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Abstract This is a thematic study of existentialism in Swedish short-stories from the 

1990’s.  The purpose has been to prove that existentialism still is an influential 
source for today’s modern writers. The main focus is in which way the 
existentialistic view on dualistic existence, relations to others, a life without God 
and freedom have been expressed in short stories written by Ninni Holmqvist, 
Hans Gunnarsson and Peter Törnqvist and how the existentialistic ideas can be 
used as an explanation to the short-stories’ deeper meaning. (In Swedish) 
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1 INTRODUKTION 

1.1  Inledning och syfte 
Modernitet, rotlöshet och anonymitet präglar 1900-talet och har fortsatt påverka in på det nya 
årtusendet. Man brukar säga att vi lever i ett kunskapssamhälle, men det är fortfarande många 
frågor, och då särkilt de av existentiell art, som är obesvarade. En gren av filosofin som riktar 
in sig på människans behov av att få förståelse om den egna existensen är existentialismen. 
Denna livsåskådning kanske mest förknippas med ett franskt 1940-tal, men är samtidigt alltid 
lika aktuell. Trots att det har gått drygt 60 år sedan Sartre med flera drog igång denna 
filosofiska diskussion finns det mycket som talar för att dagens författare på ett eller annat sätt 
förvaltar existentialistiska tankar i deras skrivande, vilket den här uppsatsen kommer att handla 
om. 
 
Det som för mig utgör det främsta skälet till att existentialismen är en givande grund för en 
litterär analys är dess önskan att förstå det abstrakta konkret. Den beskriver det levande nuet 
och människans problem med att definiera sig själv. Den rör sig på ett metafysiskt plan som 
aldrig går ur tiden utan som fortsätter att inspirera. Redan på 40-talet var sambandet mellan 
existentialismen och litteratur tydligt, då filosoferna använde romanen till att sprida sina idéer. 
Mary Warnock har beskrivit denna täta förbindelse: 

The Existentialist philosopher, then, must above all describe the world in such a way that its 
meanings emerge. […] He must take examples in as much detail as he can, and from these examples 
his intuition of significance will become clear. It is plain how close such a method is to the methods 
of the novelist, the short-story writer, or the serious maker of films.1 

Filosoferna kan, med hjälp av skiftande fokus i en litterär framställning, framhäva detaljer som 
innebär att mening uppstår. Med andra ord arbetar de på samma sätt som en författare.  
 
Min hypotes är att relationen mellan filosofi och litteratur kvarstår än idag och att existenti-
alismen är en viktig inspirationskälla för moderna noveller. Därför har jag valt ut tre svenska 
författares verk från 1995-98, i vilka jag ska försöka åskådliggöra existentialistiska motiv. I en 
traditionell bemärkelse saknar moderna noveller en handling från början till slut. Det är 
givande för tolkningen att i stället försöka se handlingen som en process eller en utveckling. 
Ofta har det visat sig att moderna noveller saknar slutlig poäng, vilket gör att den litterära 
formen kan betraktas som en konkretisering av ett existentialistiskt betraktande av världen; en 
meningslös tillvaro utan mål eller befrielse. Erland Lagerroth betonar vikten av att se 
romanen/novellen som en process eller utveckling. Han skriver att kritiken, protesten eller 
upproret som romanen/novellen skildrar inte behöver gälla något mänskligt samhälle, utan kan 
avse livsordningen själv och tillvarons yttersta villkor och så är fallet, menar han, i de franska 
existentialisternas verk.2 På detta vis kommer jag i denna uppsats att se novellerna ur ett 
existentialistiskt perspektiv och tolka händelser utifrån detta.  
 
Syftet med denna uppsats är att försöka påvisa ett samband mellan existentialismen och 
svenska noveller från 1990-talet samt hur det kommer till uttryck. 
 
1.2 Metod och upplägg 
Följande studie är en tematisk undersökning av existentialism i svenska 1990-talsnoveller. De 
skönlitterära verk som kommer att ligga till grund för uppsatsen är Ninni Holmqvists Kostym 

                                                 
1 Mary Warnock, Existentialism, Oxford Univ. Press, Oxford 1970, s. 136 
2 Erland Lagerroth, Romanen i din hand, Rabén & Sjögren, Stockholm 1976, s. 181 
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från 1995, Hans Gunnarssons Bakom glas från 1996 samt Peter Törnqvists Fältstudier från 
1998. Novellerna kommer att undersökas utifrån fyra existentialistiska teman som består av Ett 
tudelat perspektiv, Relationer till andra, Gudlöshet och Frihet.  
 
Denna uppsats utgörs av fem delar; introduktion, Ninni Holmqvist, Hans Gunnarsson, Peter 
Törnqvist och avslutning. Introduktionen innehåller förutom inledning, syfte, metod och forsk-
ningsbakgrund även en tematisk presentation av existentialismen. Därefter följer de tre analys-
delarna. Min målsättning med de tre avsnitten är att försöka hålla en tydlig struktur och därför 
är upplägget i stort sett detsamma. Analysdelen börjar med en författarpresentation eftersom 
jag tror att författarna är relativt okända för de flesta. Hos varje författare har jag valt ut tre 
noveller som kommer att analyseras. Själva novellanalysen inleds med en kortare beskrivning 
av novellens innehåll och lite om berättarteknik och form. Därefter kommer jag att gå in på 
novellens tematik. Efter de tre novellanalyserna följer en kort sammanfattning av den existenti-
alistiska tematiken hos respektive författare. Detta sammandrag följer samma turordning som 
presentationen av existentialismen, det vill säga Ett tudelat perspektiv, Relationer till andra, 
Gudlöshet och Frihet. Jag har valt att lägga upp mitt arbete på detta sätt då jag tror att det 
kommer att underlätta för läsaren och göra mitt resonemang mer begripligt och överskådligt. 
Arbetets avslutande del kommer att bestå av en diskussion av arbetets resultat samt mina 
övergripande tankar om studien och slutligen en litteraturlista. 
 
1.3 Forskningsbakgrund 
Ett problem för min bakgrundsforskning har bestått i att existentialismen inte utgör någon en-
hetlig filosofi. Walter Kaufmann skriver att den består av en tidlös känsla som kan påträffas här 
och där i det förgångna, även om det var just kring 40-talet som den fick sitt genombrott som 
undertryckt proteströrelse.3 Den tematik jag presenterar är därför en sammanfattning av vad jag 
har funnit som centrala resonemang i texter av Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl 
Jaspers, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre och Albert Camus. För 
att göra framställningen mer åskådlig har jag undvikit att gå till dessa filosofers originaltexter. 
Jag har i stället utnyttjat det urval och sammanfattande som redan finns (främst hos Walter 
Kaufmann, Mary Warnock samt Thure Stenström). Jag hoppas ha undvikit de problem som 
Kaufmanns, Warnocks och Stenströms eventuella subjektiva tolkningar kan utgöra, då jag har 
läst flera böcker av samma typ. Här kan det vara värt att påpeka att de författare jag har läst 
trots allt har varit överens när det gäller urval, vilket leder mig till slutsatsen att det därmed är 
möjligt att plocka ut centrala tankegångar i denna spretiga livssyn. Det bör nämnas att ingen av 
de böcker som jag läst har blandat olika tänkares idéer med varandra som jag har valt att göra. 
Däremot har de fokuserat på att visa skillnader såväl som paralleller och vidareutvecklande av i 
grund och botten samma idéer mellan olika filosofer. Kaufmann och Stenström har dessutom 
undersökt den skönlitterära sidan av existentialismen, något som har gett mig uppslag att 
spinna vidare på i min fortsatta analys. Dock har ingen av dem valt att studera existentialistiska 
tankar i nyare litteratur, som skrivits så sent som i slutet av 1900-talet.  
 
Ett undantag när det gäller att inte läsa originaltexter är Jean-Paul Sartres Existentialismen är 
en humanism, som jag har valt att studera på grund av sin tillgänglighet. Samtidigt är jag med-
veten om att Sartre efteråt önskade att boken aldrig givits ut. Mary Warnock kritiserar den 
därför att Sartre där försöker konstruera en existentiell moral, som hon hävdar inte kan finnas 
om människans ansvar endast består i att förbättra världen för sig själv. Warnock påpekar att 
Sartre tidigare i L’Être et le néant ansett att individen måste fatta sina egna beslut och att vad 
som är ont och gott därför baseras på personliga skäl. Vidare menar han att människan aldrig 

                                                 
3 Walter Kaufmann, Existentialism, New American Library, New York 1975, s. 12 
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kommer att finna några absoluta värden, utan bara kan inbilla sig att hon gör det. Sett i ljuset 
av Sartres ord i L’Être et le néant blir, menar Warnock, en existentiell moral självmotsägande.4 
När jag ändå har använt mig av essän är det för att öka förståelsen för de bärande tankegångar 
som gäller människans situation i världen och relation till andra, alltså inte skapandet av en 
allmängiltig moral. 
 
I uppsatsen har jag valt att använda begreppet existentialism trots att det av de filosofer jag 
nämnt endast är Sartre som har känts vid denna etikett. Anledningen är att jag tror att det 
kommer att göra presentationen av den existentialistiska filosofin mer sammanhållen, och på så 
vis lättare för en läsare att förstå. 
 
1.4 Existentialismen – en tematisk studie 
När jag tidigare skrev att filosofernas originaltexter är utsatta för subjektiv tolkning av de för-
fattare som valt att undersöka deras resonemang (se ovan) är jag samtidigt medveten om att 
mitt arbete i allra högsta grad är utsatt för samma sak. Det är i stort sett omöjligt att återge 
existentialistiska tankegångar utan att ställas inför möjligheten att dra ifrån och lägga till. 
Därför vill jag fästa uppmärksamheten på att mitt arbete visar de aspekter som jag anser vara 
särskilt givande för min litterära analys. 
 
1.4.1 En tudelad tillvaro 

Existentialismen försöker förklara människans tillvaro genom att kontrastera den mot vad den 
inte är. I detta avsnitt kommer jag att presentera hur det inom existentialismen görs skillnad 
mellan en mänsklig tillvaro och en världslig tillvaro och hur det därmed också görs skillnad 
mellan en människa och ett ting. Därefter följer en framställning av det som är människans 
speciella livssituation: den konstaterade ensamheten, som kommer sig av att människan är 
skild från omvärlden. Till sist vill jag visa på vilket sätt man inom existentialismen anser att 
sanningen är subjektiv. 
 
Inom existentialismen står människan i konflikt med omgivningen, livet och naturen. Det har 
sin grund i att människan, som medveten varelse, inte nöjer sig med en tillvaro i tid och rum, 
utan strävar efter meningsskapande. Till följd av detta får man en tudelad syn på tillvaron där 
den mänskliga tillvaron skiljer sig från den världsliga tillvaron. Inom existentialismen uttrycks 
denna klyfta med hjälp av varierande begrepp och nyansskillnader, från en filosof till en annan. 
Ett för Sartre karaktäristiskt sätt att formulera sig är essens kontra existens. Med det menas att 
allt är från början essens, medan existensen är det som skiljer människan från allt annat. 
Essensen kan förklaras som en given natur eller som omständigheterna under vilka vi finns till 
(nationalitet, längd, hårfärg och så vidare). Sartre anser att man varken kan födas till feg eller 
hjälte: ”den fege gör sig feg, hjälten gör sig till hjälte, och det finns alltid en möjlighet för den 
fege att upphöra med att vara feg och för hjälten att sluta vara hjälte”5. En fri människa kan 
övervinna sina orsaksförutsättningar genom fritt valda handlingar, vilket leder till att 
existensen föregår essensen. Därmed utformas den mänskliga existensen med hjälp av 
möjlighet, val och beslut. 
 
Sartre gör skillnad på en människa och ett ting, då det första är mycket mer problematiskt att 
definiera än det andra. Ett ting är sin funktion: ett papper har funktionen att vara papper och en 
sax har funktionen att vara sax. Lika enkelt är det inte om man ska försöka förklara människans 
syfte och mening. Sartre beskriver detta med beteckningarna le pour-soi och 

                                                 
4 Warnock 1970, s. 124ff  
5 Jean-Paul Sartre, Existentialismen är en humanism, Bonniers, Stockholm 2002, s. 35 
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l’en-soi, två begrepp som han menar förutsätter varandra och alltid fungerar tillsammans. 
Termerna avslöjar att tinget är ”i sig själv”, medan det mänskliga medvetandet är ”för sig 
själv” och kan reflektera både över sin egen och över tingens tillvaro. L’en-soi är för det 
mänskliga medvetandet ett avundsvärt tillstånd av fullhet. 
 
Inom existentialismen är alltså människan skild från sin omvärld. Detta beror på att hon kan 
överskrida sig själv och bli medveten om sin egen tillvaro. När människan befinner sig utanför 
sig själv kan hon konstatera sin egenartade livssituation, nämligen sin ensamhet. I litteraturen 
problematiseras detta i en känsla av främlingskap inför en viss livssituation eller socialt 
utanförskap.  
 
Det mänskliga medvetandet är reflekterande vilket gör att det ser allting ur sin egen synvinkel. 
Människans perspektiv är liksom livet begränsat till den specifika livssituation som hon 
befinner sig i, vilket får till följd att sanningen är subjektiv. Det objektiva, logiska tänkandet 
har lite att göra med den mänskliga tillvaron som måste upplevas konkret för att kunna förstås. 
Individen måste kämpa sig till en subjektiv sanning som talar om vad som är riktigt för just 
honom eller henne.   
 
1.4.2 Relationer till andra 

På grund av att människan skiljer sig från sin omgivning kan mötet med andra människor te sig 
problematiskt. Detta avsnitt kommer att inledas med den existentialistiska synen på människan 
som en individ med egna möjligheter, och som på grund av detta inte bör anpassa sig till sam-
hället. Därefter kommer jag att presentera vad som inom existentialismen innebär två olika sätt 
att leva, där det ena innebär att fullfölja sin potential som människa och det andra att leva som 
’man’ gör. Till sist vill jag visa på vilket sätt mötet med den andre blir en konflikt. 
 
Enligt ett existentialistiskt synsätt har människan en roll i världen främst som individ, inte som 
en del i samhället. Detta beror på att hon, som medveten varelse har alla möjligheter att 
utforma sin existens med hjälp av möjlighet, val och beslut. Samhället hotar den mänskliga 
tillvaron då det är uppbyggt av konventionella tankesystem, där människan riskerar att för-
svinna och bli en i mängden. Samhället dväljer människan i falsk trygghet och lurar individen 
att tro att hon inte har förmågan att kontrollera sitt eget liv. En människa som inkluderar sig 
själv i denna helhet glömmer sina personliga möjligheter och lever som ’man’ gör. Sett från ett 
existentialistiskt perspektiv kan individen endast förstå sig själv och sin relation till världen 
genom att bryta med den stora massan. Dessa två olika sätt att leva kallas för 
autentisk\inautentisk existens eller (som jag fortsättningsvis kommer att kalla det:) god\ond tro. 
Den existentialistiska filosofin förespråkar det första sättet att leva, eftersom människan inte är 
en på förhand fixerad natur utan utgör i första hand en enskild. Hon är inte ett led i ett 
kollektiv, som samhället vill få henne att tro, utan en egen individ med ett eget medvetande. 
Ensam kan hon förverkliga sina djupaste möjligheter och på eget ansvar väljer hon sin existens.  
 
