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Abstract 

Both contemporary research in History of Religions and current public debate tell us that 

Christianity as a religious form is challenged in today’s society. Nevertheless, 

Christianity is often present in secular artistic expression such as fictional literature. The 

purpose of this paper is to examine how God is portrayed in two late-modern Swedish 

novels, Djävulen och Gud by Mare Kandre (1993) and Boken by Niklas Rådström (2013). 

 

The examination is based on a hermeneutic method using close reading in order to answer 

the questions asked. The result of the examination shows that God in the late-modern 

novels is portrayed as a figure with shifting emotions, and in both novels God goes 

through changes which are in some ways similar. The creator’s understanding for the 

human beings increases the more he learns about the humans and their free will and the 

closer to humanity he gets. 

 

  

Nyckelord: skönlitteratur, Gud, förändring, hermeneutisk metod, närläsning 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning  

Föreliggande uppsats rör sig inom temat ”Gud i senmodern svensk prosa” och 

utgår från två romaner. Av utrymmesskäl och andra har jag funnit det lämpligt att 

göra min undersökning utifrån just två böcker. Författarna är Mare Kandre och 

Niklas Rådström. Böckerna är Kandres Djävulen och Gud från 1993 och 

Rådströms Boken från 2013. Utgivningsåren gör beteckningen senmodern svensk 

skönlitteratur lämplig. I båda romanerna möter vi Gud i konkret sinnlig gestalt 

och i båda är gudens roll som skapare på olika sätt central. ”Tillblivelsens 

ögonblick låg så långt tillbaka i tiden att han endast hade kvar mycket vaga 

minnen av det”, skriver Kandre,1 medan vi hos Rådström bokstavligen får vara 

med om det skapande förloppet. Rådströms bok är kort sagt en omdiktning av 

Bibeln i romanens form.2 

I syfte att låta den studerade skönlitteraturen bryta väg för min undersökning 

har jag valt att arbeta med en bok i taget under de separata kapitelrubrikerna 

”Exemplet Mare Kandre” respektive ”Exemplet Niklas Rådström”, för att sedan 

betrakta dem tillsammans i uppsatsens sjätte kapitel. I den sistnämndes Boken 

uppfattar jag det som att fokus är satt på att, och hur, Gud skapar historien genom 

att skriva den. Hos Kandre möter en annan dramatik då, vilket romanens titel låter 

ana, Gud möter – eller snarare frontalkrockar med – Djävulen. Vi får bland annat 

veta att ”för Gud blev Djävulens uppdykande en svår chock”.3 Vad gäller 

uppsatsens metod kommer jag huvudsakligen att använda mig av komparativa 

strategier som grundar sig på närläsning av romanerna. Hur man kan resonera 

teoretiskt och metodologiskt kring Rådströms och Kandres gestaltningar kommer 

jag att diskutera mer utförligt i det följande. I sammanhanget bör genast nämnas 

att Rådström redan tidigare har skrivit en variation över Gud som skapare i en 

novell ur samlingen Berättat om natten (1988), där skaparen fungerar som en 

                                                 

1 Kandre, Mare. (1993). Djävulen och Gud. Stockholm: Bonniers, s.30. 
2 Rådström, Niklas. (2013). Boken. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
3 Kandre, s.25. 
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hybrid mellan den gammaltestamentliga guden och Mary Shelleys Victor 

Frankenstein.4  

1.2. Bakgrund 

Religionsforskaren Jeanette Sky skriver i en bok att ”kristendomens position som 

organiserad religionsform på många sätt är utmanad i det moderna Europa. Det 

betyder dock inte att religionen som sådan är frånvarande.”5 Sky fortsätter: 

”Sekulära konstnärliga uttryck som film, litteratur eller bildkonst gör frekvent 

bruk av referenser till kristendomens symboler, metaforer och trosinnehåll.”6 I en 

understreckare i Svenska Dagbladet i januari 2013 skriver Peder Thalén på samma 

tema under rubriken ”Författarna som övertog prästens roll”: 

 
Skönlitteraturen snarare än den etablerade religionen har länge varit den 

naturliga kontaktpunkten när människor velat fördjupa sig i livsfrågorna. 

Författaraftnar där välkända skribenter diskuterar Gud eller människors 

behov av andlighet har varit långt populärare än att lyssna till liknande 

ämnen framförda från en predikstol under söndagsgudstjänsten.7  
 

Diskussioner och reflektioner kring Gud och det andliga behovet har givetvis 

under lång tid varit relevanta inslag inte bara i specifikt religiöst präglade 

kontexter utan även i mer allmänkulturella uttryck. I boken Gud och det utvalda 

folket skriver Lina Sjöberg i sitt kapitel ”Gamla testamentet i samtidens kultur” 

inledningsvis som följer: 

 
Trots att kristendomen på ett märkbart sätt har försvagats och förändrats i 

Sverige under 1900- och 2000-talet spelar bibeln fortfarande en viktig roll i 

svensk kulturtradition. Gamla testamentet kommer till uttryck och får svar 

inte bara i kyrkor och av enskilda troende, utan också i konsthallar och 

lyriksamlingar, av romaner och filmer.8 
 

Religion och skönlitteratur har som sagt en lång tradition av kamratskap, och det 

gäller inte bara i närtid.  Diktarna som genom historien har författat epik, lyrik och 

                                                 

4 Novellen är betitlad ”Berättat om natten” och finns i Rådström, Niklas. (1988). Berättat om 
natten. Stockholm: Gedins, s.19-35.  
5 Sky, Jeanette. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och Kultur, s.51. 
6 Sky, Jeanette. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och Kultur, s.51. 
7 Thalén, Peder. (2008). “Författarna som övertog prästens roll”. 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/forfattarna-som-overtog-prastens-roll_7843274.svd, 

hämtad 2013-10-28. 
8 Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke. (Red.). (2001). Gud och det utvalda folket. Inledning till 
Gamla testamentet. Stockholm: Verbum, s.229. 
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dramatik med religiösa teman och motiv är legio. Jag nöjer mig i det följande med 

ett historiskt svep utifrån några blixtexempel.  

Skapelse- och andra förklaringsmyter torde vara bland de tidigaste exemplen 

på berättandets konst. ”A myth”, skriver Kees W. Bolle i Encyclopedia of 

Religion, ”whether its subject is the acts of deities or other extraordinary events, 

always takes us back to the beginnings of all things; hence cosmogony, the birth 

of the world, is a principal theme”.9  Också redan i skönlitteraturens arla gryning – 

som ur västerländskt perspektiv här förläggs till homerisk tid – skildrades gudar 

och andra väsen av dignitet. Iliaden och Odysséen, två epos som tillskrivs 

Homeros, är två slående exempel där gudar i en polyteistisk tradition spelar stor 

roll. John Miltons blankversverk Paradise Lost från 1667 är ytterligare en större 

anhalt. Det är ”ett epos i Homeros och Vergilius efterföljd. Men ämnet är kristet: 

världens skapelse, syndafallet och återupprättelsen genom Kristus”, skriver Bernt 

Olsson i Nationalencyklopedin.10 Ett raskt hopp till svenskt 1900-tal för oss till 

författare som Pär Lagerkvist (som i prosaberättelsen Det eviga leendet från 1920 

skildrar den kristne guden som en vedsågande gubbe) och Stig Dagerman (som 

låter Gud besöka Isaac Newton i dennes hem i London i prosafragmentet Tusen år 

hos Gud från 1954). I senmodern tid finner vi mina studieobjekt: dels Mare 

Kandre som i ett skönlitterärt sammanhang har problematiserat relationen mellan 

djävulen och gud, ont och gott i Djävulen och Gud, dels Niklas Rådström och 

hans bibliskt inspirerade roman Boken. 

1.3. Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet är att belysa på vilka sätt Gud gestaltas i två 

senmoderna svenska prosaverk. Målet med min uppsats är att fördjupa 

kunskaperna om hur och med vilka grepp författare i närtid kan välja att framställa 

Gud i skönlitterära sammanhang. 

                                                 

9 Bolle, Kees W. ”Myth: An Overview.” Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones. 2nd ed. 
Vol. 9. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005. 6359-6371. Gale Virtual Reference Library. 
(http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CCX3424502162&v=2.1&u=uppsala&it=r&p=GV
RL&sw=w&asid=3dc926725f02708b08acf13051fb16d8), hämtad 2014-05-14. 
10 ”John Milton”. http://www.ne.se/lang/john-milton, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-10-30. 
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1.4. Frågeställningar 

Utgågspunkten för min undersökning kan formuleras som så: ”Hur framställs Gud 

i senmodern svensk prosa?” En sådan anspråksfull ansats förgrenar sig givetvis i 

andra, mer författar- och verkspecifika, problemformuleringar. I avsnitten om 

Kandre och Rådström handlar det om att granska hur författaren väljer att gestalta 

Gud samt gudens roll och funktion. Under rubriken ”Exemplet Niklas Rådström” 

syftar min studie till att undersöka hur Rådström i boken Boken skönlitterärt 

gestaltar frambringandet av den bibliska historien, och jag vill lägga tonvikten på 

Rådströms skildring av den skapande guden, eller snarare skaparen, och hur 

författaren Rådström låter skaparen skapa sin skapelse. Intressant vore att i ett 

större perspektiv se hur förlagan transponeras till skönlitteratur utifrån vilka 

hänsyn författaren tar och vilka olika val denne gör i sin omdiktning, men här 

kommer fokus främst att vara på skaparen och dess roll. Att undersöka hur den 

moderna kontexten verkar i romanerna är klart relevant. Inte minst är det av vikt 

att se om, och i så fall på vilka sätt, texterna av Kandre och Rådström utmanar 

urkundens. Kort sagt vill jag i någon mån studera följsamhet och avvikelse – och 

givetvis även nyskapelse – i relation till den bibliska texten. Kanske kan en analys 

av romantexterna också rentav kasta nytt ljus över Bibelns berättelse? Därtill 

torde bland annat genusaspekter vara värda att belysa närmare, varom mer under 

rubriken ”Teori” nedan. Min undersöknings centrala frågeställning lyder som 

följer:  

 Hur gestaltas guden i Mare Kandres Djävulen och Gud respektive Niklas 

Rådströms Boken?  

