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1. Inledning 

Det säregna och nästan lite mystiska i Lars Ahlins författarskap har gjort att han vid flera tillfällen 

blivit föremål för intressanta undersökningar, men forskningen har mestadels varit inriktad på hans 

romaner. I min uppsats kommer jag istället behandla några noveller i novellsamlingen Inga ögon 

väntar mig
1
 där jag tenderar analysera dem med inspiration av Carin Röjdalens avhandling ”Men jag 

ville hjälpa”,
2
 det vill säga undersöka på vilket sätt de förhåller sig till novellen som genre. Analysen 

vill jag fördjupa genom att belysa de olika kärleksrelationerna som skildras.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur några noveller, nämligen ”Kommer hem och är 

snäll”, ”Semesterresa”  och ”Gåva gömd i ynkedom” förhåller sig till novellen som genre. För att 

fördjupa analysen kommer jag med utgångspunkt i begreppen förklaringsögonblick, jämlikhet och 

döden belysa kärleksrelationerna mellan de kvinnor och män som förekommer i novellerna. Dessa 

begrepp har varit återkommande och diskuterats i tidigare forskning om författarskapet och därför 

blir de också viktiga i min uppsats.   

Frågeställningarna jag kommer arbeta med är: Hur förhåller sig de tre novellerna till 

resonemangen som förts om vad som är karaktäristiskt för novellgenren? På vilket sätt kommer 

förklaringsögonblicken, jämlikhetstemat och döden till uttryck i novellerna? 

 

1.2 Metod 

I min undersökning kommer jag i huvudsak utgå från Röjdalens novellteorier i samband med att hon 

diskuterar Ahlins noveller, med stöd av Charles E. May's The New Short Story Theories,
3
 som jag 

kommer applicera på novellerna. Även om hennes avhandling är den som har haft störst betydelse 

för min uppsats kommer dock analyserna skilja sig åt en hel del, eftersom hon huvudsakligen 

fokuserar på läsarstrategier, reception och avvikelser från genrekonventioner. När jag fördjupar mina 

analyser kommer jag istället utgå från de tidigare nämnda begreppen, för att se hur de kommer till 

uttryck genom kärleksrelationerna. Anledningen till att jag har valt just de här novellerna beror på att 

relationerna i dessa har en extra framträdande roll och det är här jag finner det fruktbart att utgå ifrån 

de här begreppen. Jag kommer använda mig av närläsning när jag utför novellanalyserna. 

                                                 
1
  Ahlin, Lars, Inga ögon väntar mig. Stockholm. 1944. 

2
 Röjdalen, Carin, ”Men jag ville hjälpa” Studier i Lars Ahlins 40-talsnovellistik. Diss. Göteborg. 1997. 

3
 May, Charles E, The New Short Story Theories. Ohio. 1994. 
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1.3 Disposition  

Efter nedanstående forskningsöversikt kommer jag först föra en diskussion om hur novellen förhåller 

sig till själva genrebegreppet, något som inte alltid är helt självklart. Därefter redogör jag för 

begreppen: förklaringsögonblick, epifani, jämlikhet och döden vilket är nödvändigt i det ahlinska 

sammanhanget, eftersom de här delvis har en annan betydelse än de traditionellt har. Inledningen 

avslutas med ett kort avgränsningsavsnitt.  

 I avhandlingen behandlas vidare varje novell var och en för sig i kronologisk ordning efter hur de 

dyker upp i Inga ögon väntar mig. Varje analys inleds med ett kort referat av novellen i fråga för att 

sedan gå vidare in på hur de förhåller sig till novellgenren samt hur de tidigare beskrivna begreppen 

fungerar i sammanhanget. De olika novellerna har i viss utsträckning fått lite olika mycket utrymme. 

”Kommer hem och är snäll” har fått mest och detta beror på att det finns en del tidigare forskning 

som jag velat kommentera i samband med analysen. Här behandlas några teoretiska diskussioner 

som är aktuella för samtliga novellanalyser, men som jag inte vidare tar upp explicit för att undvika 

upprepningar. De två följande analyserna är således något kortare än den första.  

 Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion där analysernas viktigaste aspekter 

behandlas. 

 

1.4 Tidigare forskning  

Röjdalens avhandling ”Men jag ville hjälpa” ger en inblick i den hårdkokta prosan som präglade den 

svenska litteraturen då novellsamlingen kom ut, men också hur den togs emot av kritikerna. Här ges 

även ett resonemang om novellgenren och hur de ahlinska novellerna generellt förhåller sig till detta. 

En fördjupning sker genom ingående analyser av några noveller ur de olika novellsamlingarna som 

kom ut på 40-talet. Röjdalen visar i avhandlingen att Ahlins noveller togs emot som ett inslag inom 

ramarna för realismen, men med en subjektiv, psykologisk nisch som avvikande inslag i 

skildringarna av den svenska arbetarklassen. Den visar även hur novellerna problematiserar 

förhållandet till olika genrekonventioner och ismer eftersom de, samtidigt som de är en del av dem, 

kritiserar desamma. De förekommande illusionsbrotten, till exempel de där epifani (som kommer 

förklaras utförligare längre fram) förekommer, handlar till stor del om hur man bör förhålla sig till 

konsten, det vill säga att ett konstverk enbart är en artefakt skapad av en människa. Avhandlingen 

fokuserar huvudsakligen på läsarstrategier och hur texterna förhåller sig till läsaren. Det hon kommer 

fram till är att läsarstrategin förändras under läsningens gång där läsaren till en början blir vilseledd i 

en illusion som sedan tvärt (eller mindre tvärt) bryts, för att istället bli påmind om att berättelsen 
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enbart är fiktion.  

  Erik A Nielsens Lars Ahlin, studier i sex romaner
4
 har jag på flera sätt haft nytta av under 

processens gång för att kunna utforma, och få en ökad förståelse för, de begrepp och motiv som 

delvis i analysen också blir min utgångspunkt. Genom att göra djupgående analyser i sex av Ahlins 

romaner försöker han här utröna olika bestående motiv inom författarskapet samtidigt som han tar 

hänsyn till de enskilda romanernas uppgifter och budskap. I ett avslutande kapitel för han en  

nyanserad och mångsidig diskussion där han tar hänsyn till Ahlins essäer samt sina egna resultat av 

analyserna. Att djupare gå in på det han kommer fram till tillåter inte den här uppsatsens omfång, 

men kortfattat handlar resonemangen till exempel om Ahlins färdighet som författare från första 

stund, hans beständighet i jämlikhetsmotivet och hur man kan förstå dödsmotivet i det ahlinska 

sammanhanget. Han behandlar också synen på språk och motsatser som hjälpmedel för att framföra 

kritik och givetvis om synen på konstnären och framförallt konsten. Några av dessa begrepp kommer 

förklaras närmare längre fram, andra blir jag tvungen att lämna outredda då de inte har tillräcklig 

relevans i det här avseendet.  

 Om Nielsens avsikt är att försöka bortse från det historiska sammanhanget
5
 är Arne Melbergs den 

motsatta. I sin avhandling På väg från realismen
6
 ger han en inblick i hur realismbegreppet kan 

förstås och vidare hur Ahlins författarskap förhåller sig till detta. Han fokuserar på hur olika typer av 

motsättningar fungerar i sammanhanget där dialektiken får en avgörande roll. När han i ett kort 

avsnitt kommenterar ”Kommer hem och är snäll” menar han att den handlar om motsättningar 

mellan kvinnor och män där olika sociala förutsättningar är anledningen till att konflikten uppstår 

men att den genuina kärleken övervinner dessa hinder.
7
 Vad detta egentligen betyder kommer 

närmare utredas i samband med förklaringen av jämlikhetsbegreppet. Han tar också hänsyn till 

Ahlins personliga position och essäer för att sedan analysera författarskapet. Här får romanen 

Fromma mord en extra framträdande roll i ett avslutande kapitel.  

 Andra avhandlingar som på olika vis behandlar författarskapet är Hans-Göran Ekmans Humor, 

grotesk och pikaresk
8
 som huvudsakligen undersöker romanerna Tåbb med manifestet och Min död 

är min. Ekman vill belysa Ahlins humoristiska realism som har sin förebild hos Dostojevskij. I 

Nådens oordning
9
 är det romanen Fromma mord  som blir föremål för Gunnar D Hanssons studie där 

                                                 
4
 Nielsen, Erik A, Lars Ahlin, studier i sex romaner. Stockholm. (övers.  Jan Gehlin) 1968. 

5
 Ibid, s. 8. 

6
 Melberg, Arne, På väg från realismen. Studier i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar 

Diss. Stockholm. 1973. 
7
 Ibid,  s. 146f. 

8
 Ekman, Hans-Göran, Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Diss. Uppsala. 1975. 

9
 Hansson, Gunnar D, Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Stockholm. 1988. 
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ett teologiskt, kristet perspektiv intas. Han tar till exempel upp Ahlins syn på författaren som 

förbedjare, romanens förhållande till allegorin och diskuterar även olika motsättningar som uppstår i 

Ahlins teologiska perspektiv. Helen Andersson har i Det etiska projektet och det estetiska
10

 behandlat 

förhållandet mellan etiken och estetiken i Lars Ahlins Din livsfrukt, en av hans senare romaner 

skriven på 80-talet.  

 Även Synpunkter på Lars Ahlin,
11

 redigerad av Lars Furuland, bidrar med olika infallsvinklar på 

författarskapet, men framförallt på Natt i marknadstältet. Här behandlas jämlikhetstemat, 

motsättningarna mellan ensamhet och gemenskap men också humor och ironi i romanen. Kai 

Henmarks essä  ”Det levande namnet”
12

 behandlar Ahlins författarskap med fokus på identitetstemat 

som han menar spelar en stor roll i Inga ögon väntar mig. Novellerna handlar enligt honom om att 

skildra vuxna människors individualiteter och att den förlorade kärleken kan återfinnas i och med ett 

erkännande av sig själv.
13

 Novellen ”Kommer hem och är snäll” har tidigare blivit föremål för analys 

av Nils Åke Sjöstedt. I ”Lars Ahlins Kommer hem och är snäll”
14

 vidrör han till exempel vilket 

berättartekniskt grepp som används och här tar han även en teologisk utgångspunkt i sin analys. Han 

menar att novellen ger uttryck för den kristna kärlekstanken där den store sänker sig till den mindres 

nivå, fast på ett mänskligt plan.
15

  

 Lars Ahlins egna essäer i tidskriften 40-tal, ”Om ordkonstens kris” och ”Reflexioner och 

utkast”,
16

 har varit en viktig utgångspunkt för samtliga hittills nämnda forskare, och även jag själv 

har funnit det mycket givande för min egen analys att studera dem. I den förstnämnda essän 

beskriver han bland annat sin egen syn på konsten och uttrycker sitt förakt mot illusionsromanen. I 

den senare ger han sin syn på det faktum att det är sociala strukturer och hierarkier som gör att 

människor värdesätter egenskaper hos varandra, istället för att se till ett grundläggande egenvärde.  

 Angående novellens form och funktion och hur den förhåller sig till genrebegreppet diskuterar 

Per-Arne Henricson i sin artikel ”Om novellen som genre”
17

 där han översiktligt försöker 

problematisera och reda ut hur novellen kan förstås och vilka drag som skulle kunna anses 

karakteristiska för den. Något djupare analyser och problematiseringar av genrebegreppet behandlas  

                                                 
10

 Andersson, Helen, Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap. 