För att förstå sin relation till världen måste alltså människan inse att hon är en individ med 
egna möjligheter. Detta fullbordas, enligt existentialistiska resonemang, i mötet med den andre. 
När individen upptäcker den andres frihet kan hon förstå att denne också har tillgång till en 
likadan frihet, som hos alla människor utgör deras potential. Människan ser i den andra lik-
heter, men också skillnader. På det sättet kan individen utifrån detta utforska sitt eget inre och 
se vem hon själv är. Sartre menar att kunskapen om att den andre existerar finns inom oss, på 
samma sätt som att vi själva vet att vi existerar och att människan väljer sig själv i förhållande 
till andra.  
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I ett tillstånd av god tro är en människa, enligt Sartre, endast pour-soi, som i det här fallet står 
för radikal frihet. Det innebär i sin tur att människan tar konsekvenser och ansvar för friheten, 
där ansvaret består i att människan fullföljer sin potential som individ. I det motsatta tillståndet, 
ond tro, döljer människan vad hon vet sig vara och handlar som om hon var en fastställd natur 
med absoluta värden och fullständig självidentitet. Sartre har skildrat en människa som på det 
här sättet för sig själv bakom ljuset och frånsäger sig ansvaret för sin frihet. Här återges 
exemplet av Mary Warnock:  

Sartre illustrates this mode of Bad Faith by his story […] of a girl who is taken to a restaurant by a 
man, and who, […] pretends to herself that she does not notice his intentions towards her. There 
finally comes a moment when he takes her hand; and the moment of decision would be upon her, 
only at this moment she becomes totally absorbed in intellectual conversation, and leaves her hand 
to be taken by him, without noticing it, as if he has just picked up some thing, any thing, off the 
table.6 

Flickan i liknelsen låter bli att fatta ett beslut om hon ska säga ja eller nej till mannen, genom 
att låtsas att handen är ett objekt som inte tillhör henne. Men en människa i god tro kan inte 
avstå från att välja och därmed kan heller ingen välja åt någon annan. X kan säga åt Y att göra 
något, men det är i slutändan alltid Y som väljer, och beslutet är Y:s egen handling. En individ 
i ett tillstånd av god tro revolterar mot vad som är passande och det som alla andra gör. Hon 
kan bryta sig ur strukturer och genom uppbrott inse sina verkliga villkor. 
 
En bärande tanke inom existentialismen är alltså att den andres tillvaro påverkar oss och ofta 
kan denna påverkan vara negativ. Sartre ser relationen till den andre som en konflikt där bara 
en kan stå som segrare. Genom blicken definierar man den andre eller blir definierad i sin tur. I 
den andres blick förvandlas individen till en-soi, hon reduceras till en enhet. Objektet i denna 
situation kan möta motparten med aggressivitet och förvandla honom till objekt i sin tur 
(sadism), eller så kan hon acceptera den andres seger, och godta dennes bild och tro att det är 
hennes egen (masochism). De som finner sig till rätta med att bli definierade anser det bekvämt 
att någon talar om för dem vad de ska göra. Men detta är inget annat än ond tro och kommer 
aldrig att leda fram till någon vidareutvecklad självkännedom. Detta subjekts- och objekts-
problem leder fram påståendet att kärleken är en illusion. Den älskande försöker äga den 
älskades frihet som om hon ägde en sak, samtidigt som hon vill att den älskade ska på fritt 
initiativ visa samma känslor tillbaka. På det sättet blir relationer en kamp om friheten. 
 
1.4.3 Gudlöshet 

Den existentialistiska livsåskådningen delar sig i två olika riktningar, där den ena riktningen 
grundas på en religiös tro medan den andra tar avstånd från ett sådant synsätt. Jag har här valt 
att fokusera på den ateistiska existentialismen, i vilken jag inbegriper filosoferna Nietzsche, 
Heidegger och Sartre. Jag börjar med att berätta hur de anser att en tillvaro utan Gud innebär 
att den mänskliga tillvaron blir meningslös. Därefter presenterar jag hur filosoferna vänder 
detta pessimistiska synsätt till något positivt genom att påstå att det finns väldigt få begräns-
ningar för vad människan kan åstadkomma. Till sist kommer jag att redovisa några av de 
hinder som inom den existentialistiska filosofin anses kunna bromsa människans utveckling, 
samt hur filosoferna föreslår att man får bukt med dem.  
 
Den moderna människan lever i en allt mer sekulariserad tillvaro och saknar därför något att 
stödja sin existens på. Gudlösheten får stor inverkan på frågor av existentiell art eftersom livet 
inte har några alternativ och det finns inget mål och ingen frälsning. Det finns heller ingen 
metafysisk tillvaro och människan är därigenom totalt ensam. Inom existentialismen ses 

                                                 
6 Warnock 1970, s. 102 
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därmed människan och den mänskliga tillvaron som meningslös och absurd. Synsättet har 
anklagats för att vara mörkt och pessimistiskt, men filosoferna avslutar inte sina resonemang 
där. I stället betonar de vad människan kan göra med det liv som hon har fått och Sartre upp-
manar människan att bejaka livet när det leder till ökad frihet. Nietzsches berömda påstående 
”Gud är död” innebär att de värden som religionen tidigare har erbjudit måste omvärderas. 
Avsaknaden av gudstro innebär också att ingenting är förutbestämt och att allt är tillåtet. Enligt 
ett existentialistiskt synsätt är människan fri och bär själv ansvar för sitt öde.  
 
Människan lever endast i nuet vilket gör att hennes existens är flyktig och skör. Detta uppvägs 
av att det är upp till varje individ att fylla existensen med mening och värde. Mening kan 
skapas genom att krossa gamla värderingar och skapa nya som bättre svarar mot människans 
instinkter. För detta krävs vilja, kraft och mod samt tron att det inte finns några begränsningar 
för vad människan kan åstadkomma. Den existentialistiska sanningen är att människan är vad 
hon gör sig till. Hon väljer sig själv, vem hon är och vad hon ser som sin moral. En vanlig 
uppfattning inom den existentialistiska filosofin är att värderingar har sitt ursprung i 
människans önskan att kontrollera och mästra världen, eftersom hon anpassar dem utifrån 
hennes syften. Hon ger värde åt saker som hon har användning för och formar därmed världen 
efter eget behov och tycke. Därmed är värden ingenting mer än vad människan tillåter dem att 
vara.  
 
Inom existentialismen varnas det för några hinder som kan stoppa människor från att få 
kunskap om att det inte finns några givna normer. Ett sådant hinder är traditionen som tappar 
människan på handlingskraft och lurar henne att tro att hon inte förmår skapa något av egen 
kraft. Att ständigt blicka tillbaka mot det förgångna, leder till undergång. Förnekandet av 
historiens och naturens sanningsanspråk utgör en röd tråd i existentialistiska resonemang, då de 
i stället väljer att tro på människans förmåga att förverkliga sig själv. Det som betyder något är 
varje persons egen historia, från det ögonblick de föds till döden. Denna personliga historia rör 
sig i en värld som endast existerat med den människan, och som hon alltid utgjort en del av. 
Det är i den världen, vid den tidpunkten, som människan bidrar med sin existens. 
 
I och med sekulariseringen har människan inte längre något ansvar inför Gud, utan hennes 
skyldigheter ligger i stället gentemot henne själv och hennes egen existens. Därför blir det 
existentialistiska målet att hos varje människa få upp ögonen för livets möjligheter. Livet har 
ingen allmängiltig mening och något som givna eller essentiella normer finns inte. En vanlig 
mening inom existentialismen är att när människan inser detta försvinner känslan av 
existensens absurditet. 
 
1.4.4 Frihet 

Den existentialistiska erfarenheten av att Gud är död leder till slutsatsen att människan är fri 
och bär ansvar för sitt eget öde. Detta avsnitt kommer till en början att återge försök till defini-
tioner av vad friheten är inom existentialismen. Därefter följer en presentation av resonemang 
kring de reaktioner som friheten framkallar och sedan vad som kan begränsa friheten. Till sist 
vill jag visa varför det inom den existentialistiska livssynen är viktigt med aktiva val. 
 
Enligt Stenström menar Sartre att friheten inte kan förklaras, utan utgör en ontologisk 
grundprincip.7 Sartre utvecklar definitionen när han försöker åskådliggöra friheten som tre 
olika faktorer: existensen, insikten och medvetandet. Med det menar han att hela den mänskliga 
tillvaron; existensen, är frihet i och med att människan inte begränsas av något. Denna insikt, 

                                                 
7 Thure Stenström, Existentialismen, Natur & Kultur, Stockholm 1966, s. 117 
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att människan är sina möjligheter, är också frihet. Slutligen är även det mänskliga medvetandet 
frihet, då friheten förklaras som förutsättningen för att människan ska kunna uppfatta klyftan 
mellan sig själv och tingen. När någon ser saker som potentiellt möjliga är det exempel på 
medvetandets frihet, eftersom endast det fria sinnet kan föreställa sig en annorlunda värld.  
 
Människan kan reagera på denna frihet på olika sätt. Känslan av ångest är ett resultat av männi-
skans frihet att handla eller att avstå och hör, enligt en existentialistisk tankegång, ofrån-
komligen samman med människans existens. Ångesten uppstår på grund av att det inte finns 
några givna normer och att ingen och inget kan tala om för en fri människa vad som är rätt, 
trots att friheten innebär att ingen kan bli åtsagd vad hon ska göra och att något som tvång inte 
finns. Den ofria viljan är en lögn som skapats av människan själv för att dölja den egna friheten 
och det egna ansvaret och det är detta som är ond tro. Men en människa som inte förnekar sin 
frihet, kan sätta sig i Guds ställe och själv skapa sitt öde eftersom hon är fri att göra vad hon 
vill.  
 
Friheten kan begränsas av varje persons essens och av relationen till andra. Kroppens begräns-
ningar saknar betydelse innan människan väljer att värdera och uppmärksamma dem och med 
frihetens hjälp kan dessa orsaksförutsättningar överskridas. När det gäller förhållandet till den 
andre, som också är fri, uppstår begränsningen på grund av subjekts- och objektsproblemet. I 
mötet med den andre är endast en person subjekt, och om objektet godtar subjektets bild och 
tror att det är hennes egen är hon inte längre fri. Men om objektet i stället bemöter detta med en 
aggressiv hållning kan hon behålla sin integritet och självkänsla. 
 
Friheten innebär att människan kan välja sitt vardande. Värden och attityder är beroende av val 
och genom dem skapas personlighet. Kierkegaard går så långt att han säger att valen inte går 
att undvika, även om människan vill låta bli så väljer hon i så fall att avstå. Det viktigaste är att 
välja, inte vad man väljer, eftersom man då lever i god tro. Enligt ett existentialistiskt synsätt 
har människan valfrihet, men också ett ansvar. Det är upp till henne själv att legitimera sina 
handlingar och att ansvara för sitt eget öde, men hon har också ett ansvar att välja för alla 
människor. Eftersom människan har alla möjligheter är varje individ ställföreträdande för hela 
mänskligheten, där hon visar hur långt man kan nå.  
 
2 NINNI HOLMQVIST 

Ninni Holmqvist föddes 1958 i Malmö, men är numera bosatt utanför Skurup. 1995 debuterade 
hon med novellsamlingen Kostym som blev rosad bland kritikerna. Sedan dess har Holmqvist 
gett ut Något av bestående karaktär 1999 samt Biroller 2002. 
 
Huvudpersonerna i samtliga noveller i Kostym är kvinnor med diffusa porträtt. Holmqvist 
experimenterar med olika roller och sexuella identiteter, både hetero- och homosexuella rela-
tioner. De befinner sig ofta på resa i exotiska miljöer, som skiftar från novell till novell. 
Litteraturkritikern Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad, anser att kvinnorna i berättelserna 
präglas av främlingskap och brist på närhet och kanske också av ett existentiellt främlingskap 
inför den egna identiteten. Novellerna väcker känslor och Sommelius menar att läsaren kan 
fylla i med sina egna erfarenheter.8 Dan Sjögren, Borås Tidning, tar fasta på det hotfulla i 
novellerna som rör sig in mot ett stort mörker. Han menar att huvudpersonerna samtidigt är 
både självständiga och hjälplösa, som om de levde i ett ovisst gränsland. Ett gränsland som de 

                                                 
8 Sören Sommelius, ”I existentiell utsatthet”, Helsingborgs Dagblad 1995.03.21 
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utforskar med sina kroppar. Men, skriver Sjögren, Holmqvist har ett lätt, vigt språk som bryts 
mot det mörka stoffet.9 
 
De tre noveller som jag valt att analysera skildrar tre kvinnor som alla genomgår någon slags 
förändring. Ninni Holmqvist låter läsaren upptäcka individens kraft att bryta strukturer och 
människans möjlighet att göra revolt. Hon problematiserar relationen till andra och låter 
huvudpersonerna ifrågasätta den mänskliga tillvaron och livets mening. Novellerna har med 
andra ord många beröringspunkter med de existentialistiska tankegångarna. 
 
2.1 ”Kostym” 
Novellen, som har fått ge namn åt hela novellsamlingen, handlar om en kvinna utan namn. Hon 
befinner sig på en resa, men i texten avslöjas varken var hon startade eller vart hon är på väg. 
Hennes väg utan start och mål kan tolkas som en symbol för en meningslös tillvaro och detta 
sätter tonen för hela novellen. Utan packning står hon i flygplatsens ankomsthall i Singapore. 
”Jag äger bara de kläder jag har på mig och min tygväska innehåller bara några praktiska ting. 
Inga ombyten förutom en sarong från Bali.”10 Där möter hon en amerikansk affärsman, som 
skjutsar henne in till staden. Han har en ”[g]lansig kostym i ett tunt tyg som faller tungt. Vit 
skjorta, guldklocka. Blanka skor och glasögon” (s. 60). De åker till hennes pensionat då Bob, 
som mannen heter, säger att han vill träffa henne igen. Så hon följer med honom till hans 
hotellrum. Där betonas kontrasten mellan honom och henne, det vill säga mellan manligt och 
kvinnligt: ”På hyllan i badrummet finns ett schampo för damer och ett för herrar, en tvål för 
damer och en för herrar” (s. 64). Men novellens huvudperson gör tidigt gällande att hon inte 
vill anpassa sig till dessa normer:  

Jag provar alla sorterna. När jag torkat mej tar jag damdeodorant i ena armhålan och herrdeodorant i 
den andra. Det hänger en svart och en vit badrock i tunn bomull på varsin krok bredvid 
handdukshängarna. Den svarta är störst. Jag trär armarna i den och sveper den om mej, knyter 
skärpet om midjan, viker upp ärmarna och går in i rummet och tar emot min whisky (s. 64f). 

De lägger sig bredvid varandra på sängen och skillnaderna mellan dem framträder än tydligare. 
Han står för organisation medan hon har en mer avslappnad livsstil:  

Bob tar av sej kavajen och hänger den på en hängare. […] Med den andra handen lossar han lite på 
slipsen och knäpper upp översta knappen i skjortan. Innan han kysser mig tar han av sej glasögonen 
och lägger dem på nattduksbordet. [---] Det är sexigt med så här riktigt kort hår, säger Bob och drar 
handen över mitt huvud från pannan till nacken. 

Det var långt tills för en vecka sedan, säger jag. Men det trasslade ihop sej och jag kunde inte 
reda ut det. Så jag klippte av alltihopa istället. [---] Han kysser mej igen och innan vi börjar älska tar 
han av sej byxorna, hänger dem på en byxhängare, lägger klockan bredvid glasögonen […] (s. 65f). 

Morgonen därefter stiger Bob upp klockan sex för att jogga medan det ännu är svalt. Under 
tiden stiger kvinnan, som är kvar på hotellrummet, upp. Hon duschar, lånar Bobs brylkräm, 
använder hans raklödder till att raka av sig allt sitt hår och baddar sig med Bobs aftershave. 
Därefter tar hon på sig Bobs kläder, som passar perfekt, och går därifrån klockan fem i sju med 
hans plånbok och resväska. 
 
