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Inledning

Erlend Loe är en av Norges mest kända nu levande författare. Alla hans romaner förutom den allra 

senaste, Vareopptelling (2013), finns översatta till svenska, men det är naturligtvis i Norge han är 

mest läst. Hans stora litterära genombrott kom med Naiv.Super. (1996) som har kallats 

generationsroman.1 Om denna skriver den norske litteraturprofessorn Erik Vassenden följande: 

”Den er tvers igjennom kanonisert; alle som skall undervise eller undervises i norsk litteratur på noe 

nivå over ungdomstrinnet tvinges til å lese den.”2 Vassenden är inte själv någon stor beundrare av 

Loe, men han erkänner hans framgång. Loe har varit produktiv och har sedan debuten förutom sina 

nio romaner dessutom publicerat 19 barn- och bilderböcker. Loes böcker är ofta komiska, med 

karaktärer som inte sällan försätter sig i absurda situationer. Samtidigt genomsyras de av ett  

underliggande allvar och befolkas ofta av karaktärer som inte trivs i den värld de lever i och som 

försöker förändra sin livssituation även om resultatet inte alltid blir så lyckat. Flera av romanerna 

ruvar alltså på någon form av kritik gentemot samhället och samtiden, och författaren förmedlar att  

det är något som inte står rätt till med det samhälle vi har skapat. Loe har genom åren beskrivits  

som djupt samhällsengagerad, men också som nostalgisk, bakåtsträvande och ytlig. Ämnet för den 

här uppsatsen är romanen Doppler (2004), men även ytterligare ett par av författarens texter 

kommer att användas för att tydliggöra vissa återkommande tendenser i Erlend Loes författarskap. 

Loe är som sagt en högst aktuell författare som publicerade en ny roman senast i år, varför det 

känns extra intressant att fördjupa sig i detta författarskap. Att studera Loe är att studera vår samtid.

Syfte och frågeställningar

I Doppler, liksom i flera av Loes romaner, är huvudkaraktären och berättarjaget en man som av 

olika anledningar inte trivs med det liv han lever och som bestämmer sig för att genom en radikal  

förändring försöka komma till rätta med detta. Känslan av att inte finna sin plats i tillvaron kan 

naturligtvis bero på en mängd faktorer, och ett genomgående tema i Loes författarskap är frågan om 

vad det innebär att vara man i vårt moderna samhälle och en manlighet i förändring. Syftet med den 

här uppsatsen är att utifrån Erlend Loes roman Doppler undersöka vad det är som gör att 

huvudkaraktären vantrivs med sitt liv och på vilket sätt en mansroll i förändring eventuellt bidrar till  

detta. Vilken kritik riktas mot det moderna samhället? På vilket sätt påverkar en mansroll i  

förändring huvudkaraktären? I Doppler lämnar huvudkaraktären sitt vanliga liv i staden och flyttar 

1 http://www.ne.se/erlend-loe
2 Vassenden 2004, s. 72.
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ut i och tillbringar större delen av tiden i skogen, varför jag också kommer att intressera mig för 

vilken roll naturen spelar. Vilken funktion fyller skogen i förhållande till manlighet och 

civilisationskritik i romanen?

Metod och teori

Att en person inte trivs med sitt liv har sällan endast en orsak, och en författare som vill 

kommentera sin samtid vänder sällan blicken endast mot ett håll. Därför har jag valt att närma mig  

den här texten utifrån ett brett angreppsätt då jag har kartlagt dess kritiska tendenser och vilka 

faktorer som bidrar till huvudkaraktärens missnöje. Även om vissa teman kräver och har givits mer 

plats än andra har jag, för att ge en så mångfacetterad bild som möjligt av den världsbild som 

författaren målar upp, försökt att inte blunda för vissa sidospår, även om de inte hör till mitt 

huvudsakliga fokus. Uppsatsens disposition är enkel: jag behandlar ett tema i taget för att slutligen 

förena de olika tendenser som går att skönja under den sammanfattande diskussionen. Under 

rubriken ”Undersökning” delas alltså uppsatsen upp i underrubriker utifrån tema.

I samband med min läsning kommer jag att använda mig av viss mansforskning för att 

utifrån den visa hur bilden av mannen har förändrats över tid och vilken betydelse detta kan ha för 

förståelsen av karaktärerna, och i förlängningen av romanerna. Relationen mellan söner och 

fadersgestalter är central, och även här kommer mansforskningen till pass, och mer specifikt studier 

av en mans- och papparoll i förändring.

I Doppler spelar motsättningen mellan natur och kultur, mellan natur och civilisation, en 

central roll. För att förklara huvudkaraktärens relation till naturen, och hur det kan kopplas till  

diskussionen om manlighet och det moderna samhället använder jag mig av vissa begrepp från 

ekokritiken och även från ekofeminismen.

Denna uppsats är som sagt en monografisk studie av en av Erlend Loes romaner. Trots detta 

måste man se romanen i dess externa kontext, vilken utgörs av Loes samlade författarskap, varför 

det inte går att blunda för, och man bör inte heller göra det, att vissa teman är så centrala i  

författarskapet att de återkommer gång på gång, i roman efter roman. Ett sådant centralt drag är  

diskussionen om det manliga och huvudkaraktärens sökande efter en manlig identitet. Den här 

uppsatsen syftar inte till att vara en komparativ studie, men för att visa på hur centrala dessa ämnen 

är hos Loe kommer jag att lyfta in vissa exempel från två andra av författarens romaner, nämligen 

Naiv.Super. (1996) och L (1999), och tillåta mig att i dessa fall anlägga ett visst komparativt 

perspektiv för att fördjupa diskussionen och tydliggöra att det rör sig om centrala teman i 
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författarskapet. På grund av att vissa teman går igen i de olika romanerna kommer jag också att 

använda mig av vissa artiklar som har skrivits om Erlend Loes författarskap även om de inte alltid 

handlar specifikt om Doppler.

Tidigare forskning

Då det i Erlend Loes fall rör sig om ett relativt ungt författarskap finns det än så länge inga 

omfattande texter skrivna om honom eller hans författarskap. En del finns dock skrivet, och då rör 

det sig oftast om artiklar i de litterära tidskrifterna. Den roman som har ägnats mest intresse är av 

naturliga skäl Naiv.Super.. Det var Loes genombrottsroman, och det har hunnit gå ett antal år sedan 

den kom ut. Det har skrivits mindre om Doppler specifikt, men då flera teman som sagt återkommer 

i de olika böckerna kan det vara av intresse att lyssna till det som sägs om Loes författarskap också 

från röster som inte talar just om Doppler. En av dem som har ägnat Loe mycket uppmärksamhet är 

Hadle Oftedal Andersen, litteraturkritiker och universitetslektor i norska, som i sin artikel ”Loe” 

utifrån Naiv.Super. och L slår fast att Loe har etablerat sig som ”den store fortolkaren av dagens 

norske tenåringar og senåringar”.3 Han tar också fasta på idealiserandet av det förflutna som han 

tycker sig se hos Loe, liksom de eskapistiska inslagen, det vill säga den tydliga önskan om att 

komma bort som finns i böckerna. ”Vekk frå universitetet og vekk frå Noreg. Kansje til og med 

vekk fra kvinner”.4 I sin artikel ”Den reflekterende overflaten: Erlend Loes Doppler (2004) og 

Volvo lastvagnar (2005)” vänder sig Ellen Rees mot uppfattningen att Loes böcker skulle vara 

ytliga och naiva som bland andra Eirik Vassenden har framfört. Hon menar istället att Loes 

författarskap tvärtom är starkt samhällsengagerat och argumenterar i sin artikel för detta. Hon ger 

också en förklaring till varför det kan vara svårt att rätt tolka Loes samhällskritik, nämligen på 

grund av det hon kallar ”skriftens polyfoni”, det vill säga att texten för fram ett stort antal röster och 

åsikter och att det inte alltid är självklart vilken åsikt som är författarens egen. 5 I ”Skrumpselvet. 

Retretter” studerar Finn Skårderud Naiv.Super. och menar bland annat att en anledning till 

huvudpersonens livskris är att han saknar det faderliga och att det finns vad han kallar ett maskulint 

hål i kulturen. I ”Dannelseprosjekt i to generasjoner” gör Elise Seip Tønnessen en jämförande 

läsning av Dag Solstad och Erlend Loe, och slår utifrån Loes Naiv.Super. och L fast att ”dette er 

mannens prosjekt for å komme till rette med seg selv, sin rolle og sitt forhold til omgivelsene”, och 

att det handlar om män på flykt från något.6 I ”Lediggang er roten. Om 1990-tallets tidsånd med 

3 Andersen 2000, s. 30.
4 Andersen 2000, s. 39.
5 Rees 2009, s. 262.
6 Tønnessen 2001, s. 136.
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utgangspunkt i Tatt av kvinnen av Erlend Loe” studerar Erik Skjeveland Loes debutroman i relation 

till det norska samhället såsom det såg ut under 1990-talet då boken skrevs. Doppler skrevs ju på 

2000-talet, men texten är ändå av intresse då den känsla som enligt Skjeveland rådde i Norge under 

1990-talet också går att känna igen i Doppler.

I diskussionen om manlighet och hur synen på maskulinitet har förändrats över tid har jag 

tagit avstamp i Marcus Herz och Thomas Johanssons bok Maskuliniteter – kritik, tendenser, trender. 

I detta översiktsverk ger författarna en överblick av ett relativt ungt forskningfält och är en 

oumbärlig källa för den som vill orientera sig i den moderna mansforskningen. För att koppla 

samman mansforskningen med den litterära forskningen har också Ronny Ambjörnssons 

Mansmyter varit användbar, och då särskilt avsnittet om gestalten Robinson Crusoe där Ambjörnson 

diskuterar relationen mellan man och natur, vilket är av intresse i samband med läsningen av 

Doppler. Inom mansforskningen har man även intresserat sig för relationen mellan fäder och deras 

söner, ett ämne som har behandlats i ”Pappor och deras pappor”, Thomas Johanssons bidrag till 

antologin Rädd att falla. Studier i manlighet. En norsk forskare som har intresserat sig för detta är 

Jørgen Lorentzen, som i Fra farskapets historie i Norge 1850–2012 söker kartlägga hur fadersrollen 

över tid har förändrats i vårt grannland. Detta är naturligtvis av stort intresse för denna studie, då 

relationen mellan far och son är central i Doppler, som dessutom utspelas i Norge.