Stockholm. 1998. 
11

 Synpunkter på Lars Ahli,. Furuland, Lars (red.). Stockholm. 1971. 
12

 Henmark, Kai, ”Det levande namnet. Ett tema hos Lars Ahlin” i En fågel av eld. Stockholm. 1962. 
13

 Ibid,  s. 158f. 
14

 Sjöstedt, Nils Åke, ”Lars Ahlins Kommer hem och är snäll” i Novellanalyser, Edström, Vivi & Henricson, Per-Arne 

(red.). Stockholm. 1970. 
15

 Ibid,  s. 124. 
16

 Ahlin, Lars, ”Om ordkonstens kris”, ”Reflexioner och utkast” i Kritiskt 40-tal, Vennberg, Karl & Aspenström, Werner 

(red.). Stockholm. 1948. 
17

 Henricson, Per-Arne, ”Om novellen som genre” i Novellanalyser, Edström, Vivi & Henricson, Per-Arne (red.). 

Stockholm. 1970. 
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ur olika perspektiv i The New Short Story Theories, redigerad av Charles E. May.
18

 Här diskuteras till 

exempel olika definitionsproblem som uppstår, men också andra aspekter av novellen och dess 

genre. Staffan Björck framför sin syn på den då samtida 40-talsnovellen i ”Ensamhetens sagor. 

Svensk novellistik”,
19

 där han också nämner Ahlins novellsamling Fångarnas glädje utkommen 

några år efter Inga ögon väntar mig.  

 

1.5 Novellgenren 

Röjdalen problematiserar och diskuterar novellen i förhållande till genrebegreppet som inte alltid är 

helt oproblematiskt. Hon menar att de flesta har en ganska klar uppfattning om vad en novell är, men 

vid en djupare analys dyker en hel del definitionsproblem upp. Ett exempel är huruvida den ska 

beskrivas som en jämförelse med något annat, till exempel dramat eller romanen, eller om den bör 

beskrivas genom att bli tillskriven egna karaktäristiska drag som skulle kunna uppfattas som 

generella. Hon menar att tidigare forskning har visat tendenser från båda håll och att en kombination 

av båda förmodligen ger det mest rättvisande resultatet.
20

 

 Det första kriteriet hon påvisar är det som handlar om att en novell ofta har en koncentrerad form 

vilket kräver att den måste vara noga planerad och ha en genomtänkt komposition för att kunna 

gestalta det som till exempel en roman gör på ett mycket större antal sidor. Något som talar emot 

detta i någon mån är synpunkten Henricson framför, det vill säga att flera tidiga 1800-talsnoveller 

hade ett mycket stort antal sidor, där det mest extrema exemplet förmodligen är Den unga grefinnan 

med sina 600 sidor.
21

 Något att ta hänsyn till är förstås att ett litet antal sidor inte behöver vara 

synonymt med koncentration, lika lite som ett större antal sidor inte behöver gälla för det motsatta. 

Röjdalen tar även upp det faktum att den koncentrerade formen kan förstås som att novellen ofta 

skildrar en del eller ett ögonblick ur ett liv och hör ofta ihop med någon typ av insikt inom den 

moderna novellistiken.
22

 Det här sättet att se på formatet gör möjligtvis att novellen fjärmar sig från 

romanen som utan problem kan innehålla skildringar av längre perioder, även om det givetvis är 

problematiskt att definiera vad som är en kortare eller längre period. Även Matthews jämför 

novellens form med bland annat romanen och menar att det finns fler skillnader än likheter i själva 

uppbyggnaden. En novell kan inte heller vara ett kapitel ur en roman. Hon vill snarare likna formen, 

om det nu ska göras, vid det franskklassiska dramat med betoning på de tre enheterna: en handling, 

                                                 
18

 May, 1994. 
19

 Björck, Staffan, ”Ensamhetens sagor. Svensk novellistik” i Ord och bild. Stockholm. 1948:6 s. 320. 
20

 Röjdalen, 1997 s. 65. 
21

 Henricson, 1970 s. 11. 
22

 Röjdalen, 1997 s. 67f. 
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en dag och ett rum.
23

 Detta stämmer också överens med Henricsons påpekande om att novellen ofta 

bara innehåller ett fåtal personer och skildrar i de flesta fall en central händelse.
24

 

 Det andra kriteriet handlar om förhållandet till den lyriska eller klassiska traditionen som den 

rådande forskningen har delat in novellgenren i. Det som Röjdalen menar kännetecknar den klassiska 

traditionen är att novellerna som kan sägas tillhöra den tenderar att vara välstrukturerade, de har ofta 

fokus på yttre händelser och innehåller en slutpoäng.
25

 Henricson utvecklar tanken och menar att det 

är slutpoängen som är den organiserande principen i dessa noveller. Han menar också att det finns en 

svårighet med en allt för uppenbar slutpoäng eftersom novellen i fråga då inte tåls att bli omläst 

särskilt många gånger.
 
Inom den här traditionen kan Maupassant på flera sätt ses som ledstjärna och 

förespråkare för en objektiv stil och en opersonlig hållning från författarens sida.
26

  

 Den lyriska novelltraditionen, som för övrigt får ett uppsving på 40-talet, ter sig något annorlunda 

än den klassiska. Den lyriska novellen menar Röjdalen, är istället lösare i sin form och berättas inte 

nödvändigtvis från början till slut, den belyser snarare det inre hos människan, och har inte någon 

slutpoäng. Hon poängterar dess starkare koppling till dröm, myt och lyrik.
27

 Baldeshwiler beskriver 

den lyriska novellen genom att påvisa att den:  

 

concentrates on internal changes, moods, and feelings, utilizing a variety of structural patterns depending 

on the shape of the emotion itself, relies for the most part on the open ending, and is expressed in the 

condensed, evocative, often figured language of the poem.
28  

 

Hon betonar alltså starkt närheten till lyriken och dikten i flera olika avseenden. Henricson kallar den 

lyriska novellen stegringslös och påpekar det naturalistiska sambandet och därmed strävan att 

”skildra livets enahanda, dess vardagssida”
29

 vilket också är relevant att nämna i sammanhanget. 

Röjdalen konstaterar att de ahlinska novellerna är en kombination av de båda traditionerna vilket jag 

också kommer diskutera längre fram. 

 Henricson behandlar novellgenren på ett mer allmänt plan än Röjdalen, som är mer fokuserad på 

de ahlinska novellerna i sin diskussion. Eftersom jag utgår ifrån Röjdalens novellanalyser är det de 

hittills nämnda genrekonventioner jag kommer utgå ifrån, det vill säga koncentration och 

                                                 
23

 Mathews, Brander, ”The Philosophy of the Short-story” i The new short story theories, May, Charles E (red.). Ohio. 

1994 s. 73. 
24

 Henricson, 1970 s. 13. 
25

 Röjdalen, 1997 s. 68. 
26

 Henricson, 1970 s. 14ff. 
27

 Röjdalen, 1997 s. 67ff. 
28

 Baldeshwiler, Eileen, ”The Lyric Short Story. The Sketch of a History” i The New Short Story Theories, May, Charles 

E (red.). Ohio. 1994 s. 231. 
29

 Henricson, 1970 s. 16. 
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klassisk/lyrisk tradition.  

 För översiktens skull vill jag dock nämna några ytterligare aspekter Henricson beskriver angående 

novellgenren då dessa kan ha relevans för min analys. Han menar till exempel att symbolen har fått 

mer framträdande funktion i novellen eftersom den har den ”utomordentliga egenskapen att den 

förenar koncentration med spännvidd”.
30

 I novellsammanhang är den alltså både praktisk att använda 

sig av samtidigt som en frekvent användning givetvis ger berättelsen en speciell karaktär. Även 

Röjdalen nämner symbolens funktion som viktig för novellens djupplan vilket kan kopplas till den 

modernistiska symbolismen eller impressionismen.
31

 

 Henricson påpekar även att något som skulle kunna karaktäriseras som typiskt för novellen är att 

den skildrar en nyhet eller en händelse, till skillnad från romanen som skildrar flera. Noterbart är 

också att den etymologiska innebörden av ordet novell, just är nyhet.
32

 Han framhåller också att 

många har menat att det ofta är i novellen det objektiva skrivsättet har fått sin plats. Ett annat 

perspektiv han vill understryka är det Staffan Björck kallar 'den inre jag monologen' vilken antyder 

en annan typ av berättarteknik än den i romanen där människors inre tankar ofta är av en mer 

berättarförmedlande karaktär.
33

 Björck menar att den inre monologen blir för tröttsam i längre avsnitt 

och därför passar novellen bra. Han menar också att det är ett gynnsamt grepp att använda sig av för 

att komma åt de inre processerna, de psykologiska, där de yttre händelserna är av mindre vikt.
34

 

 

1.5.1 Förklaringsögonblick i de ahlinska novellerna 

Enligt Röjdalen har alla novellerna i Inga ögon väntar mig några saker gemensamt. De skildrar till 

exempel alla en svensk arbetarklassmiljö, de handlar om vanligt folk som på ett eller annat sätt kan 

beskrivas som misslyckade, men de skildrar också människans bundenhet på olika sätt, till exempel 

till det egna jaget. Genomgående är därmed också att karaktärerna försöker göra sig annorlunda än 

vad de egentligen är, det vill säga antingen som bättre eller sämre. Novellerna skildrar ofta detta ”i 

koncentrerade dramatiska scener som kulminerar i plötsliga ögonblick då allt ställs i ett förklarande 

ljus”,
35

 och det är dessa intensiva händelseskildringar som hon kallar förklaringsögonblick.
36

 

 Röjdalen menar att dessa ögonblicksskildringar återkommer genom hela författarskapet, men att 

de i novellerna är extra tydliga och skiljs från resten av texten i och med den 'anti-naturalistiska' 

                                                 
30

 Henricson, 1970 s. 17. 
31

 Röjdalen, 1997 s. 68. 
32

 Henricson, 1970 s. 12. 
33

 Ibid,  s. 14. 
34

 Björck, 1948 s. 318. 
35

 Röjdalen, 1997 s. 78. 
36

 Ibid. 
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prägeln som ofta karaktäriserar dem. Vidare menar hon att novellerna även ofta är strukturerade i ett 

tredelat mönster, där förklaringsögonblicket utgör det centrala momentet som också blir en 

vändpunkt i berättelsen. Hon beskriver det som en gestaltning av en förtvivlan som blir djupare och 

djupare och när den till sist nått sin yttersta gräns uppstår förklaringsögonblicket, och därmed sker en 

vändning, en slags död och uppståndelse, och en rörelse uppåt mot en ljusning kan istället skönjas.
37

 

I ett sammanhang där Ahlin själv ger en motivering till sitt eget författarskap skriver han: 

  

Jag tror vi behöver en alldeles ny kulturtyp, som startar uppåtstigande först sedan den åstadkommit en 

kommunion mellan kvaliteterna. Först den cirkulära gemenskapen, sedan ett  gemensamt uppstigande då 

alla punkter beröras – som när havet stiger.
38 

 

Viktigt att förstå i sammanhanget är att det i förklaringsögonblicket också händer något med 

karaktärerna, om de är skilda åt innan förenas de genom det och stiger upp ur krisen gemensamt, 

detta är något jag kommer fördjupa i analyserna längre fram. 