Kvinnan har, enligt Bob, något ”vilt och främmande över sig” (s. 66). Hon driver omkring 
nästan planlöst och när han frågar hur han kan komma i kontakt med henne igen svarar hon: 
”Du är i kontakt med mej nu” (s. 63). Hennes liv framstår med detta som spontant och oförut-
sägbart. Bob, däremot, har ett välordnat jobb som affärsman och har ett foto på fru och barn i 
plånboken. Hela hans liv verkar ordnat efter traditionella mönster. Hans sätt att noggrant hänga 
                                                 
9 Dan Sjögren, ”Novellflödets strömmar”, Borås Tidning, 1999.06.23 
10 Ninni Holmqvist, Kostym, PAN/Norstedt, Stockholm 1995, s.59. Fortsättningsvis kommer jag att ange 
sidhänvisningar till den analyserade novelltexten direkt inom parantes 
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upp sina kläder på galgar och lägga ifrån sig klockan på nattduksbordet vittnar om en man som 
har ordning och reda omkring sig. Han är man och hon är kvinna, han står för det planerade 
medan hon står för det oplanerade. Samtidigt konstateras likheterna: ”Vi är ungefär lika breda 
över höfterna. Eller smala. […] Och nästan lika långa också. Eller korta” (s. 66). Men redan i 
nästa mening uppmärksammas återigen skillnaderna mellan dem; hans muskler och skäggstubb 
mot hennes släta kinder, och därigenom dominerar de över likheterna. De två människorna är 
varandras kontraster och kanske är det detta som är attraktionskraften. 
 
Deras skilda livsstilar innebär att de kan tecknas in i två olika fack, hon i det okända och han i 
det kända. När de först träffas misstar han henne för att vara australiensare. Men hon skakar på 
huvudet och svarar att hon är skandinav. Hon däremot har inga problem med att gissa hans 
ursprung: ”Han plockar upp en resväska och en liten bärbar dator från golvet och jag frågar om 
han är från New York. Yes…Yes, I am. Hur vet du det?” (s. 62). Det ligger därför nära till 
hands att utifrån existentialistiska kategoriseringar se henne som en individ, medan han 
däremot är en del av traditionen och samhället. Detta problematiseras något i och med att han 
har ett namn, som ger honom en specifik identitet, till skillnad från henne som är anonym. Men 
tydligen är inte det erkännande som namnet utgör, särskilt viktigt för friheten. Huvudsaken är 
att individen är medveten om sig själv, inte att andra är det. På det sättet är hon mer fri än 
honom. Hela hennes nomadliknande livssituation vittnar om obundenhet och därmed upplever 
hon och tillämpar friheten.  
 
Hennes uppträdande skildras som ett normbrott; där samhället normalt gör skillnad mellan 
manligt och kvinnligt blir hon ett mellanting. Hon använder damdeodorant i en armhåla och 
herrdeodorant i den andra och bryter mot vad traditionen påbjuder. Novellens huvudperson blir 
ett exempel på att människan själv är ansvarig för sitt öde. Genom att gå sin egen väg krossar 
hon gamla normer och blir vad hon gör sig till. Hon vittnar om att människan inte utgör någon 
på förhand fixerad natur. Novellens upplösning, när huvudpersonen tar på sig Bobs kostym, 
visar att ingenting är förutbestämt. Därmed exemplifieras människans förmåga att förverkliga 
sina djupaste möjligheter utan begränsningar.  

De glansiga byxorna sitter perfekt över mina höfter. De är bara något för långa när jag är barfota 
och Bobs skor är för stora men i hans resväska hittar jag flera par sockar. Riktiga rutiga herrsockar. 
När jag har tre par sockar på mej samtidigt passar skorna. 

Jag tittar på klockan. Kvart i sju. Tar på mej kavajen. [---] Tittar i spegeln. Där står jag. Klädd. 
Jag plockar upp resväskan från sängen. Nickar åt mej själv. Sedan går jag (s. 69f). 

Huvudpersonen har genomskådat ond tro-fenomenet där man tar på sig en roll och låtsas tro att 
det är oundvikligt att man är den man är. Radikalt gör hon upp med denna livslögn när hon tar 
hans kläder, hans liv och hans roll i samhället. Hon revolterar mot illusionen, utan att bry sig 
om vad som är passande eller hur andra gör. Det existentialistiska målet, att människan ska få 
upp ögonen för livets möjligheter, har därmed fått genomslag i denna novell. Livet har ingen 
allmängiltig mening och några givna normer finns inte. Kvinnans uppträdande klargör att hon 
är medveten om att hon är en individ med egna möjligheter. Tanken att människan är vad hon 
väljer att vara, ser jag därmed som novellens huvudidé. 
 
Genom hela novellen tematiseras kläder och tyg. De symboliserar vilket typ av liv man lever 
samt ens personlighet. Kläderna karaktäriserar deras bärare. Men i novellens upplösning, när 
kvinnan tar mannens kostym och på ett sätt även hans livssituation, avslöjas sanningen: det 
yttre är bara en fasad. Detta på grund av att hon, med sin förmåga att bryta strukturer, kan 
omskapa sig själv. I sin helhet skildrar novellen en utveckling, där denna insikt växer fram. 
Ändå kan jag inte låta bli att se huvudpersonens obundenhet och självsäkerhet som ett bevis på 
att hon nått kännedom om detta långt före läsaren. Hon visar på radikal frihet och fullföljer 
därmed sin potential som individ. 



 10

2.2 ”I samma vatten” 
Novellen skildrar ett förhållande mellan en vuxen kvinna och ett barn som hon inte själv har 
fött. Pojken blev lämnad till henne för länge sedan av en väninna:  

Passa bebisen en stund, är du snäll. Jag måste iväg. Det är viktigt. 
Jag har ingen lust att vara barnvakt åt dej, hade Maja sagt. 
Men nu när jag har pumpat ut bröstmjölk och allt! Det finns här i nappflaskan. Blöjor finns här 

och rena kläder i påsen. Han är jättesnäll. Om han skriker så är det antingen nappflaskan eller blöjan 
(s. 72f). 

Med de orden lämnas bebisen i Majas händer och modern återvänder aldrig. När pojken frågar 
Maja vart hans mamma är, blir svaret att hon reste bort. Pojken ger en egen förklaring som 
innebär att modern drunknat i en oas, när hon körde omkring i öknen och letade efter honom. 
Maja bryr sig inte om att kommentera pojkens historia, utan i stället åker de två till stranden 
där han vill att hon ska lära honom simma. Vinden blåser kraftigt och Maja blir tveksam om 
det överhuvudtaget är lämpligt för honom att ge sig ut i vågorna. Hon ropar, ”[m]en han hörde 
inte för vinden tog hennes röst. Han sprang vidare och nådde vattenbrynet och vågorna sköljde 
upp över fötterna och benen och han skrattade av den våta kylan och åt stänket som slog åt alla 
håll” (s. 75). Upprepade gånger försöker hon få honom att inse att vinden är för hård och att det 
blir för svårt att lära sig simma, men han lyssnar inte på det örat. Så Maja ger med sig och talar 
om för honom hur han ska göra, då de plötsligt sugs fast i en stor våg.  

Hon hann precis gripa tag om honom innan vågen tornade upp sej som en grå vägg bakom dem, 
slog ner och släpade dem flera meter in mot stranden och sög dem flera meter ut igen. Där lyckades 
Maja få huvudet ovan ytan och hörde att pojken hostade och kippade efter luft innan nästa våg kom 
och slog dem mot botten och upp igen. Men innan tredje vågen kom lyckades Maja plöja sej genom 
vattnet med barnet tryckt mot sin kropp och – med hjälp av vågen – kasta honom och sej själv upp 
på den våta blanka sanden (s. 76f). 

Efter den otyglade händelsen bestämmer de sej för att åka hem och bada i det stillsammare 
badkaret. Men där kan inte pojken öva sig att simma, och han ber därför att få lära sig undvika 
kallsupar. Han uppmanar henne att trycka ner hans huvud under vatten för att få prova. Hon 
vill inte till en början, men går sedan med på att göra det två gånger. Slutligen, på pojkens 
uppmaning sker det även en tredje sista gång: 

Under ytan blåste han ut. Maja höll honom nere i vattnet och bubblor steg från hans näsa och mun. 
När han pressade huvudet mot hennes handflator för att komma upp höll hon honom kvar. Hon bara 
höll helt lätt om hans huvud och utan att anstränga sej kunde hon få honom att stanna kvar under 
vattnet. Han började fäkta med armarna och benen. [---] Han sprattlade allt saktare, som i ultrarapid. 
Till slut genomfors kroppen av kramper, som elektriska stötar (s. 79). 

Redogörelsen av pojkens död är saklig och känslokall. Den speglar Majas likgiltighet inför vad 
som sker, där viljan att ha kontroll blir viktigare än konsekvenserna. Genom hela novellen är 
förhållandet mellan kvinnan och pojken distanserat. Hon verkar inte ha något emotionellt band 
till honom och inte heller han till henne. 

Han [pojken] satt [och lekte] i skuggan men om en liten stund skulle solen gå om stughörnet och nå 
både trappan och gräsmattan. Maja såg ut över trädgården. Det var redan mycket varmt och det hade 
varit torka länge. Ändå såg grönskan frisk ut. […] 

Vem är det som är i bilen? frågade hon. 
Det är jag och min mamma, sa han. Och vi kör och kör och kör. För vi är jättetörstiga och vi 

letar efter en oas, för annars dör vi. 
Hon strök honom över ryggen och tänkte att hon måste smörja in honom med något så att han 

inte brände sej i solen. Han vände sitt ansikte mot hennes och frågade: Var är min mamma 
nånstans? 

Jag vet faktiskt inte. Hon reste bort, sa Maja. Det vet du ju redan (s. 71f). 

Maja nöjer sig med en objektiv överblick av sin tillvaro. Denna överblick saknar inlevelse och 
röjer ingen egen vilja. Pojken talar om död och hon funderar ifall hon ska smörja in honom 
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med solkräm. Hon visar en tendens att gripa fast i vardagen då det alldagliga kan tänkas inne-
bära trygghet. Genom att undvika tankar om att hon själv skulle kunna förändra saker, avstår 
hon från att ifrågasätta sin tillvaro.  
 
Pojken uppvisar mycket mer vilja att förändra och utveckla världen än vad hon gör. Han 
försöker ge sitt liv mening genom att förstå sitt ursprung och hittar på egna förklaringar där 
hennes inte räcker till. På något sätt verkar han ha förstått att Maja inte kan hjälpa honom med 
det förgångna, utan ber i stället om hjälp att utvecklas genom att lära sig saker. De åker till 
stranden där han springer mot vattnet och ropar: ”Kom då! Jag vill att du ska lära mig simma!” 
(s. 75). Med tanke på det mod och den vilja han uppvisar i försöket att lära sig simma, när den 
hårda vinden gör allt för att försöket ska misslyckas, så visar han sig vara psykiskt överlägsen 
henne. Pojken bär på de egenskaper som behövs för att fylla livet med mening; kraft, mod och 
en egen vilja. Vid ett tillfälle hittar pojken på en förklaring till mammans försvinnande och i 
och med det förebådar han sitt eget öde: 

Vet du vad? sa pojken. Jag tror att min mamma har drunknat.  
Varför tror du det?  
Jo för hon körde bil i öknen och letade efter mej och så hittade hon en oas. Men hon visste inte 

att det var en oas, för hon trodde att det var en hägring. Och då körde hon rakt in i oasen och rakt 
ner i vattnet och så drunknade hon där. Det tror jag (s. 74). 

Berättelsen kan tänkas handla lika mycket om pojken själv som om hans mamma. Båda två 
vill, åtminstone enligt pojken, försöka hitta varandra och båda blir avbrutna i sitt sökande av en 
tillfällig fristad. I pojkens fall är det hans tillfälliga tillflykt hos Maja och i moderns fall är det 
oasen mitt ute i öknen. Pojken vill känna samhörighet med sin mamma och driver Maja till att 
utföra en handling som hon först tycker är otäck.  Han står som skapare av sitt eget öde, som är 
att få försvinna på samma sätt som mamman har försvunnit, i och med att han i slutet av 
novellen dör på samma sätt som henne. 
 
Novellen kan samtidigt tänkas handla om hur en kraft bryter fram inom Maja, där hon väljer att 
hålla kvar pojkens huvud under vattnet i stället för att släppa upp det. Hon verkar förstå att hon 
också har vilja och mod och därigenom möjlighet att fylla sin existens med mening. Genom att 
tillämpa denna kraft och med hjälp av den ta pojkens liv, gör hon uppror mot tillvarons yttersta 
villkor; livsordningen. Hon visar därmed en ansats till att reflektera över den egna existensen 
där människan står i konflikt med omgivningen, livet och naturen. Maja nöjer sig inte med 
tillvaron som den tidigare har sett ut, utan strävar efter förändring. Det som ytterst driver henne 
till denna handling kan ses vara relationen till andra, det vill säga pojken, som så länge 
begränsat hennes frihet. Det ofrivilliga ansvar hon fick inför pojken bromsade hennes egen 
handlingskraft. Men i slutet av novellen förvandlas Majas liv från att vara passivt till aktivt och 
bakom detta kan både ett personligt beslut och yttre påverkan från andra tänkas ligga. 
Novellens stämning går från uppgivenhet till ett ställningstagande. Maja inser att det krävs ett 
aktivt beslut för att bryta mönstret. Det är pojken som ber henne att sänka hans huvud under 
vattnet, men det är samtidigt hon som väljer att dränka honom. Dock kan jag inte se att detta 
val fattas med tanke på framtiden, eftersom detta tar henne tillbaka till ruta ett och 
huvudpersonen blir återigen ensam. 
 
2.3 ”Om svanars känslor” 
Novellens huvudperson brottas med sin ensamhet. Hon försöker upprätta en social kontakt med 
tv-hallåorna, men de ser henne inte. Hon bestämmer sig därför att gå ut till parken och njuta av 
vårsolen. Hon går med ansiktet mot solen och väntar på värmen och under tiden klär hon sig i 
fårskinnskappa. Fast hon vet att fårskinnet börjar lukta illa i solen sätter hon sig ner på en 
parkbänk bredvid en ung man. Men han står inte ut med lukten utan reser sig och går. Huvud-
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personen sitter ensam kvar och en stund senare kommer en kvinna och sätter sig på bänken 
bredvid: ”Varning utfärdas, säger jag med tydlig röst. Va? säger hon. Varning utfärdas, 
upprepar jag. Varning för vadå? frågar kvinnan. Varning för dålig lukt. Åh! Vad luktar det? 
Det luktar får. Luktar det illa? De flesta anser nog det. Vad tycker du själv? Ingenting, svarar 
kvinnan. Jag har inget luktsinne” (s. 194). Huvudpersonen häpnar och undrar om det ens kan 
vara möjligt. De fortsätter samtala om fördelar och nackdelar med att sakna luktsinnet och 
huvudpersonen rörs av deras samförstånd. När kvinnan går tackar de varandra för pratstunden 
och huvudpersonen tar hennes hand.  

Handen är varm, den är nästan het och jag vill inte släppa den ifrån mej. Jag vill hålla den kvar men 
vet att jag gör bäst i att släppa den och i stället hålla kvar minnet av den. 

Så jag släpper taget och kvinnan går sin väg. Kvar sitter jag med hennes värme i min hand. Jag 
håller om värmen som om den vore en liten fågelunge (s. 200). 

