier och travestier, nedsättanden […]”.84 

 Berättaren antyder att mot stadsfolkets bättre vetande ”Lite naturmagiska är man visst än 

i dag […] (min kursiv)” står det folkloristiska i ”djupa mörkskogen”. Mull-Svea har stark an-

knytning till skogen. När hon befinner sig i skog är dess stämning harmonisk: 

 
Hon kom in i skogarna som kransade Getatå. Begäret, som hade öppnat henne, fick blott byten ur luften, 

men luften levde i julinattens värme och markerna doftade, och när hon nådde bäcken fick hon lyssna till 

                                                
81Ahlin, s. 282. 
82Ahlin, s. 278. 
83Ahlin, s. 275; s, 273–274. 
84Bachtin, s. 22. 
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dess rena vattenklockor. I bäcksluttningen la hon sig ner i en sandskreva som lyste hudgul genom mörkret. 

När hon körde ner fingrarna kände hon att solvärmen mättade sanden.”85 
 

Ett annat drag av folkloristik i novellen är jorddragningen (en gammaldags folkloristisk bote-

metod där den sjuka drogs under en torva).86 Sjukdomen antogs enligt denna tro fastna på fö-

remålet som den sjuka drogs under och processen måste ske under tystnad: 

 
Ty detta hade hon hört om sig själv: i tiders tider var hon det enda flickebarnet som jorddragningen inte 

hade blivit jorddragning för. En jorddragning fordrar tystnad för att ha sin verkan, människotystnad i tors-

dagsnatten. Men de hade aldrig funnit någon dragerska som kunde tiga. Sju torra gummor hade försökt 

varsin gång, men fniss hade det alltid blivit när Svea stoppats in i hålet mellan jord och rot. Inte ens jorden 

hade velat välsigna henne.87 

 

Bildens komik består i att Mull-Sveas kropp är så stor att folktrons kur inte biter. Som parallell 

till gropen där kyrka etc. är samlat blir det kosmiska förlöjligat. Dragarna är döende i sin funkt-

ion av ”torra gummor”, men också livalstrande i deras försök att förlösa Mull-Svea från hennes 

sjukdom; de står på andra sidan om torvan som barnmorskor och försöker dra ut henne. Ordet 

välsigna har i sammanhanget kristna konnotationer. Enligt Bachtin bygger den medeltida folk-

loristiken upp det jordiska rummet som en grotesk kropp: ”[…] det består av höjder och sänkor. 

Jordens kompakta yta är ständigt genombruten av en strävan uppåt eller nedåt – till jordens 

djup, till helvetet.” 88 När Mull-Svea ”stoppats in i hålet mellan jord och rot” är syftet att hon 

ska dras genom helvetet för att uppnå välsignelse. 

 Novellen är som synes fullspäckad med referenser till det topografiska uppe och nere. 

Dessa referenser är anknutna till kristna och folkloristiska föreställningar om moral, makt och 

sjukdom. De topografiska växlingarna mellan uppe och nere sker exempelvis när Mull-Sveas 

far välsignar branden som brutit ut under fjolårets sommar: kyrkan som är belägen i det topo-

grafiska nere brinner upp. Detta välsignas dock av Mull-Sveas far som är av uppenbart dubiös 

moralisk karaktär.89 Mull-Sveas far kommer dessutom norrifrån staden och referensen norr-

söder är ett återkommande inslag av folkhumor gestaltad som provinsiell konkurrens: 

 

                                                
85Ahlin, s. 279. 
86Nationalencyklopedin, jorddragning, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jorddragning, 
(hämtad 2019-05-02). 
87Ahlin, s. 276–277. 
88Bachtin, s. 321. 
89Ahlin, s. 275. 
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Det var så mycket gammalklokt folk norröver, hade han upplevt, som genomskådande stirrade på envar 

med lugna ögon, som om de nyss hade lyft dem från ’gammelböckerna’, från Martini Lutheri Kyrko Postilla 

eller från Svebilii Cateches. Söderöver var folk mera i snurran, blicken deras stannade varken länge eller 

såg så särdeles granskande djupt.90 

 

