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Abstract 

 

Lars Ahlins Fromma mord är en oerhört komplex och idérik roman. Går det ens att säga vad den djupast sett 
handlar om? Erik A Nielsen och Gunnar D Hansson har presenterat möjliga tolkningar i sina analyser av 

Fromma mord. Men de har inte nödvändigtvis rätt på alla punkter, det går också att dra andra slutsatser. När 
jag valde att undersöka karaktärernas strategier för att bli fria från sina bindningar så kunde jag se ett 

samband mellan romanens mikro – och makroplan som inte tidigare presenterats. De två frågeställningar 
som ligger till grund för denna C-uppsats är: 1) Vilka olika lösningar söker Lilly, Agnes, Evangeline, Aron 
och Brinkman för att befrias ur sin bundenhet? 2)Vilka blir befriade och varför? Den metod jag använde för 

min analys är en hermeneutisk närläsning av romanen Fromma mord. De resultat jag fann var att de 
karaktärer som kunde hävda sina behov och få andra att samarbeta med deras strategier - hade störst chans 

att bli fria. Men den viktigaste förutsättningen för befrielse, var att huvudkaraktären Aron tog på sig de 
andras bindningar och att hans död möjliggjorde de andras fortsatta liv. Den kamp karaktärerna utkämpar på 
romanens mikronivå, blir genom den allegoriska dimensionen av karaktärerna Aron och Brinkman, 

sammanlänkad med den kamp mellan Gud och Djävulen som pågår på romanens makronivå. Jag ser som 
romanens essens att alla människor är fångar och att det pågår en kamp där till och med Gud är indragen på 

liv och död.   
 
Nyckelord: Lars Ahlin, Fromma mord, Erik A. Nielsen, Gunnar D. Hansson, Bindningar, Lösningar, 

Samarbete, Offer, Fångar, Gud och Djävulen.  

  



  3 

 

Innehållsförteckning: 

 

1.1 Bakgrund ...............................................................................................................................4 

1.2 Introduktion...........................................................................................................................5 

1.3 Syfte och metod ....................................................................................................................8 

1.4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter................................................................9 

1.6 Disposition ..........................................................................................................................11 

2 Undersökningen. ....................................................................................................................12 

2.1 Bunden/Löst ....................................................................................................................12 

2.2 Lilly .................................................................................................................................12 

2.3 Agnes...............................................................................................................................13 

2.4 Evangeline .......................................................................................................................15 

2.5 Aron.................................................................................................................................17 

2.6 Brinkman .........................................................................................................................19 

2.7 Det väldiga dramat ..........................................................................................................22 

3 Sammanfattning och avslutande diskussion ..........................................................................23 

Litteraturlista .............................................................................................................................28 

 

  



  4 

 

1.1 Bakgrund 

 

Varför envisas jag med att läsa Lars Ahlins romaner nu när till och med antikvariaten börjar ta bort hans 

verk från sina hyllor? Det korta svaret är att jag utgår ifrån att Ahlin har något väsentligt att säga. 

Kombinationen av att komma från samhällets botten, att ha den kristna mystikerns seende och den lärdes 

stora beläsenhet lär vara tämligen unik. Den danske litteraturhistorikern Erik A Nielsen har skrivit: ”Således 

står autodidakten Ahlin idag med en sådan viden, at man – hvis man kunne splitte ham op – kunne besætte 

adskillige fakulteters lærestole med ham” och detta citat lyfter den svenske litteraturvetaren Gunnar D 

Hansson fram i sin avhandling om Ahlins Fromma mord.1 Men med detta sagt behöver det också tilläggas 

att det finns godtagbara skäl för att ge upp läsningen av Lars Ahlins romaner, hans medvetna anstötsestetik 

kan göra det för svårt för läsaren och mödan för att bryta igenom motstånden kan ibland bli för stor.2   

Litteraturprofessorn Gunnar Brandell ansåg om Ahlins roman Fromma mord att den bitvis var resistent mot 

varje form av analys.3 Det har dock inte hindrat Hansson från att göra en utförlig och väl underbyggd 

avhandling om romanen. Visserligen tillstår Hansson att en nykritisk närläsning av Fromma mord inte 

fungerar.4 Vidare lyfter Hansson fram att ”Det har från flera håll understrukits att Fromma mord är en s.k. 

svår roman (Linder, Nielsen, Melberg o.a.), kanske ett av de estetiskt – idémässigt mest komplexa verken i 

den svenska 1900-tals litteraturen.”5 Varför väljer jag då att analysera just Fromma mord? Därför att den är 

ett koncentrat av Ahlins tankegods. Ett tag trodde Ahlin själv att Fromma mord skulle bli hans sista roman 

eftersom han hade sagt allt som han ville säga med den.6 

För att ta mig in i texten behövde jag först passera det hinder som anstötsestetiken utgjorde för mig. Till att 

börja med uppfattade jag det som en inkonsekvens hos Ahlin, att han skrev så otillgängligt när hans 

intention var att ”sjunga för de dömda.”7 Det var först när jag läste Beata Agrells utläggning om 

anstötsestetiken som jag kunde godta den som en respekt för läsaren. Agrell menar att anstöt inte är en 

faktisk effekt hos texten utan det är ett sätt att skriva som stöter ifrån sig spontana och oreflekterade 