I mötet med kvinnan blir huvudpersonen bekräftad och respekterad. Till skillnad från mötet 
med tv-hallåorna känner hon att hon även i sin tur blir sedd. Den värme hon känner när de 
skakar hand exemplifierar tillfredsställelsen över att ha lyckats knyta kontakt med en annan 
människa. 
 
Novellens huvudperson är först och främst en individ med egen integritet och självkänsla. Det 
är i mötet med andra som problem uppstår: hon vill känna delaktighet i en gemenskap utan att 
själv uppslukas av den stora massan.  

Staden är grönprickig, som vanligt om våren. Allting är som vanligt. Själv har jag som vanligt fått 
lite färg i ansiktet, för när jag går ut på våren så går jag ofta med ansiktet mot solen. Härvidlag 
skiljer jag mej inte på något vis från människor i allmänhet. Liksom de flesta andra är jag bländad 
av solen, fast personligen tycker jag nog att det är lite för ljust ute så här års. För mej får det vara 
hur mörkt det vill, bara det är varmt (s. 191f). 

Huvudpersonen jämför sig själv med andra men poängterar samtidigt deras skillnader. 
Samhället problematiserar hennes tillvaro genom att hon som individ riskerar att försvinna och 
bli en i mängden. Sett från ett existentialistiskt perspektiv är samhället är uppbyggt av 
traditionella tankesystem, som lurar individen att tro att hon inte har förmågan att kontrollera 
sitt eget liv. Novellens huvudperson gör tydligt att hon har egna åsikter och hennes tankar 
väcker frågan om vad som skiljer individen från massan. Kläderna förstärker hennes strävan 
efter individualisering; hon klär sig i thermobyxor och fårskinnskappa med tillhörande 
öronlappsmössa, medan de allra flesta går omkring i kofta och jeans (s. 192). Hon är inte villig 
att göra eftergifter på sin personlighet genom att anpassa sig. Detta konkretiseras i mötet med 
den unge mannen, som inte vill sitta bredvid henne på grund av att han inte står ut med hennes 
fårlukt (ibid.). Han kan inte acceptera henne som hon är, vilket krossar hennes önskan om att få 
ingå i en gemenskap där hon kan få vara sig själv. Med anledning av detta kan man tänka att 
novellens huvudperson drivs framåt av viljan att fylla sitt liv med mening och att få kunna 
fungera socialt.  
 
Mötet med andra blir således en viktig del i huvudpersonens meningssökande. De personer hon 
möter på tv:n saknar djup och känsla för perspektiv. Hon tittar på dem, men de ser inte henne. 
Utifrån existentialistiska tankar om relationen till andra, blir mötet med dessa människor aldrig 
en konflikt där bara en kan stå som segrare. I hennes blick reduceras visserligen tv-hallåan till 
ett ting, men denna kan varken streta emot eller godta denna roll då kontakten inte är verklig. 
På grund av detta beslutar sig huvudpersonen för att ta steget ut från hemmet till riktiga, 
tredimensionella människor, för att se om ett sådant liv håller. 
 
Det första mötet blir en konflikt där jaget delvis står som segrare. Jag säger delvis, eftersom 
hon visserligen tar rollen som subjekt, men hennes önskan om att bli accepterad för den hon är 
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misslyckas. Detta kan bero på att rädslan för att själv bli skadad, om den andre skulle få över-
taget i kampen om att vara den seende, tar över.  

Jag sätter mej bredvid en ung man i kofta och jeans och genast börjar han vädra med näsan och 
grimasera med munnen. 

Jag vet, säger jag och tar fram min tobak och mina cigarettpapper. Jag vet att jag luktar får. 
Men det är för att det är så förbannat kallt. Du får ursäkta. 

Jag tror inte jag står ut, säger mannen och håller för näsan. Det är nog du som får ursäkta mej, 
för jag reser mej upp och går (s. 192f). 

Hon skyddar sig genom att klä sig i en lukt som hon vet att de flesta upplever som otrevlig: 
”Fårskinnet luktar illa i solen. Det luktar får” (s. 192). Resultatet blir att mannen ger sig iväg 
utan att strida om makten. Bakom detta kan tänkas ligga en medvetenhet om att ifall huvud-
personens idé inte fungerar så är det hon som kommer att bli skadad. Hon strävar efter att 
fungera tillsammans med andra, men inom henne vinner rädslan över nyfikenheten. 
 
I nästa möte har två saker förändrats. Dels är det inte huvudpersonen som tar det första steget 
till sammankomsten och dels har kvinnan hon möter inget luktsinne och blir därmed inte 
skrämd av fårskinnslukten. Huvudpersonen får lära sig att avsaknad av luktsinne innebär ett 
öppnare sinne, vilket i sin tur innebär att det yttre inte ger alla svar.  

Här sitter hon alltså, livs levande i alla sina dimensioner och saknar något som jag har. […] Jag 
gapar. Hon säger: 

Vad är det? 
Förlåt, säger jag och stänger munnen. Men jag har aldrig förut träffat en livs levande människa 

som inte har något luktsinne. 
Åjo, säger hon och ler lite. Det har du säkert. 
Nej, hävdar jag. Det har jag sannerligen inte. 
Jo, hävdar hon. Det är jag alldeles säker på att du har gjort. Du har bara ingen aning om det. Det 

är ju inte precis något som syns utanpå. 
Jag tar mej en ordentlig titt på kvinnan. 
Du har rätt, säger jag. Det syns inte det allra minsta (s. 194f). 

Huvudpersonen börjar förstå att man inte kan ha fullständig kännedom om en annan människa. 
Den existentialistiska förklaringen är att det beror på att alla människor är fria. När huvud-
personen upptäcker kvinnans frihet och egenart, bekräftas deras likheter men också deras skill-
nader. Utifrån detta kan hon utforska sitt eget inre och se vem hon själv är. Därmed 
exemplifieras den existentialistiska idén om att människan väljer sig själv i förhållande till 
andra. Huvudpersonens valmöjligheter konkretiseras i skildringen av fågeldammen bredvid 
parkbänkarna, där fåglarnas olika uppförande skulle kunna föreställa två olika sätt att vara:  

Två argsinta svanar simmar i dammen. De hugger efter andra fåglar som råkar – eller vågar – 
komma för nära. Svanar kanske har behov av ett stort fritt område omkring sej. Eller så är det bara 
så att just de här svanarna vill vara ifred (s. 195).  

Kanske är det ilskan och irritationen som hållit dem vid liv genom århundraden och årtusenden. Fast 
kanske är det inte ilska och irritation de besitter. Kanske är det bara integritet. Vad vet jag? [---] Jag 
är ingen svan. Jag är inget urtidsdjur som kommit fel. Jag har kommit rätt. Jag är en människa som 
lever nu. Jag är en människa förklädd till ett får (s. 198). 

Den livsstil som svanarna uppvisar; ilska och irritation om någon försöker tränga sig på, 
fungerar inte för novellens huvudperson, något hon insåg i mötet med den unge mannen. Hon 
vill inte hävda sig själv så starkt att ingen annan vågar komma i närheten. Huvudpersonen 
böjer sig för den andra kvinnan genom att säga högt att hon önskar att hon vore som henne. (s. 
196). ”Kvinnan skrattar åt det jag säger och först blir jag sårad. Jag tycker mej höra ett hån i 
skrattet, men när jag vänder mej mot kvinnan och möter hennes blick ser jag att det finns 
värme i hennes ögon och att munnen är mjuk. Jag hör fel, det finns inget hån i hennes skratt” 
(s. 197). Kvinnan möter huvudpersonen med hänsyn och bekräftar henne för den hon är. 
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Huvudpersonen ser alltså sig själv som en individ med egna möjligheter, men hennes frihet 
begränsas delvis av relationen till andra. Dock visar hon en vilja att möta sitt problem och 
bekämpa det, när hon tar steget ut till den tillvaro där hon tvingas möta andra människor. Det 
är ett aktivt beslut som får henne att gå ut och hon visar därmed att människan är fri och 
ansvarar för sitt eget öde.  
 
2.4 Sammanfattning 
I novellen ”I samma vatten” finns spår av tankar om en tudelad tillvaro. Den slutar med att 
huvudpersonen Maja dränker den pojke hon har tagit hand om sedan han var liten. Det kan ses 
exemplifiera det existentialistiska påståendet om att människan som medveten varelse inte 
nöjer sig med en tillvaro i tid och rum och befinner sig därför i konflikt med livet. Maja strävar 
efter meningsskapande genom att göra uppror mot livsordningen. 
 
En stor del av de analyserade novellerna behandlar relationen till andra. I ”Kostym” framstår 
den kvinnliga huvudpersonen som en självständig individ, medan mannen lever traditionellt 
och därmed blir en i mängden. Mötet mellan kvinnan och Bob kan ses som en konflikt med en 
segrare, nämligen kvinnan. Hon bryter mot traditionella könsroller och lever ut sina personliga 
möjligheter genom att revoltera mot ond tro-fenomenet där man tar på sig en roll och låtsas tro 
att det är oundvikligt att man är den man är. I novellen ”I samma vatten” har Majas 
handlingskraft bromsats av pojkens närvaro och på så sätt kan hennes frihet ses begränsad av 
relationen till andra. Huvudpersonen i den tredje novellen ”Svanars känslor” verkar mån om 
sina egna karaktärsdrag och bär därför på en rädsla att bli uppslukad av massan, samtidigt som 
hon önskar fungera i en större gemenskap. När hon sedan möter en kvinna utan luktsinne 
förstår hon att man inte kan ha fullständig kännedom om en annan människa. Den 
existentialistiska synen på människan hjälper till att förklara anledningen till detta, då den 
andre har tillgång till samma frihet som henne själv. Utifrån dessa möten kan huvudpersonen 
utforska sitt eget inre och få förståelse om vem hon själv är. 
 
Kvinnan i novellen ”Kostym” befinner sig på en resa utan startpunkt eller mål, en bild som kan 
tänkas symbolisera en meningslös tillvaro. Jaget visar att ingenting är förutbestämt när hon 
väljer att gå sin egen väg. Hon krossar gamla värderingar och exemplifierar den 
existentialistiska sanningen; människan är vad hon gör sig till. I huvudpersonen exemplifieras 
därmed människans förmåga att förverkliga sina djupaste möjligheter. Pojken i ”I samma 
vatten” försöker fylla sin existens med mening genom kraft, vilja och mod. Han kan ses som 
skapare av sitt eget öde när han driver Maja till att låta honom försvinna på samma sätt som sin 
mamma. 
 
Huvudidén i ”Kostym” är att människan är vad hon väljer att vara. Den exemplifierar den 
existentialistiska tanken om att människan är fri. Huvudpersonens nomadliv symboliserar en 
obundenhet som innebär att hon upplever och tillämpar friheten. Utifrån ett existentialistiskt 
perspektiv fullföljer hon därmed sin potential som individ. I ”Om svanars känslor” ser 
huvudpersonen sig själv som en fri individ med egna möjligheter. Trots hennes rädsla att bli 
uppslukad av samhället och att börja leva som ’man’ gör, tar hon ett aktivt beslut att gå ut och 
utsätta sig för detta hot. Därmed visar även hon att människan är fri samt att hon ansvarar för 
sitt eget öde. 
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3 HANS GUNNARSSON 

Hans Gunnarsson, född 1966, är bosatt i Stockholm. Gunnarssons första bok gavs ut 1996 och 
recensionerna av debutromanen var entydiga; Bakom glas är en säker och läsvärd debut. Hans 
Gunnarsson fick 1997 års Katapultpris, för förgående års bästa debutant, ett pris som delats ut 
av Svenska författarförbundets skönlitterära styrelse sedan 1991. Juryns motivering löd: 
”Denna samling berättelser utspelar sig i nusvensk vardagsmiljö. Med inlevelse, humor och 
stilkänsla lyckas Gunnarsson gestalta livet bak förorternas fönster och dörrar. Bakom glas är en 
mogen författares verk.” Författarens andra bok, Februari (1999), nominerades till 
Nöjesguidens Stockholmspris och etablerade honom som en av Sveriges ledande yngre 
novellister. 2001 kom en långfilm som byggde på material ur dessa två böcker, Leva livet, där 
Gunnarsson fick en Guldbagge för bästa manus tillsammans med Mikael Håfström. Hösten 
2003 utkom hans första roman, En jävla vinter. Hans Gunnarsson har även, tillsammans med 
Håfström, skrivit manus till filmen Ondskan som blivit både nominerad både till en Guldbagge 
och till en Oscar.11 
 
Boken Bakom Glas innehåller 15 noveller, där vanliga människor inte når fram till varandra. 
De lever bakom glas, maktlösa och avskärmade. Litteraturkritikern Cristine Sarrimo, Svenska 
Dagbladet, menar att alla noveller har samma tema: ”människans vanmakt och obotliga 
ensamhet”12. Hon skriver också att berättarstilen kännetecknas av något hon kallar ett sakligt 
vansinne och detta framkommer inte minst i den första novellen jag valt att analysera; ”Vägen 
bort”. Carina Hellsten, Helsingborgs Dagblad, menar att novellkaraktärerna brottas med en tom 
tillvaro och hon ser dem som om de ”vore omvärvda av ett meningslöshetens tjocka töcken, de 
lever i sina egna små världar i världen, avskurna, som i ett vakuum”13. Jonas Thente, 
Göteborgsposten, försöker fånga novellernas karaktär när han skriver: ”Samtliga berättelser i 
Bakom glas slutar i inaktivitet, tystnad, någon som går sin väg och stänger dörren. Femton 
mollackord med ett underliggande stråk av vardagsskräck.”14 
 
Novellerna i Hans Gunnarssons debut handlar till stor del om hur svårt det kan vara att nå fram 
till andra människor. Han lägger fokus på relationen till andra, som sällan blir vad man tänkt 
sig i och med att den andre har en egen vilja och ett eget mål. Tillsammans med den 
meningslöshet som Hellsten beskrev (se ovan) utgör detta några av de existentialistiska 
tongångarna i Gunnarssons noveller. 

 
3.1 ”Vägen bort” 
Huvudpersonen, Tove, brottas med många olika problem. Hon vet inte vem hon själv är och 
kan därför inte heller förstå sig på andra. På nedervåningen sitter hennes föräldrar och brodern 
Rickard och pratar om henne. ”Men det är inte deras röster, det är inte dom, det är andra röster. 
[---] Men hon vet. Det är inte hennes föräldrar, hennes bror, det är inte dom, har aldrig varit 
det.”15 Rickard kommer in i Toves rum, för att se hur hon mår, men hon låter honom inte 
komma nära. Ett ögonblick senare har han gått och hon bestämmer sig för att smyga ner där 
hon bättre kan höra vad de säger.  

                                                 
11 Albert Bonnier Förlag, http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=1771, 2004.04.15 
12 Cristine Sarrimo, ”Normaliteten som absurd fars”, Svenska Dagbladet, 1996.08.30 
13 Carina Hellsten, ”En fullmogen debut”, Helsingborgs Dagblad, 1996.08.31 
14 Jonas Thente, ”Tidens ton är femton mollackord”, Göteborgsposten, 1996.09.02 
15 Hans Gunnarsson, Bakom glas: berättelser, Bonniers, Stockholm 1996, s. 152. Fortsättningsvis kommer jag att 
ange sidhänvisningar till den analyserade novelltexten direkt inom parantes 
 

http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=1771
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Och vad ska dom göra? Någonting, snart. Hon hör. Vem är det som pratar? Hon måste ner dit, 
smyga sig på dom, överraska dom och visa att hon vet. Försiktigt börjar hon röra sig nerför trappan, 
barfota, steg för steg […] Hon hör dom allt tydligare. Deras röster är skarpa och overkliga; liksom 
mekaniska, programmerade. Maskinröster (s. 157). 