Fadern hyser en uppenbar sympati för det lugna folket norröver, för dem som läser ”gammel-

böckerna”. Texterna betecknas på latin och är möjligen en referens till den Læstadianska läran 

och de väckelsemöten som spreds från Pajala omkring Nordkalotten från ca. 1830 och mer än 

hundra år framåt. Läran förespråkar bland annat nykterhet och utgör en komisk kontrast till 

faderns superi. Detta fungerar som ett komiskt nedvärderande av den skenheliga moralen vilket 

bygger vidare på tematiken om en kristen skenhelig moral. Dessa ’gammelkloka’ norrlänningar 

är topografiskt uppe till skillnad från de ytliga (som inte kan se granskande djupt) sydsvens-

karna som befinner sig i det topografiska nere. 

Om morgnarna blir Mull-Svea inlåst i ett rum av fadern och bröderna. Genom upprättan-

det av ett låst rum avgränsas världen från henne. Mull-Sveas försök att rymma är förgäves 

eftersom fönstret är för trångt – gränserna är för snäva: 

 
De låste helt sonika in henne när de om morgnarna drog iväg till sitt arbete, och Sveas kropp var för om-

fångsrik för att klämmas ut fönstervägen. De första två somrarna gjorde det henne förresten lika, för de 

känslor som levde i hennes väldiga bullbolster var tappade ur deras förakt, och hon hade ingen tanke på att 

hon kunde uppfattas på mer än ett sätt, eller att hon var möjlig till något annat.91 

 

Detta lilla utrymmet står som kontrast till den stora kroppen och kan ses som en begränsning 

av Mull-Sveas sexuella begär; som hennes ”svikna behov”.92 Horhuset och kyrkan är båda be-

lägna i gropen, men Mull-Svea har ingen rätt till sitt egna topografiska nere. Återigen är den 

skenheliga moralen och den kristna tematiken påtaglig. Den överväldigande känslan av att be-

höva stoppa något i sin kropp och påbörja smältningsprocessen driver äntligen Mull-Svea till 

att rymma från sitt fängelse. ”Smältningen” måste förstås både som matsmältning och som sex-

uella begär. Den ena eftersom Mull-Sveas moder i hennes barndom brukade viska ”söta saker” 

till henne; dessa betecknas som ”njutningar man smälter tills man blir tom och sig själv igen.” 

93 Det andra eftersom begäret endast tillfredsställs när ”man låter någon komma in i sig”: 

 

                                                
90Ahlin, s. 275. 
91Ahlin, s. 276.  
92Ahlin, s. 281: den inre monologen ger uttryck för ett slags predikament där kvinnliga behov anses svikna. 
93Ahlin, s. 276. 
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Just den här lördan kände Mull-Svea så starkt att det gick upp för henne och blev till tankar: nu breddas 

arbetets män för att kunna släppa fram begäret och för att ta emot njutningar – lika tydligt som när man 

öppnar munnen för att ta emot maten, ta emot lustan, detta som inte tillhör en, som bara lever upp när man 

låter någon komma in i sig, något som man sen smälter ner tills det inte finns i en längre och man åter är 

sig själv.94 
 

Källan till begäret uppstår när Mull-Svea betraktar fadern och bröderna som förbereder sig för 

att gå ut på stan en lördagskväll. Lusten kan således härledas till en lust att komma nära män-

niskor, folket och lördagsfirandet – ett slags modern motsvarighet till medeltidens karneval. 