I ”Environmentalism and ecocriticism” introducerar Richard Kerridge läsaren till det  

ekokritiska forskningsfältet. Det är en översikt som inte diskuterar några specifika fall på djupet,  

men den definierar vissa centrala begrepp såsom antropocentrism och ekocentrism och diskuterar 

vad vi egentligen menar då vi talar om ”natur”. I ”Det ekologiska samvetet i D.H. Lawrences 

författarskap” gör Anne Odenbring en ekokritisk läsning av den brittiske författarens verk. Om 

Lawrence är av mindre intresse för den här uppsatsen är Odenbrings redogörelse för den ekologiska 

filosofin desto större och framförallt ett av begreppen hon använder sig av, the ecological  

conscience, är av intresse vid läsningen av Loe. För att undersöka huvudkaraktären i Doppler i 

egenskap av man i förhållande till naturen har jag också vänt mig till den gren av ekokritiken som 

benämns ekofeminism. Rosemary Radford Ruether menar i ”Ecofeminism. Symbolic and Social 

Connections of the Oppression of Women and the Domination of Nature” att uppfattningen att 

kvinnlighet är kopplat till naturlighet har tusenåriga rötter och att detta hänger samman med att  

kulturen har reserverats för männen, vilket förklarar mäns generella makt i samhället. Även Kate 

Soper gör oss, i ”Naturalized Woman and Feminized Nature”, uppmärksamma på denna koppling 

och slår dessutom fast att naturen alltid har utgjort en komplicerad plats då den kan representera 

något såväl tryggt och omhändertagande som något vilt och farligt som bör kuvas. Detta kan vara 

intressant att tänka på då man i Doppler studerar huvudkaraktärens inställning till skogen och hans 
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argument för att fly staden.

Undersökning

Ut i naturen

En dag när Andreas Doppler cyklar genom skogen faller han av cykeln. Han skadar höften och får 

cykeln i pannan och blir liggande i ljungen. Han blir liggande i flera timmar och upplever för första 

gången på flera år ett totalt lugn. Han blir sjukskriven ett par veckor, och en dag packar han sin 

ryggsäck, lämnar en lapp på köksbordet och flyttar ut i skogen. Detta får vi veta via tillbakablickar,  

och vid bokens början har Doppler redan bott i sitt tält i sex månader. 

Vad är det då som gör att huvudkaraktären känner sig manad att lämna hem och familj för ett  

liv i skogen? När han ligger där skadad i skogen är det första gången på flera månader som han inte 

oroar sig över vilket kakel som skulle passa bäst i det nyrenoverade badrummet. Borta är 

melodierna från barnens tv-program och likaså alla känslor, tankar, plikter och planer. ”Sangene 

hadde stilnet. Og alle tankene rundt baderommet hadde også, på mirakuløst vis, tatt kvelden” (s. 

26). I sin bok Maskuliniteter. Kritik, tendenser, trender skriver Marcus Herz och Thomas Johansson 

i kapitlet ”Familj, arbete och identitet” om attityder och familjeliv i förändring. Under rubriken ”Det  

nya faderskapet” diskuterar de ett antal trender och tendenser som de tycker sig skönja i det samtida 

familjelivet. En av dessa tendenser är vad de kallar ”estetiseringen av hem och vardagsliv”. 7 

Hemmet laddas ofta positivt och det har på senare år fått en mycket central betydelse i människors 
identitetsprojekt (Aarseth 2008). Detta tar sig bland annat uttryck i en vurm för inredning, snickeriarbete,  
trädgårdsarbete och matlagning. […] Hemmet, och därmed också familjelivet, har blivit en viktig del i 
skapandet av en flexibel, rörlig och estetiskt orienterad livsstil och identitet.8

Huvudpersonen i Doppler kommer från ett sådant så kallat positivt laddat hem, där de renoverar och 

inreder för fullt. Det är kring detta hem som hans identitet är skapad och det är från detta hem han 

flyr då han bestämmer sig för att flytta ut i skogen, och lämna hus och familj bakom sig. 

Doppler, av alle mennesker, må de ha tenkt. Med god jobb og nydelig familie og stort hus under smakfull 
oppussing, og hva skal jeg si til dem som spør? har min kone flere ganger sagt med fortvilelse i stemmen. 
Si hva du vil, har jeg sagt (s. 34).

7 Herz & Johansson 2011, s. 92.
8 Herz & Johansson 2011, s. 92–93 
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Herz och Johannson skriver vidare att hemmet visserligen kan representera en trygg oas där man 

kan hämta kraft och energi och att denna positiva laddning av hem och vardagsliv leder till att  

familjen får en stärkt position. Samtidigt får detta som konsekvens att denna enhet, den egna 

familjen, står alltmer avgränsad gentemot omgivningen, och stänger inne individerna från världen 

runtomkring. Doppler har uppenbarligen inte lyckats hitta den kraft och energi som han behöver i 

sitt hem, och kanske är det så att just kärnfamiljens slutenhet snarare har verkat kvävande än 

upplivande på huvudkaraktären.

Det centrala i Dopplers projekt, vilket han också själv ofta framhåller, är att han har lämnat 

samhället, civilisationen, rent fysiskt. Han har flyttat från villakvarteret och bosatt sig i ett tält i  

skogen. Trots detta rör det sig inte om någon alltför lång flytt rent geografiskt. ”Egentlig bor jeg 

bare noen hundre meter inn i skogen, men det er aldri noen som kommer forbi (s. 37). Han hade 

kunnat flytta längre, ut i den verkliga vildmarken, men istället bosätter han sig mer eller mindre i  

skogsbrynet, inom promenadavstånd från såväl ICA-butik som sonens dagis. Det är inte avståndet 

utan uppbrottet som är det viktiga, det vill säga känslan av att ha genomfört en förändring. Trots 

denna, rent geografiskt sett, korta flytt är den inte obetydlig. Det är vart han flyttar och inte hur 

långt, som är betydelsefullt. Han flyttar nämligen inte till en annan del av staden, utan ut i skogen.  

Det är till skogen Doppler sätter sitt hopp om ett bättre liv, och det är där han tillbringar större delen 

av romanen, varför det kan vara värt att blicka mot det ekokritiska forskningsfältet för att bättre 

förstå vilken funktion naturen fyller i Doppler eftersom det är framförallt där man har kommit att 

intressera sig för relationen mellan människa och natur i litteraturen. Vad innebär då en ekokritisk 

läsning av en text? Anne Odenbring besvarar i sin artikel ”Det ekologiska samvetet i D.H. 

Lawrences författarskap” frågan på följande sätt: ”För de flesta ekokritiker ligger intresset för 

texten i hur den behandlar förhållandet mellan människan och naturen.”9 Hon redogör vidare för två 

av den moderna ekologiska filosofins mest grundläggande idéer. För det första talar man om holism, 

idén om att livet på jorden bör ses som en helhet där varje mindre del har betydelse för det stora 

hela. Doppler drömmer om att bli en liten del av detta hela och vill komma bort från el, kommunala  

avgifter och andra av samhället påtvingade attribut, och istället leva av skogen. ”Og når jeg er borte,  

skal skogen få leve av meg. Det er kontrakten” (s. 72). Att vara en del av människornas värld duger 

inte, och genom att söka en mer ursprunglig tillvaro i skogen vill han ingå i ett större sammanhang. 

Att hans projekt genomförs något halvhjärtat förstår vi genom hans korta flytt och genom det 

faktum att han håller fast vid många av sina forna vanor, men viljan finns där. Loe visar genom 

denna ambivalens på hur det finns mänskliga behov som en modern livsstil inte kan tillfredsställa,  

men att det samtidigt inte är så lätt att komma till rätta med denna otillfredsställelse som att bara  

9 Odenbring 2007, s. 3.
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packa sin väska och bli lycklig. Vår moderna livssituation är ofta mycket mer komplex än så.

Den andra idén Odenbring presenterar handlar om att ta avstånd från det antropocentriska, 

människocentrerade, synsätt som i stor utsträckning har präglat människans syn på sin plats på 

jorden. Antropocentrism är ett återkommande begrepp inom ekokritiken, och Richard Kerridge 

definierar i ”Environmentalism and ecocriticism” begreppet på följande vis: 

Anthropocentrism is the placing of humanity at the center of everything, so that other forms of life will be 
regarded only as resources to be consumed by human beings.10

Mot antropocentrism ställer han dess motsats, ekocentrismen. För att en roman ska kunna beskrivas 

som icke-antropocentrisk bör till exempel landskapen inte endast fungera som en symbol eller 

utgöra en bakgrund till de mänskliga karaktärernas förehavanden. Kerridge presenterar ett antal 

kriterier som bör uppfyllas för att ett verk ska kunna sägas ha lämnat det antropocentriska synsättet 

till förmån för ett mer ekocentriskt. Det första lyder:

The non-human environment is present not merely as a framing device but as a presence that begins to 
suggest that human history is implicated in natural history.11

Även om karaktären Doppler försöker komma bort ifrån sina medmänniskor i största möjliga mån 

och stundtals talar om skogen som om den vore en individ så kan man inte kalla romanen för 

ekocentrisk i den bemärkelsen. Den är snarare tydligt antropocentrisk eftersom det är människornas 

relationer och framförallt Dopplers egna tankar som utgör romanens kärna. Naturen fyller en 

symbolisk funktion, men framförallt utgör den kulissen till karaktärernas liv och samliv. Med detta 

sagt kan man ändå hävda att Loe genom sin roman försöker återuppväcka naturen i våra 

medvetanden och visa på behovet som kan finnas för den hos den moderna människan. Loe är inte 

naturfientlig, men han är snarare en människovän än en naturvän.

Att det finns en skillnad mellan det naturliga och det civiliserade står klart för Doppler och 

är det som gör att det finns en nytta med att flytta ut i skogen. Att det går att dra en skiljelinje  

mellan natur och kultur, mellan det vilda och det mänskliga, är inget nytt utan tvärtom en gammal  

mänsklig uppfattning. Kerridge skriver: 

The separation of humanity from nature has a long history. […] An important part of ecocriticism's 
philosophical and historical work has been the analysis of this tradition of man/nature dualism. […] The 
opposite of dualism is monism, the belief that the world and its creatures should be seen as one substance, 
one organic body.12

10 Kerridge 2006, s. 537.
11 Kerridge 2006, s. 537.
12 Kerridge 2006, s. 539.
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När Doppler bestämmer sig för att lämna människornas värld och flytta ut i naturen är det tydligt att  

han lämnar det ena till förmån för det andra, vilket återspeglar den dualistiska syn på världen som 

ekokritikerna vill göra oss uppmärksamma på. Men vad menar man egentligen när man talar om ett  

så grundläggande begrepp som natur? Om man tänker på världen utifrån begrepp som monism och 

holism, som Kerridge och Odenbring talar om, är det naturligtvis omöjligt att kalla vissa platser på 

jorden mer naturliga än andra. Men utifrån den dualistiska världsbild de flesta av oss lever med 

försöker sig Kerridge på en definition: 

In its most familiar meaning, nature is what the earth is and does without human intervention. […] The 
natural is the opposite of the artificial. Natural wilderness is land that has never been altered by human 
activity.13

Huvudkaraktären i Doppler har som redan nämnts inte flyttat till en orörd vildmark, men utifrån den 

dualistiska världsbilden att det går en skarp skiljelinje mellan natur och kultur räcker det att han har  

lämnat staden för att per automatik hamna i naturen. 