Hennes verklighetsuppfattning är förvriden med följden att hon blir misstänksam mot allt och 
alla. Två gånger försöker hon fly. Första gången genom att hoppa ut genom fönstret. ”Det är 
mörkt därute och hon tänker att det bara är att hoppa ner på gräsmattan och springa iväg, när 
som helst, så enkelt, och att hon ska göra det. Vägen bort. Men inte än, hon måste vänta och se, 
få av dom maskerna först, veta när” (s. 156). I det första flyktförsöket ser hon inte rymningen 
som någon lösning på hennes problem då ingenting avslöjas. Vid andra tillfället försöker hon 
rusa från vardagsrummet, men när ”hon försöker faller hon, benen viker sig och hon sjunker 
ner som avsvimmad på golvet” (s. 159). Situationen är inte densamma som i den första tanken 
på flykt, i och med att hon här har bestämt sig, medan kroppen inte lyder henne. Tove försöker 
sedan smita från deras grepp, men de håller fast henne. Därefter susar det i hennes huvud; 
”tomt, bara tomt” (ibid.). Det tredje flyktförsöket, kan egentligen inte kallas ett försök eftersom 
hon lyckas: Tove väljer att lämna sin kropp och innesluta sig i sitt medvetande. ”Det är som 
någon annan, inte hon” (s. 160). Novellen slutar därför med att hon ger upp och flyr till en inre 
värld där ’dom’ inte kan nå henne. Hon protesterar inte längre utan låter pappan ta på henne 
skor och jacka. Mamman sätter sig bredvid henne i baksätet på bilen. ”Hon vet inte hur länge 
dom ska åka eller vart, hur långt det är kvar […] Hon sitter bara där, stumt väntande (s. 161). 
Och bilen kör sakta iväg. 
 
Novellen är skriven på ett sätt som närmast liknar spridda tankar med hjälp av tankestreck, 
oavslutade meningar samt upprepningar. Av detta framkommer huvudpersonens förvirring 
ännu tydligare då man som läsare ”lånar” Toves sinnen och ser allt från hennes perspektiv. 
Samtidigt som perspektivet är starkt subjektivt är novellen skriven i tredje person. Resultatet 
blir ett slags oförenligt tillstånd, som kan liknas vid Sarrimos begrepp ”sakligt vansinne” (se 
ovan). Med hjälp av pronomenen ’hon’ och ’dom’ framhävs en konflikt mellan henne som 
ensam individ och den hotfulla gruppen av människor. Tove ser ’dom’ som en enhetlig grupp, 
vilket märks i att de är ”som hopklumpade” (s. 157) och att de har ”en gemensam röst” (s. 
159). 
 
’Dom’ består av Toves föräldrar, hennes bror Rickard, deras mormor och Toves fröken. De 
försöker tillsammans förstå vad det är för fel på flickan, eftersom hon beter sig så underligt. 
Storebror Rickard kommer in på hennes rum och vill hjälpa henne, men hon håller honom på 
behörigt avstånd: 

”Ni tror fortfarande att jag ser ut så här va, att jag är så här barnslig, som om jag fortfarande vore sju 
år?” Hon river itu bilden, griper efter ännu en, från när hon var nyfödd och låg i kuvös – den också. 

Han hejdar henne, håller fast hennes handleder, hårt. 
”Sluta!” säger han. ”Vafan är det med dig? Tove!” 
Hon skakar sig loss. Andas häftigt, nära gråten. Skrattet. Hon måste skratta åt honom igen, 

skratta för att han trodde hon var en hamster och låg under sängen, det är så löjligt, flatskratta –  
Så tystnar hon tvärt, blir vaksam. Hon lyssnar. Hon ser på honom. Det är inte han, hon ser det, 

vem är det? Hon gör ett plötsligt utfall mot hans ansikte, försöker få av masken, men hon får inget 
grepp och han värjer sig – (s. 154f). 

Tove reagerar på broderns omsorg genom att skratta åt honom för att redan i nästa sekund bli 
tyst och gå till angrepp mot honom. De tvära kasten i hennes humör kan ses som att hon inte 
kan hantera mötet med andra. Tove förstår inte vilka ’dom’ är, utan försöker blottlägga deras 
sanna jag genom att ta bort deras masker, som för henne är högst verkliga. I hennes ögon är 
’dom’ en tät, sammanhållen grupp och hon har svårigheter med att urskilja individen: 
”Ser du inte att fröken är här?” säger mamma. 
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”Vem då? Jag ser ingen fröken, är det du som är fröken kanske?” Hon stirrar på mamma. 
”Hon sitter ju här!” 
”Jaså! Var då?” 
”Där!” 
”Hej, Tove, känner du inte igen mig?” 

Och då ser hon. Blir stilla. Hon fäster blicken på fröken, ser på henne länge och granskande, 
ser på dom andra; blir plötsligt osäker (s. 158). Genom hennes misstänksamhet mot omgiv-
ningen förstärks konflikten mellan henne och ’dom’. Hennes syn på ’dom’ är felaktig så till 
vida att ’dom’ inte är en homogen enhet, utan utgör enskilda individer.  
 
Denna grupp av människor har ett stort inflytande över Tove och begränsar hennes frihet. Hon 
ser sitt identitetsproblem utifrån deras ögon och tror att diskussionen på nedervåningen rör att 
hon är för gammal för att leka med dockor (s. 153). Med en existentialistisk tolkning ser jag 
detta som att hon fogar sig i en bild hon tror är deras och därmed accepterar sin roll som objekt. 
Hon beskriver sig själv vid upprepade tillfällen med ordet barnslig, något som hon troligtvis 
har hört andra säga. Bilden av henne som objekt blir så dominerande att hon pratar om sig själv 
i tredje person utifrån vad andra har sagt: ”Tove. Ingen annan heter det, det är bara hon, och 
henne kan man inte leka med” (s. 156). Hennes föräldrar får henne att vara otillfreds med sig 
själv, då hon vet att hon inte är vad ’dom’ förväntar sig.  
”Är det en lek?” 

”Det är ingen lek, Tove.” 
”Vad är det då?” säger hon bestört. ”Varför slutar ni inte? Vad väntar ni på?” [---] [Men] ingen 

berättar för henne, ingen säger något. Hon förstår inte (s. 158). 

I en direkt konfrontation försöker Tove få dem att förklara vad som händer och tala om för 
henne vad som blivit fel. Hon har inte tillräcklig kännedom om den egna identiteten och hen-
nes förvirrade uppträdande tyder på att hon behöver deras hjälp att tillägna sig detta, något som 
bekräftas i existentialistiska tankar om att människan väljer sig själv i förhållande till andra. 
 
Toves främsta mål är, som jag ser det, att bli fri att välja sina handlingar utan deras påverkan. 
Detta eftersom hon blir som räddast i det ögonblick hon blir fasthållen: ”Dom låser hennes 
armar bakifrån och hon kämpar och skriker för att bli fri” (s. 159). Deras grepp om henne har 
tidigare varit psykiskt, men här konkretiseras det även i en fysisk begränsning som ytterligare 
reducerar hennes frihet. Toves förvirring kan ha uppstått på grund av att hon vet sig vara en 
egen individ samtidigt som hon inte klarar av att leva upp till de andras förväntningar. Hon 
försöker frigöra sig från deras hårda grepp genom att slänga saker hon tror att de värderar i 
papperskorgen. Hon visar sitt trots mot hemmet genom att riva ner planscher, klippa sönder 
gamla fotografier och slänga bort ett par byxor som mamman sytt åt henne (s. 156). 
 
Novellen beskriver en konflikt mellan henne och ’dom’. Sett från ett existentialistiskt 
perspektiv består problemet i att Tove inte kan hantera relationen till andra. Hon kan inte 
definiera sig själv, utan låter andra göra det åt henne. Därmed fogar hon sig i den objektroll 
hon blir tilldelad och andra människor begränsar hennes frihet både fysiskt och psykiskt. 
Hennes slutliga flykt in i sig själv kan tänkas spegla en tudelad tillvaro, där Tove genom att bli 
innesluten i sitt eget medvetande undviker konflikter med den yttre verkligheten, och då främst 
konflikten med de andra. Novellen kan därmed sägas beskriva en process från en förvriden 
verklighetsuppfattning till en verklighetsflykt, där huvudpersonen till sist har lämnat sina 
problem bakom sig. 
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3.2 ”Han och hunden, hon” 
Novellen handlar om en man som har tappat aptiten på livet. Han ligger med lampan släckt på 
golvet i vardagsrummet och skyller på sin dåliga rygg. I lägenheten finns en hund som vill gå 
ut, men det är hennes hund och därmed inte hans ansvar. Ibland röker han cigaretter eller så 
läser han lite i en ordlista. När flickvännen kommer hem skäller hon ut honom för att han inte 
har gått ut med hunden. De bråkar lite, men han tycker att det är meningslöst. Allt är menings-
löst: ”Tiden som går. Tiden som slår ett varv, lämnar en kvar på samma punkt, exakt, som en 
aldrig utvecklad skiss. Ofärdig, kraftlös” (s. 169). Ingenting händer, mannen ligger kvar på 
golvet, konstaterande att han saknar lust. Därefter byter novellen huvudperson och låter 
kvinnan komma tals i ett kursiverat, Joyceinspirerat tankeflöde. Hon minns med saknad hur det 
var förr, när de skrattade, älskade. Nu befinner de sig i skilda rum och de har båda två kört fast. 
 
I titeln ”Han och hunden, hon” är ’hunden’ det ord som står mellan de två personerna. Hunden 
symboliserar därmed en faktisk skiljelinje mellan dem, och mannen låter inte dölja sitt 
ogillande för detta hinder: ”Jag har aldrig längtat efter nån hund, sa han, jag har aldrig velat det 
här” (s. 164). Det är hennes hund och han upplever att hennes beslut påverkar honom mer än 
han kan tillåta. ”Han såg på den [hunden] och tänkte att den måste bort på något sätt, han var 
ingen hundmänniska” (s. 171). Då det är hennes hund ligger det nära till hands att se den som 
en symbol för henne, vilket medför att det kanske i själva verket är henne han bli av med. 
 
Hunden utgör ytterligare ett problem; den är en stötesten i mannens existentiella spörsmål: 

Han tände en cigarett. Två kvar. Han betraktade sina händer. Tunga, trötta. Rökande. Och vad ville 
han med dem, vad kunde han? [---] Och så var hunden där. Hoppade upp i fåtöljen, kurade ihop sig 
på filten. Hade det bra där. Han talade till den [---] 

Egen stol har du också. Det är bra va? Ligga där och fisa och bli omhändertagen… 
Hunden hade borrat ner huvudet mellan tassarna och blundade, vickade lite på öronen. 

Suckade. Sov (s. 170f). 

Sett från ett existentialistiskt perspektiv kan mannen inte förstå hur hunden kan nöja sig med 
att enbart få sina fysiska behov tillfredställda; mat, motion och sömn. Hunden har inget behov 
av att fylla sin tillvaro med mening och mannen blir därför avundsjuk på detta enkla sätt att 
leva. Hundens tillvaro kan liknas vid tingens, vilken inom existentialismen förklaras som ett, 
för det mänskliga medvetandet, avundsvärt tillstånd av fullhet. Därmed förvärras mannens 
känsla av ensamhet utav den skillnad som mannen upptäcker mellan människor och djur. 
 
De två personerna är överens om att trots tidens gång så stannar de oförändrade. De upplever 
att de står och stampar på samma fläck och drömmer i hemlighet om befrielse, men där upphör 
likheterna. Hennes dröm består av ett liv som alla andra, medan han markerar ett tydligt 
avstånd till en sådan tillvaro. Han är djupt nedsjunken i tankar om livets meningslöshet, som 
grundas i att tiden aldrig kommer att ta slut. Han läser i en ordlista och försöker på så vis 
krampaktigt hålla fast vid den ordning boken symboliserar, medan tillvaron i övrigt är kaos. 
Sedan ger han ger henne skulden för att allt känns hopplöst. Han orkar inte med henne:  

[…] han visste han borde ut från lägenheten – ut med hunden eller bara ut; men orkade inte och gav 
fan i det, låg kvar. Och han lät telefonen ringa. Det var hon, han hörde det på signalerna, räknade 
dem. Tio, elva… Som säker på att han låg där. Och hennes frågor om han svarade, han orkade inte 
med dem (s. 162). 

Mannens livssituation ser inte särskilt hållbar ut; han är helt ensam och har inget jobb och inga 
pengar. Dock visar han ingen strävan efter förändring, utan väntar på att livsglädjen ska 
komma till honom. Han ignorerar alltså sitt ansvar som människa och låter bli att utföra något. 
Detta indirekta val att avstå från handling leder till ångest inför livets möjligheter. Den 
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mänskliga essensen gör sig påmind i hans ryggont, och han använder ryggen som en bort-
förklaring till hans brist på livslust och oförmåga att ta tag i saker och ting. 
 
Kvinnan försöker klamra sig fast vid honom, något som kan tolkas som att hon är rädd för 
ensamheten. Runtomkring henne förändras människor efter ett förväntat mönster; de bildar 
familjer och föder barn. Det är i hennes ögon bara hon som inte får följa samma tilldragande 
utveckling, eftersom hennes pojkvän inte kan komma sig för något: 

Han är som en hemlighet, en mussla, jag kan inte öppna honom. Han lyssnar inte. […] Så 
undvikande. Som när jag kom hem och fann honom i hallen, han bara stod där, liksom väntande, 
tyst i mörkret. Som om han ville skrämma mig. Och han gör det också, han skrämmer mig. Jag vill 
ha tillbaka honom som han var, jag har ingen annan. Jag har inget annat (s. 172). 

Det skrämmer henne att han ifrågasätter det traditionella liv hon eftersträvar. Hon vill i stället 
att han också ska förlita sig på normen, som i slutändan innebär ett liv som alla andras; att leva 
som ’man’ gör. Hon har därigenom accepterat mängdens livsmål och anledningen till att hon 
klamrar sig fast vid honom skulle kunna vara att man enligt normen inte bör leva ensam. 
Hennes livsåskådning tillåter inte ett ifrågasättande av livet och hon har därmed fastnat i det 
samhälle som man inom existentialismen varnar för, som lurar människan att tro att givna 
normer existerar. 
 
Han och hon har således totalt olika åsikter och tankar om hur livet bör levas. Hon har ett 
behov av honom och deras relation, för att kunna visa upp ett normalt liv för omgivningen, 
medan han upplever livet, vilket även inkluderar deras förhållande, som meningslöst. Hon vill 
medan han inte vill och hon hoppas på en framtid medan han har gett upp. De befinner sig i en 
ständig maktkamp och konkurrerar om vem som ska få leva, eftersom de inte kan uppnå sina 
mål samtidigt och fortfarande behålla sin relation. Kärleken skildras därmed så som Sartre 
förklarade den, nämligen som en konflikt. Kärleken är en illusion i och med att den älskande 
försöker äga den älskades frihet, samtidigt som hon vill att den älskade självmant ska visa 
samma känslor tillbaka. Mannen och kvinnan skyller den ohållbara livssituationen på varandra 
och ingen verkar villig att ta steget att säga att det inte längre fungerar. De har blivit 
främmande för varandra och är både fysiskt och psykiskt åtskilda. 
 
De två personerna ger inte prov på det som inom existentialismen anses vara målet med den 
mänskliga tillvaron; att själv skapa sitt öde. Om man vill att saker ska förändras måste varje 
individ själv se till att det sker. Samtidigt åskådliggör novellen i sin helhet detta tydligt. Genom 
att ingen av personerna griper till handling kommer ingenting att bli annorlunda.  
 