När bröderna och fadern gör sina lördagsrutiner uppstår en tvåkroppslighet fullt explicit: ”Brö-

derna och fadern städade alltid undan sin vardagslunk var lördag. Deras ögon och kroppar och 

ord blev andra, det breddades något i dem och då flöt det fram en annan människa som inte var 

arbete och så och så [sic!] ska vi arbeta med våra händer.”95 Mull-Sveas begär uppstår i bilden 

av familjens tvåkroppslighet. Hon är inlåst, ensam och avgränsad från världen mellan fyra väg-

gar. I den groteska metaforiken blir avskildheten från världen ett kroppens fängelse: 

 
Hon såg genom fönstret att de gick ut till kroppens saga när de gick ut om lördagskvällarna, och moderns 

sötaste viskning började fladdra som en fjäril mot hennes öra, de viskningar som modern viskat innan Svea 

blev tagen ifrån henne. Hon satt kanske en kvart och lyssnade, men då började det pocka i henne. Pocket 

ville inte ha minnet av en saga utan sagan själv, ha den i sin kropp. Hon började vanka av och an mellan 

väggarna men där var ingen saga till att finna. 

 Hon måste ut! 

 Hon måste få något att stoppa i sin kropp så att njutningen kunde börja spinna och hon fick känna 

sig förbytt så länge smältningen pågick.96 
 

Mull-Svea slungar hela sin kropp mot dörren men kroppen är otillräcklig. När hon försöker med 

fönstret får hon ut ett fåtal kroppsdelar, men grotesken behålls avsevärt avgränsad mot omvärl-

den. Mull-Svea trycker händerna mot munnen, (gropen, hålet, grytan) och lägger på ett meta-

foriskt plan locket på grytan: i sin förtvivlan stänger hon sin öppning och drömmer om en ny 

kropp: 
 

Svea försökte först med dörren men fast hon spände sina hundrafyrtio kilo emot och satte in hela sin rå-

styrka sprang den inte upp. Då försökte hon med fönstret men fick bara ut en arm, ett ben och sitt huvud. 

                                                
94Ahlin, s. 276. 
95Ahlin, s. 277. 
96Ahlin, s. 277–278. 
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Blåmärkt stjälpte hon ut sitt hullbolster på golvet och grät med händerna tryckta mot munnen, drömde för 

första gången att en smärt flicka som var hon reste sig ur detta yppiga kött som var hon.97 

 

Detta fängelse som hindrar Mull-Svea från att förena sig med den groteska helheten kan sägas 

representeras av en kristen moral. Detta eftersom fönstret hon måste såga bort för att lyckas 

rymma är blästrat, men i novellen heter det ”fönsterkorset”. Fönsterkorset håller Mull-Svea 

avgränsad från den groteska världen, det är anledningen till att hon bara får ut ett fåtal kropps-

delar. Detta kan förstås i enlighet med Ekmans avhandling: Ahlin sägs genom ständig polemik 

försvara människans egenvärde i tillvaron mot ”[…] allt som tjänar till att gradera denna verk-

lighet i moraliska eller sociala hierarkier.”98 Genom att polemisera Mull-Sveas mänskliga värde 

i hennes bedrövliga tillvaro mot en moralisk hierarki som säger att hon inte har rätt till sin egen 

kropp kan värdigheten endast segra på ett sätt: genom att förstöra korset, som här kan ses som 

en symbol för förkristendomens köttsliga begränsningar. På så vis kan Mull-Svea bege sig ner 

i ”Fåfänglighetens gryta”: ”Hon vände söderut bort från norr, där staden låg i sin fåfänglig-

het.”99 Vid detta tillfälle kommer Mull-Svea in i skogen omkring Getatå och kör fingrarna i 

sanden ”som lyste hudgul”.100 De porlande bäckarna, julivärmen och doften från marken berör 

Mull-Svea på ett sinnligt plan och hon blir överkommen av sömn. När hon vaknar är hon som 

återfödd: ”Morgonsolen värmde varligt fram henne ur sömnen. Hon låg länge och gäspade, men 

det lät som mjuka långsamma vattenkluck. Som ett barn låg hon och vaggade sin kropp i trivsel 

tills törsten fick henne på benen.”101 Liknelsen mellan de sinnliga gäsparna och ljudet av vatten 

minskar avståndet mellan kropp och värld ytterligare. 