Huvudkaraktären har genomfört en radikal förändring av sitt liv eftersom han inte trivs i det 

sammanhang han lever. Det är inte nödvändigtvis ekologiska skäl som får honom att vilja bosätta 

sig i skogen, men det är något med det moderna livets masskonsumtion som driver honom iväg. När 

han försöker byta älgkött mot mjölk i den lokala ICA-affären använder han sig av miljöargument 

för att övertyga den mycket skeptiska butiksinnehavaren: 

For slik som nå kan det ikke fortsette. Det går ikke. Du kan åpne omtrent hvilken avis eller tidsskrift som 
helst og du vil se at det nå for tiden er få oppegående mennesker som tviler på at vi må forandre vårt  
forbruksmønster hvis vi skal klare å holde det gående i mer enn noen tiår til (s. 20).

Anne Odenbring hänvisar till den amerikanske filosofen Aldo Leopold som myntade begreppet the 

ecological conscience, det ekologiska medvetandet eller samvetet, och skriver: 

Varje individ måste själv ta ansvar för miljön genom aktiva ställningstaganden. Även små förändringar av 
hur man behandlar sin närmiljö och sina medindivider kan få betydelse för kommande generationer.14

Att Doppler har en vilja att leva i harmoni med naturen och inte belasta den mer än nödvändigt 

märks redan i boken inledning. Det nyss nämnda älgköttet har han skaffat genom att själv ha lyckats 

döda en älg, och han har på så vis lyckats skaffat föda för en tid framöver. Trots detta känner han sig 

illa till mods: 

13 Kerridge 2006, s. 538.
14 Odenbring 2007, s. 6.
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Jeg kjente et stikk av noe ubehagelig og fremmedartet. Selv om jeg har bodd her ute en tid, er det første 
gang jeg dreper, og nå hadde jeg drept et svært dyr, det største i Norge, kanskje, og stikk i strid med min 
gode vilje hadde jeg beskattet naturen på en brutal måte og sannsynligvis tatt mer ut fra den enn jeg var i  
stand til å gi tilbake, i hvert fall på kort sikt, og det likte jeg dårlig. Det skal jo helst være en slags balanse 
i sakene (s. 10).

Att lyckas skaffa sin egen mat är en stor framgång i hans försök att frigöra sig från konsumismen, 

men samtidigt ger sig det ekologiska samvetet till känna då han oroar sig för att ha tagit mer än han 

har rätt till. Doppler uttrycker en önskan om att vara en del av naturens helhet, även om han inte till  

fullo lyckas fullfölja det projektet. Trots detta har han ändå förstått att människan inte kan stå över  

den värld hon lever i.

På samma tema skriver Rosemary Radford Ruether i sin artikel ”Ecofeminism”:

We need to discover our actual reality as latecomers to the planet. The world of nature, plants and animals 
existed billions of years before we came on the scene. Nature does not need us to rule over it, but runs 
itself very well, even better, without humans. We are the parasites on the food chain of life, consuming 
more and more, and putting too little back to restore and maintain the life system that supports us.15

Dessa rader skulle säkert berättarjaget i Doppler vara villig att skriva under på, åtminstone i teorin. 

Radford Ruether representerar den gren av ekokritiken som brukar gå under namnet ekofeminism. 

Ekofeminismen menar att människan, och då framförallt mannen, genom historien har satt sig över 

naturen. Enligt ekofeminismen finns det också ett samband mellan människans (mannens) vilja att  

dominera naturen och mannens förtryck av kvinnan. Utifrån ett dualistiskt synsätt kan världen som 

vi har sett delas upp i natur och kultur. Detta motsatspar har i sin tur könskodats där naturen har 

kopplats till det kvinnliga och kulturen till det manliga. Kate Soper skriver i ”Naturalized Woman 

and Feminized Nature”:

The association of femininity with naturality represents a more specific instance of the mind–body 
dualism brought to conceptions of nature, since it goes together with the assumption that the female, in 
virtue of her role in reproduction, is a more corporeal being than the male. If we ask, that is, what accounts  
for this coding of nature as feminine […] then the answer, it would seem, lies in the double association of 
women with reproductive activities and of these in turn with nature.16

Kvinnan har alltså av tradition setts som stående närmare naturen i och med sin roll som 

barnaföderska. Men det är inte bara kvinnan som har setts som naturlig, menar Soper, utan naturen 

har också setts som kvinnlig. Naturen har liknats vid såväl en moderlig kraft, ”the womb of all 

human production”, som vid en plats för sexuell lockelse och förförelse.17 Slutsatsen av ett sådant 

15 Reuther 1993, s. 21. 
16 Soper 2000, s. 139.
17 Soper 2000, s. 141.
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resonemang blir enligt Soper att naturen är en komplicerad miljö som framkallar motstridiga 

känslor då den betraktas med en heterosexuellt manlig blick. Hon skriver:

Many have remarked on the analogies between the domination of nature and the oppression of women. 
Fewer have noted the equivocation in the mother-virgin-lover imagery, which is surely expressive of the 
conflicting feelings that the 'real' nature has induced in 'men'. If Nature is, after all, both mother and maid,  
this surely reflects a genuine tension between the impulse to dominate and the impulse to be nurtured.18

Erlend Loes huvudkaraktär i Doppler är inte den första mannen i litteraturhistorien att bosätta sig i 

”vildmarken” för att där bygga upp en ny tillvaro. Den som ligger närmast till hands är kanske 

Robinson Crusoe i Daniel Defoes roman The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson  

Crusoe från 1719. Utan att hårdra jämförelsen är det svårt att inte erkänna de likheter som finns och 

det är tydligt att Doppler ingår i en litterär tradition av män som lämnar civilisationens trygga vrå 

för att istället bosätta sig i naturen. Även Loes landsman och äldre kollega, Knut Hamsun, 

utforskade möjligheten till ett mer ursprungligt leverne i romanen Markens Grøde (1917). Om 

Hamsuns roman kan man läsa:

Mot bakgrund av berättelsens mäktiga naturskildringar blir det nyröjda jordbruket en symbol för det 
ursprungliga paradiset, hotat av industrialiseringen, och för människans kamp för överlevnad och 
självständighet.19 

Loe befinner sig alltså i gott sällskap då han väljer att låta sin huvudkaraktär söka sig bort från sitt  

moderna liv och istället eftersträva en mer ursprunglig livsstil, och det är ingen överdrift att hävda 

att han följer, inte bara en litterär tradition, utan en manlig litterär tradition. I boken Mansmyter  

skriver Ronny Ambjörnsson om några av våra mest välkända manliga litterära gestalter, däribland 

Robinson Crusoe och hans kamp för överlevnad på ”sin” ö:

Naturen ter sig av lätt insedda skäl till en utmaning. För att överleva måste Robinson tämja den. Han 
hugger, rensar, gräver. Och naturen förvandlas så långsamt, genom en rad i hemlandet inlärda knep, till  
kultur.20

Hos Defoe handlar huvudkaraktärens vistelse i naturen om att tämja den och att omforma natur till  

kultur. Hos Loe förhåller det sig annorlunda då Doppler, även om också han försöker överleva bäst 

han kan i skogen, snarare vill gå i motsatt riktning och lämna så mycket som möjligt av 

civilisationens attribut bakom sig till förmån för naturen. Mot slutet av romanen konstaterar  

Doppler: 

18 Soper 2000, s. 142.
19 http://www.ne.se/markens-gröda
20 Ambjörnsson 2010, s. 129–130 
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Jeg har forandret meg. Jeg har snart vært i skogen i et helt år og jeg er ikke lenger den samme som jeg var.  
Når forandringen inntraff, er ikke greit å si. Den har sikkert kommet gradvis som forandringer flest, men 
at noe har skjedd er hevet over all tvil. Skogen gir og tar. Og den former dem som oppsøker den i sitt 
bilde. Jeg er i ferd med å bli skog selv. Skogen, det er meg, tenker jeg [...] (s. 141).

Skogen ger och skogen tar, en allusion på Bibelns Job som sa: ”Naken kom jag ur min moders liv, 

naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn”.21 Job prövades hårt av 

Gud, men i Doppler är det väl snarare det moderna samhället som plågar huvudkaraktären. Skogen, 

det är jag, säger Doppler. Robinson och Doppler har alltså, trots de likheter som har redogjorts för, 

olika inställning till naturen som omger dem. Apropå det faktum att Robinson Crusoe tillbringar 28 

år på sin ö utan kvinnligt umgänge skriver Ambjörnsson följande: 

Det är som om ön i all sin frodiga växtlighet har blivit hans kvinna, en fruktsamhet att behärska, och man 
påminns om att naturen i den baconska traditionen beskrevs just som en kvinna.22 

Robinson Crusoe stämmer alltså väl överens med den ekofeministiska analysen av relationen 

mellan man, kvinna och natur som redogjorts för ovan. Mannen tämjer naturen, som är kvinnan. 

Hur är det då med Doppler? På ett sätt följer huvudkaraktären i sin föregångares fotspår. Men här 

finns inte samma behov av och vilja att dominera och man kan konstatera att Loe använder sig av 

ett traditionellt motiv, men på ett nytt sätt. Utifrån en ekofeministiskt synvinkel är Robinson 

Crusoes försök att tämja och civilisera naturen ett uttryck för den patriarkala ordning som också tar 

sig uttryck i mäns makt över kvinnor. Genom att ta avstånd från den natursynen visar Loe att 

Doppler representerar en ny typ av man som söker sig till naturen av andra skäl än Robinson. 

Doppler söker sin identitet i skogen, och det är möjligt att det är något med hans osäkerhet på sin 

moderna mansroll som får honom att ge sig ut på detta traditionellt manliga projekt. I ”Dopplers 

kjønn – parodi eller politikk?” kritiserar artikelförfattarna Loe för att måla upp primitiva mansideal i  

sin roman.23 Och visst finns det hos huvudkaraktären en längtan efter att leva och bete sig på ett 

sådant sätt som kan kallas traditionellt manligt, som att vara stark nog att överleva i ”vildmarken” 

och döda sitt byte med bara händerna. Samtidigt förstår vi genom hans förhållande och inställning 

till naturen att han står för ett annat mansideal än till exempel Robinson. Han söker sig ut i skogen,  

men inte för att tämja den och härska över den, och om man utgår från den ekofeministiska 

kopplingen mellan människans dominans av naturen och mannens makt över kvinnan kan man 

alltså dra slutsatsen att Doppler, trots sin längtan efter ett mer ursprungligt leverne, inte egentligen 

21 Job 1:21
22 Ambjörnsson 2010, s. 130.
23 Rees 2009, s. 264.
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vill tillbaka till en tidigare ordning och en äldre mansroll.