3.3 ”Avstånd” 

Björn och hans bror Bo har återvänt till barndomshemmet på grund av att deras mamma är 
döende. De har ingenting att säga till varandra, trots att de inte setts på tolv år. På bordet ligger 
pappans gröna kalenderbok där Björn, novellens huvudperson, har läst om pappans känsla av 
ensamhet. ”Avstånd, säger jag, han upplevde ett jävla avstånd till allt och alla, också till 
mamma… till oss. [---] Han älskade henne visst inte, säger jag och stjälper i mig whiskyn” (s. 
200f). Björn tycker det är märkligt att pappan kunde skriva så, medan Bo inte verkar bry sig. I 
stället frågar Bo vad de ska göra med huset, men ingen av bröderna vill ha det. Återigen råder 
tystnad tills mamman ropar och vill att Björn ska komma. 

Björn, säger hon, du kan väl stanna här hos mig Björn. [---] Jag tittar på henne, jag säger inget på en 
lång stund. Sedan säger jag att det inte går, jag kan inte, jag har mitt. Jag har mitt att tänka på, säger 
jag; du måste förstå det. Jag har sagt har sagt det så många gånger. Och ändå. Långsamt slår den 
upp i henne, den där tysta, stillsamma gråten. Men den besvärar mig inte längre, inte som förut, jag 
kan inte engagera mig i det. Jag sitter en stund och ser på henne. Det är min mor, hon sitter där, och 
jag sitter här (s. 203). 
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Precis som titeln antyder är avstånd en stor del av vad novellen handlar om. Det finns något 
overkligt över berättelsen som skildrar två bröder vid ett köksbord, utan att något mer händer. 
Det finns ett avstånd mellan olika tider, dåtid och nutid, där nuet aldrig känns som segraren. 
Mamman är rädd för splittring och ber Björn att stanna hos henne, på samma sätt som mödrar 
tar hand om sina barn när de är små. Hon stretar emot tidens gång genom att inte förstå att 
Björn har sitt att tänka på. Mamman blir en symbol för deras ursprung, något som inte längre 
har betydelse. Även huset symboliserar en gången tid och därför vill ingen av bröderna ärva 
det. Det kan ses som att de inte vill bygga sin framtid på historien och traditionen. Varje person 
i novellen är isolerad, från tiden och från varandra. Novellen antyder därmed att ur människans 
ensamhet föds ett avstånd till allt och alla. 
 
Avståndet rör sig både inom personerna och mellan dem. Temat är delvis ologiskt eftersom 
novellen handlar om en familj, något som normalt står för närhet och till exempel brukar de 
man är nära släkt med kallas ”de närmaste”. Men vid den tid som novellen utspelar sig är de 
två bröderna och deras mamma som främlingar för varandra. Personerna, som har gener, 
bakgrund och minnen gemensamt, kan inte nå fram till varandra. Avståndet kan bero på att den 
återförening som skildras är ett försök att gå tillbaka något som en gång var, men som inte 
längre finns på grund av att individerna har gått skilda vägar. 
 
Namnet på huvudpersonen är Björn och han framstår som konflikträdd och distanserad från 
sina medmänniskor. Bland annat minns han hur hans före detta fru analyserade honom och 
konstaterade att han blivit en främling för henne.  

Jag höjer blicken och ser de uppradade fotografierna på vitrinskåpet. Morfar och mormor i mitten, 
allvarliga. Jag och min före detta fru i utkanten. Barbro. Det känns som evigheter sen. Jag tänker på 
hur det var. Hur hon sa. Hon sa att jag alltid drog mig undan så fort det började skava lite, det var 
hennes uttryck – skava lite. Jag vet inte. Hon skulle alltid analysera en. Hon sa att jag blev som en 
främling för henne, att jag var onåbar och att det var mina ögons språk (s. 203f). 

Samma distans som Barbro här försöker uttrycka återfinns i hela novellen mellan de tre karak-
tärerna. Björn uppvisar samma avstånd mot sig själv som mot sin bror. Bo prövar vid ett 
tillfälle bryta isen mellan dem genom att berätta om hur han egentligen har det och det kan ses 
som ett försök att närma sig. På sätt och vis gör han det som förväntas av bröder, då de borde 
kunna tala om vad som helst. Men närmandet misslyckas, kanske för att människans konsta-
terade ensamhet är ett alltför stort hinder för att kunna överbyggas, till och med av släktskap. 
Avståndet mellan bröderna konkretiseras när Björn, som befinner sig utomhus, kliver i rabatten 
för att sätta ansiktet mot fönsterglaset och titta på Bo. ”Jag står där tills han vrider på huvudet 
och möter min blick utan något som helst uttryck i ansiktet, han bara tittar på mig. Vi ser på 
varandra en lång stund. Så vrider han tillbaka huvudet och jag ser på hans feta nacke igen” (s. 
205). Episoden återknyter till novellsamlingens titel Bakom glas. 
 
Familjen, som den har kommit att utvecklas i den här novellen, är olik den romantiska bild som 
exempelvis borgarsamhället gärna ville visa upp. Den gamla idyllbilden uppvisar gemensamma 
drag med det samhälle man inom existentialismen varnar för, då båda invaggar individen i en 
falsk trygghet som lurar henne att tro att hon inte kontrollerar sitt liv och sina personliga 
möjligheter. Sett från ett sådant perspektiv har novellkaraktärerna lyckats bryta sig ur den 
gamla strukturen som närmast liknar ond tro. De har klarat av att skapa sina egna värden 
genom det mänskliga medvetandets reflekterande förmåga.  
 
Ett tekniskt grepp som hjälper att konkretisera avståndet är, som tidigare nämnts, avsaknaden 
av händelser. Därmed anknyter novellens form till ond tro-fenomenet: Inom existentialismen 
anser man att samhället vill lura människan att tro att hennes tillvaro är starkt bunden till tiden. 
Denna livslögn innebär att om ingenting händer så uppstår känslan av att tiden inte går, något 
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som inte är sant i och med att människan kan överskrida sig själv och därmed konstatera att 
hon är skild från tid och rum. Ytterligare en svårighet med att ta fasta på novellens handling är 
att den inte är uppbyggd på kronologi, utan skildrar olika tider samtidigt. Anledningen till att 
novellen saknar ”handling” i traditionell bemärkelse, kan vara att visa att det är upp till varje 
individ att skapa sin personliga mening med livet, samtidigt som ens egen historia ändå alltid 
finns med i bakgrunden. Varje människas livssituation är begränsad till nuet, eftersom det är 
endast där hon kan välja sina handlingar och fatta olika beslut. På det sättet bekräftar novellen 
det existentialistiska påståendet om att det som betyder något är varje persons egen historia, 
från det ögonblick de föds till döden. 
 
3.4 Sammanfattning 
I den första novellen ”Vägen bort” finns det spår av existentialistiska tankar om en tudelad 
tillvaro, då huvudpersonen i novellens upplösning väljer att sluta bry sig om den yttre tillvaron. 
Hon innesluter sig i sitt eget medvetande och undviker på så sätt konflikter med den yttre 
verkligheten, och då främst de andra. I ”Han och hunden, hon” strävar mannen efter ordning i 
sin tillvaro utan att lyckas. Hunden blir ett problem i hans existentiella funderingar, då den 
saknar behovet av att fylla sin existens med mening. Hundens tillvaro kan liknas vid tingens; 
ett avundsvärt tillstånd av fullhet, något som förvärrar mannens känsla av ensamhet. I novellen 
”Avstånd” exemplifieras en distansering mellan olika tider och de olika personerna. Novellens 
titel blir dess tema genom att det i berättelsen antyds att det ur människans ensamhet föds ett 
avstånd till allt och alla. 
 
Flickan i ”Vägen bort” kan inte hantera mötet med andra. Enligt henne är ’dom’ en enhetlig 
grupp och hon kan där inte urskilja individen. I och med att flickan ser deras definition av 
henne som hennes egen kan man med existentialistiska begrepp säga att flickan fogar sig i den 
objektsroll hon tilldelas. I ”Han och hunden, hon” kan både kvinnan och mannen ses leva i ond 
tro, eftersom de tror på samhällets lögn om att man inte kan förändra sin situation då de inte 
griper till handling. De befinner sig i en ständig maktkamp och konkurrerar om vem som ska få 
leva, eftersom de inte kan uppnå sina livsmål samtidigt. Kärleken skildras därmed så som 
Sartre förklarade den, nämligen som en konflikt. 
 
Mannen i ”Han och hunden, hon” har tappat livslusten. I hans ögon verkar tillvaron vara 
meningslös, något som skulle kunna förklaras utifrån att ingen religion har validitet att bekräfta 
hans existens. Novellen betonar det egna ansvaret och visar att så länge ingen av karaktärerna 
ser till att något förändras kommer deras situation att vara densamma. I ”Avstånd” återfinns 
drag av samma tema, där det framträder att varje människa är själv ansvarig att fylla sitt liv 
med mening. Novellkaraktärerna hotas av att tappas på kraft av den gamla konservativa 
familjebilden, något som liknar den existentialistiska synen på traditionen, men de har trots 
detta förmågan att bryta sig ur strukturer och skapa sina egna värden.  
 
I ”Vägen bort” verkar Toves frihet vara begränsad av relationen till andra. Genom att göra sig 
av med symboler för ’dom’, nämligen saker från hemmet, försöker hon frigöra sig från deras 
hårda grepp. Novellen kan ses handla om en flickas väg till insikt om det existentialistiska 
påståendet; att varje människas medvetande är frihet, då hon i slutet stänger in sig i sig själv 
där hon inte behöver vara i konflikt med något. En existentialistisk tolkning av ”Han och 
hunden, hon” visar att mannen är en fri människa som avstår från handling och detta skulle 
kunna förklara hans ångest inför livet. Han använder essensen som bortförklaring och har inte 
förstått att man själv skapar sitt eget öde. 
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4 PETER TÖRNQVIST 

1998 debuterade Peter Törnqvist med novellsamlingen Fältstudier. Författaren föddes i Sten-
ungsund 1963 och växte upp på landet i Småland och Västergötland. Numera arbetar han som 
översättare och skriver i Göteborgsposten. Förutom Fältstudier har han även gett ut novell-
samlingen Lövsågare år 2003.  
 
När Fältstudier kom uppskattade kritikerna Törnqvists känsla för detaljer och hans personliga 
meningsstruktur. Stefan Jonsson, Dagens Nyheter, skildrar Törnqvists skrivakt som en andra 
skapelse, där människan avgränsar sig från tillvaron. Med ordens hjälp kan hon ta isär och foga 
samman världen efter eget tycke.16 Titeln kan sägas åsyfta novellgestalternas försök att kart-
lägga en värld i gungning. Huvudpersonerna i de 17 novellerna har något allmängiltigt över sig 
och saknar ofta både namn och epitet. De irrar omkring utan uppsatt mål och deras liv saknar 
mening. I deras ögon verkar världen så stor och individen så liten. Karaktärerna befinner sig på 
en gränslinje, där de kan välja att antingen gå in i världen eller kliva ut ur den. Handlingen blir 
en process, en övergångsfas från passivitet till aktivitet och från leda till vilja. I en intervju med 
Birgitta Rubin berättar Törnqvist hur han har funderat mycket kring uppdelningen mellan 
materia och ande. Han vill med sina noveller ta fasta på den magiska dimensionen av jordelivet 
och låter osynligt och synligt förenas. Novellerna försöker gestalta det polyfona inom 
människan som grundar sig på en polarisering mellan kropp och själ.17 
 
Främlingskap inför den mänskliga tillvaron är ett centralt motiv i novellerna ”Inneboende”, 
”Ritualer” och ”Torvkatedralen”. Peter Törnqvist problematiserar även meningen med livet 
och relationen med andra samt fler existentialistiska ämnen och i de tre noveller jag har valt att 
analysera kommer jag att fokusera på just detta.  
 
4.1 ”Inneboende” 
Novellen beskriver en man som inte känner sig tillfreds med sin tillvaro. Han upplever att 
något lever inom honom och ger honom känslan av att han inte är ”ensam inuti”.18 Han hoppas 
att känslan ska gå över och åker på helgen iväg till ett torp med sina vänner. Där försöker han 
tillägna sig kännedom om sin identitet genom att läsa böcker.  

Han var inställd på studier i samtliga vetenskaper. Bit för bit skulle han linda upp världen, som 
koppartråd från spolen och sedan tillbaka igen. Han tänkte sig att kunskapen om människan skulle 
följa med på köpet (s. 6). 

En dag är han nära att ge upp: ”han visste inte hur det skulle vara möjligt att fortsätta leva” 
(ibid.). I nästa ögonblick öppnar sig sjön framför hans ögon och ur ishinnan höjer sig ”detta 
gigantiska [---] En mun. Det var närmast en mun. Längst fram som på ett ansikte” (s. 6f). 
Visionen försvinner en kort stund senare och ingen av hans vänner verkar ha sett något. Efter 
händelsen lägger huvudpersonen undan sina böcker och börjar i stället skissa av landskapet 
omkring honom. ”Han misstänkte att det bara var genom omfattande undersökningar på plats 
som det skulle gå att hålla fast sig själv i världen” (s. 7). Kartläggningen är till en början 
oproblematisk och han lyckas kartlägga miljön, vännerna och sig själv. Men när han kommer 
till handen som håller i pennan, faller idén om att kunna konstruera sin egen tillvaro i stöpet. 

                                                 
16 Stefan Jonsson, ”Stilleben i ord”, Dagens Nyheter, 2003.11.11 
17 Birgitta Rubin, ”Tre kortdistansare på den litterära banan. Birgitta Rubin har träffat Hans Gunnarsson, Ninni 
Holmqvist och Peter Törnqvist”, Dagens Nyheter, 1999.04.10 
18 Törnqvist, Peter, Fältstudier: Noveller, Stockholm: Norstedt 1996, s. 5. Fortsättningsvis kommer jag att ange 
sidhänvisningar till den analyserade novelltexten direkt inom parantes 
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Då började han skratta. Det var inte hans avsikt. Skrattet kom klättrande upp genom kroppen mot 
hans vilja. Det lät främmande. Han kände inte igen rösten. […] Det var som om någon annan hade 
roligt inom honom (s. 8). 

Novellen är skriven i tredje person och handlar om en man utan namn. I stället upprepas pro-
nomenet ’han’ och anonymiteten skapar ett universellt intryck. Novellen kan handla om vem 
som helst, när som helst.  
 
Ett problem definieras redan i den första meningen: ”Länge var det som om något parallellt 
levde i honom” (s. 5). Huvudpersonen bär något annat inom sig och kroppen lyder honom inte. 
Det ligger nära tillhands att se det som en symbol för Törnqvists tudelade syn på materia och 
ande, som framkom i intervjun med Birgitta Rubin (se ovan), men man kan också tänka sig att 
det är konflikten mellan essens och existens som påkallar denna uppmärksamhet. Det som 
styrker min tolkning är hans envisa försök att kartlägga sin omgivning. Han gör detta för att 
”hålla fast sig i världen” (s. 7), det vill säga få ett grepp om tillvaron. På så vis exemplifierar 
huvudpersonen existentialistiska tankar om det mänskliga medvetandets behov av att förstå sitt 
syfte samt vikten av att själv ta tag i problemet. Via sitt personliga medvetande skaffar han sig 
kunskap om hur området ser ut. Beskrivningen görs utifrån honom själv, vilket liknar den 
existentialistiska slutsatsen att sanningen är subjektiv. Han stegar upp och delar in trädgården i 
kvadrater och får ett gott resultat så länge han håller sig till den materiella världen. Det går 
förvånansvärt bra att också kartlägga vännerna som finns runt omkring honom. Han tar ostrid-
bart kontrollen som subjekt och definierar de andra som objekt. Hela sällskapet fästs på papper, 
genom sitt seende bemäktigar han sig dem och reducerar dem till ting. När sedan turen kommer 
till honom själv lyckas han inte slutföra sitt uppdrag trots upprepade försök. Han kan inte förstå 
vem han själv är och inte heller hans relation till världen. Detta kan bero på att han försöker 
sammanföra sig själv till samma verklighet som tingen och omgivningen, men detta låter sig 
inte göras. Människan, som medveten varelse, kan inte på det här sättet binda sig till världen 
och därmed faller hans försök till ordning och förståelse i bitar.  
 