 Mull-Svea dricker ur bäcken och äter sig mätt i ett blåbärssnår (vilket måste vara groteska 

mängder blåbär). Hon beter sig som ett djur i skogen: 

 
Mull-Svea blev mätt och stjälpte sig bakåt och låg och sög på ett strå. Efter en stund kände hon att hon 

måste resa sig. Enkelt och naturligt som ett djur förrättade hon sitt behov under öppen himmel. Hon lyfte 

kjolen, lät den hänga som en klocka över huvudet, vaggade snart av lättnad och med ett leende.102 

 

                                                
97Ahlin, s. 278. 
98Ekman, s. 13. 
99Ahlin, s. 278. 
100Ahlin, s. 279. 
101Ahlin, s. 279. 
102Ahlin, s. 279. 
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Det minskade avståndet mellan mänskligt och djuriskt beteende erinrar om en blandad kropp.103 

Återigen minskar det generella avståndet mellan människa och omvärld, mer specifikt mellan 

människa och djur. Ett djur i skogen uträttar sorglöst och utan självmedvetenhet sina fysiska 

behov. I novellen heter det att ”[j]ust i den ställningen blev hon funnen välsignad.”104 

 Novellens fokus skiftar till tre ungkarlar som hyr ett rum tillsammans omkring Getatå. 

De är bittra representanter för arbetarna i novellen och vars ”[…] lika vanor knutit dem sam-

man.”105 Ibland blir de våldsamma mot varandra och i dessa ögonblick ”[…] erfor var och en 

att den ene inte var den andre lik.”106 Det finns alltså en motsättning till den gemensamma 

kroppen som ibland skiljer dem åt. I det första omnämnandet av männen heter det att de måste 

ha ”[…] svurit mot varann om de hade måst öppna munnen.”107 Deras munnar är stängda och 

således avgränsade från andra kroppar. En del svordomar kan få det topografiska nere att 

komma i kontakt med det topografiska uppe genom att låta det anspela på helvetet (”Fan!”, 

”Satan!”, ”Jävlar!”, ”Helvete!”, osv).108 Anledningen till att männen håller munnarna stängda 

är för att undvika denna kontakt med det topografiska nere. Det framgår snart att de tre männen 

har förblivit ungkarlar eftersom de räds kvinnor, mer exakt räds de kvinnornas grytor, hål och 

gropar: 

 
Ändå var det så att alla tre var lika rädda för kvinnor och av samma orsak. Inte för kvinnornas kött men för 

kvinnornas band, för alla vardagstimmar med en kvinna, för känslolägena från det kvinnan vaknar tills hon 

lägger sig; hon med sina grytor och hål och gropar som män ska fylla, till och med hennes känslor är hål 

[…]109 

 

Som nämndes tidigare i analysen har metaforiken i detta fall snarare att göra med en rädsla för 

själsliga band än med faktiska kroppsliga hål; männen tycks snarast rädda för kristendomens 

institutionaliserade äktenskap. Sedermera framgår det att de som växer upp och räds kvinnor i 

Norrland får gå vid öknamn: ”[…] och i Norrland straffar man sådana män genom själva språk-

bruket. De fick alltid heta pojkar; ’gampojkar’ blir det när åldern kommer.”110 Här återkommer 

den blandade kroppen, om än på ett bildspråkligt plan. Öknamnet och den avstannade 

                                                
103Bachtin, s. 320, (Bachtin skriver om kroppar som bokstavligen talat är blandade, alltså fantastiska väsen, men 
funktionen är densamma: att minska avståndet mellan människa och djur, kropp och natur). 
104Ahlin, s. 279. 
105Ahlin, s. 280. 
106Ahlin, s. 280. 
107Ahlin, s. 279. 
108Bachtin, s. 327. 
109Ahlin, s. 280. 
110Ahlin, s. 280. 
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livsprocessen att övergå från pojke till man gestaltas som en bildlig djurmetamorfos. Ungkar-

larnas liv är groteskt förvridet och deras lördagsbestyr är vedervärdiga: ”Och i lördags hade de 

stått och divlat vart de skulle ta vägen med helgen. Ner i gropen till någon billig hamnhora eller 

upp i skogen med kort och brännvin?”111 Det är delvis rädslan för äktenskapet som har gjort 

männen till gampojkar. På grund av deras avvikande uppfattning förkastas de av den normative 

mannen. 