Byteshandel och minimjölk

Ellen Rees menar i sin artikel ”Den reflekterende overflaten: Erlend Loes Doppler (2004) og Volvo 

Lastvagnar (2005)” att Loe i Doppler ”destillerer sin kritikk av det seinmoderne 

forbrukersamfunnet i det han kaller ’flinkhet’ – individets ønske om eller trang til å mestre alle 

oppgaver.”24 Å ena sidan menar hon att Loe ger uttryck för en kulturradikal kritik av nyliberalismen 

och materialismen, en kritik som enligt Rees är vanlig i Norge, inte minst hos människor med 

samma höga sociala status som Doppler. Samtidigt framhåller hon att författaren samtidigt är  

skeptisk till sin romankaraktärs primitivistiska projekt, som är narcissistiskt och på sätt och vis bara 

en ny typ av självhävdelse.

Karaktären Doppler visar också upp en ambivalent inställning till sitt nya liv eller, för att  

använda Rees ord, primitivistiska projekt. För även om han personligen känner att han bryter 

radikalt med sitt tidigare bekväma liv blir det för läsaren ständigt uppenbart att han samtidigt  

klamrar sig fast vid det och att hans försök till frigörelse från det moderna konsumtionssamhället 

aldrig blir mer än halvhjärtat. Huvudkaraktären uttrycker en utpräglad uppfattning om att saker och 

ting var bättre förr, eller i alla fall mindre komplicerade. Till exempel drömmer huvudkaraktären om 

ett samhälle där det monetära systemet har upphört och där byteshandel har ersatt pengar som 

betalningsmetod. Men Doppler har behov av andra varor som han inte kan skaffa på egen hand. Ett 

exempel är hans behov av och förkärlek till mjölk, och inte vilken mjölk som helst utan minimjölk.  

Minimjölk är enligt Doppler höjdpunkten av vad människan har åstadkommit, och han misstänker 

att mänskligheten aldrig kommer överträffa det stordåd som han tycker framställandet av minimjölk 

innebär. Minimjölken får bli en symbol för något av det goda som ändå har kommit ur människans 

utveckling och modernitet. När Doppler har lyckats upprätta sitt ovan nämnda ”mjölkavtal” med 

ICA-handlaren som går ut på att han får mjölk i utbyte mot sitt älgkött känner han att det är en 

”seier for jeger- og samler-kulturen. […] Kanskje kan verden allikevel frelses” (s. 22). Han ser sin 

byteshandel som ett stort framsteg och tycks inte reflektera över den dubbelmoral han kan tyckas 

representera då han prisar det ursprungliga och samtidigt gläds över minimjölken. Förutom 

minimjölk behöver han också lite batterier till sin ficklampa och GPS. Byteshandeln, detta uttryck 

för det urmänskliga, sker inte heller i vilken slumpmässigt vald mataffär som helst. Som Ellen Rees 

påpekar: ”Dette gjør han ironisk nok i det som kanskje var Oslos nyeste og mest imponerende 

24  Rees 2009, s. 266.
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matbutikk da boka ble skrevet, ICA-butikken på Ullevål stadion”.25 Han går dit för att det är den 

som ligger som närmast, och då han vid ett tillfälle springer på sin fru där kan man anta att det är  

där han brukar handla. Det är naturligtvis ingen slump att Loe låter sin romankaraktär bedriva sin 

byteshandel i denna toppmoderna butik, och som Rees skriver skapar kontrasten mellan de två 

systemen en ironisk effekt. Det verkar alltså inte som att Doppler reflekterar över varför han går just 

dit, men kanske är det så att det är just i denna modernaste av miljöer som förändringen behövs allra 

mest.

Det verkar alltså som att det är svårt att frigöra sig från sina invanda mönster och samhällets 

konventioner. Ibland tar sig till och med beroendet av samhället fysiska uttryck. Till exempel blir  

Doppler orolig när han inte kan tillfredsställa sitt sockerbehov, vilket leder till att han bryter sig in  

hos Düsseldorf, en äldre herre i närheten, på jakt efter choklad. Liknande abstinensbesvär visar 

Dopplers son, Gregus, som får bo ute i skogen några dagar då Dopplers fru är bortrest. Varje kväll 

när det är dags för barnprogrammen att börja blir Gregus orolig utan att förstå varför. ”Se, pappa, 

sier han, det rykker i armen min. Jasåmen, sier jeg” (s. 85). Likt en missbrukare på avgiftning lider 

Gregus, utan att veta vad som är orsaken. ”Blikket er glassaktig og fjernt. Han strever med seg selv 

og jeg får vondt av ham” (s. 85). Till slut avslöjar Doppler att det är dags för barnprogram, och de 

går ner till Düsseldorfs hus och tv:n. Gregus har inte som sin far själv valt livet i skogen, så Doppler 

kräver inte att sin son ska vara stark nog att stå emot och bryta med sina vanor på samma sätt som 

han själv har brutit med sina.

Fadern och männen från förr

”Min far er død. Og i går tok jeg en elg av dage. Hva kan jeg si” (s. 9). Med dessa tre meningar 

inleds Doppler, och det är särskilt intressant att lägga märke till den allra första, romanens 

inledande mening, som slår an tonen för resten av romanen. Faderns död är central, och Dopplers 

bearbetande av den återkommer med jämna mellanrum romanen igenom och genomsyrar 

berättelsen. Det är fadern han tänker på när han har fallit med cykeln och han blir liggande bland 

ljungen, och man förstår att hans död bidrar till att det är just nu som huvudkaraktären bestämmer 

sig för att lämna hus och hem och radikalt förändra sitt liv. 

Det var mangt jeg plutselig ikke tenkte på. Det jeg derimot tenkte på der jeg lå skadet i lyngen og lot 
vårsolen varme ansiktet mitt, var at min far var borte og for alltid ville være borte og at jeg aldri riktig 
hadde kjent ham og at jeg heller ikke hadde følt noe spesielt da min mor fortalte at han var død (s. 28).

25 Rees 2009, s. 271.
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Det som drabbar Doppler är insikten om sin egen dödlighet, och att allt man har och gör kan 

försvinna från en dag till en annan. Genom sin fars död blir han medveten om sitt eget liv, och 

eftersom han inte kände sin egen far blir han orolig att han själv också ska glömmas bort efter sin 

död, vilket blir tydligt senare i boken:

[…] og far, fortsetter jeg, du er borte og jeg kjente deg ikke og jeg føler meg alene, jeg har alltid følt meg 
alene og jeg støter alle fra meg fordi jeg er en tosk som alle andre, og ingen kjenner meg og jeg frykter at  
ingen kommer til å kjenne meg så lenge jeg lever […] (s. 95).

Doppler hade varken en god eller dålig relation till sin far, utan istället är det frånvaron av en 

relation som upptar hans tankar. Han vet inte så mycket om honom, vilket gör det både lätt och svårt  

för honom att jämföra sig med den framlidne fadern. När han till exempel talar om sitt behov av 

mjölk får vi veta att även hans far drack mjölk. Detta verkar vara en god egenskap som han gärna 

har gemensam med honom. När han däremot får höra av sin fru att han håller på att bli precis som 

sin far då han inte vill komma hem till familjen blir han irriterad. Det verkar som att han gärna  

identifierar sig med sin far när det gäller positiva egenskaper, medan han inte kan se någon likhet 

mellan dem båda när det handlar om negativa egenskaper. I ”Pappor och deras pappor” skriver 

Thomas Johansson att mäns berättelser om sina pappor ofta är fyllda av saknad och smärta över att 

aldrig riktigt ha lärt känna sina manliga förebilder, och utifrån ovan citerade stycken är det lätt att se  

att även Erlend Loes författarskap knyter an till den traditionen.26 Johansson skriver: ”När författare 

och intellektuella män börjar problematisera sin fadersrelation tar det sig ofta formen av en deckare.  

De ställer sig frågan: ’vem var fadern egentligen?’”.27 Doppler hyser inga direkt aggressiva känslor 

för sin pappa, men han upptas av känslan att inte ha känt honom. Vid ett tillfälle efter pappans 

bortgång hittar han en bunt med fotografier på toaletter. Hans mor förklarar att pappan konsekvent 

hade fotat alla toaletter han använt under de sista åren, utan att förklara varför. 

Med ett merket jeg at jeg kjente ham enda litt mindre enn jeg trodde, men jeg likte bildene og jeg likte 
tanken på at han hadde fotografert alle toalettene. Det kledde ham. Min far, toalettfotografen. Som en 
følge av dette […] pakket jeg sekken etter en inskytelse som føltes tilfeldig og som fortsatt føles slik, og 
bega meg ut i skogen (s. 33).

Även om anledningarna till att berättarjaget flyttar ut i skogen är många är det denna episod som 

enligt honom själv var droppen som fick bägaren att rinna över. Insikten att inte ha känt sin far och 

oförmågan att svara på frågan ”vem var han?” leder till frågan ”vem är jag?” Möjligen inspirerad av 

faderns fotoprojekt bestämmer han sig för att påbörja sitt eget projekt. När Thomas Johansson 

skriver om relationen mellan söner och fäder, och då framförallt mellan söner och mer eller mindre 

26 Johansson 1998, s. 318.
27 Johansson 1998, s. 322.
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frånvarande fäder, talar han om två fadersbilder som han kallar för ”fadern som svikare” och 

”fadern som inspiratör”.28 Båda dessa fadersbilder kan existera sida vid sida i en och samma 

fadersgestalt, menar Johansson:

När man ber män beskriva sina fäder börjar de ofta med att räkna upp alla de negativa drag som utmärker  
dem. Om man pressar dem lite till kan de emellertid ofta erinra sig även positiva egenskaper och drag hos 
sina fäder. Bakom bilden av den frånvarande fadern döljer sig inte så sällan en fader som har stimulerat  
sin sons kunskapssökande och som har fungerat som någon form av jagideal.29

Doppler känner uppenbarligen en djup sorg över att inte har känt sin pappa, men det är också tydligt 

att det till viss del är den känslan som får honom att förändra sitt liv på det sätt han gör. Han känner 

sig nog sviken av sin far, men han inspireras också uppenbarligen av honom.