   

1.5.1.1 Epifani 

I Inga ögon väntar mig karaktäriseras flera av förklaringsögonblicken i novellerna av det som kan 

förklaras som epifani, ett ord som i SAOL förklaras som ”plötslig gudomlig uppenbarelse”.
39

  Det 

tydligaste exemplet på detta hittas i ”Kommer hem och är snäll” där Tyra, som vid ett tillfälle skalar 

potatis, plötsligt får en inre känslostorm och uppenbarelse.   

 Epifani är alltså ett tillstånd av en omotiverad vändning inåt, till det innersta, som tas till extrema 

dimensioner och leder till en slags grundläggande insikt och förvandling. Upplevelsen utlöses ofta av 

något obetydligt. I ”Kommer hem och är snäll” handlar det till exempel om potatisskal, men leder till 

att starka känslor får komma till uttryck och en viktig vändning sker i berättelsen.
40

 

 Röjdalen lyfter fram några olika diskussioner som förts om epifanifenomenet, till exempel att 

fenomenet har förekommit i bibliska berättelser. På senare tid har den dock kommit att förknippas 

med modernismen och vissa forskare menar till och med att epifanin skulle vara ett karaktäriserande 

genredrag för den moderna novellen.
41

 

 När det kommer till händelsen i ”Kommer hem och är snäll” menar Röjdalen dock att den avviker 

något från den traditionella epifanin. Den traditionella epifanin lägger stor vikt vid att skapa insikt, 

eller ny förståelse för situationen ur vilken den uppkommer, vilket gäller de fiktiva personerna, 
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läsaren eller bådadera. Epifanin i ”Kommer hem och är snäll” kan inte sägas vara ett exempel på det 

eftersom episoden inte på något vis ger större förståelse på något plan, utan  snarare fördunklar 

situationen.
42

 

 Ytterligare ett resonemang hon nämner är det Nielsen för om Ahlins funktionsestetik.
43

 Röjdalen 

menar att fenomenet har att göra med att ”problematiseringar av den episkt-realistiska ytan […] är en 

avsiktlig strategi som dessutom tydliggör författarskapets självironi”.
44

 De som inte har förstått 

Ahlin, förstår således inte heller att de har gått miste om något, och då inte heller att historien handlar 

om precis det; ”hur en historia kan tala för döva öron”.
45

 Finns det ingen förståelse i läsögonblicket 

blir det heller ingen läsarfokuserad epifani i den mening jag beskrev ovan.  

 Ett annat argument hon pekar på, och som talar för att den ahlinska epifanin skiljer sig från den 

traditionella, är att den existentiella frågan om hur karaktärernas liv dittills egentligen har sett ut, 

antingen uttryckligen eller underförstått, på något sätt alltid sammanfaller med epifanimomentet. 

Detta, menar hon, talar för att problematiken som behandlas snarare är generell än individuell.  

 För att istället säga något om vad Ahlins epifani är (istället för vad den inte är), tycker jag 

Nielsens diskussion om funktionsverkligheten och de illusionsbrytande moment som återkommer 

genom författarskapet är viktig i sammanhanget.
46

 Att epifanin har att göra med att påminna läsaren 

om att det handlar om en fiktiv berättelse är ett rimligt antagande eftersom författaren i en essä 

bokstavligen uttrycker sitt äckel inför illusionsromanen.
47

 

 

1.5.2 Ahlin och jämlikhetstemat 

Något som genomsyrar hela Ahlins författarskap, och som jag kommer applicera på novellerna i min 

analys, är jämlikhetstemat. Nielsen menar att begreppet jämlikhet i det ahlinska sammanhanget lätt 

kan missförstås och därför finner jag det relevant att reda ut hur det fungerar i den här kontexten.  

Begreppet bör nämligen inte riktigt här förstås som det traditionellt sett gör.  

 Det ska alltså inte, menar Nielsen, förstås som något ”politiskt-socialt” där människor i något 

slags idealsamhälle eller utopi har precis samma möjligheter och villkor. Jämlikheten i det här fallet 

handlar inte heller om att alla människor bör ha samma egenskaper gällande hälsa, fantasi och så 

                                                 
42

 Röjdalen, 1997 s. 90. 
43

 Nielsen, 1968 s. 233-243. Om funktionsverkligheten skriver Nielsen att ”Ahlin skapar sina konstverk sedan han har 

gjort en analys av den situation, i vilken de skall placeras” (s. 233). Ahlin skapar alltså sina verk, väl medveten om att 

dess form i sig är död och meninglös, men att de i mottagarsituationen kan få en funktion genom kasta nytt ljus över 

verkligheten.  
44

 Röjdalen, 1997 s. 90. 
45

 Nielsen, 1968 s. 243. 
46

 Ibid,  s. 237. 
47

 Ahlin, 1948 s. 11. 
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vidare, tvärtom har Ahlin mycket starka åsikter om att alla människor har väldigt olika egenskaper 

och det är precis så det måste vara; det är så vi är skapade av naturen.
48

  

 Enligt Nielsen ska jämlikhetsbegreppet snarare förstås ur ett annat perspektiv, nämligen ur det att 

människor värderas efter just sina egenskaper är problematiskt. ”Människornas jämlikhet har inte att 

göra med vad de är utan att de är. Jämlikhet är en egenskap hos existensen.”
49

 Han menar alltså att 

jämlikheten i Ahlins författarskap är något inneboende hos människan och något som finns där 

oberoende av uppfostran, samhällsstrukturer och värderingar. Det är värderingar av människor som 

skapar kvalitetsskillnader hos dem, inte människor i deras existentiella form.
50

 Om jämlikheten 

skriver Ahlin själv: 

 

Jag vill […] blotta den punkt där inte bara Min död är min utan allt jag hittills skrivit, publicerat som 

refuserat, har sitt fäste i min egen åskådning. Denna punkt har inte, som några tror sig ha kunnat iaktta, 

förflyttats under mitt korta författarskaps gång. Punkten har faktiskt stått stilla hela tiden. Den stod där 

1936, då jag fick mitt första romanförsök refuserat och, så vitt jag förstår kommer den att  inta samma läge 

i framtiden. Ty ännu har jag bara visat upp några få fjädrar ur den motiviska solfjäder som slagit ut sig med 

denna punkt som centrum.  

Hur ser då punkten ut? - Både i min debutroman och i höstens har jag försökt en formulering. Men det är 

ord fällda i förbifarten. Hade de för övrigt kommit ur min egen mun skulle de ha valts på ett annat sätt. Så 

här kanske: Överallt inom oss och utom oss är verkligheten sammansatt av skilda kvaliteter, som vi efter 

spontana behovsprinciper eller efter sociala eller kulturella mönster har placerade efter en värdeskala. Men 

därför att det förhåller sig så kastas människan och hon kastar sig själv in i ett skeende där hennes skam 

och värdighet, hennes svaghet och styrka, hennes nederlag och seger gestaltas. Jag drömmer om att kunna 

åstadkomma en ring av gestaltskapande ordkonst där de viktigaste av de händelseförlopp man från denna 

utgångspunkt får syn på finns infångade.
51 

 

Ahlin menar alltså att han hela tiden genom sitt, om än hittills så korta, författarskap har haft en och 

samma utgångspunkt och ståndpunkt när han skrivit sina verk. Han har velat skapa konst som visar 

händelser där värderingar av egenskaper inte får samma betydelse som det alltid annars har, alltså ur 

ett nytt jämlikhetsperspektiv. Ur det här perspektivet blir det också oundvikligt att skildra det som 

han kallar ”uppskruvningens schema”
52

 som innebär en slags tävlan människor emellan där 

egenskaper och handlingar har all fokus:  

 
Ty det gripande med människan är ju att hon, när hon blivit befriad från subordinationsreligionens 

tabuföreställningar, plötsligt känner värdehierarkin så utmanande att hon inte längre kan stanna kvar i det 

tillstånd hon befinner sig i. Hon känner de övre kvaliteterna som något kränkande och  utmanande. Hon 

känner sig fråntagen sin värdighet. Därför börjar hon jaga efter bättre och bättre  kvaliteter. Men det 

egendomliga händer henne att har hon idag det hon begärde i går så begär hon nu något ännu ytterligare. 
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Spetsen kan sträckas uppåt i det oändliga.
53 

 

Den här spetsen, uppskruvningen eller tävlingen mellan människors egenskaper som liknas vid en 

rörelse uppåt, har ingen vinnare. Därför är det också absurt att den alltid är närvarande. 

 Enligt Nielsen handlar det här temat hos Ahlin om att  medvetandegöra den existentiella 

jämlikheten. När människan får en förståelse för den kommer hon till insikt om att hon måste döma 

sig själv efter samma värderingsprinciper som hon tillämpar på andra. När jämlikheten 

medvetandegörs, synliggörs också de krafter som till exempel leder till övergrepp eller förhärligande, 

och de kan i och med det slås hål på. Det handlar om vikten i att vara, inte vikten av att vara 

någonting. Eftersom fenomenet är så problematiskt, och aldrig kan få någon definitiv lösning kan 

Ahlin konstant hålla fast vid det som grundmotiv, men skildra och gestalta det på olika sätt i sin 

konst.
54

  

 Jag kommer behandla jämlikhetstemat i de tre novellerna med det här resonemanget som 

utgångspunkt. 

 

1.5.3 Ahlin och döden 

Döden är också ett begrepp som måste redas ut eftersom även det har en annan betydelse i det 

ahlinska sammanhanget än i det traditionella, och faktum är att det hänger starkt samman med de 

ovan beskrivna förklaringsögonblicken och jämlikhetstemat. 

 Nielsen beskriver den återkommande processen hos Ahlins karaktärer i romanerna, som jag 

tidigare behandlat i samband med förklaringsögonblicken, som en långsam utveckling där lidandet 

snart blir mer intensivt och en situation infinner sig där allt hos en människa slås i spillror och löses 

upp:
55

 

  

Om denna förtvivlan genomleves med konsekvens och dess realitet därefter inte förflyktigas, då är den en 

händelse av avgörande betydelse i karaktärens historia. Den är ett öde och den innebär förlust av någonting 

som man aldrig kan återfå. I den går på något sätt all omedelbar glädje och vitalitet under och om dessa 

sedan återvänder, gör de det i helt förvandlad gestalt. Som upplevelse kvarstannar förtvivlan alltid i sinnet, 

man kan inte lägga den bakom sig som om den aldrig hade funnits. Dess verkningar är närvarande i allt 

som man sedermera råkar ut för.
56 

 

Det här dramatiska, omvälvande tillfället i en människas liv som modifierar allt som har varit och 

som kommer att bli i det mänskliga livet, menar Nielsen, är det Ahlin menar med döden. Nielsen 
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återknyter här till jämlikhetstemat och menar att det är när man dör som man inser att prestation inte 

hänger ihop med mänskligt värde.
57

 

 Han understryker även att döden, i den ahlinska bemärkelsen, inte på något vis har att göra med 

att ge upp och fortfarande åtrå något bättre. Den handlar snarare att förlika sig med situationen. Den 

som har dött har tillägnat sig förmågan att kunna bortse från olika kvaliteter hos någon annan och 

istället ge existensen hos denne ett värde i sig.
58

  

 Även synen på kärleken, förklarar han, kan förstås ur det här perspektivet. Bara den som 

genomlevt döden kan förstå det faktum att älska inte nödvändigtvis måste vara synonymt med att 

älska alla egenskaper hos någon utan har en djupare, oberoende innebörd.
59

 Detta är en av 

anledningarna till att jag också har valt att behandla döden i analysen.  