 De väljer skogen och det är följande dag när de är på väg ner från Getatået som de dyker 

upp i den narrativa kronologin. De gräms över livet: ”Köttet brann i dem och de såg var och en 

i sin ensamhet vilka dumma jävlar de var. Det grävde i dem långt nerifrån barndomen och det 

svepte kallt emot dem högt uppifrån den ålderdom de ännu inte hade upplevt.”112 Det brinnande 

köttet förintar, sliter sönder. Barndomen gör sig påmind från magen som en ångestens knut i 

helvetets domän. Ovanifrån gör sig ålderdomen påmind som kylans logik: den kalla insikten att 

de har fastnat i livsprocessen, oförmögna att förvandlas från gampojkar till män. Den inre mo-

nolog som följer kan inte härledas till en specifik individ av de tre männen, utan måste förstås 

som ett slags gemensamt predikament: 

 
Modern, se! 

Försummad och kantstött höll hon ut alla sina tomma grytor, alla sina ofyllda hål och gropar, allt detta som 

kallas för svikna behov. Vad kan en pojkkvanting göra åt det, en liten snorvalp som bara kan hjälpa modern 

att gråta över allt det tomma? Tårar botar ingen så grovt försummad kvinna. De rinner tvärs igenom bris-

terna som mannen och fadern vållat. Om mannen hade gråtit ändå! Men aldrig! Han hade blivit förhärdad 

i sin avvita, och då tar hon sin son på armen och låter honom gråta med henne över alla sina besvikelser. 

Men göra faderns skada ogjord kan aldrig en son hur han än anstränger sig.113 

 

Bilden av moderns ”tomma grytor” (topografiska nere) erinrar männen om svikna behov; kvin-

nornas grytor, hål och gropar som måste fyllas. Det talas om mannens plikt att fylla dessa hål. 

Dessa svikna behov inrymmer mer än bara det kroppsliga behovet, moderns tårar alluderar till 

något rent existentiellt, ett olyckligt predikament. Männen vill utföra sin plikt, men kan inte 

eftersom den gängse normen inte passar dem. Den olyckliga bilden övergår i en munter bild av 

Mull-Sveas bak: 

 
Men mitt i detta tungsinne lyste Mull-Sveas blanka rumpa mot dem över blåbärsriset, och en munter och 

fyllig lystnad grep dem genast. Kort blev deras tid: ett solsakta rullande nu över plätten i skogen. Adjö med 

                                                
111Ahlin, s. 280–281. 
112Ahlin, s. 281. 
113Ahlin, s. 281. 
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barndom och ålderdom! Här står tre pilska karlar och gluttar bakom varsitt träd. De blev kvicka och säkra 

som om deras liv plötsligt fått regler och handlingarna blivit lätta som en boll som de samspelta kastade 

emellan sig.114 

 

Männen gör upp med både barndom och ålderdom, med både födande och död – de är plötsligt 

karlar. Groteskens muntra relativitet blommar ut till fullo när övergreppet framstår som löjligt: 

”De la ikull Svea i riset och använde henne, la ner henne på magen med glada grepp, två satt 

hukade och höll hennes armar, medan de flåsade fram hennes välsignade förtjänster med ord 

som Svea aldrig hade hört, den tredje njöt ordlöst medan han arbetade mellan hennes lår.”115 

Tidigare i novellen hette det att ”inte ens jorden ville välsigna henne.”116 Nu ”välsignas” 

Mull-Svea genom att bli våldtagen. Det rör sig utan tvivel om groteskens omvända logik. Sce-

nen demonstrerar inte bara värdenas muntra relativitet, bilden är fullständigt ambivalent: ”Svea 

låg hela tiden tyst med ansiktet tryckt mot riset, tålig i köttet och bortbytt i känslan av orden 

och det hon förnam. Aldrig hade hon blivit prisad för det hon nu fick höra. aldrig hade hon 

blivit använd som njutningsmedel.”117 Eftersom ansiktet döljs är det svårt att veta hur Mull-