Inspirerad av sin nyfunne vän Düsseldorf, en äldre herre som i åratal har byggt på en modell 

som rekonstruerar en av andra världskrigets strider för att hedra sin far, en tysk soldat som dog i just 

den striden, beslutar Doppler att bygga en totempåle till sin fars minne. Doppler har förvisso redan 

tidigare i romanen hedrat sin far genom att döpa älgkalven Bongo, hans nya husdjur och 

följeslagare, efter just honom. Att hans far inte alls hette Bongo verkar inte bekymra honom. ”Noen 

ganger må man klare å åpne seg for den slags koblinger” (s. 36). Bygget av totempålen kommer 

snart att uppta all Dopplers tid, och det är viktigt att den är stor och att den behandlas så att den kan 

stå i tusen år. En människa kan som bekant glömmas bort, men en totempåle står förhoppningsvis 

kvar. Det verkar vara viktigt för Doppler att man lämnar avtryck för framtiden, och uppförandet av 

totempålen får närmast religiösa proportioner då han anspelar på det fjärde budordet: ”Hvis ikke jeg 

hedrer min far, kommer ingen til å gjøre det. Jeg vil lage en totempæl til hans minne” (s. 94). Denna 

bibliska anspelning antyder att det handlar om något som måste göras, och att det är något som har 

gjorts sedan urminnes tider. Att man inte känner personen i fråga spelar i det perspektivet mindre 

roll, för man måste ändå hedra sin fader. Totempålen avbildar fadern, hans son och sonson, och den 

blir rejält stor. ”Jeg forstørrer ham, kan man si. Jeg gjør ham større enn han var” (s. 112.). Han gör 

honom större än han var rent fysiskt, men genom att hedra sin far, som han inte ens kände, på det 

här viset förstorar han honom också på andra vis. Det är osäkert om fadern var betjänt av en 

hedersbetygelse av det här slaget, men det verkar vara irrelevant i sammanhanget. Kanske är det 

idén om fadersfiguren som är det viktiga, och inte den specifika biologiska fadern.

Att denna längtan efter och behov av äldre manliga förebilder är ett centralt tema hos Loe 

blir extra tydligt då man ser att det återkommer i fler av Loes romaner. I Naiv.Super. genomgår den 

unge mannen precis som i Doppler en livskris. På sin 25-årsdag spelar huvudkaraktären krocket 

28 Johansson 1998, s. 323.
29 Johansson 1998, s. 322–232 
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mot sin bror och förlorar. Detta tycks vara droppen som får bägaren att rinna över och plötsligt 

känns allt meningslöst. Han avbryter sina universitetsstudier, säljer de flesta av sina ägodelar och 

flyttar in i broderns lägenhet eftersom denne är bortrest för en tid. ”Det er akkurat det jeg trenger. 

Litt tid til å ta det med ro” (s. 7). I artikeln ”Lediggang er roten. Om 1990-tallets tidsånd med 

utgangspunkt i Tatt av kvinnen av Erlend Loe” beskriver Erik Skjeveland, som bakgrund till sin 

analys av Loes första roman Tatt av kvinnen (1993), det samhällsklimat och de förutsättningar som 

rådde för ungdomar i Norge under 1990-talet, vilket också var det årtionde under vilket Naiv.Super.  

skrevs:

1990-ungdommen stod friere enn noen gang til å bestemme over sine egne liv. […] Samtidig skapte alle 
valgmulighetene nye problemer, det oppstod en ”shoppingmentalitet” der absolutt alt hadde sin pris og 
alle skulle velge fra øverste hylle. Forventningspresset fra ovgivelsene var enormt; alle skulle være vakre 
og velkledde, målbevisste og vellykkede, populære og individuelle, rike og berømte. Hvilken effekt hadde 
denne økte velstanden på unge nordmenns livskvalitet? […] Således var det norske samfunnet anno 1990 
særdeles rikt på materielle goder; fattigdom, sykdom, sult og nød var nesten borte og erstattet av 
oljerikdom, livsstilssykdommer og en overmett tomhetsfølelse. Med økt velstand fulgte det utvilsomt mer 
valgfrihet, men hva skulle denne nye – materielle – friheten brukes til? Se det hadde samfunnet intet svar 
på. Markedskreftene, derimot, visste godt hva en skulle bruke friheten til: mer forbruk.30

Berättarjaget i Naiv.Super. är en av dessa ungdomar som har åtnjutit all den materiella trygghet som 

välfärdssamhället erbjuder sina medborgare. Men trots att han äger det han behöver, har en bostad 

och snart är klar med den universitetsutbildning som han själv har valt är det inte nog, och han 

känner sig behöva en radikal förändring av sitt liv. Trots all rikedom känns livet fattigt och 

innehållslöst och huvudkaraktären i Naiv.Super. söker efter mening i tillvaron. Men vem kan hjälpa 

en att se de större sammanhangen? Tidigt i romanen står det att läsa: ”Det jeg har mest bruk for er 

en eldre mann. En læremester. En som kunne fortalt meg hvordan ting henger sammen” (s. 36). 

Problemet är bara, som Elise Seip Tønnessen skriver i sin artikel om Dag Solstad och Erlend Loe, 

att det inte finns någon sådan dold sanning som en mästare kan lära ungdomen.31 I en värld utan 

fasta svar, där allt är relativt, blir det individuella ansvaret att finna mening stort. Huvudpersonen 

drömmer om en läromästare som skulle träna honom till att se och förstå de stora sammanhangen, 

men samtidigt inser han att det inte är så enkelt. ”Jeg har aldri møtt en eneste mester. Alt tyder på at  

jeg må klare meg selv” (s. 37). Finn Skårderud förklarar huvudkaraktärens längtan efter en manlig 

förebild att se upp till på följande vis: ”Han savner det faderlige. Det er et maskulint hull i  

kulturen.”32

Någon som hade en läromästares kvaliteter och som gjorde starkt intryck på honom var hans 

morfar, som han beskriver som en riktig kärnkarl. Han minns historien om hur några pojkar pallade 

30 Skjeveland 2004, s. 210.
31 Tønnessen 2001, s. 129.
32 Skårderud 1998, s. 126.
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äpplen och förstörde morföräldrarnas äppelträd. De skyldiga fick betala tillbaka genom att varje 

vecka under ett års tid komma förbi och överlämna sin veckopeng. När det var dags för den sista 

betalningen visade det sig att morfadern hade sparat pojkarnas alla pengar i tre kuvert, som de nu 

fick tillbaka. Berättarjaget imponeras över sin morfars storsinta plan, och man anar ett uns av 

avundsjuka över att inte vara likadan själv. ”Min morfar er en kjernekar. Jeg lurer på om jeg er en 

kjernekar. Jeg lurer på om det overhodet fins kjernekarer i min generasjon” (s. 23). Det är ingen 

slump att det är morfadern, och inte till exempel pappan, som lyfts fram som det goda exemplet.  

Hadle Oftedal Andersen menar att dåtiden, eller rättare sagt dåtidens människor, är gyllene hos 

Loe.33 Det är då inte föräldragenerationen utan far- och morföräldrarnas generation som sticker ut. 

Andersen menar att berättaren uttrycker en föreställning om att det är något som har gått förlorat  

sedan 40- och 50-talets identitet. Denna känsla av underlägsenhet gentemot tidigare generationer 

återkommer i ytterligare en av Loes romaner, L, där huvudkaraktären plågas av att han inte har fått 

vara med och, som tidigare generationer, bygga landet. ”Jeg er i min beste alder. Stor og stark er 

jeg. I god form. Og jeg spør meg; hva har jeg bygd? Hva har jeg, Erlend, 29 år, i Norge, egentlig 

bygd? Ikke stort” (s. 17). Han avundas de äldre, vars liv han tänker sig har varit meningsfullare än 

hans, och som nu har gjort sitt. ”Eldre mennersker er ofte så fine. De slapper av på en god måte. Jeg 

kunne se at de har bygd sitt. De kan ta det med ro nå. Ta seg en fest med god samvittighet” (s. 20–

21).

I Naiv.Super. får läsaren inte veta så mycket om huvudkaraktärens relation till sina föräldrar, 

men han hyser inga särskilt negativa känslor gentemot dem, och om man får tro berättarjaget har de 

gjort ett ”anstendig jobb” (s. 41). Vi får ta del av ett positivt barndomsminne där hans far är 

inblandad då huvudkaraktären minns hur han som liten brukade gå runt familjens hus, hållande sin 

pappa i handen. När han nu mår dåligt försöker han återskapa den känslan genom att besöka sina 

föräldrar och be sin pappa att gå med honom runt huset. Pappan ställer upp, men barndomen är 

förbi och den positiva känsla berättarjaget minns och söker infinner sig aldrig. Precis som att äldre 

tider ses som en gyllene era i såväl Doppler som Naiv.Super. har barndomen för huvudkaraktären i 

Naiv.Super. något av ett rosenrött skimmer över sig. Idealiserandet av barndomen är inte ett nytt 

fenomen, men Øystein Rottem menar i ”Norsk epikk 1990–2003” att barndomen fick ett uppsving 

som litterärt motiv i den norska 1990-talslitteraturen: 

Siden barndommen oppstod som historisk fenomen, har den hatt en sentral plass i litteraturen, som 
gjenstand for dyrking og romantisk lengsel, for eksempel under romantikken, eller på en mer tvetydig 
måte (takket være Freud) i mellomkrigstidens kulturradikalism. I den ironiske og metabevisste 1980-
tallslitteraturen finner vi lite av denne barndommsdyrkingen, men utover på 1990-tallet får barndommen 

33 Andersen 2000, s. 33.
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en renessanse i norsk litteratur.34

I ”Pappor och deras pappor” skriver Thomas Johansson: ”Många män har svårt att hantera den 

ambivalens de känner inför såväl den ’traditionella’ som den ’nya’ mansrollen.”35 Är det kanske 

denna ambivalens som kommer till uttryck i och med huvudkaraktärens beundran av äldre 

generationers män? Johansson fortsätter:

Hur skall vi förstå denna ambivalens? En del av svaret går säkerligen att finna i relationen mellan far och 
son. Många av dagens män är fortfarande präglade av en uppfostran som skett inom ramen för en mer  
traditionell manlighet. När de skall utforma sin egen manlighet sker detta i relation till fadern; antingen i 
form av en önskan att likna denne eller att revoltera och utforma en ny typ av faderskap och manlighet. 36

När det gäller Doppler har vi sett att han i vissa fall gärna liknar sig vid sin far, medan han i andra 

fall tar avstånd ifrån den manlighet fadern representerade. Huvudkaraktären i Naiv.Super. verkar ha 

en relativt god, om än inte direkt nära, relation till sin far.  Trots detta drömmer han alltså om en 

läromästare i form av en äldre man som kan lära honom hur han ska leva sitt liv. Ytterligare en 

person som kommer att spela en stor roll för den unge huvudpersonens utveckling är fysikern Paul 

Davies. Davies är inte en av romanens fysiskt närvarande karaktärer, utan författare till den bok 

som huvudpersonen hittar i sin brors lägenhet. Hadle Oftedal Andersen påpekar hur berättarjaget i 

Naiv.Super. genomgående kallar Paul Davies för Paul, vilket enligt Andersen inte är det normala.37 

Studenter kallar inte okända internationella forskare vid förnamn, menar han, lika lite som 

filosoferna Descartes, Kant och Derrida kallas René, Emanuel eller Jaques. Att huvudpersonen ändå 

kallar denne brittiske fysiker som han aldrig har träffat Paul är ändå självklart i sammanhanget om 

man ser till den nära relation som huvudpersonen tycker sig ha till sin nye mentor. Davies är genom 

sin auktoritet på området någon att lita på. Han är någon som vet hur världen och universum hänger 

ihop och i honom har huvudkaraktären till viss del funnit den läromästare han har sökt. Kanske blir 

han till och med en fadersgestalt. Genom att läsa Davies utläggningar om universums oändlighet 

känns det egna livet mer obetydligt och huvudpersonen känner sig lättare till sinnet: ”Det er 

befriende. Mitt eget ansvar minsker betraktelig. Jeg kan kjenne det akkurat nå. Ansvarsfølelsen 

avtar. I enormt tempo. Jeg er nesten ingenting” (s. 79).