Frågeställningen synes tydlig och distinkt i sig men rymmer likväl en vidd som 

kräver ytterligare preciseringar. För att hantera den arbetar jag med följande 

underfrågeställningar: 

 Vilken gud är det som skildras – är det kanhända den allsmäktige, den 

straffande, kanske rentav en som våndas över sitt värv?  

 Genomgår guden en utveckling över tid? 

 Vilka egenskaper besitter guden? 



 8 

1.5. Avgränsningar 

För att i någon mån skapa hanterbarhet i den tänkbara analyserbara textmassan 

krävs givetvis tydliga avgränsningar. Anspråket – att behandla två författare – må 

låta magert, men jag är övertygad om att den utgångspunkten är fullt tillräcklig för 

att resultera i ett digert analysmaterial. En annan avgränsning har att göra med hur 

frågeställningarna till de studerade romanerna hanteras. Frågeställningarna har 

inskärpts till att begränsa fokus till i huvudsak Gud/skaparen. Hur exempelvis de 

mångskiftande bibliska historierna gestaltas i ett vidare perspektiv i Rådströms 

roman faller därigenom utanför ramarna för föreliggande arbete, och i Kandres 

roman spelar Djävulen en avsevärt större roll än här. 

1.6. Forskningsgenomgång 

Givetvis finns en del tidigare forskning som bör presenteras och tas i beaktande. I 

Speglingar. Svensk 1900-talslitteratur i möte med biblisk tradition (2001) skriver 

tio forskare – teologer och litteraturvetare – om ”vad som händer med den 

bibliska traditionen när nutida ordkonstnärer tar emot (recipierar) den, och skapar 

nytt”.11 I Författare och kristen tro (2000) diskuterar nio skribenter skilda aspekter 

såsom lidande, ondska och glädje i relation till just kristen tro. Ett exempel på en 

författarspecifik studie är Lina Sjöbergs Genesis och Jernet i vilken hon ägnar sig 

åt ”den fragmentariska intertextualiteten i fem romaner av Sara Lidman”, med det 

övergripande syftet att ”följa intertextualitetens riktning i tolkningen av både 

bibeln och skönlitteraturen”.12 

Ett par andra i sammanhanget relevanta volymer är Bo Larssons Närvarande 

frånvaro. Frågor kring liv och tro i modern svensk skönlitteratur (1987) – där 

författaren bland annat konstaterar att i ”både Torgny Lindgrens och Göran 

Tunströms böcker är Gud en verksam och skapande kraft”13 – samt Lennart 

Anderssons Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur (2000). 

Andersson intresserar sig dels för författare som ”förlägger handlingen till biblisk 

                                                 

11 Klint, Stefan & Syreeni, Kari. (Red.) (2001). Speglingar. Svensk 1900-talslitteratur i möte med 
biblisk tradition. Skellefteå: Norma, s.7. 
12 Sjöberg, Lina. (2006). Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och 
bibelns berättelser. Diss. Hedemora: Gidlunds förlag, s.22 resp. 23. 
13 Larsson, Bo. (1987). Närvarande frånvaro. Frågor kring liv och tro i modern svensk 
skönlitteratur. Stockholm: Verbum, s.377. 
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miljö och tid och befolkar den med bibliska gestalter”,14 dels för ”skillnaderna 

mellan den bibliska förlagan och den valda romanen”.15 Boktiteln till trots 

behandlas inte Mare Kandres Djävulen och Gud hos Andersson. Sammantaget får 

min studie med dess skarpa fokus på hur just Gud konkret framställs i ett par 

senmoderna svenska skönlitterära verk anses vara ett relevant bidrag till den 

religionshistoriska forskningen. 

1.7. Material 

Mina källor är i första hand Mare Kandres roman Djävulen och Gud (1993), 

Niklas Rådströms roman Boken (2013) och Bibeln. Till dessa kommer ett 

sekundärmaterial som utgörs av de vetenskapliga och andra texter som uppsatsen 

kommer att anknyta till. 

 

                                                 

14 Andersson, Lennart. (2000). Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur. 
Stockholm: Natur och Kultur, s.5. 
15 Andersson, Lennart. (2000). Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur. 
Stockholm: Natur och Kultur, s.8. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Teori 

Utgångspunkten för min undersökning är snarare av metodisk än teoretisk 

karaktär. Michael Stausberg skriver att ”historians of religion are as a rule much 

less inclined to select cases on the grounds of hypotheses or theories; in most 

cases the research questions arise from the materials rather than the other way 

around, as is the case in research traditions in history and the social sciences”.16  

Uppenbarligen känner jag viss frändskap med de forskare som utgår mer från 

material än från teori och framställda hypoteser, men även om en undersökning 

inte leds av en teori bör man vara uppmärksam på vad som dyker upp under 

vägen. Kanske ”will one or more theoretical frames emerge during analysis” 

frågar sig Stausberg och Engler.17 Jag tänker mig att inte minst ett genusperspektiv 

och därtill kopplad teori skulle kunna visa sig vara relevant. I upptakten till 

Rådströms roman aktualiseras nämligen omedelbart frågan om den skapande 

gestaltens kön: ”Vi kan se honom som hon, eller han som henne, som han och hon 

i ett, eller varken henne eller honom, det gör detsamma”, skriver Rådström, som 

också presenterar alternativet ”ett könlöst okänt”,18 vilket skulle kunna ses som ett 

ifrågasättande av den traditionellt patriarkala gammaltestamentliga auktoriteten 

och ställer upp dörrarna på vid gavel för en teoretisk ansats kring gudsbilden. 

 

                                                 

16 Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) (2011). The Routledge handbook of research 
methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge, s.31. 
17 Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) (2011). The Routledge handbook of research 
methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge, s.6. 
18 Rådström (2013), s.7. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Metod 

Min undersökning har en kvalitativ utgångspunkt. Jag arbetar framför allt 

hermeneutiskt med närläsning av texten och kommer också att nyttja en 

komparativ metod. Stausberg och Engler menar att kvalitativa metoder i 

jämförelse med kvantitativa ”are associated  with a much wider, more flexible and 

often creative range of genres and styles”,19 och dels eftersom jag själv uppskattar 

flexibilitet och kreativitet i det vetenskapliga sammanhanget, dels utifrån det 

självklara faktum att mina studieobjekt lämpar sig för det, väljer jag ett kvalitativt 

tillvägagångssätt.  

De båda romantexterna öppnar för en hermeneutisk dimension. Ingvild Sælid 

Gilhus skriver så här om den hermenutiska metoden: 

 
The first guideline in using a hermeneutic method is to read the text slowly 

and thoroughly. A text can be read hundreds of times – forward, backward 

and crosswise – yielding new information each time. In accordance with the 

model of the hermeneutic circle, one goes to the text with one’s prejudices 

and then projects meaning into it. The knowledge obtained by the initial 

reading modifies one’s prejudices and the text gets a richer interpretation in 

each of the following readings.20 
 

I föreliggande arbete avser jag att utifrån ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, med 

betoning på den närgångna läsningen, söka besvara de frågeställningar som 

definierats i avsnitt 1.4 ovan. 

Som tidigare nämnts bör hänsyn vidare tas till den kontext som den moderne 

författaren verkar i. Gilhus skriver om det: ”In the case of a text, the context 

includes especially its social and cultural background and surroundings. 

According to one version of the hermeneutic circle, the reader moves back and 

                                                 

19 Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) (2011). The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge, s.7. 
20 Gilhus, Ingvild Sælid. ”Hermeneutics”, i Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) 
(2011). The Routledge handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: 
Routledge, s.276. 
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forth between the text and its context.”21 I exemplen Kandre och Rådström kan 

man försöka identifiera vad som sker i mötet mellan den bibliska texten och 

författarens moderna kontext. Kanhända kan exempelvis just den (eventuellt) 

könlösa skapande gestalten vara ett resultat av detta möte? 

Vidare faller sig också den komparativa metoden naturlig att använda för att 

söka svar på mina frågeställningar. ”To use a hermeneutical method in the history 

of religions is to work within the framework of comparison”, skriver Gilhus.22 

Michael Stausberg diskuterar den jämförande metodens för- och nackdelar, dess 

status och verkningsgrad i sitt kapitel ”Comparison” i The Routledge handbook of 

research methods in the study of religion: ”In observation, both likeness and 

difference capture attention and may require explanation, and in actual practice 

both will be necessarily highlighted in analysis”, skriver Stausberg,23 och utifrån 

den utsagan ser jag med förtröstan på mitt val av metod, då mitt syfte är att lyfta 

fram både följsamheter och avvikelser i relationen mellan den bibliska och den 

skönlitterära texten. Det mest väsentliga metodiska greppet kommer att vara 

närläsningen av Kandres och Rådströms romaner och den bibliska texten. Det är 

genom denna hermeneutiskt betingade close reading som romanernas för min 

undersökning centrala innehåll synliggörs och som mina frågeställningar kan 

finna svar. 