Svea reagerar. I kontrast till beteckningen ”välsignelse” uppstår den ambivalenta effekten: ska 

man som läsare skratta eller gråta över situationen? Effekten måste bli blandad vämjelse och 

frågan om varför våldtäkten betecknas som välsignelse uppstår. Mull-Sveas upplevelse skildras 

äntligen. Hon känner en primitiv lycka, vilket gör välsignelsen-våldtäkten mystisk: 

 
Hennes lycka växte primitiv och stark, sög sin växt ur det säkraste av allt: det medfödda, det som är från 

begynnelsen, solens och regnets välsignelse över rättfärdiga och orättfärdiga. Därför fick redan den andre 

som ordlöst njöt av hennes kropps förtjänster känna att han inte bara använde henne utan att han själv blev 

använd.118 

 

Mull-Sveas begär uppfylls och det är påtagligt att hon gör en kännedom om sig själv, att hon 

upplever en personlig sanning. Själva ordet välsignelse ger styrka åt antagandet att det hon 

finner är sin personliga kristna sanning.119 Det var detta något som Mull-Svea ville stoppa i sin 

kropp och smälta. Gränsen mellan kropp och värld har här helt upplösts; när ambivalensen 

övergår infrias de groteska bildernas frigörande potential. ”Den andre” som våldtar (”njöt av”) 

Mull-Svea känner att ”han själv blev använd” eftersom det inte finns några självklara gränser 

                                                
114Ahlin, s. 281. 
115Ahlin, s. 281. 
116Ahlin, s. 276–277. 
117Ahlin, s. 282. 
118Ahlin, s. 282. 
119Svenska Akademin, Svensk ordbok, (version 1.0.3), [app], ”Välsigna”. 
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mellan deras kroppar.120 Parallellen mellan Mull-Sveas kropp och stadens kropp kvarstår. Sce-

nen blir en förlöjligande, nedvärderande bild av stadsbranden; den förvandlas till ett muntert 

skämt: den institutionaliserade kyrkan brinner upp med horhus etc. och får bereda plats åt Mull-

Sveas personliga sanning. Även i denna novell rör det sig om en kristen moral som inte har 

plats för en särpräglad individ. Hennes mänskliga värdighet är degraderad i den moraliska hie-

rarki som är befintlig i novellens inledning. Därför måste den omstöpas i det groteska maski-

neriet för att åstadkomma omvärderingen; den personliga sanningen där både mänsklig värdig-

het och en kristen åskådning ryms. 

När våldtäkten-välsignelsen är över följer en kort sammanfattning om vad som hände 

framöver. Detta fyller inte den groteska funktionen att demonstrera värdenas muntra relativitet; 

världen som den skulle kunna se ut, snarare fyller det funktionen att visa hur världen faktiskt 

kom att se ut efter att Mull-Svea blivit funnen välsignad: 

 
När allt var över behövde de inte springa mellan stammarna som våldtäktsmän. Svea skrek inte förbannelser 

och ve över dem. Tack vare dem hade hennes medfödda förbannelse, denna tunga och oformliga kropp, 

blivit funnen välsignad. Hon följde därför med dem till det stora rummet i Karlbergs uthuslänga och blev 

deras hushållerska, och eftersom hon inte var skapad som andra kvinnor låg karlarnas kvinnoskräck tyst 

och renad på skygga åthävor.121 

 

Novellen är uppenbart präglad av den groteska realismens bildsystem och idévärld. Tillfälliga 

värden dras in i det groteska maskineriet, omförhandlas och spottas ut med en vederkvickt livs-

åskådning. Dess funktion i novellen är att förbättra en för Mull-Svea otillräcklig kristen ideologi 

så den rymmer just hennes existentiella behov. Den institutionaliserade kyrkans värden inskrän-

ker hennes liv och på ett metaforiskt plan bryter sig Mull-Svea ut ur dess fängelse och finner 

sin personliga sanning. Beteckningen våldtäkt kontra välsignelse visar hur kort avståndet är 

mellan högt och lågt i den groteska världen. Det befriande skrattet och de kroppsliga metafo-

rerna upplöser motsättningen och insisterar på de eviga värdenas egentliga relativitet. 