När han är färdig med sitt arbete och totempålen väl står på plats är Doppler nöjd: 

Mitt mellomværende med min far er oppgjort, kjenner jeg. Nå kan han hvile i fred, som det heter. Og jeg 
kan gå i fred fordi jeg vet at han hviler i fred. Noen har tenkt på ham. En av hans nærmeste har tenkt på 
ham og utført et stykke arbeid til hans ære. Det må da varme den gamle luringen. Han som klare å leve et 

34 Rottem 2004, s. 47.
35 Johansson 1998, s. 321.
36 Johansson 1998, s. 321.
37 Andersen 2000, s. 32.
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helt liv uten å gi seg til kjenne. Jeg har hedret ham og kan nå rette blikket mot nye horisonter (s. 150).

Oron för att själv glömmas bort verkar ha försvunnit i och med hedrandet av hans egen far. 

Förhoppningsvis finns det någon som tänker på Doppler den dagen han går bort, för det verkar vara 

viktigt. Det stör honom till en början, men vid ett tillfälle dyker hans egen son, Gregus, upp vid 

hans tält ute i skogen. ”Men selv om deler av meg syns det er fint at Gregus er her, fins det fortsatt 

en nokså stor del som vil være alene i skogen og som sliter kapitalt med den nye situasjonen” (s. 

126). Tillsammans fortsätter de i alla fall arbetet med totempålen, med yxa och sandpapper i hand,  

och man kan fundera på hur mycket relationen mellan en far och hans son egentligen har förändrats. 

Thomas Johansson skriver följande i sin artikel:

Fäderna blir kanske endast riktigt tydliga för sina söner när de tillbringar en stund tillsammans med att 
utföra någon form av fysiskt arbete – när de med verktyg i handen materialiserar den manliga identiteten 
och upplever manlig gemenskap. 1920- och 1930-talets fäder blir tydliga för sina söner först när de 
förankrar sina identitetsanspråk i någon form av materiell verksamhet – i arbetet.38

Doppler tycker till en början att det är lite besvärligt att störas i sin ensamhet ute i skogen, men när  

de umgås gör de det på samma sätt som man kan tänka sig att han själv umgicks med sin far, genom 

att mötas i det traditionellt manliga.

Dopplers politiska åsikter

Andreas Doppler hör till den välutbildade medelklassen med vänstersympatier. När han vid ett 

tillfälle är hemma i familjens hus överraskar han, och lär känna, inbrottstjuven Roger som berättar  

att han uppskattar deras bostadsområde. ”Lenger oppe er det høyreland og alarmer overalt, men her 

nede stemmer folk SV og tror på det gode i mennesket samtidig som de vasser i penger. For meg er 

det en uslåelig kombinasjon” (s. 74). På höger-vänster-skalan placerar sig alltså Doppler snarare till 

vänster, och den man som passerar hans tält och hotar att hämta skogsägaren om han inte flyttar det 

benämner han genomgående ”høyremannen” (”moderaten” i den svenska översättningen). Trots 

detta verkar han ointresserad av den organiserade politiken och första maj kommer och går medan 

Doppler färdigställer sin fars totempåle: ”Jeg tar meg ikke engang tid til å markere arbeidernes 

kampdag selv. Jeg har viktigere ting å gjøre. Og hvem er forresten arbeidere i Norge i dag? Ikke vet 

jeg. Så jeg maler” (s. 142).

Ändå drömmer Doppler som vi har sett om en djupgående förändring av samhället, bort från 

konsumism och ytlighet. Men samtidigt som han hoppas att mänskligheten tillsammans ska nå detta 

38 Johansson 1998, s. 325.
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mål är han förvånansvärt världsfrånvänd och verkar vara mer mån om sin egen lycka än världens 

framtid. 

Som tenåring kjente jeg at det ikke var til å leve med at mange i Afrika hadde det så dårlig, mens jeg 
hadde det så bra. […] Det meste framsto som dystert og urettferdig og jeg så ingen ende på det. Men så 
gikk det over. Like plutselig som det hadde kommet (s. 49).

Ungdomstiden engagemang för rättvisa är förbi, och Doppler verkar inte längre ha orken att 

uppröras på samma sätt. Istället liknar han sig själv vid Afrika, kanske för att legitimera sin egen 

brist på engagemang: ”I dag har jeg ikke mer å rutte med enn de fleste i Afrika, antar jeg. Jeg lever 

fra hånd til munn” (s. 49). Ellen Rees pekar på det provocerande i detta uttalande och skriver: 

Og det er selvfølgelig grenseløst egosentrisk og reduksjonistisk av Doppler å sette seg sjelv og et 
antropomorfisert Afrika på samme nivå. Men det er også her humoren ligger. Doppler er nødt til å ta 
stilling til Afrika, og han går så langt som å identifisere seg med hele kontinentet.39

Hon kommenterar också det faktum att han blev irriterad när Irakkriget bröt ut. Inte av själva kriget,  

utan för att det åskådliggjorde hans eget livs ytlighet och meningslöshet. Globaliseringen, och den 

snabba nyhetsrapporteringen som är dess följd, gör livet komplicerat för den moderna människan. 

”Som om det ikke var nok å skulle velge mellom all baderekvisitaen. Nå måtte vi også velge side i  

Irak” (s. 27). Var det inte lättare när vi levde i jägar- och samlarsamhällen, då ingen kände till vad 

som försiggick på andra sidan jorden och då ingen förväntade sig att man skulle engagera sig i det 

som inte rörde en själv? Doppler är alltså utåt sett en väldigt opolitisk person som är medveten om 

världens orättvisor utan att anstränga sig för att göra något åt dem. Behovet av att göra någonting, 

vad det än må vara, verkar ändå finnas, och det tål att upprepa vad Odenbring skrev apropå det 

ekologiska samvetet, att även små förändringar kan få betydelse för kommande generationer. 

Doppler har valt att påbörja förändringen hos sig själv, genom att flytta ut i skogen.

Doppler och andra människor

Andreas Doppler har ett komplicerat förhållande till andra människor. Eller som hans dotter 

uttryckte det: ”Vet du hva som er ditt problem, pappa? […] Du er ikke glad i folk. Og derfor liker 

ikke jeg deg” (s. 30). Hans dotter säger det i vredesmod efter att han inte har uppskattat hennes 

favoritfilm, men Doppler inser att hon har slagit huvudet på spiken. Vid flera tillfällen säger 

huvudkaraktären uttryckligen att han inte vill träffa människor. Vid ett annat att ”allt menneskelig er  

meg fremmed” (s. 71). Det är en referens till den romerske komediförfattaren Terentius välkända 

39 Rees 2009, s. 269.
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citat ”Homo sum, humani nihil a me alienum puto” (”Jag är människa, intet mänskligt är mig 

främmande”) från hans komedi Självplågaren, en bearbetning av den grekiske dramatikern 

Menanders komedi med samma namn. Ett annat exempel på sitt avståndstagande från sina 

medmänniskor är att han tycker mycket om snö, inte minst eftersom många andra inte tycker om 

snö. I romanens första del formulerar han sin syn på mänsklig gemenskap:

Vi blir født alene og vi dør alene. Det er bare å venne seg til det først som sist. […] Man kan leve sammen 
med andre, men sammen betyr som regel ved siden av. Og det er fint nok. Man lever side om side med 
andre og i heldige glimt lever man kanskje til og med sammen med dem (s. 42.).

Ensamheten beskrivs som normaltillståndet, medan gemenskap kan uppstå ibland, och i bästa fall 

utgöra en positiv upplevelse. Det verkar också som att ensamheten är tryggare och mindre riskabel 

än gemenskapen, eftersom det är tillsammans med andra människor som man kan såra eller ha 

dåligt inflytande på varandra. Andreas Dopplers fru vill att han ska flytta hem, men han ser inte vad 

det skulle vara bra för: 

Her oppe utsetter jeg meg ikke for andre mennesker og andre mennesker utsettes ikke for meg. Andre  
beskyttes mot min sarkasme og hatefullhet og jeg beskyttes mot deres flinkhet og stupiditet. Jeg opplever 
det som en god ordning (s. 41).

I kapitlet ”Intimitet, sexualitet och sociala band” skriver Herz och Johansson: 

Beskrivningar av manlighet innehåller ofta epitet som rationell, instrumentell och emotionellt 
inkompetent. När man talar om mäns känsloliv handlar det om svårigheter att utveckla intima relationer 
över tid och en oförmåga att kommunicera kring känslor och relationer.40

De skriver vidare att vi ofta får höra att män har svårt att skapa och upprätthålla vänskapsrelationer 

och att en vanligt förekommande bild är att män har få eller inga riktigt nära vänner. 41 Detta 

stämmer till en början väl in på Doppler som vid tiden före sitt uppbrott inte verkar ha några vänner 

som han bryr sig om. Hans fru oroar sig över vad deras vänner ska tänka om att hennes man har 

flyttat ut i skogen, något som inte bekommer Doppler. ”Våre såkalte venner har ikke interessert meg 

på lenge. De kommer og går hos oss og vi hos dem. Det er et evig mas med middager og unger og 

helgeturer […]” (s. 33). Förändringen kommer ironiskt nog efter att han har flyttat hemifrån och 

frigjort sig från vissa sociala band, och man märker att det visst finns ett behov av och en önskan 

om vänskapsrelationer även hos Doppler, vilket också förverkligas då han snart lär känna både den 

ena och den andra som liksom honom vill tillbringa tid i skogen, och i inbrottstjuven Roger och den 

äldre mannen Düsseldorf finner han vänner av en typ han aldrig tidigare haft. Även Herz och 

40 Herz & Johansson 2011, s. 19.
41 Herz & Johansson 2011, s. 25–26 
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Johansson kommer i sin text fram till att den traditionella uppfattningen om att män inte klarar av  

att upprätthålla vänskapsrelationer inte längre är giltig, och de talar om ”en tyst och långsam 

revolution i mäns vänskapsrelationer”.42 Trots sin uttalade människofientlighet handlar det alltså inte 

om att Doppler inte vill träffa andra människor, utan att han vill umgås med dem på sina villkor, och 

då umgås med människor han själv har valt.