 Melberg påpekar att Ahlins dödsbegrepp bland annat anknyter till kristendomen och kan relateras 

till mönstret som innefattar skapelse-syndafall-försoning och betonar här dialektikens betydelse. 

Dialektiken handlar alltså om motsatser som ställs mot varandra i syfte att skapa någon form av 

förlösning, och den menar han ”karakteriserar den strukturella kärnan i Ahlins författarskap; 

dialektiken formellt uppfattad som att 'språk' ställs mot 'språk' eller som förmåga att se, formulera  

och utforska språkliga motsatser och motsättningar”.
60

 Med att språk ställs mot språk menar han att 

en människas bekännelser ställs mot en annans och här skapas konflikter. Genom förkastelsen och 

nederlaget drabbas här personen i fråga av en slags död, som i och med dialektiken kan utmynna i en 

syntes, ur vilken en ny helhet kan födas.
61

 Att språk är ett viktigt begrepp i det ahlinska 

sammanhanget går inte att ta miste på med tanke på resonemangen i hans essäer och tidigare 

forskning, dock finns det inte utrymme i den här uppsatsen att utreda det vidare. 

 

1.6 Avgränsningar 

Uppenbart är att det inte  finns några gränser för hur omfattande en studie i Lars Ahlins författarskap 

skulle kunna bli, och den här uppsatsen kan av den anledningen bara motsvara en bråkdel av vad som 

finns att utforska. Novellanalyserna som följer är just analyser begränsade till de tidigare förda 

resonemangen om novellen som genre och de olika begreppen som tidigare förekommit i forskning 

om Lars Ahlin, och som jag i någon mån försökt reda ut.  

 När det kommer till hur novellerna förhåller sig till novellen som genre så är min analys långt 
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ifrån uttömmande, detta först och främst på grund av att definitionen av novellgenren inte på något 

vis är absolut eller självklar, men också eftersom jag valt att fokusera på de fenomen som jag ansett 

har störst relevans för de här specifika novellerna. Därför har jag helt enkelt också blivit tvungen att 

välja bort, eller i mindre mån, behandla olika delar.  

 Angående de olika begreppen som tidigare forskare tagit hjälp av för att orientera sig inom Ahlins 

författarskap finns även här mycket mer att hämta. Man skulle till exempel kunna tänka sig djupare 

analyser av språkets och motsättningarnas funktion i sammanhanget, men också analyser av 

förhållandet till olika ideologier eller ismer (realism, naturalism, modernism) skulle också vara 

intressant, liksom teologiska motivet. Även om jag möjligtvis kommer vidröra de här fenomenen, 

kanske det ena något mer än det andra, så har jag alltså valt bort att fokusera på, och djupare 

analysera dessa i den här uppsatsen.  

 

2. Avhandling  

2.1 ”Kommer hem och är snäll”  

I ”Kommer hem och är snäll” kliver inledningsvis Sören Hellgren, något rund om fötterna, in i 

farstun i hans och hustrun Tyras hem. Han kommer hem flera timmar senare än vad han lovat 

eftersom han roat sig på puben. Med sig hem har han köpt en påse frukt till Tyra, vilket han också vet 

att hon är förtjust i. Han försöker låtsas glad och visslar obesvärat, men hon är inte glad på honom 

och fruktpåsen ser hon inte åt. De råkar i gräl. Sören menar att han ”kommer hem och är snäll”, 

istället för att supa vidare på stan och träffa flickor kommer han ju hem till sin ”surkona” med frukt. 

Han ”kommer hem och är snäll” vilket han upprepar om och om igen eftersom orden får honom att 

må bättre och till sist har han triggat upp sig så mycket att han är redo att vända tillbaka ner på stan 

igen. Tyra skalar potatis och mitt i uppståndelsen får hon en märklig uppenbarelse när hon stirrar ner 

på potatisen och skalen i handfatet. Hon förändrar genast sin kalla attityd och rusar sedan upp och 

slänger sig om halsen på Sören, som förvånat tar emot henne och de försonas. 

 

2.1.1 Koncentration och symbolik 

Novellen utspelar sig alltså under perioden av några timmar hemma hos de äkta makarna och 

inledningsvis byggs en spänning upp dem emellan: 

 

 

Då Sören Hellgren kom hem lite på snusen tog han bara av sig galoscherna i tamburen. Han sköt hatten i 

nacken, knäppte upp rocken och stegade in och försökte verka glad och obesvärad. 
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– Nu kommer jag, är jag väntad? sa han en smula spydigt. 

   Han höll ut en påse mot sin hustru. 

    Hon höll på att damma. Hon hade nyss rivit ner en massa saker från byrån och ställt dem på bordet. Hon 

hade bara för en minut sen ryckt till sig dammtrasan, men nu försökte hon låtsas som om hon hållit på 

länge. Men hon hade nyss lämnat fönstret. I flera timmar hade hon stått där och stirrat efter honom.
62 

 

Sjöstedt påpekar det faktum att novellen faktiskt är väldigt fokuserad på nuet, det vill säga på 

stunden precis efter att Sören kommit hem. Det sker också några få tillbakablickar och det finns även 

en viss  framåtsyftning, men också de är förknippade med här och nu; det var precis alldeles nyss 

som Tyra hade stått vid fönstret istället. Även det faktum att båda på något vis förställer sig, han 

rättar till hatten  och hon börjar städa illa kvickt visar att det är som bäddat för att en konflikt inom 

en snar framtid ska uppstå. 
63

  

 Spänningen mellan dem är påtaglig. Förutom grälet bidrar även en annan aspekt till att 

spänningen mellan dem intensifieras, men också till att den koncentrerade formen och knappa tiden 

markeras. Sören vill nämligen inte ta av sig ytterkläderna. Han har tagit av sig galoscherna men inte 

rock och hatt. Som Sjöstedt framhåller beror även detta på, precis som det att Tyra fortsätter dona i 

huset, att han gör sig till för att skapa en fasad och för att hota om att gå igen.
64

 Tyra ber honom flera 

gånger att ta av sig men det gör han inte, och det här hotet om att han ska försvinna iväg trappar upp 

och skyndar på den oundvikliga utgången. Inte förrän grälet är över lyckas hon få av honom kläderna 

och ett lugn kan infinna sig.  

 Något annat som koncentrerar handlingen är Sörens ständiga påminnelse om att han minsann 

kommer hem och är snäll, något han desperat försöker intyga Tyra, men kanske mest sig själv om. 

Han nöter och nöter och till sist lyckas orden för en kort stund ge honom en förlösande effekt och de 

utmynnar i en metafor, de blir en trapets som hänger i taket:  

 

– Man kommer hem och är snäll, sa han igen. 

    Han blev väldigt glad åt dessa ord. Fast han redan sagt dem flera gånger var det som om han aldrig känt 

till dem förrän nu, tyckte han. Det finns inga sannare ord! Dom är precis på pricken! tänkte han,  och han 

spikade fast dem i taket och dom blev en trapets och han kunde hänga upp hela sitt liv på  trapetsen och det 

bar ändå.  

 

 […]  

 

– Man kommer hem och är snäll, sa han igen och var väldigt glad åt att ha funnit dessa ord. De hängde som 

en trapets ovanför hans huvud, och han hoppade upp och grep tag i trapetsen och han kunde göra många 

förunderliga volter. Han tog också en hel massa händelser och slängde upp och trapetsen höll förbannat bra 

vad han än slängde opp. Ibland hängde han förresten bara på ena sidan, men det höll ändå. 
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– Man kommer hem! sa han bara.
65  

 

Sören har här för ett kort ögonblick faktiskt lyckats intala sig själv att påståendet stämmer och till 

och med att han är snäll som kommer hem över huvud taget. Detta är han väldigt nöjd med. 

Trapetsen blir en symbol för en slags frihet och lättnad som just för den här stunden övervinner allt 

dåligt i hans liv. Han har hetsat upp och skruvat upp sig själv så mycket att han här känner en djup 

men kortvarig tillfredsställelse. Där uppe i taket hänger nu Sören i ena sidan av trapetsen tillsammans 

med allt elände i sitt liv, och det verkar vara en hel del, och svänger och gungar för fullt men 

akrobatkonsterna får ett abrupt slut. För plötsligt är trapetsen ett staket. Orden har istället blivit ett 

staket mellan dem, en skiljevägg, och när han förstår det är krisen nära. Det finns alltså en stark 

koncentration i novellen som fokuserar på ett här och nu där till exempel den här typen av symbolik 

eller metafor får vidga förståelsen för hur situationen ska förstås och utvecklas.  

 Novellen är vidare präglad av en scenisk karaktär; det är bara Tyra och Sören som medverkar, 

handlingen utspelar sig som sagt under bara några timmar, platsen är deras hus och den skildrar utan 

tvekan ett ögonblick ur deras liv. 

 

2.1.2 Objektiv och subjektiv berättarhållning 

När det kommer till hur novellen förhåller sig till den klassiska respektive lyriska novelltraditionen 

hänger sambandet med den ena eller den andra ihop med huruvida den präglas av en objektiv 

berättarhållning eller om den istället är subjektiv. ”Kommer hem och är snäll” är en blandning av 

båda. Röjdalen menar att i Ahlins noveller har den lyriska traditionen en mer framträdande roll, men 

de har också influenser av den klassiska.
66

 Sjöstedt påpekar den objektiva berättartekniken och 

avsaknaden av en inre monolog i novellen men han nämner också det faktum att berättaren är 

allvetande och återger och refererar de bådas inre tankar.
67

 Både Sören och Tyra får komma till tals 

på samma sätt och ungefär lika mycket. Med att komma till tals menar jag allt man får veta om dem, 

hur de resonerar för sig själva, hur det kommer till uttryck och hur deras omständigheter ser ut.  

 Henricson diskuterar påståendet att novellen, i större utsträckning än romanen, skulle ha en 

tendens att vara mer objektiv. Detta kan förstås i ljuset av Maupassants åsikt att det är handlingarna 

som ska beskrivas, inte människors tankar eller inre. Ur ett annat perspektiv menar Henricson att 

man också skulle kunna beskriva den som skenbart objektiv eftersom den ofta koncentrerade formen 

kräver en noga planering av vilket verklighetsmaterial man ska arbeta med och därmed skildras 
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något subjektivt på ett objektivt vis.
68

 Genom detta blir det också uppenbart att det inte finns något 

som är helt objektivt eller helt subjektivt.  

 I ”Kommer hem och är snäll”, skulle man kunna säga, förekommer en objektiv berättarteknik för 

att skildra två människors helheter eller språk. De referat av inre tankar som förekommer är ju trots 

allt oftast beskrivningar av tankar, inte tankar i sig. Självklart förekommer inte bara varken det ena 

eller det andra; både handlingsreferat och rent subjektiva avsnitt förekommer: ”Man kommer hem 

och är snäll, sa han. Men nu fick han ingenting ut av orden”.
69

 Det är kombinationen av det här, 

varvat hos Sören och Tyra, som används för att visa dem som helheter. På det viset skulle man kunna 

säga att det så kallade skenbart objektiva, används för att framställa något subjektivt.  