 

3. Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att undersöka den groteska estetik som präglar materialet. Ambit-

ionen har inte varit att dra någon slutsats om generella tendenser i Lars Ahlins estetik. Resultatet 

                                                
120”Den andre” har i sammanhanget inget att göra med teorier om andrafiering. 
121Ahlin, s. 282. 
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av analyserna bidrar däremot till Hans-Göran Ekmans hypotes att det groteska alltjämt är när-

varande hos Ahlin. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den groteska stilen som 

präglar de analyserade novellerna. Jag har strävat efter att förklara hur den kroppsliga och to-

pografiska metaforiken i novellerna fungerar som ett system av bilder och idéer. Denna estetik 

fungerar bland annat genom topografiska skiftningar mellan uppe och nere på ett sätt som ofta 

syftar till att nedvärdera höga motiv. Den groteska estetiken i novellerna tar sig också uttryck 

genom hyperbola beskrivningar av kroppar, ofta med syftet att lösa upp gränserna mellan män-

niska och omvärld. Ett intressant grepp i novellerna är förfrämligandet av vissa kroppar genom 

att låta deras öppningar/önskningar vara stängda: Tages önskan att ”komma i avskildhet”; Mull-

Sveas ”fängelse”; de tre männen som håller sina munnar stängda. Bachtin insisterar på den 

groteska kroppens öppenhet. När Ahlin låter kroppar sluta sig från omvärlden blir de främ-

mande för den. Av samma anledning har deras ’slutna kroppar’ varit intressanta att beakta för 

analysen av det groteska. 

Jag har också försökt besvara vad det groteska systemet gör med texterna, framför allt 

personerna i texterna. Analyserna har varit i linje med Hans-Göran Ekmans resonemang att 

Lars Ahlin förfäktar människans medfödda värdighet genom en ständig polemik mot sociala 

och moraliska hierarkier.122 De personer som gestaltas har på grund av dessa hierarkier inte 

tillgång till sitt medfödda mänskliga värde i respektive novellers utgångspunkt. När det groteska 

maskineriet drar igång ställs världen på sin ända och i novellernas slutskede har hierarkierna 

förändrats till den mänskliga värdighetens fördel. Samtidigt rymmer den nya hierarkin en del 

gamla värden: varken Mull-Svea, Tage, Ivar, Jacob eller våldtäktsmännen förkastar en kristen 

medkänsla, utan inkorporerar den snarare i sin världsbild. Lars Ahlin polemiserar således inte 

kristendomen i sig, tvärtom talar det mesta för att han var djupt religiös; polemiken består i ett 

ifrågasättande av särskilt utsatta individers kränkta värdighet. Ekman citerar en enkät av Ahlin 

i Dagens Nyheter 1948: ”Naturlig värdighet är endast ett talesätt utan reellt fäste, eftersom det 

är våra värderingar som skänker oss vår värdighet eller tar den ifrån oss.”123 Genom att skapa 

löjeväckande bilder som blandar både höga och låga motiv och ifrågasätter våra värderingars 

giltighet, genom att skapa situationer med märkliga människor och deras udda livsöden, och 

genom att låta dessa människor få ett uttryck för sin egen personliga sanning kan novellerna få 

läsaren att ifrågasätta rådande normer och hierarkier. Utan att överge en kristen ideologi, men 

genom att utmana den kritiskt i grotesk estetik förfäktar Lars Ahlin människans medfödda vär-

dighet. Sålunda får det orättmätigt upphöjda fötterna på jorden, bland Mull-Svea och alla andra.  

                                                
122Ekman, s. 13. 
123Ekman, s. 13. 
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