3.2 Uppsatsens uppläggning 

Jag har valt att tilldela de studerade skönlitterära verken separata avsnitt i 

uppsatsen med rubrikerna ”Exemplet Mare Kandre” respektive ”Exemplet Niklas 

Rådström”. Det är en praktisk väg att gå med tanke på att de båda romanerna, och 

analyserna av dem, kanske inte nödvändigtvis trivs bäst sammanträngda under 

gemensamma tematiska/motiviska rubriker. Uppdelningen leder till möjligheten 

att utifrån romanerna själva bena ut vilka karakteristika, tyngdpunkter, bibliska 

motiv etc. som utifrån frågeställningarna är centrala för respektive bok. Ett sådant 

                                                 

21 Gilhus, Ingvild Sælid. ”Hermeneutics”, i Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) 
(2011). The Routledge handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: 
Routledge, s.276. 
22 Gilhus, Ingvild Sælid. ”Hermeneutics”, i Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) 
(2011). The Routledge handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: 
Routledge, s.278. 
23 Stausberg, Michael & Engler, Steven. (Red.) (2011). The Routledge handbook of research 
methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge, s.28. 
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arbetssätt skiljer sig från alternativet att istället utgå från fastställda antaganden 

och konstruerade kategorier för att sedan söka efter i vilken mån inslag i 

romanerna kan hänföras till dessa. De båda exempelavsnitten kommer sedan att 

diskuteras och jämföras med varandra i ett för ändamålet avsett kapitel. 
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Kapitel 4 Resultat – exemplet Mare Kandre 

4.1. Djävulen och Gud – en resumé 

1993 publicerades Mare Kandres roman Djävulen och Gud. Ett kort referat är på 

sin plats: Boken tar sin början ”på den tiden Djävulen och Gud ännu var små 

barn”, skriver Kandre.24 Av en händelse möts de två en kväll ute i skogen, 

konfrontation uppstår och slagsmål bryter ut. Gud går därifrån som segrare och 

därefter ses kombattanterna inte på lång tid. Djävulen tillbringar tiden med att 

bränna förtappade i helvetet och Gud somnar omsider i himlen dit han tagit sin 

tillflykt ”för att jorden i rask takt börjat uppfyllas av människan.25 När Gud vaknar 

ur sin sömn, långt senare, har mänsklighetens tillvaro rämnat och urartat svårt. 

Han stiger ner på jorden och finner den förödd. Gud bryter samman. Omsider 

försonas Gud och Djävulen i en ny värld som de nått tillsammans med en samling 

hädangångna efter en strapatsrik färd från Helveteshålan. Den nya världen, 

undervärlden, är ”belägen rakt inunder den de [människorna] just förstört och 

lämnat i spillror och aldrig mer kunde återvända till”.26 Till sist dör både Djävulen 

och – förmänskligad – Gud. 

 Mare Kandre arbetar i Djävulen och Gud stundom med en något 

okonventionell radbrytning som ställvis ger prosatexten ett snarast poetiskt 

utseende. För att markera när denna radbrytning förekommer använder jag tecknet 

/ vilket signalerar att en rad bryts varvid texten fortsätter på nästa. 

4.2. Gudens utseende 

Visualiseringarna i bildkonst och skriftkonst av den kristne guden är många och 

olikartade. Om man bläddrar i exempelvis Bibeln i bild visar ett par av Gustave 

Dorés illustrationer Gud i helfigur och i kraftfull aktion. I illustrationerna som på 

högersidorna ackompanjerar de på vänster sida placerade bibelutdragen 1 Mos 

1:1-3 respektive 1 Mos 2:21-22 (”Varde ljus!” respektive ”Kvinnans skapelse”) 

                                                 

24 Kandre, s.6. 
25 Kandre, s.77. 
26 Kandre, s.165. 
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tornar  en ljusomstrålad man upp sig. Hans skägg är bastant och han håller högra 

armen lyft såsom till handling.27 Skägget är en återkommande detalj i många 

skildringar. Ett exempel ges när Lennart Andersson refererar en roman av José 

Saramago: ”Plötsligt sitter Gud fader i båtens akter, en gammal man med väldigt 

skägg.”28 Kontrasten är minst sagt slående när Mare Kandre för första gången i sin 

roman beskriver Gud. Då skildras guden som ”en lönnfet liten pojke” med 

”rödvita lockar”, uppnäsa, ”saffransgula fräknar”, ”mjölkvitt” skinn och ”mycket 

ljust blå” ögon.29 Visserligen talas om ”pojkens ljusomstrålade huvud” och att 

”han var klädd i en enkel, kritvit särk som tycktes nå honom ner till anklarna”,30 

vilket kan ses erinra om Dorés framställning i nyssnämnda illustrationer, men 

några utseendemässiga likheter står i övrigt inte att finna. Här bör noteras att den 

som iakttar Gud hos Kandre – och därmed till dels står för beskrivningen av 

guden – är Djävulen, och även om Djävulen hävdar att Gud ”såg både dryg, 

odräglig och stöddig ut” så har han ”aldrig varit mer säker på sin sak; / detta var 

Gud, / den där trinde lille skrikande gossen var Gud, / världsalltets skapare.”31 I 

det avsnitt som tar vid efter att Djävulen fått syn på Gud – och därmed 

introducerat honom i berättelsen – är författarens berättarröst tydligare. Avsnittet 

inleds: ”På den tiden var alltså Gud en odräglig liten fetlagd pojke, / till sättet och 

läggningen mycket olik den individ han kom att bli på äldre dar.”32 

 Längre fram i boken kommer Djävulen återigen att betrakta Gud. Det sker när 

den senare, återkommen till jorden efter en tid i himlen, ”ligger försänkt i en 

orolig dvala på Helveteshålans stampade jordgolv”.33 Gud har tagit sig dit för att 

människornas värld ligger i spillror och Helvetet ”var det enda ställe han ännu inte 

varit på, / allt annat hade han ju sett, förfasat sig över och begråtit”.34 Intill 

Djävulen står några av ”de hädangångna”,35 det vill säga de döda människor vilka 

Kandre ofta snarare skildrar som levande döda: ”Alla hade de ju gjort sig sin egen 

bild av Gud, / den allsmäktige, / herren, eller vad man nu än behagade kalla 

                                                 

27 Bibeln i bild. Doré, Gustave (ill.). (1981). Uddevalla: Niloe, s.8ff. 
28 Andersson, Lennart. (2000). Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur. 
Stockholm: Natur och Kultur, s.74. 
29 Kandre, s.17. 
30 Kandre, s.17. 
31 Kandre, s.18. 
32 Kandre, s.20. 
33 Kandre, s.153. 
34 Kandre, s.143. 
35 Kandre, s.153. 
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honom”.36 Människornas föreställning om Guds utseende representerar dels den 

traditonella konkreta bilden à la Doré, dels en aspekt av treenighetsläran: ”En del 

ansåg [---] att han verkligen satt förskansad i sitt eget rike ovan molnen, / på en 

tron av guld [---] / skäggig och mycket vis och allsmäktig på alla tänkbara sätt”,37 

medan andra har gjort sig en annan bild, nämligen att Gud ”snarare var ett slags 

andeväsen som på ett omärkligt sätt fanns inympat i allt levande, / i varenda litet 

dammkorn, kvalster, grässtrå och blad, / och i varje människa (som därför var en 

exakt avbild av denne Gud)”.38 Så långt människornas föreställningar. Kandre 

låter dock de hädangångna, när de verkligen har Gud framför sig på 

Helveteshålans golv, se honom som något helt annat: ”En liten, smutsig, 

utmärglad, nästintill köttslig man i nernötta gamla sandaler och en smutsig ärmlös 

särk, / ja, en gubbe!”39 Lika lite som i skildringen av Gud som barn möter läsaren 

här den gammeltestamentlige gudens kraft och resning.  

 Djävulen och de hädangångna ser alltså Gud som allt annat än en stolt och 

stark allsmäktig herre. Också bokens berättare – det allvetande berättarjaget – 

beskriver den åldrande Gud i liknande termer där denne går ”med böjt huvud, 

fylld av skam och skuld, / en ömklig liten nedbruten, ensam figur som man aldrig 

ens i sin vildaste fantasi skulle kunnat tro var världsalltets skapare; / Gud själv; / 

Herren”.40 Även Gud själv kan konstatera att han förändrats utseendemässigt. Det 

sker genom direkt visuellt iakttagande när han ser sig själv i en vattenspegel: 

”Och i den underjordiska midnattsmånens grönaktiga sken såg han sitt eget 

ansikte speglat i flodens vatten, / och det var inte längre ett högmodigt, fräknigt 

barnansikte som stirrade upp mot honom, / utan en sorgsen åldrande gammal 

mans.”41 Denna iakttagelse kan jämföras med en motsvarande som går till på 

samma sätt tidigt i romanen, när Gud ännu är ett barn. Kandre skriver att Gud satt 

och tjurade vid en spegelblank sjö: ”Där satt han och kastade småsten och 

betraktade oförtrutet speglingen av sitt eget bleka, trinda ansikte i det mörka 

vattnet.”42 Situationerna är tämligen parallella men spegelbilderna som möter 

betraktaren helt skilda. 

                                                 

36 Kandre, s.153. 
37 Kandre, s.153. 
38 Kandre, s.153f. 
39 Kandre, s.154. 
40 Kandre, s.133. 
41 Kandre, s.169. 
42 Kandre, s.22. 
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4.3. Gud och Djävulen som skapare 

Kandre skapar en kronologisk komplexitet i det att Gud är ett litet barn men att 

hans skapelse ändå ligger långt bak i tiden. Hur Gud skapat världen minns han 

redan som barn inte riktigt själv: ”Tillblivelsens ögonblick låg så långt tillbaka i 

tiden att han endast hade kvar mycket vaga minnen av det”, skriver Kandre,43 och 

”förutom några lösryckta fragment av en trädgård, ett träd, och en orm som låg 

virad runt trädets stam, / var alltsammans höljt i dimma och dunkel”.44 Den unge 

Guds redan vaga minnesbilder fortsätter emellertid inte att blekna, för den åldrade 

Gud har, när berättelsen närmar sig sitt slut, identiska svårigheter att minnas 

urhistorien, för  

 
vagt,  

som i en dimma,  

otydligt,  

för mycket länge sen, 

någon gång i hans och mänsklighetens ovanvärldsliga förflutna,  

ett träd,  

en frukt,  

en orm,  

ett ord,  

men allt detta var så oerhört dunkelt och avlägset nu att de snart åter 

sjönk in i glömskans töcken.45 
 

Att Gud inte klart minns sitt eget skapande är slående och får ses som en väsentlig 

indikation på att Gud som Kandre porträtterar honom är långt ifrån bibliskt 

fullkomlig.  