Som vi har sett finns det vissa teman som återkommer i Erlend Loes författarskap. Ett av 

dessa var sökandet efter manliga förebilder och fadersgestalter som är centralt i såväl Doppler som 

Naiv.Super.. Ett annat, som naturligtvis hänger samman med behovet av manliga förebilder, är just 

sökandet efter vänskap, och då särskilt manlig sådan. I L planerar berättarjaget att ge sig ut på en 

expedition i den norske marinbiologen och upptäcktsresanden Thor Heyerdahls fotspår. Med sig 

behöver han en besättning, och när han ska bestämma vilka som ska följa med funderar han på 

huruvida besättningen, som på Thor Heyerdahls tid, bör bestå av enbart män, eller av män och 

kvinnor: 

Jeg tenker noen dager på dette og heller etter hvert mer og mer mot å reise med bare gutter, eller menn,  
som det også heter. Det fins flere grunner til dette valget. For det første fordi ekspedisjoner alltid har vært 
befolket av menn. For det andre fordi kvinner og menn sammen ofte ender i uro og katastrofer. Og for det 
tredje, den viktigste årsaken; jeg har aldri deltatt i noe felleskap som bare har bestått av menn. Og jeg 
savner det, kjenner jeg (s. 62).

Det finns alltså något som huvudkaraktären känner att han har gått miste om, och läsaren förstår att 

han föreställer sig att det finns vissa saker som bara kan upplevas i en grupp bestående av enbart 

män och att detta är något han vill uppleva. Han fortsätter med att konstatera att han aldrig gjorde  

lumpen:

Jeg angrer ikke på at jeg aldri lærte å skyte, men jeg angrer av og til på at jeg ikke fikk tilbragt kvalitetstid 
med andre gutter. Ligge i en grøft, full av av hormoner og skyte som faen på ett eller annet som en offiser 
sier er en fiende. […] Det fikk jeg aldri oppleve. Jeg vil ha en ekspedisjon av menn (s. 63).

”Burde jeg kvotere kvinner inn i ekspedisjonen?”, frågar sig berättarjaget, men bestämmer sig alltså 

för att inte göra det (s. 62). Det är intressant att han använder sig av ordet kvotera, då det ju faktiskt 

är precis det han gör, med skillnaden att han aktivt kvoterar in män. I sin vardag lever 

huvudkaraktären ett liv med få sociala sammanhang där han träffar andra män, och det är 

uppenbarligen något som han saknar.

42 Herz & Johansson 2011, s. 28.
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Den moderna mannen

I och med att Doppler lämnar fru och barn överger han vissa traditionellt manliga åtaganden och 

domäner. Herz och Johansson skriver: 

Den historiska och starka kopplingen mellan maskulinitet och karriär utgör en fundamental grund för 
diskussionen om jämställdhet, genus och makt. Bilden av mannen som försörjare (eng. breadwinner) är 
djupt förankrad i en global och hegemonisk manlighet.43

Under större delen av förra seklet var det självklart att det var mannens ansvar att säkra familjens 

inkomst, och att inte göra det innebar att inte leva upp till vad som förväntades av varje man. Att  

säga upp sig från sitt arbete och inte bidra till familjens försörjning innebär alltså ett tydligt avsteg 

från den traditionen. Samtidigt är tiderna andra och familjens försörjning står inte längre och faller  

med makens/faderns lön. Vid ett tillfälle försöker hans fru övertala honom att komma flytta hem: 

”Og jeg er lei av å være alene med ungene og av ikke lenger å ha din inntekt, sier hun” (s. 36). Hon 

har alltså sin egen lön som de klarar sig på, men naturligtvis skulle det underlätta om de vore två.  

Det är inte heller bara pengarna hon saknar, utan också hjälp med att ta hand om barnen. Herz och 

Johansson talar om en tendens i det samtida familjelivet som de kallar emotionaliseringen av  

faderskapet: ”Bilden av den distanserade och emotionellt inkompetente mannen försvinner allt mer 

ut i periferin och ersätts med bilden av en emotionellt närvarande och kompetent fader.”44 Doppler 

kan vid tiden för romanens handling inte beskyllas för att vara varken en särskilt emotionellt 

närvarande eller kompetent fader, men det är sådan han förväntas vara, och kanske var innan sitt 

sammanbrott och uppbrott. I sin bok Fra farskapets historie i Norge 1850–2012 ger den norske 

litteraturvetaren och mansforskaren Jørgen Lorentzen en bild av hur den norska fadersrollen har 

förändrats under de senaste drygt 150 åren. Han delar in sin undersökning i tre perioder där den 

första behandlar åren 1850–1927, den andra 1927–1970 och den tredje 1970–2012, året då boken 

kom ut. Lorentzen använder sig genom boken av de två begreppen ”far för familjen” och ”far i  

familjen”, där det förra utgör vad han kallar faderns rollfunktion och det senare hans 

intimitetsrelation.45 En far vars enda funktion är försörjarens är en far för familjen, medan endast 

den far som deltar aktivt i familjelivet kan kallas en far i familjen. Lorentzen åskådliggör också att 

fadersrollen, liksom mansrollen, inte alltid har utvecklats i bara en riktning:

Et av mine viktigste funn er at perioden fra 1927 til 1970 er en stor parentes i historien om familien, i og 

43 Herz & Johannson 2011, s. 68.
44 Herz & Johansson 2011, s. 92.
45 Lorentzen 2012, s. 11.
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med at dette er en periode da far ikke ble sett på som en far i familien. Hans intimitetsrelasjon ble 
nedjustert og ubetydeliggjort. I husmorens tidsalder var det hun som skulle ta seg av intimitetsarbeidet. 
Jeg vil forsøke å vise at faren faktisk var i familien både i perioden forut for 1927 og i perioden etter 
1970. For de fleste vil de muligens være mest overraskende att faren hade en tydeligere intimitetsrelasjon 
til barna på 1800-tallet.46

Även om det är först på senare år som pappan och mamman har börjat ta samma ansvar i hemmets 

sfär menar alltså Lorentzen att fadersrollen under perioden efter 1970 på vissa sätt har större 

likheter med fadersrollen under 1800-talet än med den under tiden däremellan. Fadern var då, även 

om modern bar huvudansvaret för barnen, närvarande på ett annat sätt än under perioden 1927–

1970 , en period som Lorentzen rubricerar ”Husmorens gullalder og farens forvisning fra 

hjemmet”.47 Huvudkaraktären i Doppler lever alltså i en tid där pappan, efter en lång tids 

”förvisning”, återigen har bjudits in att delta i familjelivet. Deltagit har han också gjort, och fram till  

sitt uppbrott har han varit en far såväl för familjen som i familjen, för att använda Lorentzens 

terminologi. Men i och med att han lämnar allt detta bakom sig är han nu ingetdera. Trots detta är  

hans huvudsakliga syfte inte att fly från allt familjeansvar och börja leva ungkarlsliv. Om så vore 

fallet skulle han helt enkelt ha kunnat flytta till en annan stad långt bort från fru och barn, och det  

vore han i så fall inte det första familjefadern som gjorde. Istället finns han fortfarande till hands när 

det verkligen behövs, och passar till exempel barnen när hans hustru reser bort. Det är alltså inte 

egentligen familjelivet som sådant som driver honom till skogs, utan snarare känslan av att alltid ha 

gjort det som har förväntats av honom, utan att ha valt det själv. Vid ett tillfälle grämer han sig över  

att alltid ha varit så duktig: ”Jeg har gjort så mye. Jeg har vært så flink. Jeg har vært så satans flink” 

(s. 39). Doppler känner att det han kallar duktigheten har präglat hans liv och han vill komma bort 

från den. Det är duktigt att ha jobb och hus så därför flyttar han ut i skogen. Det är duktigt att ha en 

familj som man tar hand om så därför vill han vara ensam. ”Midt i all denne flinkheten har jeg 

vandret rundt i årevis. Jeg har våknet i den, sovnet i den. Jeg har pustet flinkhet og gradvis mistet 

livet” (s. 39). Doppler är orolig att han har fört vidare den här duktigheten till sina barn. Han är 

orolig för sin äldsta dotter som redan visar tecken på duktighet, men den yngre sonen kanske 

fortfarande kan räddas. Duktigheten är farlig eftersom den är beroendeframkallande, menar 

Doppler:

Har man først blitt flink, fins det ingen grenser for hva man er i stand til å gjøre for å fortsette å lokke ut 
positive tilbakemeldinger fra omverdenen. Det er en selvforsterkende spiral som aldri trenger å ta slutt”  
(s. 40). 

Han hoppas att sin flytt ut i skogen, och hans nya roll som frånvarande pappa, på något sätt kan 

46 Lorentzen 2012, s. 12.
47 Lorentzen 2012, s. 79.
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skapa en oro och saknad hos barnen som kan leda in dem på en ny, mindre duktig väg. Thomas 

Johansson talade om ”fadern som inspiratör”, och kanske är det detta Doppler siktar på att kunna 

vara, även om konsekvensen i det kortare perspektivet blir att familjen uppfattar honom som 

”fadern som svikare”. Genom sitt resonemang legitimerar han sin vistelse i skogen, och det är inte 

längre ett individualistiskt, egoistiskt, projekt, utan något som i det långa loppet kommer att gynna 

hela deras familj. Duktigheten som präglar samhället är något som bör bekämpas, och alla sätt att  

komma bort från den är välkomna. ”Vi vil ha mye å takke skogen for, min familie og jeg dersom jeg 

en dag bestemmer meg for å vende tilbake” (s. 41).