 Det är också detta Melberg syftar på när han talar om att novellen spelar ut två språk emot 

varandra. Konflikten handlar enligt honom om motsättningar mellan kvinnligt och manligt och är en 

konsekvens av olika sociala förutsättningar.
70

 Och visst gör den det, men i grund och botten skildrar 

den också en jämlikhet som går utöver detta där kvinna och man istället blir människor. 

  

2.1.3 Slutpoängen i den ahlinska novellen 

Blandningen av den klassiska och den lyriska traditionen kommer vidare till uttryck i strukturen och 

slutpoängen. Även om det i novellen finns en tydlig början och slut, det vill säga Sören som kliver in 

genom dörren vilket innebär att de möts och den kärleksfulla omfamningen som avslut, präglas den 

ändå av en ganska öppen form som visar ett utsnitt ur ett liv, det vill säga en vanlig kväll. Det här 

sistnämnda är alltså är karaktäristiskt för den lyriska traditionen. Något som också är det, är det 

fragmentariska intryck som till exempel tillbakablickar eller tidshopp inger, men det förekommer 

inte direkt här. Det som pekar på företeelser utanför det här och nu som skildras, är i så fall Sörens 

beskrivning av hur Rickard försökt övertala honom att stanna på krogen och Tyras tankar om att hon 

skulle vilja vara mer som väninnan Anna.  

 Enligt Röjdalen menade de samtida Ahlin-recensenterna att avsaknaden av en slutpoäng var det 

som i hans verk tydligast fjärmade sig från den klassiska novelltraditionen, eller att den i alla fall 

kommer till uttryck på ett annat sätt.
71

 Exakt vad som karaktäriserar den klassiska novellens 

slutpoäng framgår inte. Därför utgår jag ifrån den klassiska modellens definition, där Röjdalen 

betonar ”traditionens intresse för mänskliga, sociala eller politiska tillstånd”
72

 när jag drar följande 
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slutsats: syftet med den klassiska traditionens slutpoäng är att kritisera exempelvis orättvisor till följd 

av olika samhällspositioner. Detta är inte vad den ahlinska slutpoängen handlar om. Den handlar 

istället om att det är när vi fullkomligt och helt förstår det mänskliga egenvärdet som vi kan 

acceptera oss själva och vår omvärld för vad det är. Genom detta kan vi leva ett rikt och givande liv 

trots motsättningar och orättvisor, som ju är en naturlig del av livet. Eftersom den här typen av 

slutpoäng fundamentalt avviker från den traditionella, som historiskt sett är den dominerande, är det 

kanske inte heller så konstigt att vissa av de samtida recensenterna helt enkelt missade den.  

 I ”Kommer hem och är snäll” kommer Sören hem och Tyra är irriterad på honom. De bråkar, är 

nära att försonas och bråkar ännu värre igen. Sedan sker hos Tyra det här märkliga ögonblicket av 

epifani som gör att hon kan se tillvaron på ett annat sätt, och genom detta kan även Sören göra det 

och de försonas. Det finns alltså ingenting att läsa ut om till exempel att det minsann straffar sig att 

vara försenad, full och orättvis eller att kvinnan klarar sig minst lika bra utan en man. Inte heller 

något om hur revolutioner eller makthavare drabbar den lilla människan. Däremot uppstår den här 

djupare förståelsen och acceptansen för varandra och ett nytt sätt att värdera varandra som jämlikar; 

något som uppstår ur epifanin. 

 

2.1.3.1 Epifanin som centrum och organiserande princip 

Trots avsaknaden av en slutpoäng som organiserande princip i den klassiska bemärkelsen, finns en 

struktur organiserad kring en annan, det vill säga den ahlinska jämlikhetstanken. Detta sker med 

hjälp av epifanimomentet: den punkt där krisen och bedrövelsen är som värst, där vändpunkten 

kommer när de båda nått botten. Röjdalen framhåller att det är den här punkten som i Ahlins 

novellistik, och därmed också i ”Kommer hem och är snäll” är dess centrum och allt som sker innan 

och allt som sker efter förhåller sig till detta centrum som just ett före och efter.
73

  I ”Kommer hem 

och är snäll” kommer detta till uttryck genom att textavsnittet före förklaringsögonblicket, epifanin, 

präglas av de båda makarnas vilja att vara något annat än de faktiskt är och att de därför förställer sig 

inför varandra. Detta är något som har förändrats efter att epifanin har uppstått. 

 Sören  är inte glad över vad han gjort och han önskar att han kunde vara annorlunda, att han 

kunde vara lite mer som Tyra. Han tycker till och med att hon är värd någon bättre än honom: 

 

Herregud, tänkte han, så dumt och misslyckat vårt äktenskap är. Så dum och misslyckad jag är. Jag  borde 

vara annorlunda, Tyra borde ha fått en annan karl. Alla säger att hon är den präktigaste  kvinnan 

häromkring. Hon kan hushålla hon! Varför ihelvete är jag inte lika präktig som hon? Varför kan jag inte få 
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en smula av hennes stadga?
74 

 

Detta tänker han när han svingat klart i trapetsen som istället blivit ett staket. Det är också med de 

här tankarna som han observerar den potatisskalande Tyra, och som får honom att sjunka ner i den 

outhärdliga och obärbara förtvivlan som leder till att han förvärrar sitt häftiga utagerande emot henne 

och till sist bestämmer sig för att gå. Han känner sin uselhet, han vet att han har nått botten men han 

kan inte hejda sig från att vara nedlåtande emot henne precis innan han tänker ge sig av: ”Ajöss 

surkona! skrek han.”
75

  

 Tyra önskar också att hon var annorlunda, att hon kunde vara mer som sin väninna Anna: 

 

Hon önskade att hon kunde le. Hon önskade att hon kunde nojsa med honom. Anna kunde nojsa med sin 

gubbe när han kom hem full. Fast det sved i hennes hjärta brukade Anna skratta och le. Han fick inte ana 

något om hur svårt hon hade det. Anna var en underbar kvinna. Dit upp kunde hon aldrig nå. Hon kunde 

inte vara lättsinnig. Hon kunde inte skjuta ner det som var rätt och riktigt och förtiga det. Hon var en 

bunden och ofri människa, det visste hon, men hon kunde inte göra något åt det.
76 

 

Hon vill besitta samma egenskaper som Anna, det vill säga vara bättre på att skjuta undan sina 

känslor och bättre på att dölja sig själv. Det hon i det här läget inte förstår själv är att Annas 

egenskaper inte alls är särskilt eftersträvansvärda. ”Dit upp kunde hon aldrig nå”.
77

 Nej, för att Anna 

har minsann skruvat upp sig en hel del mycket mer än Tyra som istället är sann mot sig själv, vilka 

nu än konsekvenserna blir. Det hon inte heller förstår är att Anna är minst lika bunden och ofri som 

hon själv är, men med den skillnaden att hon ger en fasad av något annat vilket är helt bortkastat och 

ja, uppskruvat, i förhållande till det existentiella värdet.  

 Tyra förebrår liksom Sören sig själv: ”Åh! Det sprängde i henne. Varför hade hon inte blivit 

annorlunda? Varför kunde hon inte pruta av på det hon önskade för att vara honom till lags?”
78

 Men 

medan han agerar ut, ser hon inåt och epifanin är ett faktum:  

 

Hon hade upphört att skala. Hon stirrade ner i handfatet på de smala, smutsgråa, slingrande skalen.  Hon 

fick plötsligt för sig att det var en hjärna, en människohjärna, eller kanske Guds hjärna, eller kanske 

tillvarons hjärna, som låg utstjälpt i handfatet i hennes knä.  

Hennes förtvivlan slöt sig och blev på något sätt definitiv. Den fick en utompersonlig räckvidd. Den 

omfattade hela verkligheten. Ingenting kunde rädda sig över på en soligare sida. Det mest  fundamentala 

var anfrätt. Allting var förtvivlan värt.  

Den smärta som grep henne var nästan bedövande. Den svepte in henne i en svart sky. Hon skulle ha 

förintats om det fortgått, tänkte hon sen. Hon skulle inte ha kunnat existera i dess fasansfulla  krets.      
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Långt, långt där borta hörde hon Sörens hånfulla avskedsstepp. Den dog mer och mer bort och nådde 

nästan ytan av ljudlöshet.  

Då rusade hon plötsligt upp och sprang in i rummet och kastade sig emot honom. 

– Sören! Jag är så fruktansvärt rädd! skrek hon. Du måste hjälpa mig! 

    Hon slet i honom och sög sig fast vid hans mun.
79 

 

Hon stänger av och hör bara avlägset de ljud som förekommer runtomkring henne i rummet, men 

hon känner desto mer, bedövande mycket till och med. Denna alltets slingrande hjärna som 

frammanar en så mörk förtvivlan hos henne att den omfattar allt. Allt inom henne och allt utanför. 

Det tjocka mörkret som kväver och omsluter henne avlägsnar ljuden runt omkring henne. Hon har 

nått botten och här kan hon inte överleva. När hon plötsligt rusar upp och slänger sig i famnen på 

Sören har hon förstått att just här och nu spelar inte något någon som helst roll, som inte är den 

genuina kärleken. Och när hon har förstått det och landar i sig själv som människa, kan hon också 

älska honom som människa, oberoende hans egenskaper. Eller som Sjöstedt uttrycker det: ”Utan att 

det direkt sägs, har det villkor och krav som hon ställt på Sören sopats undan inför det faktum att hon 

älskar honom”.
80

 Vidare menar han att det är hennes underkastelse som ger till följd att Sören 

kommer till insikt och ändrar sig, att han skäms och upplever sin ovärdighet.
81

  

 De har nu från olika håll och på olika sätt tagit sig till den här punkten. I grälet som trappats upp 

har de varit medvetna om sina egna och varandras bristande egenskaper. Dessa har de värderat och 

nedvärderat tills de kommit till en punkt vid den yttersta gränsen då Sören är på väg ut genom 

dörren. När Tyra genom epifaniepisoden accepterar Sören för den han är som människa kan också 

han möta henne på samma plan. Det är i den här gemensamma förståelsen av jämlikheten, det vill 

säga att det finns ett egenvärde i att vara människor, som de förenas och tillsammans blir ett.  

 Den intensiva och plötsliga kyssen blir deras förening och gemensamma resning som en helhet. 

Direkt ur epifanimomentet springer hon upp, kastar sig emot honom och suger sig fast vid honom, 

som om det var något hon inte kunde råda över. Kontrasten till den föregående meningen förstärker 

ytterligare intensiteten eftersom tystnaden och hennes tillstånd av insjunkenhet där är total. I den 

följande nästan desperata omfamningen och kyssen får man nästan känslan av att hon kastats upp 

ifrån bottnen av något där, något inte kan bestämma över, som om hon blivit bortstött och istället 

dras till Sören som en magnet. De förenas och den sugande kyssen får stå för deras oskiljaktighet.   

 Detta hör också ihop med döden i den ahlinska bemärkelsen. Sören och Tyra skildras som två 

motsatser, eller kanske snarare olikheter, som till sist drabbar samman men går ur krisen tillsammans 

som en syntes: 

                                                 
79

 Ahlin, 1944 s. 17. 
80

 Sjöstedt, 1970 s. 122. 
81

 Ibid. 