Också vad människan anbelangar har Gud problem. Om henne får vi veta att 

hon ”som från början varit hans egen skapelse, / förbryllade honom alltmer med 

sitt oförutsägbara beteende”, och att Gud ”fann att hans makt att uträtta under 

minskade i takt med att människans antal på jorden ökade”.46 Strax blir Guds 

allsmäktighet ifrågasatt å det skarpaste: ”Han fick allt svårare att ingripa. Han 

orkade inte, iddes inte”, skriver Kandre och fortsätter: ”Nej, hjälplöst betraktade 

han nu jordelivet.” Här kan man inte minst notera det intressanta – och från 

Bibeln klart avvikande – faktum att det är en reflekterande Gud, en Gud som har 

svårigheter med maktutövandet och känner slitningar i förhållande till sin skapelse 

vi har att göra med, varom mer i nästa avsnitt. 

                                                 

43 Kandre, s.30. 
44 Kandre, s.30. 
45 Kandre, s.180. 
46 Kandre, s.78. 
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 Även om Gud inte minns förloppet särskilt tydligt så står det klart att det är 

han som har skapat världen. Detta gäller åtminstone den värld som Gud, 

Djävulen, Ini och en grupp hädangångna lämnar, det vill säga den värld som i 

bokens början kallas ”den föregående världen” och på annat håll ”den gamla 

världen”, ”ovanjorden” eller bara ”jorden”.47 Hur undervärlden – ”jorden under 

jorden”48 – kommit till är mera oklart. Vid ett tillfälle har Djävulen och Gud i 

undervärlden en ”lång, djup, mycket invecklad diskussion om huruvida Gud 

kunde ha skapat även den här världen utan att ha märkt eller känt av det själv”.49 

Återigen ser vi hur minnet sviker och hur Guds allsmäktighet ifrågasätts. 

Det står hursomhelst klart att Gud inte är den ende skaparen. Också Djävulen 

gör sitt. När hans käresta Ini kidnappas reagerar Djävulen med frustrerad brutalitet 

och bestämmer sig för att ”fullfölja sina planer vad gäller uppbrännandet av 

mänsklighetens allra ondaste komponenter”.50 Han finner vägen till det berg där 

han ska starta sin verksamhet. Kandre berättar att en ”mycket trång gång förde 

honom ner i bergets och jordens och världens och hela mänsklighetens undre 

djup”.51 Det är utrymmet som ”med tiden skulle bli till Helvetet”,52 och Kandre 

berättar vidare att Djävulen ”arbetade oavbrutet med Helvetets skapelse, / dag och 

natt”.53 Skapandet av helvetet pågår medan Gud befinner sig i himlen. Där sitter 

han och bevittnar vad som sker på jorden,  

 
och den där Djävulen hade han faktiskt också sett, 

när denne gick på grusvägen och genom byn och vidare in i skogen, 

ända fram till berget, 

så han visste nu var Helvetets öppning var belägen, 

men ända ner till Helvetets inre delar nådde, 

som tur var, 

inte hans blickar.54 

 

Att Gud inte i full utsträckning kan se vad som pågår i Helvetet är naturligtvis 

ytterligare ett bevis för att hans förmodade allmakt istället är starkt begränsad. I 

det aktuella sammanhanget syftar formuleringen ”som tur var” givetvis på att 

Gud, som redan är ganska blaserad och uppgiven och en tid upplevt det som 

                                                 

47 Kandre, s.5, 164, 182 resp. 178. 
48 Kandre, s.169. 
49 Kandre, s.197. 
50 Kandre, s.70. 
51 Kandre, s.75. 
52 Kandre, s.76. 
53 Kandre, s.82. 
54 Kandre, s.80. 



 19 

”oerhört ansträngande att ständigt vara den som såg”,55 inte skulle kunna fördra 

bevittnandet av det ytterligare elände som Djävulen ligger bakom. 

4.4. Guds förändring – reflektion och vördnad 

I Djävulen och Gud ges många inblickar i Guds känsloliv. Givetvis är fylliga 

beskrivningar av hur Gud känner och reflekterar slående exempel på vad man kan 

kalla ett icke-bibliskt manér. I takt med att Gud åldras möter vi i romanen allt 

oftare en Gud som drabbas av vanmakt, hjälplöshet och otillräcklighet. Den 

förändring som Gud genomgår i boken är genomgripande. Lennart Andersson 

skriver: ”De bibliska texterna kretsar kring det israeliska folkets förhållande till en 

och samma Gud, även om gudsbilden förändras från den väldige Skaparguden i 

GT till den kärleksfulle Fadern med en enfödd son i NT.”56 I det närmast följande 

kommer Guds djupgående förändring i Kandres roman att granskas. 

I romanens början framställs Gud som ett litet barn. När Gud befinner sig i 

barnstadiet gestaltas han som sorglös och bortskämd. Enligt Djävulen ”utstrålade 

pojken Gud en närmast ofattbar självbelåtenhet”.57 Med tiden åldras han och till 

och med dör. Detta sker som nämnts inom ett tidsperspektiv som är komplext. 

Ovan har Guds utseende över tid beskrivits. Det är dock inte bara till det yttre som 

Gud förändras med åren. Vi kan även se hur Gud börjar ägna sig åt självrannsakan 

och hur han förmänskligas. Det sistnämnda är också något som guden själv 

reflekterar över. När Gud slagit sig ner i underlandet tillsammans med Djävulen 

och Ini, Djävulens kvinna, kommer reflektionerna slag i slag: ”Han började nu 

också inse hur ensam och ödslig hans forna existens och hela barndom faktiskt 

varit”, skriver Kandre,58 för att strax låta Gud ta steget till en mer fördjupad 

självrannsakan:  

 
Det gick så långt att han knappt tålde tänka på sig själv som han en gång 

varit,  

han fick kväljningar bara han nuddade vid minnet av hur han som liten 

gått omkring i gräset med näsan i vädret och trott sig stå över allting och alla 

bara för att han som Gud hade skapat allt som fanns.59 
 

                                                 

55 Kandre, s.78. 
56 Andersson, Lennart. (2000). Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur. 
Stockholm: Natur och Kultur, s.83. 
57 Kandre, s.19. 
58 Kandre, s.178. 
59 Kandre, s.178. 
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Gud ägnar sig dels åt självrannsakan och reflektion över sig själv, dels, och som 

en konsekvens av det förra, åt omvärdering av och en allt större vördnad för 

människorna – vilka han själv med tiden allt mer blir en del av. När Gud i 

romanen lämnar jorden och tar sin tillflykt till himlen (där han som nämnts 

somnar) är det just människan som indirekt driver honom från jorden. ”I sin 

egenskap av Gud hade han sorgfälligt undvikit att befatta sig med mänskolivet”, 

får vi veta,60 men en kombination av insikt och krass verklighet driver under 

handlingens gång Gud närmare det mänskliga, på flera plan. Redan när Gud, 

nedstigen till jorden igen efter sin sovande sejour i himlen, ramlar in genom 

Helvetets mynning och tuppar av antyds att ett förmänskligande har satt igång. 

Det beskrivs genom Djävulen. Gud ligger orörlig i Helvetet och Djävulen 

betraktar honom. Kandre skriver att Djävulen ”stod länge helt orörlig intill hans 

utmärglade kropp och betraktade den, / gripen, / sällsamt nog, / trots allt det Gud 

utsatt honom för i det förflutna, / av medlidande och vemod inför denna ömkliga 

mänskospillra till Gud”.61 När Gud och Djävulen senare sakta men säkert försonas 

i den nya världen flyter Guds gudomlighet snabbt samman med, eller snarare 

övergår i, Guds variant av mänsklighet, för ”när han nu i den nya världen blivit 

förmänskligad infann sig varje dag en ny känsla som han måste lära sig att uthärda 

och förstå. / Och det var ju inte bara svårmod, lidande och elände heller, utan även 

njutningar och glädje.”62  

Det är inte bara ur berättarens perspektiv som Gud närmar sig och till slut 

når mänsklighet. Även Gud själv är – liksom när det handlar om hans utseende – 

medveten om att han undergår en förändring. När han i den nya, undre världen 

berättar för en skara barn om ovanjorden nämner han sin tidigare superhörsel med 

vilken han kunde registrera ”hur det lät när gamla gubbar och gummor rullade 

med ögonen och knarrandet när pupillerna i dessa ögon vidgades”.63 Ett av 

Djävulens barn frågar Gud huruvida han fortfarande besitter denna extraordinära 

hörsel. Gud svarar på följande sätt: 

 
-Nej, nej, nej, lilla vän, skrockade Gud och klappade flickan på huvudet 

där hornen ännu slumrade under det lockiga, ljusa håret. 

-Nej, nej, det kan jag inte, här är jag som en människa. 

                                                 

60 Kandre, s.179. 
61 Kandre, s.149, min kursivering. 
62 Kandre, s.179, min kursivering. 
63 Kandre, s.183. 
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Och medan han leende vände blicken mot himlen igen upprepade han 

förnöjt detta –  

-Här är jag som en människa.64 
 

Också på ett annat plan än Guds eget förmänskligande är förändringen i 

förhållande till det mänskliga i högsta grad relevant. I yngre dagar har Guds 

relation till människorna och människornas egenskaper varit av ett helt annat slag, 

närmare bestämt av uppenbart negativ art. Tidigt i boken, då Gud framställs som 

ett barn, hyser han inte ”några nämnvärt höga tankar rörande människan. / Av allt 

han skapat var hon nog det mest misslyckade.”65 Gud anser att han lyckats bättre 

med både stenar och daggmaskar. Problemet med människan är av intrikat natur 

och säger en hel del om människan men lika mycket om Gud. Vi får veta att 

 
människan, hon ställde alltid till det för sig. 

Hon gick alltid sina egna vägar, 

hon åt det hon blivit tillsagd att icke vidröra och kände, levde, 

kopulerade, syndade, 

(och Gud kunde inte låta bli att avundas henne detta till synes lustfyllda 

leverne, 

men det var en känsla som han dolde väl under en med åren allt djupare 

inre ödslighet).66 
 

Här gestaltas således en missunnsam Gud. Oginheten kan problematiseras i och 

med att det är sätten på vilka människan nyttjar sin fria vilja som är grunden för 

Guds negativa hållning. Den fria viljan torde direkt eller åtminstone indirekt vara 

given människorna av Gud själv – en Gud som avundas den människa som är 

hans egen skapelse. 