Vidare skildrar novellen en konflikt mellan huvudpersonen och de andra. Novellens början 
skildras ur huvudpersonens perspektiv, där läsaren får se in i gestaltens inre och ta del av de 
problem han brottas med. Det tredje stycket, där man får veta att han inte är ensam blir en 
skarp kontrast mot den vinklade inledningen. Ändå försöker berättaren göra övergången mjuk 
genom att introducera de andra med hjälp av ett possessivt pronomenattribut: ”sina vänner” (s. 
5). Sällskapet är lika anonymt som huvudpersonen och den enda som specificeras är ”kvinnan 
som sov bredvid honom på nätterna” (s. 7f), men inte heller hon har ett namn. Från den 
inledande distanseringen mellan jaget och de andra, går huvudpersonen sedan över till att bli en 
del i gemenskapen. I pronomenet ’man’ i meningen ”Man satt på huk på bryggan” (s. 6) är 
nämligen alla personer inkluderade, både jaget och hans vänner. Denna övergång kan tolkas 
som jagets förändring från en självständig individ till en i mängden. Det tillstånd som huvud-
personen befinner sig i liknar närmast ond tro och det skulle kunna ligga till grund för den livs-
kris jaget upplever då han inte vet hur han ska orka fortsätta leva (se ovan). Huvudpersonen 
döljer vad han vet sig vara och frånsäger sig sin frihet när han ”ville ta tag i någon och be om 
hjälp för han trodde att han skulle utplånas” (ibid.). Sanningen är att de andra inte kan hjälpa 
honom, på samma sätt som att ingen kan utföra handlingar åt någon annan. Lösningen dyker i 
stället upp i och med synen av sjön som öppnar sig, där jaget åter skiljs från de andra. Visionen 
blir hans personliga befrielse och innebär att självbedrägeriet bryts.  

Men nästan genast var det förbi. Det stjälpte över och la sig på sidan, gled tillbaka ner i dammen, 
som ett klumpigt djur, ett haveri av kött. Där blev en virvel i isflingorna.  

Han såg på de andra. Det samtalade. De hade inte märkt något  (s. 7). 
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Händelsen skapar distans mellan honom och de andra som inte märker vad som har hänt. 
Uppenbarelsen kommer från honom själv och återupprättar hans självständighet. Upplevelsen 
är hans, och ingen annans och i och med detta bryter han med massan.  
 
Ytterligare en motsättning är den mellan tiden som går och huvudpersonens försök att skapa 
sig en identitet. Hans förändring rör sig på sätt och vis utanför tiden, men detta kontrasteras 
mot orimliga tidsangivelser novellen igenom. Alienationen rör också huvudpersonen själv som 
inte vet vem han är, vad han ska och bör göra. Han är en främling inför sina vänner, inför till-
varon och slutligen också inför sig själv. Identiteten är för honom ouppnåelig och han förstår 
inte hur man ska kunna lära känna sig själv fullständigt. Peripetin, novellens klimax, nås när 
huvudpersonen tror att han kan övervinna livets meningslöshet genom att se tillvaron som ”ett 
hårt sammanhållet system av koordinater och materia” (s. 6).  

Minutiöst började han därför kartlägga området. Han delade in trädgården i kvadrater och rutsystem 
och fäste allting på sitt kollegieblock. [---] Det förlöpte bra. Det fanns ingenting som han glömde. 
Han kartlade allt, och vännerna, kvinnan som sov bredvid honom på nätterna; det kompletta 
sällskapet. Ja, även sig själv fäste han på papper. […] Men framåt eftermiddagen. Han hade 
avverkat den sammanlagda kroppen till slutet och kommit till handen som höll i pennan: han var i 
stort sett färdig. Då uppstod ett hinder. Han upptäckte att den andra handen var betydligt svårare att 
rita av (s. 7f). 

Huvudpersonen tror för ett ögonblick att han har fått grepp om helheten och att han därigenom 
ska kunna förstå meningen med livet. Men detta är bara en kortvarig illusion, på samma sätt 
som den konkretiserade visionen i novellens mittparti, som även den är snabbt övergående. 
Uppenbarelsen av sjön och kartläggandet blir parallellhandlingar till varandra på grund av 
deras flyktighet. Då den första händelsen innebar en seger för huvudpersonens självständighet 
blir i stället den andra händelsen framför allt ett misslyckande. I novellens upplösning 
resignerar han således inför den mänskliga tillvarons utmaning. 
 
4.2 ”Ritualer” 
Novellen beskriver en person på en skolbuss, en främling, som aldrig får komma till tals. Han 
utmärker sig genom att inte vara som alla andra:  

På hemvägen reste han sig upp redan i vivobacken och gjorde sig beredd. Gick alltid fram och 
ställde sig hos chauffören. Där höll han sig i dörrstången och tittade ut, glodde mot maderna som låg 
översvämmade nedanför, glodde på det grå, på leran och regnet, på allt det vanliga som vi rullade in 
i nerför backen på stora vanliga busshjul (s. 41). 

De andra pojkarna på bussen kan inte förstå sig på honom och fördömer hans agerande som 
meningslöst. De retar honom för att han ställer sig upp och väntar på att få hoppa av långt 
innan busshållplatsen. ”Tror du inte att du ska hinna ut, ropade vi bakifrån bussen. Tror du att 
bussen ska börja brinna eller” (ibid.). Men till pojkgängets förtretning lyckas de inte framkalla 
någon reaktion hos den utsatte pojken. På sidan 42 framträder novellens huvudperson tydligt 
för första gången. Han är en i gänget, men börjar plötsligt fundera över hur pojken egentligen 
mår. Huvudpersonen minns en gång när de med våld höll fast honom på sin plats, när pojken 
egentligen ville resa sig upp och stå i gången. Huvudpersonen såg då paniken i pojkens ögon 
och ångrade sig nästan genast. ”Det var obehagligt. Och vad skulle vi göra sedan. Sedan var 
det ju över. Vi kom inte på något mer. Vi släppte honom. Det kändes inte bra det helle.” (s. 
42). Huvudpersonen fortsätter minnas små detaljer om pojken; vad han hade för jacka, hur han 
satt och väntade på bussen om morgnarna och att de faktiskt gick i samma tyskaklass. 

En gång hjälptes vi åt att rulla in en teve i klassrummet. Teven stod på en hög vagn av fyrkantsjärn, 
den hade svarta snurrhjul som kunde vridas runt sin axel hela varvet runt. När vi ryckte vagnen över 
tröskeln höll den på att tippa, teven började glida. Men vi hann få tag i den. Han mumlade något då. 
Det lät som ett skämt. Vad sa du, frågade jag. Han svarade inte (s. 43). 
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För ett kort ögonblick närmar sig de två pojkarna varandra, men redan i nästa stund återtar de 
sina vanliga roller. I novellens sista meningar tonas ögonblicket ned genom att bli ett minne i 
mängden av många andra passerade och oftast bortglömda händelser. ”Det var under den 
period som det var utförsåkning veckorna igenom och hela landet stod stilla; fabrikerna, 
skolorna, daghemmen. Bara ljudet av stålkanter mot snön. Och så mellantiden.” (ibid.) Dessa 
tre avslutande meningar reducerar således historiens betydelse; minnet av den utsatte pojken, 
pojkgängets kränkning samt det sista närmandet mellan huvudpersonen och den utsatte pojken 
är till sist bara ett minne bland huvudpersonens många andra. 
 
Novellen inleds med att presentera den utsatte pojken som inte är novellens huvudperson. Den 
verkliga huvudpersonen ingår till en början i en större gemenskap, ett enhetligt ’vi’, som består 
av ett gäng pojkar. Det är detta ’vi’ som inte tyckte att det var någon större vits med pojkens 
stirrande ut genom bussfönstret och fortsatt ’vi’ som hånade honom bakifrån bussen (s. 41). Så 
småningom växer ur detta ’vi’ singularpronomenet ’man’ fram för att slutligen övergå i ett 
’jag’. På så vis växer huvudpersonen fram successivt i texten, och det är först en bit in i texten 
som han framträder i klartext.  
 
Den bild av den utsatte pojken som texten presenterar är helt beroende av de andras, massans, 
blick. Seendet blir därför ett av novellens teman, då gruppen försöker med blickens hjälp ta 
kontrollen över den, i deras ögon, underliga pojken. De definierar honom på ett sätt som 
berövar honom på skillnader mellan vad det innebär att vara människa och att vara ett ting. 
Man skulle till en början kunna tro att de lyckas med detta, men så småningom förändras 
situationen. ”Det var frustrerande att inte kunna komma åt honom. De exakta formlerna för 
hans dryghet – vi letade efter dem varje dag utan att kunna hitta dem. [---] Han var som en 
rymling. Ett halvpsyko. Någonting var det ju som inte stämde” (s. 41f). Om pojken verkligen 
vore ett ting så skulle inte massans problem med att förstå pojkens funktion uppstå, eftersom 
ett ting är sin funktion. Pojkgänget tror att de har makt att skapa värderingar åt honom och 
tycker att hans handlande är meningslöst, men ändå kan de inte begripa varför han överhuvud-
taget fortsätter som han gör. I det andra stycket förstärks problemet ytterligare i och med att 
pojkarna känner frustration över att inte komma åt honom. Han har sin blick fäst på naturen 
utanför bussfönstret och de kan inte förstå vad det är han ser, eftersom de redan har bestämt att 
omgivningen saknar värde. Det faktum att de omöjligt kan känna till pojkens tankar gör att de 
tvingas fråga sig om det kan finnas något mer? Kan de ha haft fel när de kom fram till att 
naturen saknar mening och värde? Dessa frågor manar fram den perspektivförändring jag be-
rättade om i förra stycket: ”Ändå kan man [min kursiv.] undra. Hur stod han ut på dagarna, den 
långa tiden som låg mellan skolskjutsarna” (s. 42). Detta pronomen ’man’, som åsyftar 
novellens huvudperson, individualiseras ytterligare i och med nästa stycke där det övergår till 
att bli pronomenet ’jag’”. 
 
Huvudpersonen reser med minnets hjälp tillbaka till en viktig tidpunkt i hans personliga 
utveckling. Det var i detta ögonblick som han insåg att både han och den utsatte pojken är 
självständiga individer.  

Jag vet en gång, vi höll fast honom i bussen. Det var på hemvägen. Vi gick fram och skojade med 
honom och höll kvar honom i sätet tills alla andra gått ut. Fast det ångrade jag nästan genast. Han 
blev panikslagen. Inte att han försökte slåss eller så. Men i ögonen var någon ordning som rasade, 
det såg jag. Det var obehagligt (ibid.). 

Främlingen uppvisar ett beteende som huvudpersonen känner igen och kan identifiera sig med, 
nämligen rädsla. I och med att huvudpersonen ångrar den handling pojkgänget tillsammans 
utfört bryter han med massan. Han reagerar på ett sätt som tyder på en insikt om att de, när de 
försöker bestämma över honom, våldför sig på en självständig individs frihet. Stegvis 
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förändras huvudpersonens attityd och han inser att de två har saker gemensamt. Det första 
steget består av att huvudpersonen börjar fundera över hur pojken egentligen mår och hur han 
har det. Steg två är minnet av hur de höll fast honom och känslan av att det var otillräckligt att 
släppa honom. ”Det kändes inte bra det heller” (ibid.). Den våldshandling på pojkens frihet de 
då hade utfört var oåterkallelig och skadan var redan skedd. Det tredje och sista steget består av 
beundrande, när han med gillande minns pojkens snygga jacka. Novellen beskriver därmed 
huvudpersonens utveckling från distans till närhet och från fördömande till förståelse. 
 
I novellens upplösning är inte den utsatte pojken längre konstig och annorlunda, utan en helt 
vanlig pojke. Han är inte ett ting, utan har en egen integritet som människa. Huvudpersonen 
förstår sin medmänniska på ett sätt som kan likna det existentialistiska påståendet att hela den 
mänskliga tillvaron är frihet. Detta påstående grundas i att människan inte begränsas av något, 
inte ens som i det här fallet, ett gäng pojkar. I det ögonblick som jaget förstår att varje 
människa har varsin identitet blir det också tydligt för honom att det inte är möjligt att äga den 
andres frihet. Därmed skildrar novellen friheten som en förutsättning för att individen ska 
kunna uppfatta skillnaden mellan sig själv och tingen samt mellan sig själv och andra. Friheten 
innebär att huvudpersonen kan välja sitt vardande och bestämmer sig för att förstå i stället för 
att fördöma. 
 
4.3 ”Torvkatedralen” 
Novellen inleds med huvudpersonens första arbetsdag efter en sjukfrånvaro på fyra dagar. Han 
tar sin cykel till mossen där man håller på att bryta torv. Det är början av juni och arbetet är 
fysiskt ansträngande, men ryggen håller. Plötsligt upptäcker huvudpersonen en man i skogs-
brynet som han inte känner igen. Ett ögonblick senare är främlingen borta och arbetet med 
torvbrytningen fortsätter tills det är dags för första fikarasten. Huvudpersonen bestämmer sig 
för att fråga arbetskamraterna men ingen av dem har sett främlingen.  
 
Detta är i korta drag en återgivning av novellens handling. Den låter sig inte helt och fullt göras 
eftersom det inte finns någon tydlig disposition, varken kronologisk, kausal, rumslig etcetera. 
Berättartekniskt sett dras läsaren in i texten genom att författaren genomgående använder sig 
av andra persons pronomen för att skildra en huvudperson utan namn. Det ligger dock nära till 
hands att dra slutsatsen att det handlar om en ung man, eftersom denne befinner sig i en härlig 
ålder (s. 81), har keps (s. 72) och tar av sig tröjan när det blir för varmt (s. 77). Fortsättningsvis 
kommer jag därför att i denna analys skriva om huvudpersonen i tredje person maskulinum för 
att på så sätt göra resonemanget mer lättförståeligt.  
 
Novellen skildrar en yttre och en inre verklighet samtidigt, där det är svårt att skilja det ena 
från det andra. Resultatet blir ett främlingskap, både på ett kontextuellt plan mellan läsaren och 
novellen och på ett inomtextuellt plan där huvudpersonen är främmande inför sig själv och rör 
sig utanför tid och rum. Novellens rumsliga läge, en mosse på okänd plats, beskrivs som tyst 
och vidsträckt. Den har funnits där i tusentals år och är på sätt och vis skrämmande med sin 
bottenlöshet. Naturen upplevs, i förhållande till den enskilda människan, evig. I sådana stunder 
kan individen kännas sig underlägsen sin omgivning, vilket leder till att hon rättar sig efter den: 

Greger slog följe med dig ett stycke. Ni gick långsamt. Greger hade kort kropp, ni höll er till hans 
tempo. Mossen gungade er och sög. På mossen gick det inte an att springa, man måste in i 
underlagets egen takt (s. 80f). 