22 

 

 

Hon fick av honom rocken, kavajen och kragen. De la sig ner och tryckte sig mot varann och de  låg 

alldeles stumma timme efter timme. Värken i deras själar lossnade. Han visste att han inte blivit 

annorlunda. Hon visste att hon inte blivit annorlunda. Båda visste att vad som hänt i kväll skulle upprepas, 

kanske nästa lördag, kanske någon annan dag. Men denna vetskap var inte längre ett hinder mellan dem. 

Den kom dem tvärtom att smaka varandra djupare och helare.
82 

 

De vet att situationen förmodligen kommer upprepas, ingenting har på så sätt förändrats. Skillnaden 

är att de i nuläget kan acceptera varandras egenskaper och brister och har förlikat sig med 

situationen. Härigenom kan man också förstå att de i den ahlinska bemärkelsen genomgått en slags 

död, eftersom ett nytt sätt att uppfatta varandras värde har kommit ur den eländiga situationen. I 

nästa novell får döden en mer framträdande och explicit roll. 

 

2.2 ”Semesterresa” 

I ”Semesterresa” är det kärleksparet Astrid och Olle som är på cykelsemester i Jämtlands skogar. 

Med på resan är också Olles allra bästa vän, hunden King, som Astrid är fruktansvärt avundsjuk på. 

Olle och King har nämligen en väldigt speciell och nära relation som sträcker sig tillbaka till Olles 

tonårstid, en relation där Astrid inte är inkluderad. Hon själv är gravid, ett faktum som Olle ännu inte 

har någon aning om. Hon funderar över hur framtiden kommer bli med en man, som ännu inte är en 

man utan en fortfarande yngling för vilken livet är en lättsam lek med en hund. Hon inser att hunden 

måste ut ur deras liv för att de ska kunna få en framtid tillsammans och förgiftar honom, vilket också 

leder till hans död. Olle blir fruktansvärt ledsen men förlikar sig med vad som hänt och paret hittar 

åter varandra. 

 

2.2.1 Koncentration med spännvidd  

”Semesterresa” är en längre novell och utspelar sig också under en längre period än ”Kommer hem 

och är snäll”, det vill säga under några dagar. Den är inte heller lika koncentrerad och sammanhållen 

när det kommer till plats och handling eftersom den skildrar just en resa.  

 Men även om Astrid och Olle är på resande fot finns ändå en strävan efter en slags 

sammanhållning i scenerna eftersom platserna de oftast befinner sig på är i tältet, på sjön eller 

någonstans däremellan: ”Vi tältar alltid där en bäck faller ut i en sjö.”
83

 Och även om de faktiska 

platserna de befinner sig på varierar, så liknar de ändå varandra. Karaktärerna som förekommer i 
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novellen, om man bortser från de som dyker upp i tillbakablickarna, är Astrid, Olle och hunden King, 

vilka under resan förefaller leva isolerade med naturen och skogen som skiljevägg mellan dem och 

omvärlden. De hämtar visserligen förnödenheter på olika gårdar de passerar men när detta vid något 

tillfälle sker, är det inte något läsaren får ta del av utan campingplatsen är den centrala scenen.  

 Också den här novellen skildrar ett utsnitt ur ett liv i vardagen, men utsnittet i fråga är ändå på 

något vis speciellt. Semesterresor är inte något man gör till vardags men är de heller inte något 

otroligt uppseendeväckande eller avvikande. Det som gör den här resan speciell är det faktum att 

Astrid är gravid, något som hon inte ännu talat om för Olle, men efter hur resan och situationen 

utvecklar sig är det  något som hon i slutet av novellen kommer att berätta.  

 

2.2.2 Inre-jag-monolog och fragmentarisk karaktär 

När det kommer till förhållandet till den klassiska respektive lyriska novelltraditionen skulle jag vilja 

påstå att ”Semesterresa” ligger närmare den lyriska, framförallt eftersom den har en inre-jag-

monolog och är av mer fragmentarisk karaktär, det vill säga innehåller olika tillbakablickar. 

 I novellen är det nämligen enbart Astrids tankar och känslor som kommer till uttryck och det är ur 

hennes perspektiv den är skriven, den har alltså en subjektiv berättarhållning. Olles inre tankar och 

känslor skildras däremot inte alls och vilken typ av person han är uppfattas enbart genom hur Astrid 

ser på honom: 

 

Han är alldeles för lättlurad, min käre pojke. Han hyser själv inget svek i sin själ och har inga behov av att 

framställa sig annorlunda än han är. Därför att han aldrig är på vakt mot andra, som av dunkla 

nödvändigheter tvingas till skenliv och dubbelliv. Han skulle nog inte ens kunna drömma om att jag kan ha 

ett motiv som tvingar mig att dölja mitt havandeskap för honom. Han är ju min lagligt vigde man!
84  

 

Astrid har precis klargjort att hon är gravid men inte berättat något för Olle. Ur citatet framgår hur 

hon uppfattar honom, det vill säga som naiv, blind och oskyldigt oförställd. Vidare visar det också 

hur hon ser på sig själv, alltså som någon som lever ett dubbelliv och har något att dölja. Nu kanske 

detta på ett sätt också stämmer, men det är inte det som är poängen. Poängen är däremot att hon på 

det här viset förhärligar Olle och samtidigt förringar sig själv, något som följer novellen som en röd 

tråd. Härigenom blir det tydligt att de båda framställs som något de egentligen inte är.  

 Den inre-jag-monologen kommer till uttryck genom något som kan liknas vid en dagboksform där 

händelser som precis inträffat förefaller nedskrivna i mer eller mindre snar anslutning till situationen. 
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”Nu är vi alltså här. Vi cyklar backe upp och backe ner.”
85

 Eller ett annat avsnitt som inleds med att 

”[b]åde Olle och jag märkte redan i går kväll att det inte stod riktigt till med hunden.”
86

 Den här 

typen av inledningar till nya avsnitt leder ofta vidare till beskrivningar av händelser och 

kommentarer och känslor anslutna till dessa. 

 Dagboksformen leder också till att novellen inger ett mer fragmentariskt intryck. Detta sker 

genom att formatet, som ger ett intryck av ett här och nu, berättar om något annat som tidigare skett 

eller om känslor som uppstått. Ytterligare något som bidrar till den lösare formen är som sagt 

tillbakablickarna. Genom dessa skildras sådant som har betydelse för utvecklingen som sker på 

resan, till exempel i vilket sammanhang King införskaffades och hur Olle och Astrid träffades. På så 

vis blir formen lösare och handlingen berättas alltså inte från början till slut, vilket är typiskt för den 

lyriska novelltraditionen. 

 

2.2.2.1 Epifani och död 

I det avseende man i någon mån skulle kunna tala om novellens klassiska prägel är väl att den, 

liksom ”Kommer hem och är snäll”, inte är stegringslös, även om upptrappningen inte är lika 

koncentrerad och intensiv som i den föregående. I ”Semesterresa” finns en utveckling som leder till 

att Astrid dödar King och det förklarande ögonblick, den epifani som novellen också är strukturerad 

kring.  

 Före epifanitillfället uppstår förstår man utifrån Astrids perspektiv att de båda makarna är mycket 

olika. Hon är äldre än honom, är utbildad, har jobb och planer för framtiden. Hon grubblar en hel del 

och faller ofta offer för sina känslor:  

 

Jag är ibland så hjälplöst utlämnad åt mitt lynne. Om jag också försöker aldrig så att stoppa upp denna 

häftiga glidning inom mig ner i hätskhet och förtvivlan så förslår tyvärr aldrig mitt motstånd långt, ty 

något starkt och destruktivt inom mig vill, älskar och njuter av att få utlämna mig åt detta kaos' 

smärtor.
87 

 

Astrid lider av en inre obalans som hon inte riktigt kan hantera. Hon vet att hon är känslostyrd och 

hennes halvhjärtade försök att ändra sig lyckas inte särskilt bra. På ett sätt finner hon till och med 

någon slags tillfredsställelse i sin egen plåga. Som exempel beskriver hon ett tillfälle då hon helt 

enkelt vägrar fortsätta resan utan någon egentlig anledning, trots att Olle blir besviken. När han 

finner sig i situationen och efter ett tag ger henne mer uppmärksamhet än någonsin, kommer hon 
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fram till att det ju faktiskt var det här hon ville. Hon ville bli smekt och ompysslad för att bli glad. 

Om den här typen av beteende skulle kunna kallas för barnslig skulle en annan typ av omogenhet 

kunna hittas hos Olle. 

 Olle tar istället livet med en klackspark och dagen som den kommer. Han tar lätt på saker och 

ting, reflekterar inte så mycket och anpassar sig efter situationen. Han skildras vid flera tillfällen som 

springandes, lekandes och skrattandes tillsammans med King. Han är en pojke som har funnit en 

modersgestalt i Astrid: 

 

Jag är inte Olles kvinna och hustru. Jag är en yngre upplaga av hans moder. Det är modern han älskar  i 

mig. Gud, han sover ännu! Jag har inte lyckats väcka mannen i honom. Hans själ är ännu en pojkes. Hans 

lust har ännu inte fått muskler. Hans känsloliv lever ännu i målbrottet.
88 

 

De kan näst intill sägas vara varandras motsatser. Hon vill ha kontroll och han tar lekande lätt på allt. 

En viktig aspekt som förstärker pojken i Olle är hunden King, som följer honom hack i häl vart han 

än går. King som han skaffade sig i tonåren då resten av kamraterna var ute och slarvade, ”de hade 

inte fått den renhetsfixering som Olle fått”.
89

 King blir på så sätt en representant för det i tonåren 

avstannade, förstelnade och hindret för en vidareutveckling hos Olle. Astrid är vidare fruktansvärt 

avundsjuk på hunden eftersom den får så mycket uppmärksamhet och liksom verkar vara ett med 

honom. Henmark påpekar det faktum att hon inte vill nämna hunden vid namn i diskussionen han för 

om identitetstemat i novellsamlingen.
90

 Underförstått menar han att hon genom att avstå från att 

namnge hunden inte heller ger den en identitet, vilket alltså måste vara att förringa den till det 

yttersta.  

 Men King är en del av Olle, de är en och samma vilket vid flera tillfällen blir tydligt i novellen:  

 

Jag kan inte se hur de älskar varann, hur deras känsloliv är inflätade i varann, hur de förnimmer  samma 

glädje, samma besvikelse, samma frigörelse. Det är något abnormt i deras förhållande jag  inte står ut 

med.
91 

 

King är en del av Olle som hon helt enkelt inte står ut med, en känsla som frammanas och eskalerar 

genom novellen. Till sist kommer hon fram till att hon måste döda honom, döda den där delen hos 

Olle som är kvar i det förgångna och som hindrar och står i vägen för deras gemensamma framtid. 

Med detta sagt kan man alltså påstå att utvecklingen i novellen som leder till förklaringsögonblicket, 
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epifanin och slutligen de bådas död, också leder till en fysisk död. Kings faktiska död får 

representera den död hos Olle som är nödvändig för att de båda ska kunna vidareutvecklas 

tillsammans. I hela deras dittills gemensamma liv har hunden alltid funnits med i bilden och hans 

död innebär att deras framtid tillsammans kommer att se annorlunda ut. Detta återspeglar också 

utvecklingen som sker hos Astrid och Olle och hur deras uppfattningar och värderingar av varandra 

förändras när de möter döden som den bör förstås i en Ahlin-novell. 