 Guds relation med människorna krackelerar så småningom fullständigt. När 

Gud har begett sig till himlen håller livet på jorden att gå fullkomligt överstyr: 

”Han hade ingen som helst kontroll över det jordiska längre och såg med fasa att 

om han lät mänskan hållas så skulle det hela ta en ände med förskräckelse”, 

skriver Kandre,67 som berättar att Gud ”därför sett sig föranledd att på ett mer 

handgripligt sätt blanda sig i detta jordiska”, helt sonika genom att bringa 

mänskligheten ”en köttslig upplaga av honom själv, Gud!”.68 På så vis kommer 

Jesus – som visserligen inte omtalas vid namn – till jorden. Människorna vet dock 

inte bättre än att de dödar Guds son. Guds reaktion är stark och gestaltas i 

                                                 

64 Kandre, s.183. 
65 Kandre, s.21. 
66 Kandre, s.21. 
67 Kandre, s.88f. 
68 Kandre, s.89. 
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liknelser och metaforer: ”Guds ursinne låg som ett tungt, svartviolett, kväljande 

molntäcke över hela jorden” och ”mot kvällen bröt det ut i ett åskväder”, ”blixtar 

antände träd, lagårdar och slog ner i mänskornas huvuden / och i boskapen”.69 

Guds känslor gestaltas med sinnlig konkretion inte minst så här: 

 
Och det svarta regn som i flera veckor föll över detta vedervärdiga 

jordaställe, 

i denna för mänskligheten så svarta stund, 

kunde nog liknas vid Guds tårar, sorg och gråt.70 
 

Därtill är Guds avståndstagande från människan tydligt: ”Han tappade helt 

tålamodet med människan. [---] Han tog sin hand från mänskligheten helt.”71 

Kandre berättar att ”det uppdämda ursinnet och bitterheten gjorde att Gud blev 

både dåsig och trött”, och ”till slut [---] somnade han in helt”.72 Gud finns således 

inte längre på plats för att beskåda, bevaka eller beskydda människorna.  

När Gud vaknar ur sin odefinierat långa sömn har metamorfosen satt igång: 

”Han var inte längre ljusomstrålad och frös därför, / kände sig märkvärdigt 

värnlös, svag och, ja, hemska tanke; mänsklig!”73 I takt med Guds eget 

förmänskligande växer, som påvisats tidigare ovan, sedan med viss stadighet 

förståelsen och vördnaden för människorna. Guds förhållande till människan rör 

sig alltså så sakteliga från avsmak till aktning, detta i takt med att det gudomliga 

faller tillbaka till förmån för det mänskliga. 

I slutet av Kandres roman kan man se hur både Djävulen och Gud lever 

synnerligen förmänskligade liv i en sällsam harmoni. Gud  bor tillsammans med 

Lilith, i ovanvärlden känd som ”en simpel, kallhamrad barnamörderska”,74 men 

även hon nu fullständigt förändrad och ”en osedvanligt god och ömsint och 

tålmodig mor”75 till parets gemensamma barn. Gud, Lilith, Djävulen och Ini 

umgås som goda grannar:  

 
Kvällarna tillbringade Djävulen och Gud i regel i någon av trädgårdarna. 

Oftast i Djävulens.  

                                                 

69 Kandre, s.92. 
70 Kandre, s.92f. 
71 Kandre, s.94. 
72 Kandre, s.95. 
73 Kandre, s.123. 
74 Kandre, s.191. 
75 Kandre, s.193. 



 23 

De satt vid det enkla lilla skrangliga träbordet på vilket ett ljus av 

underjordiskt format ställts fram och dörren till Djävulens hus stod på vid 

gavel. 

Därinne kunde Ini och Lilith höras samtala lågmält.  

De okynniga Djävulsbarnen sov äntligen djupt, 

och även Guds och Liliths avkommor slumrade och drömde i sin stora 

varma säng, 

i Guds hus.76 

4.5. Språket 

Hur språket i Djävulen och Gud förhåller sig till det i den bibliska urkunden är 

inte någon primär frågeställning i föreliggande uppsats, men jag vill ändå lägga 

fram en iakttagelse som jag menar är relevant i det stora hela. Överlag finns inte 

många uppenbara spår av den bibliska språkstilen – eller rättare språkstilarna – i 

Kandres text, men i romanens slut finns en intressant språklig konvertering – eller 

snarare invertering – av bibeltexten. Djävulen blir stucken av ett bi och dör 

sedermera i sviterna av stinget. Innan döden inträder ligger Djävulen en tid i 

dvala. Vid hans sida vakar Gud: 

 
Och det blev kväll. 

Och det blev morgon 

Och det blev kväll igen. 

Men djävulen vaknade inte upp ur sin dvala.77 
 

Att Kandre här väljer ett språkbruk, med upprepade ”Och”, som minner om 

dygnsväxlingen i Genesis är uppenbart. Där är ju mönstret som bekant ”Och det 

blev afton, och det blev morgon, den första dagen”.78 Hur Kandre väljer att 

använda den språkliga konstruktionen – man skulle kunna kalla den för den 

bibliska skapelseberättelsens rytmik – i samband med att Djävulen tynar bort – 

därtill med en hjälplös Gud vid sin sida – är givetvis en skarp kontrast till det 

storslagna skapande och tillblivande som snarast rytmiskt pulserar fram under en 

kraftfull Guds ledning i Genesis text. 

                                                 

76 Kandre, s.195. 
77 Kandre, s.204. 
78 1 Mos 1:5, citat efter Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års 
översättning. 
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Kapitel 5 Resultat – exemplet Niklas Rådström 

5.1. Boken och dess titel 

Niklas Rådströms roman Boken utkom hösten 2013. Titeln har en uppenbar 

koppling till Bibeln som ju ibland kallas ”böckernas bok”, varom mer strax. 

Bokens handling utspelar sig på dubbla plan. På ett plan i berättelsen – man kan 

kalla det för den inre ramberättelsen – sitter en man vid ett bord och författar i sin 

tur en berättelse. Berättelsen han skriver följer Bibeln – eller snarare rekonstruerar 

skapandet av Bibeln, på fiktivt manér. Det finns emellertid även en yttre 

ramberättelse. I bokens början kommenterar nämligen Bokens författare – och här 

kan man givetvis föreställa sig Rådström själv eller den författarroll som han intar 

vid skrivandet av Boken – hur han väljer att framställa den man som i romanen 

sitter vid bordet och författar den bibliska berättelsen. I föreliggande arbete är det 

emellertid författaren inuti boken och hans berättelse som är i fokus. Bokens 

allvetande författare – tänk: Rådström – håller fortsättningsvis en tämligen låg 

profil.  

Romanens titel Boken bör kort kommenteras ytterligare. LarsOlov Eriksson 

och Åke Viberg skriver: ”Tillsammans bildar Gamla och Nya testamentet bibeln, 

ett namn som kommer av det latinska ordet biblia, alltså böcker.”79 Sambandet 

mellan Bibeln och titeln på Boken är således uppenbart – den iakttagelsen är 

kanske rentav elementär intill banalitet. Vidare kan man utifrån Lina Sjöberg 

poängtera att en paratextuell referens kan iakttas i bokens titel: ”Ordnande och 

läsanvisande textmarkörer såsom titel, kapitelrubrik, baksidestext med mera kan 

kallas paratexter.”80 På det sätt som titeln Boken anspelar på Bibeln och 

”böckernas bok” utgör den självfallet en paratextuell referens. 

Som vi kan se finns också vad bokens titel anbelangar en rörelse mellan 

olika berättarplan: i Rådströms bok skildras en man som skriver en bok som blir 

de bibliska böckerna. Sammanfattningsvis har vi således att göra med flera 

                                                 

79 Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke. (Red.). (2001). Gud och det utvalda folket. Inledning till 
Gamla testamentet. Stockholm: Verbum, s.11. 
80 Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke. (Red.). (2001). Gud och det utvalda folket. Inledning till 
Gamla testamentet. Stockholm: Verbum, s.233. 
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författare som skriver flera böcker – något som litterärt sett gör Boken tekniskt 

intressant, vilket dock emellertid inte är ett huvudspår i föreliggande studie. 

5.2. Skaparens kön 

Det är inte orimligt att påstå att Gustave Dorés i förra kapitlet kommenterade sätt 

att skildra Gud – som en handlingskraftig man med ett synnerligen maskulint 

attribut i form av det kraftiga skägget – återger en ganska vedertagen och 

traditionell bild av densamme. I vissa sammanhang skulle sannolikt också 

uttrycket klichéartad bild säkerligen vara giltigt. Hos Rådström diskuteras 

skaparens kön i bokens början i följande ordalag:  

 
Jag vet ingenting om vem den där gestalten är, men jag kommer i 

fortsättningen att tänka mig att det är en man. Jag kommer att benämna 

gestalten som en man kanske bara därför att jag själv är en man, men vill du 

se honom som en kvinna eller kanske som ett könlöst okänt spelar det ingen 

roll. [---] Vi kan se honom som hon, eller han som henne, som han och hon i 

ett, eller varken henne eller honom, det gör detsamma.81 

 

I och med detta är en förutsättning klarlagd – huvudpersonens kön är inte 

avgörande eller ens särskilt relevant, utan fyller i bokens upptakt snarast enkom 

en praktisk funktion för Bokens författare som väljer ett sätt att omtala sin 

protagonist. (Samma sak gäller för övrigt författaren till föreliggande uppsats, som 

väljer termer som ”han” och ”skaparen” för Bokens skrivande huvudperson.) 

Att läsaren i sin tur därtill ges möjligheten att att se skaparens kön efter eget 

skön är, visar det sig senare, inte enkom en fråga om valfrihet. När boken närmar 

sig slutet visar det sig rentav att gestalten som skriver berättelsen också ser sig 

som en potentiell ”vem som helst” – inte bara könsligt utan även åldersmässigt. 