Huvudpersonen tvingas hålla sig till underlagets takt, när han går över mossen då sumpmarken 
gungar och suger i stegen. Händelsen ger prov på hur människan i många situationer inbillar 
sig att hon är tvungen att anpassa sig efter sin omgivning och sina orsaksförutsättningar. 
Samtidigt är huvudpersonen medveten om att det är människan som har bestämt mossens 
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funktion och arbetet går ut på att använda torven till ett särskilt syfte, anpassat efter 
människans behov. 

Och du knep ihop hårt och lyfte […] och du stretade vidare och staplade torvorna och la dem 
omlott, torrmurade dem med luft emellan, de blötaste överst, de helaste underst, för torkningens och 
hållfasthetens skull. Sakta byggde du vidare på din mur av komprimerad sjöbotten och växtdelar 
och rop och gamla paddeltag (s. 76).  

Novellen gör skillnad på människan och hennes omgivning. Naturen är bunden av regler som 
rör kausal verkan där logiken är den högsta styrande kraften, något som konkretiseras i det 
ordningsamma staplandet av torvor. Men samma regler gäller inte i den mänskliga tillvaron. 
Människan befinner sig endast delvis i rummet eftersom hon kan övervinna det genom tanke-
förmågan. Genom att huvudpersonen väljer sina handlingar och tankar åskådliggör han att 
människan är den högsta styrande kraften. Dock visar han att det kan krävas koncentration och 
medvetenhet för att tillägna sig denna kunskap. Vid ett tillfälle berättas det att huvudpersonen 
har problem med att hålla en rak kurs på sitt dike och det räcker med ett obevakat ögonblick för 
att han ska komma ur spår (s. 77). Situationen tyder på att när huvudpersonen är omedveten om 
vad han håller på med tar någon form av automatik över, och då verkar det som att naturens 
lagar även styr människan. I detta tillstånd turas hon om med naturen om att ha kontroll över 
vad som händer, en slags växelverkan, när det skulle kunna vara människan som har kontroll 
hela tiden. 
 
Novellen beskriver även en polarisering mellan människan och tiden. Huvudpersonen har ett 
komplicerat förhållande till tid och försöker hålla fast den genom sina minnen. På grund av 
detta tar han en stund varje dag till att tänka på sådant som hänt.  

Du vilade ryggen. Du låg i tältsängen och läste. Eller satt på något mjukt vid det skrangliga 
köksbordet och tittade ut i gläntan, försökte hålla fast tiden den stund du behövde varje dag för att 
tänka på sådant som hänt, för längesedan och mera nyss. Sådant du var tvungen att älta varje dag för 
att inte förlora kontakten. I öppningen klev djur. De kom in och försvann. De kom in i navet och 
försvann sedan ut i olika riktningar (s. 71). 

Minnena förflyttar huvudpersonen i tid och rum och han visar därmed att människan kan över-
vinna sina orsaksförutsättningar. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan den yttre och den 
inre verkligheten, som förenas i huvudpersonens medvetande. Formen förtydligar innehållet: 
novellens avsaknad av kronologisk eller kausal handling speglar huvudpersonens beteende. 
Han har insett att rummet inte alltid är vad det ser ut att vara och att tiden inte behöver vara 
kronologisk. Ett konkret exempel på detta är när han vid ett tillfälle mäter avstånd i tid, 
nämligen när vattendunken landar ”tjugo minuter bort” (s. 76). Genom denna insikt kan indi-
viden övervinna livets meningslöshet då han uppvisar insikt om att livet formas efter hans vilja 
och att det kan bli vad han vill att det ska bli. På så sätt finns svaret på frågan om vem man är i 
människans eget medvetande. 
 
Huvudpersonen har, som tidigare visats, ett komplicerat förhållande både till sin omgivning 
och till tiden. Detsamma gäller dessutom förhållandet till andra människor. Mötet med andra 
blir invecklat i och med att de har ett eget medvetande. 

[…] du hade vridit på huvudet instinktivt och fick då syn på mannen. Där stod någon i ljuset som 
droppade från björkarna och själv hade du […] börjat lyfta den andra armen för att hälsa, makligt, 
med handen lätt kupad, så som man gjorde i den trakten, när du insåg att du inte visste vem mannen 
var. Först trodde nog du att det kunde vara gamle Vidar […] [m]en Vidar stod aldrig stilla så länge 
på ett och samma ställe. [---] [D]et var något annat också som inte stämde med figuren. Och inte 
bara det att du hade svårt att placera honom bland silhuetterna av de män du kände till i trakten. Det 
var något mer. Du kände det som en klåda i dig (s. 75). 

”Klådan” som huvudpersonen känner tyder på en konflikt inom honom där han inte vet hur han 
ska förhålla sig till den okände mannen i skogsbrynet. Främlingen beskrivs endast till det yttre 
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och huvudpersonen får ingen chans att utforska främlingen djupare. När huvudpersonen frågar 
de andra arbetarna om de har sett något och om de därmed kan hjälpa honom identifiera främ-
lingen svarar de nekande. De låter dessutom antyda att det är orimligt att någon kan har 
befunnit sig på den platsen huvudpersonen såg honom, eftersom han i sådana fall skulle ha stått 
på kvicksand (s. 78f). Huvudpersonen reagerar starkt på detta påstående: ”Men ni går ju själva 
alldeles där jämte, sa du. I närheten. Då glodde de på dig och slutade inte tugga ens. Du tänkte: 
bättre att fråga gubben” (s. 79). Huvudpersonen är säker på vad han har sett och upplevt. Han 
kan inte låta frågan om vem främlingen är vara obesvarad eftersom det innebär att de andra, 
som tror att han ljuger, skulle få sista ordet. Han kan inte tro att mannen inte finns, eftersom 
kunskapen om att den andre existerar finns inom oss, på samma sätt som att vi vet att vi själva 
existerar. 
 
Novellens avsaknad av disposition, blandningen av yttre och inre verklighet samt användandet 
av andra persons pronomen ger ett intryck av förvirring och en känsla av huvudpersonens 
främlingskap inför den mänskliga tillvaron. Arbetet med att stapla torv symboliserar naturens 
ordning samt att den är bunden till vissa regler, och i jämförelse med detta framstår människan 
som kaos. Dock kan hon, genom medvetandet, övervinna tid och rum och därmed skapa sin 
egen identitet. Det största hindret hon utsätts för är mötet med de andra, då de ser på 
verkligheten på sitt sätt. Sanningen är subjektiv och talar om vad som är riktigt för varje 
individ.  
 
4.4 Sammanfattning 
I novellen ”Inneboende” skildras en kontrast mellan huvudpersonen och hans omgivning. Jaget 
förstår inte sitt förhållande till tillvaron och försöker organisera världen genom att kartlägga 
den. Om man ser problemet som ett resultat av kontrasten mellan essens och existens kan det 
misslyckade försöket förklaras: Kartläggningen kan inte fullföljas då huvudpersonen försöker 
binda sig själv, en medveten människa, till samma materiella tillvaro som tingen. Ytterligare en 
framställning av denna kontrast skildras i ”Torvkatedralen”. Arbetet med att stapla torv 
symboliserar naturens ordning och människan framstår i en jämförelse som oordning. Huvud-
personen tror för ett ögonblick att han måste anpassa sig till omgivningen, ett tillstånd som 
närmast liknar ond tro. Dock kan huvudpersonen, genom sina minnen, överskrida tidens band 
och han blir därmed ett bevis på att människan står över sin essens. 
 
Vad gäller relationen med andra skiljer sig jaget i ”Inneboende” från sina vänner genom att 
erfara personliga upplevelser och visar därmed att han är en självständig individ. När han när 
ska fästa sin omgivning på papper bemöter han dem som subjekt och definierar de andra som 
objekt. Vännerna utgör för huvudpersonen bara en del i kartläggningen. I ”Ritualer” presente-
ras en mer nyanserad bild av den pojke som i mötet med andra blir reducerad till objekt. Senare 
visar det sig att subjekten har svårt att förstå pojkens funktion, något som inte borde vara svårt 
om han verkligen var ett ting. I stället urskiljer sig bland subjekten en individ som är novellens 
huvudperson. Hans reaktion på mötet med pojken kan tolkas som att han har förstått att denne 
har tillgång till samma frihet som honom själv.  
 
Ett liv utan Gud innebär att livet saknar mål och frälsning, men det innebär också att ingen 
individ är förutbestämd att vara på ett visst sätt. Det som driver huvudpersonen i ”Inneboende” 
framåt är viljan att förstå sin mening och sin existens. Jaget försöker övervinna livets 
meningslöshet genom att skapa sig själv en funktion. Även huvudpersonen i ”Torvkatedralen” 
brottas med identitetsproblem, men i och med att han visar att människan inte är som sin om-
givning exemplifierar han att människans liv kan formas efter den egna viljan. På så sätt finns 
svaret på frågan om vem man är i människans eget medvetande. 
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I ”Ritualer” betonas vikten av människans frihet. Novellens huvudperson väljer fritt sitt sätt att 
vara och genomgår en förändring. Förändringen manas fram av huvudpersonens förståelse om 
att varje människa har en egen identitet. Jaget uppträder därefter på ett sätt som tyder på att han 
är medveten om att det inte är möjligt att äga den andres frihet. Därmed blir friheten i novellen 
en förutsättning för att individen ska kunna uppfatta skillnaden mellan sig själv och tingen 
samt mellan sig själv och andra. 
 
5 AVSLUTNING 

Arbetet med dessa nya outforskade noveller har varit både spännande och svårt. Jag har inte 
funnit andra litteraturstudier som kombinerar existentialismen med litteratur från 1990-talet, 
utan det har i så fall i de flesta fall rört sig om analyser av Dostojevskij, Sartre, de Beauvoir, 
Camus med flera. Trots detta har jag i denna uppsats sökt påvisa ett samband mellan existenti-
alismen och svenska 1990-talsnoveller. Analyserna talar sitt tydliga språk: den täta relationen 
mellan filosofin och litteraturen som presenterades i uppsatsens inledning gör sig gällande även 
hos dagens unga svenska novellförfattare. Dessa existentialistiska teman har därmed varit en 
givande utgångspunkt till att ge texten en mer mångbottnad tolkning. 
 
Ninni Holmqvist, Hans Gunnarsson och Peter Törnqvist har gemensamt att de skildrar 
berättelser som vid en första anblick verkar avlägsen vardagen, samtidigt som där finns en 
universell ton som alla människor kan ta till sig. Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad, 
ansåg att läsaren i Holmqvists noveller kunde fylla i luckorna med sina egna kunskaper och jag 
tycker mig se detta fenomen hos alla tre författare. Vidare tror jag att den universella tonen jag 
tidigare talade om, i hög grad har att göra med de existentiella stämningslägen som kommer till 
uttryck i dessa noveller. Med hjälp av existentialistiska teman har jag kunnat komma åt några 
av dessa stämningslägen.  
 
Holmqvist, Gunnarsson och Törnqvist har skrivit noveller om människor som brottas med 
problem av existentiell art. Många av dessa problem har kunnat ses i ljuset av den tudelade 
tillvaron, där det visat sig att någon novell beskriver en människa som skiljer sig från sin 
omgivning eftersom hon inte är bunden av logiska regler, en annan novell skildrar ett uppror 
mot livsordningen och en tredje visar hur människans konstaterade ensamhet skapar avstånd 
till allt och alla runtomkring. I novellerna problematiseras också relationen till andra, bland 
annat genom tankar om individen kontra samhället och genom exempel på att individen väljer 
sig själv i förhållande till andra. Det har även varit givande att utifrån en sekulariserad tillvaro 
se hur novellkaraktärerna plågas av brist på förståelse inför den egna tillvaron, något som 
framkommit i ett meningssökande där jaget försöker skapa sig en funktion. Många gånger 
betonas det egna ansvaret där det är upp till novellkaraktärerna själva att fylla livet med 
mening. Slutligen har jag även funnit spår av tankar om människans frihet samt att hennes 
personliga möjligheter är obegränsade. Många av novellkaraktärerna väljer fritt sitt sätt att vara 
och hennes ansvar består i att skapa sitt eget öde. 
 
Sambandet mellan existentialismen och de tre författarnas noveller rör sig, förutom på den 
mikronivå som fått mest utrymme i denna analys, även på ett helhetsplan. Den existentialis-
tiska livsåskådningen uppmanar till reflektion och strävar efter att få människan att göra ett val 
mot upplysning för att utvecklas som individ. Det kan jämföras med novellernas innehåll som 
sällan beskriver en handling i traditionell mening, utan snarare kan beskrivas som en process; 
en utveckling, förändring eller en konfrontation. 
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Den existentialistiska filosofin är tongivande än idag och personligen tror jag detta beror på 
betonandet av människans eget ansvar; att det är upp till varje enskild individ att fylla sitt liv 
med syfte. På många olika håll, världen över, funderas det över människans tillvaro, hennes 
mål och hennes mening. Frågan aktualiseras med hjälp av varierade uttrycksmedel; skrift, bild 
och film. Vid en sökning på AltaVista gav en sökning inom Sverige på ”meningen med livet” 
28 878 träffar. Webbsidorna representerades av alltifrån Jehovas vittnen, privata diskussions-
forum om såväl religion som filosofi till affären Teknikmagasinet som har ”meningen med 
livet” som sin slogan.  
 
Denna studie har visat på att relationen mellan existentialism och litteratur är levande än idag 
och den har dessutom visat på vilket sätt denna relation kommer till uttryck. Min förhoppning 
är uppsatsen ska bli ett bevis på det litterära arvet hela tiden växer samt att även ny och relativt 
okänd litteratur kan vara värd att studeras. 
 



 31

LITTERATUR 

Gunnarsson, Hans, Bakom glas: berättelser, Bonniers, Stockholm 1996. 
 
Holmqvist, Ninni, Kostym, PAN/Norstedt (Pocketutgåva), Stockholm 1995. 
 
Kaufmann, Walter, Existentialism: From Dostoevsky to Sartre, New American Library, New 
York 1975. 
 
Lagerroth, Erland, Romanen i din hand: att läsa, studera och förstå berättarkonst, Rabén & 
Sjögren, Stockholm 1976. 
 
Sartre, Jean-Paul, Existentialismen är en humanism, översättning av Arne Häggqvist, Bonniers 
(Delfinserien), Stockholm 2002. 
 
Stenström, Thure, Existentialismen: studier i dess idétradition och litterära yttringar, Natur & 
Kultur, Stockholm 1966. 
 
Stenström, Thure, Existentialismen i Sverige: mottagande och inflytande 1900-1950, Almqvist 
& Wiksell International, Stockholm 1984. 
 
Törnqvist, Peter, Fältstudier: Noveller, Norstedt, Stockholm 1996. 
 
Warnock, Mary, Existentialism, Oxford Univ. Press, Oxford 1970. 
 
Tidningsartiklar 
Hellsten, Carina, ”En fullmogen debut”, Helsingborgs Dagblad 1996.08.31 
 
Jonsson, Stefan, ”Stilleben i ord”, Dagens Nyheter, 2003.11.11 
 
Rubin, Birgitta, ”Tre kortdistansare på den litterära banan. Birgitta Rubin har träffat Hans 
Gunnarsson, Ninni Holmqvist och Peter Törnqvist”, Dagens Nyheter 1999.04.10 
 
Sarrimo, Cristine, ”Normaliteten som absurd fars”, Svenska Dagbladet 1996.08.30 
 
Sjögren, Dan, ”Novellflödets strömmar”, Borås Tidning, 1999.06.23 
 
Sommelius, Sören, ”I existentiell utsatthet”, Helsingborgs Dagblad, 1995.03.21 
 
Thente, Jonas, ”Tidens ton är femton mollackord”, Göteborgsposten, 1996.09.02 
 
Internet 

Albert Bonnier Förlag, http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=1771, 
2004-04-15 

http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=1771