 Det är natten efter att King har dött som Astrid vaknar tidigt på morgonen i tältet och epifanin 

bryter ut: 

 

Det är som att jag har legat och lyssnat hela natten. Utåt – på regnet, på Kings yl, på Olles gråt, på  bäcken 

som gled och gled genom den avsiktslösa, sovande naturen.  

Men jag har också lyssnat inåt. Det har skett något med mig i sömnen. Ty nu vet jag vad jag förut inte 

vetat. Det som var fördolt när jag somnade är nu uppenbart för mig, och jag känner en sakta förtärande 

smärta borra i mig. Jag vågar inte se på Olle. Jag vågar inte tänka på honom. Jag vet att han är förändrad. 

Jag känner det. Jag har fått visshet därom nu medan jag sovit, och det smärtar mig så obeskrivligt att jag 

blivit sjuk. 

Jag känner att jag förstört något. Inte King. Jag tänker inte längre på hunden. Jag har mördat en gosse, 

tänker jag, och plötsligt viskar jag det. 

– Jag har mördat en gosse. […] 

   Jag vet att Olle blivit en annan. Men jag vet också att det var gossen jag älskade, den smultronröde, som 

ingenting såg av de vuxnas manipulationer, som lekte, som dyrkade, som lät sig behandlas. […] 

Plötsligt reste jag mig Jag glider klumpigt ut min sovsäck och knäpper upp dörren, tar en filt med  mig 

och går ut. Jag vandrar ner mot stranden och filten har jag slagit om min kropp. Jag känner inte stickorna 

eller stenarna mot mina bara fötter. Jag känner endast att jag har mördat en gosse.[…] 

Regnet har snart trängt igenom mitt torra hår. Jag är våt ända in på svålen innan jag når stranden. Regnet 

rinner ner för halsen och längs efter kroppen innanför min pyjamas. Men jag fäster mig inte vid det. Jag 

tänker på gossen jag mördat och sätter mig ner på en sten och vet att jag passerat mitt livs höjdpunkt. Nu 

faller jag neråt. Mordet på gossen knuffade mig utför branterna.
92 

 

Återigen framställs hunden och Olle som en enhet, King är död men ändå hör Astrid hans yl i Olles 

gråt. Hon förstår också att hon har dödat den gosse hon älskade när hon dödade King, att det var det 

barnsliga lättsamma draget hos honom hon blev förälskad i. I och med att hon förstår det, att hon 

uppfattar att det var en del av honom hon älskade, utvecklas även hon. Att hon tog död på hunden, en 

del av Olle, ledde till att hon själv dog, knuffades utför branterna, och den större förståelsen leder till 

att hon kan älska honom för att han är just han. Hon kommer till insikt att de kanske har olika 

egenskaper, bra eller dåliga, men det är oviktigt så länge de älskar varandra och ser varandras värde i 

att bara vara människor.  

 Epifanin och den totala fokuseringen på det inre markeras av hennes mekaniska handlingar och 

rörelser och hennes oförmåga att kontrollera vad hon gör. Klumpigt tar hon sig ut från bädden och 
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tältet och inte bryr hon sig om att ta på sig kläder utan tar bara en filt och virar om sig. Hon känner 

heller inte stenar och stickor under fötterna, sådant som i en annan situation borde göra ont. Något 

mycket påtagligt i det här avsnittet är också allt rinnande vatten; tårar som rinner, regnet som letar 

sig in och till sist strömmar längs hennes bara kropp, och så bäcken som bara glider och glider. 

Kombinationen av dessa båda fenomen, fokuseringen på ett inre tillstånd och det rinnande vattnet 

leder till associationer om en slags inre rening där det gamla på djupet sköljs bort och det nya kan ta 

vid.  

 Citatet visar också att den här utvecklingen sker genom epifanin, genom en vändning åt det inre 

där sömnen, drömmarnas förutsättning, har lett till en förändring. Olle har förändrats, men också 

Astrid som plötsligt förstår att hon inte bara har dödat en hund, utan också en gosse. Att sömnen är 

ett viktigt redskap i novellen för att visa förändring och utveckling i förmåga att och uppfatta 

omvärlden framkommer inte bara här. I ett tidigare skede beklagar sig Astrid över Olles svårigheter 

att vakna på morgonen och att det tar så lång tid för honom att bli närvarande. Vi det här ögonblicket, 

när Astrid sitter på stenen nere vid vattnet, när hon är som djupast i sig själv, vaknar plötsligt Olle av 

sig själv. ”Jag vaknade! skriker han. Jag har aldrig erfarit nåt sånt här förr. Jag vaknade av oro för 

dig.”
93

 Från att sova, från att inte se har han nu vaknat och kan se Astrid med nya, klara ögon. Även 

Astrid påpekar inför Olle sin blindhet. ”Jag har varit en sömngångerska. Nu har jag vaknat”
94

 

utbrister hon strax efter hon har talat om för honom hur det ligger till med graviditeten. 

 Även i ”Semesterresa” finns det en kyss som påminner om den i ”Kommer hem och är snäll”, 

nämligen den som Olle ger Astrid när han har vaknat och rusat ner till henne på stranden: 

 

–  Astrid! 

Det var Olle. Han kommer störtande emot mig. Också han har slängt en filt om sin nakna kropp. Jag 

gömmer mitt ansikte i min filt och plötsligt kan jag gråta. Mitt ansikte känner värmen från min kropp. Jag 

gråter då han griper mig och rycker mig intill sig innanför filten som han öppnar.  

– Vad tar du dig till! skriker han och biter sig fast vid mina läppar.
95  

 

Även här skildras en ganska desperat omfamning och kyss som förenar makarna till ett. Filtarna de 

har virade omkring sig symboliserar hur de liksom går upp i varandra; från att ha en varsin förenas 

de nu under samma, nakna, precis som de människor de är.  

 Astrid har dödat King som representerar en del av Olle och som förstärker dualismen i relationen. 

När han däremot är död och de upptäcker varandras egenvärde genom epifanin kan Astrid berätta om 

barnet som är på väg. Barnet står i sin tur för fortsättningen, för deras förening till en helhet. Att de 
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nu är ett istället för två.  

 

2.3 ”Gåva gömd i ynkedom” 

”Gåva gömd i ynkedom” handlar om Hans och Greta Skog
96

 som har flyttat till staden men utan 

vidare framgång. Hans försöker försörja sig genom att utföra tillfälliga uppdrag på stan men oftast tar 

hans ångest och känsla av otillräcklighet över och han orkar inte anstränga sig alls för att få in pengar 

och förblir handlingsförlamad. Dagen som novellen skildrar är en sådan dag och han tillbringar den 

genom att strosa runt och gör mest ingenting. Hans dilemma ligger i att han inte vet hur han ska 

förklara för Greta att han inte har några pengar med sig hem. Ett par blåmärken på ett av hans ben 

ger honom en idé och inlindad och haltande kommer han hem och förklarar att han nästan bragts om 

livet då han varit på uppdrag under dagen, ett scenario som inte utspelar sig för första gången. Greta 

förstår givetvis att han ljuger, men pysslar ändå om honom och de förenas i slutet i kyssar och kärlek. 

 

2.3.1 Jämlikhet i vardagen 

Även den här novellen skildrar, kanske vid det här laget föga överraskande, ett utsnitt ur ett liv mitt i 

vardagen. Det är helt enkelt en vanlig vardagseftermiddag strax innan och strax efter Hans kommer 

hem ifrån stan. Detta ger följaktligen resultatet att även den här novellen står närmare den lyriska 

novelltraditionen än den klassiska. 

 Röjdalen betraktar novellen som en typ av fortsättning på ”Kommer hem och är snäll” där 

epifanimomentet och den första insikten om jämlikheten skildrades. ”Gåva gömd i ynkedom” menar 

hon visar ett äktenskap som bygger vidare på den här insikten. Hon betonar parallellerna mellan de 

båda, bland annat genom att påpeka att det just handlar om en återkommande vardagssituation, men 

också att han gör sig annorlunda när han kommer hem genom att låtsas att han är skadad.
97

 Och visst 

finns det även fler paralleller; det är i båda novellerna han som varit iväg för att på något vis göra 

nytta med omvänt resultat. Det är också hon som framställs som den rediga i hushållet, det är Tyra i 

”Kommer hem och är snäll” som är den präktiga kvinnan som kan hushålla och om inte Greta hade 

tänkt på att ta med sig parets djur till stan hade det minsann inte gått så bra för dem.  

 Liksom i de båda tidigare novellerna fokuserar även den här enbart på två personer, Hans och 

Greta. Förutom dem nämns deras barn i förbigående och även diverse anonyma personer nere på 
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stan. Således är novellen koncentrerad på dem och ögonblicket då de möts och Hans ljuger ihop vad 

han har varit med om under dagen.  

 Något som talar för att även den här novellen står närmare den lyriska novelltraditionen är dess 

mer fragmentariska karaktär. Novellen inleds med att Hans på pissoaren försöker komma på en 

historia som ursäktar det faktum att han inte har med sig några pengar hem. Därefter kommer en 

redogörelse för vad som faktiskt hänt under dagen, hur det har tagit emot för honom att göra något 

över huvud taget. Han går sedan hem till Greta där hans egna, påhittade bravader fungerar som ännu 

än tillbakablick och bidrar till det fragmentariska intrycket.  

 Det berättartekniska greppet som används är det objektiva men liksom i ”Kommer hem och är 

snäll” får man även här ta del av både Hans och Gretas inre tankar och känslor, dock mest av Hans.  

 

2.3.2 Struktur kring förklaringsögonblicket  

”Gåva gömd i ynkedom” har, till skillnad från de tidigare behandlade novellerna, inget 

epifanimoment i samma bemärkelse. Dock skulle man kunna påstå att det finns ett 

förklaringsögonblick där situationen ställs i ett nytt ljus som de hanterar och tar sig igenom 

gemensamt. De kliver ut ur krisen, som den här kvällen liksom flera andra uppstår, med stärkt kärlek 

till varandra. Det är också det här förklaringsögonblicket som novellen är strukturerad kring, precis 

som de tidigare är organiserade kring förklaringsögonblicken som också innehåller epifanier. 

 Händelsen eller problemet som är i fokus är hur Hans ska kunna förklara för Greta hur det 

kommer sig att han inte har några pengar med sig när han kommer hem och detta går han och 

funderar han på under dagen:  

 

Idag hade han smitit in på ett kafé och suttit gömd bakom en tidning i flera timmar. Han kunde inte 

återvända hem, ty Greta fick absolut ingenting veta om det där som tog emot. Han hade suttit i sin vrå 

timme efter timme, och hela tiden hade han grubblat på vad han skulle säga åt Greta, nu när han  inte kunde 

lägga fram pengarna på bordet.
98 

 

Han sitter stilla för att sedan strosa runt bland folk. Handlingsförlamningen går liksom hand i hand 

med ångesten som tilltar under dagens gång och mötet med Greta närmar sig. Inte gör han någon 

form av arbete under dagen, utan tänker istället ständigt på en historia som han skulle kunna ljuga 

ihop. ”Han sökte inom sig efter en historia, en historia om något dödligt hot. Tyvärr hade han väldigt 

svårt att hitta en. Han hade utnyttjat de flesta tänkbara.”
99

 Nu verkar detta vara väldigt svårt eftersom 
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situationen uppenbarligen har uppstått så många gånger förut att fantasin börjar tryta. Den är alltså 

snarare rutin än undantag. På det här viset kan man se att Hans förställer sig, precis som Sören, inför 

vad som komma skall; hela dagen går onekligen åt till detta!  Att berätta för Greta hur han egentligen 

känner är för honom en omöjlighet. 