Han slår vid ett tillfälle upp sin bok ”fast besluten att skriva in sig själv i den som 

en som delar det liv som levs mellan dess rader”.82 Med detta menas att skaparen 

ger sig ut i världen, ned på jorden: ”Han tänker sig när han skriver in sig själv där 

vid vägkanten att han kunde vara vem som helst – ung, gammal, kvinna, man, en 

brådmogen pojke och en åldrad gumma”, skriver Rådström,83 vilket signalerar 

allmänmänsklighet och allmängiltighet. Strax möter han två män, av vilka 

                                                 

81 Rådström (2013), s.7. 
82 Rådström (2013), s.463. 
83 Rådström (2013), s.463. 
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åtminstone den ene antas vara en av Jesu lärjungar,84 längs vägen mot Emmaus. 

De tre inleder ett samtal under vilket skaparen reflekterar för sig själv: ”Han vill 

tänka sig att de ser honom som man och kvinna, åldrad och barn, mor och far – 

som allt det han i boken skrivit in som skapat till sin egen avbild.”85 Passagen 

visar hur skaparen i romanens form ser på betydelsen av den bibliska 

föreställningen om att människan skapades till Guds avbild. Hans ambition är 

allomfattande och, om uttrycket fungerar i sammanhanget, universell. 

5.3. Skaparens namn 

”I olika religiösa sammanhang beskrivs Gamla testamentet av tradition som Guds 

ord”, skriver LarsOlov Eriksson och Åke Viberg.86 Detsamma gäller för övrigt 

Koranen: ”Enligt muslimsk tro är det Gud som talar i Koranen”, skriver Christer 

Hedin.87 I Rådströms roman, som inte nödvändigtvis i sig är religiös men är tydligt 

grundad i ett religiöst sammanhang i vidare mening, finns en slående kontrast 

mellan den uppenbart bibliskt avhängiga skildringen, där en författare vid ett bord 

alltså skapar berättelsen, och det faktum att frågan om hur mannen vid bordet 

skall tituleras länge dröjer obesvarad. Man kan åtminstone säga att svaret länge är 

svävande. Ett klart faktum är åtminstone att han inte omtalas som Gud förrän 

långt in i boken. Hur denna ”namngivningsprocess” förhalas är intressant och 

förtjänar att redas ut här. 

Rådströms fråga när skaparen introduceras i boken – ”Ser du nu den jag kallar 

han och du kallar vad du vill?”88 – är signifikant i så motto att Bokens författare 

snarast genomgående använder just ”han” för att berätta om sin huvudperson. 

Rådström använder således inte vanligen ord eller namn som ”Herren” eller 

”Gud” utan ”han” och ”honom” och liknande pronomen. Man skulle kunna hävda 

att bruket signalerar en religiös neutralitet från författarens sida. Att ”han” dock de 

facto representerar både manligt och kvinnligt , ungt och åldrat har redan klarlagts 

ovan. 

                                                 

84 Rådström (2013), s.463. 
85 Rådström (2013), s.465. 
86 Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke. (Red.). (2001). Gud och det utvalda folket. Inledning till 
Gamla testamentet. Stockholm: Verbum, s.11. 
87 Hedin, Christer. (2010). Islam enligt Koranen (2:a uppl.). Furulund: Alhambra, s.12. 
88 Rådström (2013), s.8. 
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Indirekt är det ändå skaparen som titulerar sig själv ”Herren”. När han 

bestämmer sig för att skicka ut en ängel i världen kallar han denne för ”Herrens 

ängel – det är den beteckning som han använder när han skriver in ängeln i 

boken”.89 I romanen finns det emellertid andra som mer frekvent använder 

epiteten ”Herren” och ”Gud”. Närläsningen ger vid handen att termerna fasas in i 

berättelsen på ett strategiskt sätt. Väsentligt är att det är människorna i den 

berättelse som skaparen skriver som utvecklar användandet av titlarna ”Herren” 

och ”Gud”, var för sig och i olika kombinationer.  

När Abram blivit kontaktad av Herrens ängel sätter han strax fart och ”bygger 

ett altare till den Herre som sänt ängeln”, skriver Rådström90 på ett sätt som 

antyder att det är Abram som upplever avsändaren som just ”Herre”. Vidare frågar 

Abram i dialog med Herrens ängel: ”Men vad är det Herren vill mig? Vem är han 

egentligen?”91 Han får svar av Herrens ängel, och i svaret döljer sig väsentlig 

biblisk information som i sammanhanget går Abram förbi: ”Han är den han är, 

säger Herrens ängel. Det är hans namn.”92  Passagen har en motsvarighet i 2 Mos 

3:13-14. Där är det inte Abram utan Mose som figurerar:  

 
Då sade Mose till Gud: ”Om jag nu kommer till israeliterna och säger att 

deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad 

skall jag då svara?” Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter 

’Jag är’ har sänt dig till dem.”93 
 

I Boken passerar ”den han är” utan att Abram tar notis om det som någon sorts 

variant av ett namn. I bibelcitatet ovan omtalas Gud också allaredan tydligt som 

just Gud, ett namn som först kommer in i Boken snarast som en interjektion. 

Abram och Saraj diskuterar frågan om barn:  

 
’Ängeln sade att mina ättlingar skulle befolka jorden’, säger han. 

’Herre Gud’, säger hon. ’Jag har försökt allt, men han har gjort mig 

ofruktsam. Vi har ett gott liv. Är ett barn så viktigt för dig?’94 
 

I Boken är det kvinnor som börjar använda namnet Gud. Vid ett tillfälle har 

Herrens ängel sökt upp Hagar: 

 

                                                 

89 Rådström (2013), s.40. 
90 Rådström (2013), s.83. 
91 Rådström (2013), s.87. 
92 Rådström (2013), s.87. 
93 Citerat efter Bibel 2000. (1999). Göteborg: Cordia. 
94 Rådström (2013), s.89. 
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’Du är seendets Gud’, säger hon och när han skriver in det i boken kan 

han se vad hon tänker: hon frågar sig om hon verkligen sett Gud och ändå 

förblivit vid liv. 

[---] 

Seendets Gud, tänker han. Seendets Gud.95 
 

Det är som smakar skaparen på orden och som blir han Gud i och med att han 

omtalas som sådan. En skapare är han ju redan i det att han skriver fram allt som 

sker, men namnet Gud tycks komma till honom ur hans skapelse. Namnet Gud är 

således inget som han själv i ett första läge skriver in i boken för att titulera sig 

själv med. När namnet väl introducerats blir det under berättelsens gång mera 

frekvent. Några exempel: Abraham säger sig ha ingått ett förbund med ”Gud den 

Väldige” och tänker på ”Herren, den evige Guden”, medan Jakob på annat håll 

ropar ”Min Gud!”96 Att namnet fått ett stort genombrott visas inte minst när Mose 

mottagit och förmedlar tio Guds bud:  

 
”Detta är vad Gud sade”, säger han och hans röst är hes och skrällande. 

”’Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.’ Så 

sade Gud till mig.”97 
 

Namnet Gud etableras så sakteliga i romanen. Det är således inget namn som den 

skapande gestalten i förstone använder om sig själv utan det synes vara ett epitet 

som kommer ur människornas tankar och respekt för Herren. På det viset kan man 

i någon mån se människorna i berättelsen som medskapare i det stora projekt som 

pågår i Boken. 

5.4 Den outgrundlige skaparen 

Lina Sjöberg porträtterar i sin bok om Sara Lidman kortfattat men träffande den 

Gud vi möter i Genesis: 

 
Guds handlande i historien återkommer i text efter text. Gud/Herren är ett 

aktivt subjekt som står i nära relation med människorna. Han skapar, formar 

och bygger människor och djur, han vandrar i trädgården, han stänger arkens 

dörr bakom Noa och hans följeslagare, han talar med människor, ibland från 

ovan, ibland i skepnad av två eller tre män, ibland genom en ängel.98 
 

                                                 

95 Rådström (2013), s.92. 
96 Rådström (2013), s.94, 104 resp.171. 
97 Rådström (2013), s.225. 
98 Sjöberg, Lina. (2006). Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och 
bibelns berättelser. Diss. Hedemora: Gidlunds förlag, s.199f. 
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Också i Boken är skaparen ett aktivt subjekt, inte minst i rollen som synnerligen 

flitig författare. I Rådströms inledning slår sig en gestalt ”vid den första dagens 

början” ned vid ett bord i ett mörkt rum.99 Vid bordet frammanar gestalten världen 

genom att skriva fram den. I en exemplifierande passage från den tredje dagen 

”skriver han undan vattnet så att stora jordmassor bildas”,100 vilket visar på 

tillvägagångssättet. 

Den skapande författaren är kanske emellertid inte den ende som har författat 

böcker – eller så är han det. I den berättelse som Boken förtäljer omtalas nämligen 

både Koranen och torarullar, men någon ytterligare författare nämns inte. 

Torarullarna passerar snabbt då skaparen kort beskriver ”ett par skriftlärda 

försjunkna i en diskussion om ett textställe i en av de gamla bokrullarna”,101 men 

Koranen involveras på ett mer komplext sätt som förtjänar att redas ut. 

I Boken finns på sina ställen metatextuella finesser. När delar av de mosaiska 

lagarna presenteras blandas olika typsnitt och textstorlekar över sidorna, sannolikt 

för att illustrera den i sammanhanget återkommande repliken ”Jag kan omöjligt 

komma ihåg alla de här lagarna”.102 På annat håll i boken snarast regnar det 

skiljetecken över några sidor i anslutning till att skaparen tänker sig att 

”skiljetecknen släpper ur bokens sidor för att skapa nya innebörder och 

meningar”.103 På sidan 131 finns en stor punkt, cirka fyra textrader hög, som har 

en central betydelse då den bidrar till att komplicera skaparens roll och funktion. 