Sexualiteten

Sexualiteten ges ingen stor plats i Doppler, eller i Loes författarskap generellt, men det finns ett par 

passager som kan vara intressanta att stanna upp vid eftersom mäns manlighet ofta har kopplats till  

deras sexuella förmåga. Efter att Doppler har flyttat ut i skogen har han bara träffat sin fru en 

handfull gånger: ”Hun har vært oppe i teltet et par ganger for å få sex og for å overtale meg til å 

komme hjem, og selv om jeg begge gangene har lovet henne å gjøre det, så har jeg ikke gjort det” 

(s. 33). Vid ett annat tillfälle kommenterar huvudkaraktären sin penis:

Jeg har et påfallende, for ikke å si ekstremt stort, kjønnsorgan. En kjempekuk, kort sagt. Jeg har alltid hatt 
den. Den er stor. Det fins ikke noe bedre ord for det. Lang og tung er den. Og tykk. Altså stor. Så skolen 
kalte de meg Doppler med kuken. Det er heldigvis mange år siden. Det er ikke noe jeg tenker mye på 
lenger. Men det var sårende. Jeg hadde jo andre egenskaper som jeg ønsket at folk skulle få øye på (s. 13).

Herz och Johansson skriver: ”Historiskt sett har den manliga sexualiteten beskrivits i termer av 

aktörskap, att män är trygga i sin sexualitet och alltid villiga”.48 Doppler verkar visserligen vara 

trygg i sin sexualitet, men det är hans hustru som är initiativtagaren till det sexuella umgänget. Hon 

söker upp honom för att ”få sex” och sen går hon hem igen. Att huvudkaraktären har en ovanligt 

stor penis skulle kunna representera manlighet och en stark sexuell drift, men här vänder författaren 

på förväntningarna då det snarare får Doppler att känna sig objektifierad, eftersom han har andra 

egenskaper som betyder så mycket mer. Under rubriken ”Den manliga kroppen” skriver Herz & 

Johansson att många av våra vardagliga bilder och föreställningar om maskulinitet kretsar kring 

”kropp, hormoner och styrka”.49 Mäns kroppar, och mannens syn på sin egen kropp, har sällan 

problematiserats. Herz & Johansson pekar på att detta håller på att förändras och hänvisar till den 

brittiske forskaren Sean Nixon som har studerat maskulinitet, reklam och mode. De skriver: 

48 Herz & Johansson 2011, s. 28.
49 Herz & Johansson 2011, s. 41.
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Från en situation där man enbart talat om hur kvinnan definieras i mannens blick, svänger fokus nu mot 
mannen. Nixon menar att vi får ett ökat utbud av manliga kroppar inom mode- och reklam, och att även 
mannen nu kommer att definieras som ett estetiskt och njutbart objekt. Denna kulturella 
omställningsprocess innebär alltså att män dras in i modevärlden och att manliga kroppar estetiseras och 
objektiveras.50

Huvudkaraktären i Doppler rör sig inte i modevärlden, men påståendet är ändå relevant eftersom 

det säger något om hur bilden i samhället av den manliga kroppen har förändrats. Att Doppler 

känner sig förminskad till sin kropp, till sitt könsorgan, blir ett uttryck för en mansroll i förändring 

och Loe vänder här på begreppen eftersom det traditionellt sett har varit den manliga blicken 

gentemot kvinnan som har diskuterats i termer av objektifiering. Sett i ett större perspektiv kan 

denna förskjutning naturligtvis ses som en naturlig följd av en positiv utveckling mot ett mer 

jämställt samhälle, men för individen Doppler leder den till en känsla av nedstämdhet. 

Än så länge är det en ganska ensidig bild av mannen som aktiv, sexuell och villig som har trätt fram, men 
även denna bild börjar stöta på visst motstånd. […] I en studie av svenska ungdomars sexualitet visar 
Hammarén och Johansson (2001, 2002) exempelvis hur de unga männen snarare känner sig osäkra och 
utsatta. Här träder också flickorna fram som mer aktiva och självsäkra. Många vuxna män känner inte  
heller igen sig i bilden av den självsäkra och potenta mannen (Johansson 2005).51

Bilden av den manliga sexualiteten och synen på den manliga kroppen genomgår alltså en 

förändring och Herz & Johansson skriver att bilden av mannen som aktiv, sexuell och villig har 

börjat stöta på motstånd. Genom sin gestaltning av Doppler och hans känslor blir det tydligt att 

också Erlend Loe är delaktig i detta motstånd. När bilden av mannen förändras måste man skapa en 

ny bild, och även om förändringen är önskvärd är den inte alltid oproblematisk för de inblandade 

männen.

Sammanfattande diskussion

Erik Skjeveland skrev: ”Med økt velstand fulgte det utvilsomt mer valgfrihet, men hva skulle denne 

nye – materielle – friheten brukes til? Se det hadde samfunnet intet svar på.” I Doppler har 

berättarjaget plötsligt drabbats av en känsla av att det liv han lever är meningslöst, trots att han lever  

ett liv som säkert många avundas. Hans strategi blir att att bosätta sig i skogen i ett sökande efter ett  

mer ursprungligt sätt att leva och i en önskan att bli en del av något annat än det samhälle han har  

50 Herz & Johansson 2011, s. 50.
51 Herz & Johansson 2011, s. 32.
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vuxit upp i. Som vi har sett ingår romanen på det sättet i en litterär tradition där män har sökt sig till  

naturen för att finna ett förlorat paradis. Doppler blickar bakåt mot en tid innan pengar och 

kommunalskatt var ett faktum och då naturen och inte människorna satte agendan. På detta sätt  

skiljer han sig också från till exempel Robinson Crusoe, som närmade sig naturen i ett försök att 

omvandla kultur till natur. Doppler vill bli en del av det sammanhang som skogen utgör, men han 

närmar sig sitt nya hem med en större ödmjukhet än sin brittiska föregångare. Doppler söker efter 

ursprunglighet och blickar då mot naturen, som i och med att inte vara den civilisation han flyr ifrån 

per automatik måste stå för något bättre eller i alla fall enklare, det vill säga något mer ursprungligt.  

Skogen står som en symbol för ett enklare, mer äkta och i förlängningen lyckligare liv än det han 

har levt hittills. Det är utåt sett ett traditionellt manligt projekt han ger sig ut på, men Doppler är  

alltså ingen Robinson Crusoe som ska göra skogen till sin, och trots att han lämnar sin fru att ensam 

ta hand om hus och hem håller han sig i närheten och hämtar ibland på dagis och tar hand om 

barnen då hans fru reser bort. Trots att hans flytt naturligtvis utgör en otroligt egoistisk handling är 

det egentligen inte familjeansvaret som sådant han flyr från, utan det är snarare känslan av att sedan 

barnsben ha gjort det som har förväntats av honom, det som han kallar duktigheten, som får honom 

att ta till flykten.

Thomas Johansson talade om ”estetiseringen av hem och vardagsliv”, och detta är något av 

det som huvudkaraktären vill bort ifrån. Det vardagliga livet har kommit att verka mer och mer 

ytligt och badrummets nya kakel blir en symbol för det utanpåverk vi omger oss med. Det är 

känslan av äkthet, en tillvaro som betyder något mer än att bo i det finaste huset, som berättarjaget  

är på jakt efter. Livet i skogen ger också Doppler andrum och författaren får oss att förstå att det 

finns ett behov hos den moderna människan att ibland söka sig bortom sina invanda mönster. Det är 

viktigt att komma ihåg att Doppler inte är Erlend Loe, men det är samtidigt tydligt att författaren till  

viss del sympatiserar med sin huvudkaraktärs konsumtionskritik. Samtidigt är författaren, som 

Ellen Rees framhöll, kritisk till sin romankaraktärs primitivistiska projekt. Det förstår vi genom den 

ambivalenta inställning Doppler har till sitt nya liv och genom den dubbelmoral han visar prov på 

då han hyllar det ursprungliga samtidigt som han är beroende av exempelvis sin GPS och sin 

minimjölk. Samtidigt är det nog just denna ambivalens och inkonsekvens som gör att många läsare 

kan relatera till och känna igen sig i berättarjaget. Han är en idealist som vill vilja mer än han gör.  

Han erkänner att han brydde sig mer om svälten i Afrika när han var yngre än han gör nu. 

Överhuvudtaget är ambivalens något av ett nyckelord romanen igenom, vare sig det handlar om 

politik, miljömedvetenhet eller jämställdhet. Han är emot konsumtionen men konsumerar, han står  

till vänster politiskt men bryr sig inte om politiken och han är en modern man som vill leva ett  

jämställt liv men han tycker familjelivet kan vara ganska krävande. Den slutsats man kan dra av 
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detta är att Erlend Loe inte predikar något entydigt budskap eller lägger fram något manifest som 

talar om för oss hur man bäst lever sitt liv. Kritiken mot konsumtionshysterin är som sagt tydlig, 

men det är ingen som förväntar sig att någon ska sluta handla bara för det. Karaktärerna, romanen 

och författaren presenterar alla något av en ambivalent syn på det som diskuteras.

Det finns som vi har sett ett tydligt stråk av tillbakablickande i Loes författarskap, och så 

också i Doppler. Tanken om ett förlorat paradis är gammal, och det är naturligt att tänka sig att om 

det inte är bra nu borde det ha varit bättre någon annan gång. Denna längtan efter något annat i 

kombination med ett sökande efter en egen identitet är det som får huvudkaraktären att ta steget att  

bryta upp från sitt gamla liv och flytta ut i naturen. Efter sin fars död väcks en mängd existentiella 

frågor hos Doppler. Insikten att inte ha känt sin far får honom att ifrågasätta vem han själv är. Att 

spegla sig i tidigare generationers män är också ett återkommande tema hos Loe. Doppler, precis  

som huvudkaraktärerna i Naiv.Super. och L, är medveten om att han inte lever som männen före 

honom har gjort och han jämför sig med sin far på samma sätt som karaktärerna i de andra 

romanerna jämför sig med olika fadersgestalter. Man söker sig till dessa manliga förebilder och 

utforskar möjligheten att bli mer som dem. Samtidigt finns det ingen genuin önskan om att faktiskt  

gå tillbaka till en mansroll från igår. Erlend Loe förespråkar inte förlegade mansideal, men han gör  

oss uppmärksamma på att den positiva utvecklingen som har skett i riktning mot ett mer jämställt  

samhälle har inneburit en förändring, inte bara för kvinnorna, utan också för männen och att det inte 

längre är självklart vilken som är mannens roll. Bilden av mannen och oförmågan att leva upp till  

äldre tiders mansideal är ett genomgående tema i Loes böcker och till viss del kan detta sägas hänga 

samman med karaktärernas osäkerhet på sin plats i samhället. Karaktärerna i Loes romaner är 

varken progressiva eller reaktionära, men de delar alla den ambivalens inför såväl den nya som den 

traditionella mansrollen, som Thomas Johansson talar om.
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