 Strax innan han kommer hem upptäcker han de blåmärken på benen som ger honom inspiration 

till en historia. Omlindad och haltandes kommer han hem. Han lever sig in i situationen så mycket att 

han nästan själv tror på att han är illa skadad och tycker väldigt synd om sig själv. Även Hans njuter 

av, precis som Astrid i den föregående novellen, att bli ompysslad och omhändertagen:  

 

– Du är förstås inte tillräckligt försiktig, klagade Greta och strök hans kinder, och Hans kände hur ett        

underbart välbehag smög sig på honom, och det var som om livet belönade honom för att han blivit skapt 

så att det ibland tog emot.
100 

 

Han finner det underbart att bli omhändertagen av Greta och han känner sig uppspelt över att få 

berätta hur hemskt det hade varit att nästan bli bragd om livet, eller i alla fall få benet helt förstört. 

”Han slickade sig om läpparna och hade svårt att dölja hur lycklig han kände sig över att lögnerna 

strömmade fram så lätt”.
101

 Han njuter till fullo av att framställa sig som bättre av vad han egentlig är 

och när han väl sätter igång med sin historia finns det inget stopp. Han vill i historien visa sig som 

oumbärlig, som den som ställer upp och inte klagar fast han är svårt skadad. Han framställer sig inför 

Greta som allt annat än vad han egentligen är, hans berättelse är raka motsatsen till hur hans dag 

egentligen har sett ut. Han älskar att spela den här teatern och han har nästan svårt att dölja sin iver. 

Han står nu i rampljuset, glänser till fullo i en kortvarigt och flyktigt tillfälle av lycka. Den här 

lyckan är dock en följd av det att han skruvat upp sig så mycket att han blir blind för fallet som måste 

komma. 

 Greta blir till en början hänförd av berättelsen och hon lever sig in och känner med honom, trots 

att hon innerst inne vet att det är lögn. Det är som sagt inte första gången det händer. Ju mer han 

berättar desto mer dras även hon med av berättelsen. Även Röjdalen påpekar den här förändringen i 

hennes tänkande
102

 där hon först ”kände mera än hon tänkte”,
103

 sedan ”tänkte [hon] knappast 

någonting”
104

 för att till sist komma till en punkt då hon inte tänker någonting alls. Vid det här 

tillfället kan även Hans fortfarande känna sig lycklig i sin lögn och tro på den.  

 Det är när det som får en konsekvens för nuet inträffar, som situationen förändras; då han kommer 
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till en punkt i berättelsen som talar för att han faktiskt utförde jobbet, att han har pengar med sig 

hem. Här träder verkligheten in i bilden. Greta är ju hela tiden innerst inne medveten om att historien 

på påhittad, men när hon nu får en hint om att den är sann vaknar hon till och börjar istället tänka. 

Hasse fortsätter att beskriva sitt söndertrasade ben, men Greta har nu kommit på andra tankar: 

 

 –  Får jag se! ropade Greta och började kavla upp byxbenet. 

 –  Det är väl ingen brådska, skrek Hans som plötsligt kände hur lyckan liksom rann av honom. Nu hade 

han ingenting mer att säga. Nu kunde han inte längre tro på vad han sagt.
105 

 

När hon vill titta på såren och se hur det verkligen ligger till förstår Hans att lögnen kommer 

uppdagas eftersom han bara har två små blåmärken på benet. Här sker alltså en vändpunkt. Båda kan 

sägas ha vaggats in i en falsk verklighet eller något oäkta, ända till den punkt då verkligheten gör sig 

påmind och lögnen måste uppdagas. Hans som dessförinnan blivit lyckligare och lyckligare i sin 

lögn blir nu istället mindre och mindre och han skäms, ”hans röst hade nästan krupit under soffan 

han låg på”,
106

 precis som en skamsen hund. Greta som känt och känt börjar nu istället tänka tills 

”hennes känslor hade krupit i hop och blivit hårda som stenar.”
107

 De förändras alltså båda på olika 

sätt fram till att sanningen uppdagas, men möts ändå på samma punkt där de istället förändras åt 

motsätt håll. Det är också här allt ställs i ett förklarande ljus, när de uppenbarar sig för varandra. 

 De är olika som människor men faktum är att de är medvetna om, och accepterar det. Om man nu 

ser ”Gåva gömd i ynkedom” som en fortsättning på ”Kommer hem och är snäll” förstår man också 

att döden redan har inträffat och det är därför den här förståelsen för varandra finns. Hon vet att han 

ljuger och spelar med istället för att döma honom. Hon förstår nämligen att det är just det som han 

vill ha: 

 

Han ska aldrig, aldrig få veta det, tänkte hon. Han ska aldrig få veta att jag aldrig trott på hans historier. 

Hennes kärlek till honom värkte i henne. Hon kände hur den växte på ett hårt och smärtsamt sätt. Det var 

alltid så. Aldrig växte hennes kärlek fram så avgjort som då han visade sig så ynklig och värdelös.
108 

 

Hon vet vad han behöver och ger det till honom därför att hon älskar honom oavsett vilka lögner han 

hittar på. Hon älskar honom, inte för att han är på ett sådant sätt han vill framställa sig i den 

uppdiktade historien, utan för att han är han. Hon kan se bortom hans egenskaper, och även bortom 

det faktum att hon, genom hur hon beter sig, själv uppfattas som dum. Detta blir oviktigt för henne. 

Därför spinner hon till och med vidare på hans lögn, när hon påpekar andra liknande incidenter som 
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inträffat då han kommit hem och såren lyckats läka så bra. Därför nämner hon hans goda läkhull. 

 Hans förstår inte att Greta är fullt medveten om att han ljuger, och att hon spelar med honom. Han 

tror att hon har gått på lögnen: 

 

Gud vad dum hon är, tänkte han om Greta. Det får vara hur orimligt som helst, nog tror du det. Jag gifte 

mig med dig därför att du var så dum. Jag vågade inte gifta mig med någon annan, tänkte han och han 

kände smaken av sig själv, så skarpt och fränt att han hade spottat ut sig själv om han bara kunnat.
109 

 

Hans tycker att hon är enfaldig, men han skulle inte vilja ha en annan kvinna än henne. Han hatar sig 

själv för att han anser att hon är dum, och han plågar sig själv för att han tycker så. Men, som 

Röjdalen påpekar är det svagheterna hos varandra de älskar.
110

 Jag skulle dessutom vilja påstå att det 

är det mänskliga hos varandra de älskar. Svagheter är nämligen mänskligt och det är just detta som 

de har upptäckt. Det är också därför de finner varandra på samma nivå, trots deras olikheter och 

fasader, där de förstår och accepterar varandra för deras vara. Insikten om den här jämlikheten, 

delger de dock inte varandra utan det är en outsagt vetskap som de behåller för sig själva, men den 

förenar dem och stärker deras kärlek till varandra:  

 
Men han sa ingenting. Han bara pressade sina läppar emot hennes. Kärleken till henne flöt upp inom 

honom, stor och rik, uttrycksfull och handlingskraftig som aldrig annars. Greta njöt av hans kyssar. Hon 

kände sig utkorad. Känslan och tanken stod sträckta på tå inom henne. Åh, hon förstod så väl, att den 

kärlek han väckte till liv inom henne var en gåva som han funnit gömt i sin ynkedom.
111 

 

Återigen får en kyss symbolisera deras gemensamma förening, att de tillsammans är en helhet. Den 

är intensiv, men inte lika häftig som de föregående. Att det går lugnare till skulle kunna bero på att 

inget epifanimoment uppstått vid det här tillfället, detta är istället en del av en vardag där liknande 

händelser har blivit rutin. De har redan långt tidigare genom en död kommit till insikt om att de 

älskar varandra trots deras brister. Hans vet det, men han säger inget till henne. Även hon vet att hans 

ynkedom är en del av vad hon älskar. De säger inget till varandra för det behövs inte. Och kanske 

skulle det inte ens gå att uttrycka den här kärleken i ord; istället får kyssen representera den genuina 

kärleken baserad på uppfattningen att människan är värd att älska, enbart av den anledningen att hon 

är just människa. 
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3. Sammanfattande slutdiskussion 

Det jag har velat visa i den här uppsatsen är hur dessa tre noveller förhåller sig till novellen som 

genre med fokus på koncentration och klassisk/lyrisk novelltradition. Analyserna har fördjupats med 

hjälp av begreppen förklaringsögonblick, jämlikhet och döden -alla tre med en unik betydelse i det 

ahlinska sammanhanget.  

 Gemensamt för de tre novellerna är att de skildrar ett utsnitt ur ett liv i något sånär vardagliga 

situationer ur den svenska arbetarklassen där relationen mellan gifta par är i fokus. Under hur lång 

tid skildringarna är förlagda varierar från några timmar till några dagar, men det är hela tiden bara ett 

fåtal personer som fokuseras. Koncentrationen till dessa livsutsnitt sker till exempel med symbolik 

av lite olika slag. Intressant är att dessa människor genomgående är ganska misslyckade. Antingen är 

de försupna, avundsjuka eller kan helt enkelt bara inte förmå sig att tala sanning.  

 Novellerna ligger i sin helhet närmare den lyriska traditionen. Detta talar bland annat de 

vardagliga situationerna och det ofta fragmentariska uttrycket för. ”Semesterresa” är den novell som 

har en subjektiv berättarhållning med en inre-jag-monolog, de övriga har en objektiv. Detta 

understryker blandningen av de lyriska respektive klassiska novelltraditionen, något som 

exemplifieras inom de olika novellerna på olika sätt. Till exempel är förklaringsögonblicken, med 

eller utan epifani, en organiserande princip; men den skiljer sig från den klassiska. Det är tanken om 

människans egenvärde, enbart grundat på existensen i sig, som här ligger till grund för novellerna, 

snarare än något politiskt, socialt eller mänskligt; eller underförstått något traditionellt moraliskt.  

 I alla novellerna förställer sig makarna för varandra före, och fram till, föklaringsögonblicket, och 

det är ofta den som är ”trasigast” eller mest misslyckad som man får ta mer del av, i större eller 

mindre mån. Det här skulle kunna förstås som att karaktärerna är spelbrickor placerade i ett 

sammanhang där uppskruvningens schema gäller, att novellerna är skapade för att visa deras 

helheter. Till sist ställs situationen i ett förklarande ljus där, i de fall då epifani uppstår, karaktärerna 

genomgår en slags död. Döden förändrar deras syn på varandra och en insikt om en ny syn på 

mänskligt värde uppstår, de förstår att jämlikheten finns i existensen. Detta kommer ur epifanin, som 

är en total vändning åt det inre, och den lyriska novelltraditionen gör sig återigen påmind. Upp ur 

krissituationen kliver makarna som en helhet, som i samtliga noveller får representeras av en 

intensiv, nästan desperat kyss.  

Det vackra i novellerna har just att göra med hur de skildrar dessa människor på botten av sig 

själva, och hur de trots alla fula, ouppskattade egenskaper ändå har ett beständigt, självklart 

egenvärde som människor i sin existentiella form. 
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