Abraham har nyss skickat iväg Hagar och Ismael då ”Herrens ängel hör hennes 

gråt och pojkens”.104 Ängeln tilltalar Hagar och säger att pojken ”ska bli ett stort 

folk”.105 Den stora punkten i boken är en reaktion från skaparen som är ”less på 

dessa syskonrivaliteter, blodsfejder och omförhandlade förstfödslorätter”,106 men 

både läsaren och skaparen själv vet att det inte går att sätta punkt för berättelsen 

här. Istället vidgas perspektivet. Det händer nämligen plötsligt att Herrens ängel, 

på väg att bistå Hagar och Ismael, ”snubblar till över något på marken. Det är den 

grova punkten han [skaparen, min anmärkning] skrivit in i boken, som blivit 

                                                 

99 Rådström (2013), s.7. 
100 Rådström (2013), s.10. 
101 Rådström (2013), s.369. 
102 Rådström (2013), s.240ff. 
103 Rådström (2013), s.472ff. Citatet från s.472. 
104 Rådström (2013), s.131. 
105 Rådström (2013), s.131. 
106 Rådström (2013), s.131. 
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liggande i öknen som en stor svart sten.”107 Ängeln tar i ett knyte med sig stenen – 

som väger ”som alla årets dagar, som himlens upplag av regn, som solens eld”108 – 

och ger den till Ismael. Plötsligt är stenen ”lätt som en fjärils vingpar där den vilar 

mellan pojkens skulderblad”.109 I anslutning till detta tänker skaparen att 

 
Ismael kommer att ta den svarta stenen och mura in den i hörnet av huset han 

börjat bygga med sin far och att människor kommer att vallfärda dit under 

århundraden, kyssa stenen och gå motsols runt byggnaden sju varv, men att 

det inte är något han kommer att skriva mer om. Han tänker att det gäller en 

annan bok och när han lyfter pennans stift från bladet far ängeln bort från 

Hagar och Ismael.110 
 

Citatet förstärker det sammansatta och outgrundliga i skaparens identitet. 

Hänvisningen till Kaba, till den i islam centrala vallfärden och till Koranen 

aktualiserar återigen frågan om vem mannen som sitter vid bordet och skriver i sin 

bok egentligen är. ”Liksom i Bibeln skapar Gud genom sitt ord”, skriver Christer 

Hedin i Islam enligt Koranen.111 Rådströms bibliske skapare tänker apropå det 

muslimska vallfärdsbruket som synes att ”det inte är något han kommer att skriva 

mer om”, men det påstås heller inte uttryckligen att det är någon annan som 

skriver, eller för den delen kommer att skriva, den andra boken. Utifrån detta 

resonemang kan man återigen konstatera att komplexitet är Guds signum. 

5.5. Den reflekterande och reagerande skaparen 

Skaparen i Rådströms roman har ett minst sagt yvigt känsloliv av ett snitt som ger 

honom en intensivt personlig karaktär vilken känns avlägsen från den bibliske 

skaparens. Reflektionerna, reaktionerna och känsloutbrotten är legio och i 

berättelsen finns exempelvis uttryck för osäkerhet, vredesutbrott, glömska och 

annat. Att skaparen inte minns allt han skapat – eller om han ens har skapat vissa 

saker – är intressant i och med att det är en indikation på att han inte har full 

kontroll över skeendet. I skaparens trädgård finns ett träd vars frukt är ”nästan 

blåsvart och inte större än ett bär. Ingen annanstans i trädgården finns ett liknande 

träd och när han läser igenom vad han skrivit kan han inte påminna sig att han 

                                                 

107 Rådström (2013), s.133. 
108 Rådström (2013), s.133. 
109 Rådström (2013), s.133. 
110 Rådström (2013), s.133f. 
111 Hedin, Christer. (2010). Islam enligt Koranen (2:a uppl.). Furulund: Alhambra, s.41. 
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själv planterat det där.”112 Man kan säga att svårigheterna att minnas innebär ett 

ifrågasättande av skaparens grepp om helheten, ja själva hans allsmäktighet.  

Känsloutspelen är som sagt många och skiftande. Det händer att skaparen ”ler 

där han sitter vid sitt bord och axlarna rister av ett tillbakahållet skratt”,113 men han 

kan också bli så ”rasande [---] att fingrarna vitnar av vrede när han skriver”.114 På 

andra håll kan han känna ”upphetsning och iver” samt ”lust och åtrå”.115 

Eftersom det är en berättelse som skrivs finns också andra brydsamheter: 

”Slumpmässiga felskrivningar och syftningsmisstag har givit upphov till varelser 

som han själv kan förbluffas över”, skriver Rådström,116 och redan under den 

andra dagens skapande skrivande möter vi en skapare som är ”osäker på hur han 

ska komma vidare”.117 Strax blir en väsentlig korsställning synlig vad gäller det 

fortsatta skapandet. Rådström skriver: 

 
Han vet att han i boken skapat en värld där berättelsen tar sin början, men 

vart historien ger sig iväg när den väl brutit upp vet han inte. Han har en idé 

om vad han vill med den, men han har tidigare sett hur en berättelse tycks 

kunna gripa makten över sitt eget öde och skapa sina egna förutsättningar 

och mål.118 
 

Som vi ska se tycks det dock faktiskt som att det sistnämnda, makten över det 

egna ödet, trots skaparens antydan till oro, är en av poängerna med hans skapelse. 

När mannen och kvinnan skickats ut ur trädgården efter att ha ätit förbjuden frukt 

funderar skaparen nämligen så här: 

 
Han tänker till och med för ett ögonblick att hans förbud för dem att äta av 

frukterna från trädet som ger kunskap om gott och ont i själva verket var ett 

sätt att locka dem till det. Men han slår bort de tankarna, han vill inte se sig 

som den som i allt har baktankar och beräkning. Livet måste bli till ur sina 

egna förutsättningar, det är det han vill skriva om i boken.119 
 

Skaparen talar om makten över det egna ödet och om att livet måste bli till ur sina 

egna förutsättningar. I citaten kan vi därigenom se tydliga tecken på att 

människans fria vilja faktiskt är något önskvärt, något som i sin tur skapar liv och 

                                                 

112 Rådström (2013), s.21. 
113 Rådström (2013), s.81. 
114 Rådström (2013), s.182. 
115 Rådström (2103), s.219, 
116 Rådström (2013), s.21f. 
117 Rådström (2013), s.9. Också på andra håll drabbas skaparen av denna osäkerhet. På s.73 
berättas att han ”blivit sittande vid boken och, osäker på berättelsens fortsättning, dröjt vid 
släktlängder och korta personteckningar”. 
118 Rådström (2013), s.24. 
119 Rådström (2013), s.28. 
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livfullhet. Skaparen skriver något senare att berättelsens gestalter ”måste 

åtminstone ges illusionen av att göra sina egna val”.120 Hur människans fria vilja 

fungerar i romanen, och hur den påverkar skaparens känsloliv, kommer att kort 

analyseras i det närmast följande. 

 Vid ett tillfälle retar skaparen sig så till den milda grad på människorna, i det 

här fallet just mannen och kvinnan som ätit den förbjudna frukten, att det renderar 

ett känsloutbrott där han höjer rösten rejält åt dem: ”Han skriker att de inte förstår 

vilka faror de utsätter sig för. Han skriker att de ska lyda honom och inte göra det 

han har förbjudit dem.”121 Längre fram i berättelsen har mannen och kvinnan tagit 

ett nytt initiativ, utanför skaparens kontroll: ”Att Mannen och Kvinnan skulle 

dyka upp på arken hade han inte varit beredd på och han förstår inte när de kan ha 

smugit sig ombord.”122 Vi får veta att skaparen ”fasar över vad som sker i delar av 

hans skapelse”: 

 
Allt levande tar sig sina egna rättigheter, söker sig sina egna vägar, 

återskapar sig själv i nya former dag efter dag, stund efter stund, Han ser det 

var dag i det han skriver: plötsligt gör en gestalt något han inte tänkt sig eller 

förutsett när han först förde in det i boken och inte sällan tar berättelsen en 

också för honom oväntad vändning. Han kan inte stryka bort det skapade var 

gång det försöker gripa herreväldet över sitt eget öde.123 
 

Senare i romanen – och längre fram i tiden – börjar skaparen alltmer nå den insikt 

vilken tangerats i citaten ovan och som, även om den till dels stör honom, tycks 

vara en nödvändighet för skapelsens fortsatta tillväxt: 

 

Han har känt det så många gånger tidigare, ända sedan han skrev in de första 

människorna i boken, Mannen och Kvinnan, dem som han nu helt verkar ha 

förlorat kontrollen över, att han börjat tänka att just detta är allt levandes 

villkor: att söka efter att själv bli herre över sin historia.124 
 

Skaparens relation till människan är som synes komplicerad. Som vi kan se 

pendlar hans inställning mellan vanmakt över förlorad kontroll och insikt om att 

det är genom människornas möjlighet till egna intiativ, det vill säga genom 

människornas fria vilja, som skapelsen utvecklas ytterligare. Vid ett tillfälle ställer 

skaparen en fråga: ”Men har han egentligen längre alls möjligheten att styra helt 

                                                 

120 Rådström (2013), s.37. 
121 Rådström (2013), s.24. 
122 Rådström (2013), s.63. 
123 Rådström (2013), s.96. 
124 Rådström (2013), s.189. 
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fritt över det han skriver?”125 Svaret på den frågan måste bli nej, för vid det laget, 

mer än halvvägs in i skaparens berättelse, har människans fria vilja, eller snarare 

de otaliga människornas lika många fria viljor, på ont och gott redan blivit den 

förment allsmäktige något övermäktigt. I en väsentlig reflektion grunnar skaparen 

själv över människan och människans fria vilja kontra hans egen makt och 

intention. Också känslolivet berörs i sammanhanget. Om människorna tänker 

skaparen att ”han kanske ändå inte räknat med att de skulle utveckla en lika 

kraftig skaparlust som hans egen”. Vad gäller de mosaiska lagarna ”hade hans 

tanke aldrig varit att han samtidigt gav dem [människorna] möjlighet att bryta mot 

dem”, och när ”han tänker på allt lidande det liv han givit dem ständigt utsätter 

dem för så hade han inte räknat med att det så starkt skulle väcka hans 

medlidande”. Vidare kan han känna hur 

  
deras anleten när han skriver in dem i boken blir hans egna, hur han kan 

känna sina egna leder bli krumma av deras åldrande, hur vrede, lust, 

förtvivlan och glädje också väcks hos honom när han skriver in deras 

historier och drömmar över bokens sidor.126 
 

Här syns klara tecken på en uppmjukande identifikation, dels genom att skaparen 

känner medlidande och förståelse för människorna, dels i det att skaparen tycker 

sig avspeglas i människornas ansikten. Återigen ser vi den av Lennart Andersson 

påpekade kontrasten mellan Bibelns gudsbilder – en strängare och en mjukare127 –

gestaltas. I slutet av Boken tycks skaparen ha nått en än djupare tillförsikt i 

förhållande till mänskligheten i och med att ett barn föds, detta under 

omständigheter som antyder att det är Jesu födelse som återges. Skaparen 

reflekterar i natten: Han tänker att 

 
detta egentligen är det enda han velat berätta: att livet finns. Vad han velat 

skriva i boken har när allt kommer omkring bara varit att berätta om det 

levande, om varje andetags triumf, om varje hjärtslags klang, om glädjen att 

finnas till. Han tänker att han egentligen inte har något mer att berätta än just 

det att ett barn är fött och att livet finns. 128 

 

Därefter slår han igen sin bok och blåser ut sitt ljus. 

                                                 

125 Rådström (2013), s.272. 
126 Rådström (2013), s.413. 
127 Andersson, Lennart. (2000). Gud och Djävulen. Bibliska motiv i modern skönlitteratur. 
Stockholm: Natur och Kultur, s.83. 
128 Rådström (2013), s.498. 
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Kapitel 6 Diskussion och slutsatser 

6.1. Hur gestaltas Gud? 

I både Kandres Djävulen och Gud och Rådströms Boken skildras guden på sätt 

som – i olika grad – avviker från den traditionella bibliska föreställningen. 

Historien i Kandres roman viker i stora stycken kraftigt av från Bibeln – till 

exempel i den närmast burleska skildringen av Gud som bortskämd och gapig 

unge och senare hans framväxande vänskap med Djävulen. Kandres Gud beskrivs 

nogsamt till utseendet och läsaren vet mycket väl ur Gud ser ut som barn, under 

vägen mot ålderdomen och vid livets slut. I Kandres roman beskrivs Gud således 

på sätt som i jämförelse med traditionella föreställningar torde kunna anses som 

tämligen uppseendeväckande. Som visats ovan skildras han som barn 

utseendemässigt som lönnfet, blek och fräknig. När Kandre skriver att Gud såg 

odräglig och stöddig ut är skildringen präglad av hur Djävulen ser på honom. I det 

fallet är beskrivningen närmast betingad av en projicering frammanad av 

Djävulens avoghet. 

Hos Rådström finns vad gäller bokens handling och historiens utveckling 

naturligt nog en något större följsamhet i relation till förlagan Bibeln, men själva 

skaparen/Gud skildras likväl på många sätt som inte känns igen från urkunden. 

Hos Rådström är inte skaparens utseende eller kön av någon större betydelse utan 

att han framställs som en man beror enligt Bokens författare på att han väljer att se 

skaparen så. Läsaren är dock fri att välja om skaparen ska ses som man eller 

kvinna, säger Bokens berättare. Istället är det inte minst skaparens känsloregister – 

han kan både skrika och känna medkänsla vilket exemplifierats ovan – och 

skaparens förmåga till reflektion som utmärker Boken. 

I båda romanerna finner vi just den över skapelsen och det skapade 

reflekterande guden. Kandre beskriver exempelvis hur Gud förbryllas av 

människorna och hur han får allt svårare att ingripa i de jordiska skeendena. Hos 

Rådström förknippas reflektionerna ofta med utvecklingen av relationen  mellan 

guden och mäniskorna, där å ena sidan gudens egen föreställning om sitt skapande 
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och å andra sidan människornas sätt att ta sig friheter, att agera utanför skaparens 

tänkta ramar och att också skapa är det som hamnar i fokus. 

6.2. Guds utveckling 

Hos Kandre är Guds utveckling anmärkningsvärd. I bokens början är han bara 

barnet och i slutet dör han som åldring. Hos Rådström är skaparens utveckling 

inte betingad av ålder utan snarare av relationen till den värld av mänsklighet som 

han har skapat. Sätten på vilka Gud beskrivs, hur han agerar och reflekterar i 

Djävulen och Gud ger vid handen att romanen skarpt kröker iväg från Bibeln, i 

det att den ger förslag på en mer närgången och kritisk skildring av den 

allsmäktige. Ovan har jag kallat avvikelserna för ett icke-bibliskt manér då 

romanen fördjupar, tolkar och ger en fri version av Guds känsloliv bland annat. 

Med tiden omvärderar Kandres Gud sitt eget handlande, sin egen roll och inte 

minst sin maktposition – om det ens är en maktposition han har eller har haft. Det 

tycks snarare som att hans mest kraftfulla tid – den tid då han skapade världsalltet 

– har inträffat under en tid som han själv knappt kan dra sig till minnes – inte ens 

som barn kan han riktigt minnas hur allt har kommit till. Vidare blir han med tiden 

självkritisk och kommer så småningom att känna en vördnad för människorna. 

Utmärkande för Kandres bok är skildringen av en Gud som inte alls är allsmäktig 

utan i stora stycken snarare vanmäktig, åtminstone tills tillförsikten kommer i och 

med den tilltagande mänskligheten mot bokens slut. 

Både Kandres Gud och Rådströms skapare tappar efter hand kontrollen över 

människorna. Man kan se det som att det är människans fria vilja som gestaltas på 

det viset. När Kandres Gud är ett barn avundas han människorna som gör vad de 

faller dem in, varvid han själv söker dölja missunnsamheten under en tilltagande 

inre tomhet. Senare sitter Kandres Gud i himlen och betraktar ganska apatiskt den 

myllrande tillväxten  på jorden som snarast beskrivs som ett okontrollerbart kaos 

vilket synes honom övermäktigt. Hos Rådström ömsom retar sig skaparen, 

ömsom ser han med viss acceptans på människornas egna initiativ. I båda 

skildringarna blir Guds allsmäktighet i högsta grad ifrågasatt då människans 

utveckling utmanar och snävar in gudens handlingsutrymme. Därav motiverar jag 

uppsatsens titel som talar om den vanmäktige allsmäktige. Den allsmäktige blir 

vanmäktig, även om det kan ske i tillförsiktens sken. 
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Båda romanerna slutar nämligen med att Gud/skaparen når någon slags 

tillförsikt och försoning med det mänskliga. Hos Kandre skildras den sista tidens 

familjesamvaro med makor och barn, innan både Djävulen och Gud dör, som 

präglad av innerlighet och frid. Hos Rådström når skaparen i slutet av sin 

berättelse en avgörande insikt om sitt eget skapande. När i romanens slut ett barn 

som kan antas vara Jesus föds vinner skaparen insikt om att det enda han 

egentligen velat berätta är att livet finns. 

6.3. Vidare forskning 

Jag tänker mig att man med förvissning om intressanta resultat skulle kunna vidga 

undersökningen av hur Gud konkret gestaltas i svensk skönlitteratur, dels genom 

att fördjupa analyserna av de böcker som är aktuella i föreliggande uppsats, dels 

med ytterligare författarskap och avsnitt såsom ”Exemplet Stig Dagerman” och 

”Exemplet Pär Lagerkvist” – vilket skulle bredda fältet från senmodern till 

modern svensk skönlitteratur och säkerligen kunna framkalla intressanta 

utvecklingslinjer över tid. 

Kanske vore det framför allt intressant att ställa analyser av senmodern 

skönlitteratur i ljuset av att kristendomen som, med Jeanette Skys ord, 

”organiserad religionsform” tappar mark.129 Sky skriver också: ”Under 1900-talet 

har det skett en gradvis uppvärdering av människans natur och en motsvarande 

devalvering av Gud som allsmäktig skapare.”130 Kanhända har den faktiska 

utvecklingen också satt spår i en tänkbar förändring från allsmäktighet till 

vanmakt i flera skönlitterära skildringar av Gud. 

                                                 

129 Sky, Jeanette. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och Kultur, s.51. 
130 Sky, Jeanette. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och Kultur, s.102. 
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Sammanfattning 

Samtida forskning i religionsvetenskap säger oss att kristendomen som 

organiserad religionsform är utmanad. Inte desto mindre spelar den kristna 

religionen alltjämt en stor roll i samtida sekulär kultur, som exempelvis i 

skönlitteraturen. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur Gud 

konkret skildras i två romaner, nämligen Mare Kandres Djävulen och Gud (1993) 

samt Niklas Rådströms Boken (2013). För undersökningen väsentliga 

frågeställningar är hur Gud faktiskt gestaltas och om guden ifråga genomgår 

någon utveckling. Undersökningen genomförs med hjälp av en hermeneutisk 

metod där närläsningen av romanerna är det centrala grepp som används för att 

besvara frågeställningarna.  

Undersökningens resultat ger vid handen att Gud i båda de studerade 

romanerna gestaltas på sätt som avviker från den traditionellt bibliska bilden av 

den allsmäktige Gud. Känslor av olika slag såsom ilska, uppgivenhet och 

tillförsikt är förekommande hos Gud i båda romanerna och likaså en personlig 

förändring som är av olika genomgripande art i respektive roman. En slutsats blir 

att de skönlitterära gestaltningarna resulterar i gudaskildringar som i mycket 

avviker från den bibliske skaparen, inte minst genom den i båda böckerna 

skildrade vanmakten över hur människan hanterar sin fria vilja. Likväl slutar både 

Djävulen och Gud och Boken med att Gud når en tillförsikt – en tillförsikt som 

finner sin näring just i närkontakten med och den ökade förståelsen för det 

mänskliga.  
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