                                                 
1 Gunnar D. Hansson, 1988: Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Stockholm: Albert Bonniers förlag. s. 

11. 
2 Förklaring till anstötsestetiken återfinns i sista stycket på denna sida. 
3 Hansson, s. 347. 
4 Hansson, s.345. 
5 Hansson, s.89. 
6 Hansson, s.79. 
7 Carin Röjdalen, 1997: Men jag ville hjälpa studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. Göteborg: Litteraturvetenskapliga 
institutionen. S. 149. 
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läsarter.8 Läsprocessen blir då med anstötsestetikens hjälp en inövning i ett nytt tänkande.9 Agrell menar 

utifrån detta att anstötsestetiken är en metod för att läsaren ska komma förbi sina egna fördomar och 

upptäcka textens sak.10 Detta gav mig verktyg att börja avtäcka olika lager i texten. Tillsist kunde jag börja 

hitta spår som ledde till andra tolkningar än de som Nielsen och Hansson redan lyft fram. Mitt huvudfokus 

blev att analysera karaktärernas bindningar och följa deras olika strategier för lösningar och detta ledde mig 

också mot det jag ser som romanens essens: Att alla människor är fångar och att det pågår en kamp både på 

mikro – och makronivå där tillvarons alla element är indragna.  

 

1.2 Romanens handling 

 

Det går nästan inte att säga något om Fromma mord utan att samtidigt göra en tolkning som beskär eller 

begränsar romanens innehåll. 11 Fromma mord är så innehållstät och komplex att det inte går att belysa alla 

aspekter av den i formatet av en C-uppsats. Då det spår jag slagit in på handlar om tematiken bunden/löst är 

det främst utifrån det perspektivet som jag kommer att redogöra för handlingen och karaktärerna.  

Huvudpersonen Aron är en ung man som efter en tid på mentalsjukhus återvänder till sin födelsestad för att 

lägga en gravsten på sin fars grav. Det som bland annat fick sinnessjukdomen att bryta ut var att Aron vid 

sin fars plötsliga död fick veta att det inte var hans riktiga far. Arons mor nämns överhuvudtaget inte i 

romanen. Det är rimligt att anta att hon dött när Aron var ett litet barn. I sin förtvivlan över att ha mist sin far 

i dubbel mening, uppsöker Aron den jämnåriga Evangeline, som är den kvinna han älskar. Trots att han 

drabbats av stumhet, kan Evangeline utläsa allt i hans ansikte. Deras blickar möts på djupet och de får erfara 

en mystikupplevelse där de lyfts upp till det himmelska Eros. (Märk här begreppet, det klassiska är att tala 

om himmelsk agape och jordisk eros). Men det finns ett problem, när de lyfts upp i Eros lämnar de 

kropparna bakom sig, kropparna ligger kvar i ”skön marmor.”12 När de sedan tvingas återvända till 

kropparna, kan de inte härbärgera upplevelsen, Arons sjukdom bryter ut och han forslas bort. Inte heller 

Evangeline kan hitta någon väg från Eros till kroppen, utan hon börjar att leva ett tudelat liv. 

När Aron ungefär tio år senare återvänder till hemstaden är hans plan att först lägga en gravsten på sin fars 

grav och sedan uppsöka Evangeline och be henne gifta sig med honom. Han vet att han behöver binda sin 

                                                 
8 Beata Agrell 2015: ”Anstöt och humor hos Paulus – ett Lars Ahlinskt perspektiv” I: Claesson, Bo (Red.) Olofsson, Staffan 

(Red.) Kardemark Wilhelm (Red.)Brömsen, Kerstin von (Red.) Den trogne arbetaren i vingården: festskrift till Bo Claesson. 

Göteborg: Göteborgs Universitet. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. S.167. 
9 Agrell, s.169. 
10 Agrell, s.169. 
11 Lars, Ahlin, 1952: Fromma mord. Stockholm: Tidens förlag. 
12 Ahlin 1952, s. 172. 
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”viljas tankar” med ”förnuftets tankar”, vilket är Arons begrepp för att förena livets motsatser och detta är 

hans lösning på att kunna leva som människa i världen. Men denna Arons strävan stöter på allsköns hinder. 

Det första hindret är hans egen oförmåga. Han kan inte förmå sig att gå till sin fars grav och han kan inte 

förmå sig att gå till Evangeline. Det andra hindret är att flera av karaktärerna vill använda Aron för sina egna 

syften. Aron blir indragen i flera intriger och han har inte kraften att hävda sin egen vilja. Det tredje hindret 

är att Evangeline väljer att ta sitt liv. 

Här bör nämnas något om vilka dessa andra är som drar in Aron i sina intriger: Först har vi Agnes och 

Roland som har en komplicerad kärleksrelation. Agnes är nämligen sedan ungdomen bunden av sin kärlek 

till Aron, därför kan hon inte älska Roland utan bara begära honom. Hennes idé för att bli löst från 

bindningen till Aron är att Aron ska ligga med henne, vilket han förvägrade henne i ungdomen. Detta vill 

inte Aron göra, dels för att han älskar Evangeline och dels för att han förväxlat Agnes med hennes 

prostituerade mor. Arons brott är att han har “förväxlat deras personer.”13 Det kan finnas en aspekt till, det 

kan vara så att Agnes och Aron är halvsyskon men mer om det i analysdelen. 

Ett annat kärlekspar med bindningar till Aron är Lilly och Sven. Lilly och Aron hade i ungdomen en sexuell 

relation, Lilly är fortfarande bunden i sitt sexuella begär till Aron men hon älskar honom inte. För att lösa 

sin problematik har Lilly gift sig med en from man, där de ingår i en krets av de frommaste av fromma, där 

de lever i ett äktenskap utan sex. 

Utöver detta finns ekonomiska bindningar, vi har kapitalisten Brinkman som i princip alla står i 

beroendeförhållande till. Det klaraste undantaget är fru Engelbrektsson som i alla år vägrat att sälja sin tomt 

till Brinkman. Ständigt har Brinkmans tillgångar växt, genom listighet och skrupellöshet. Men han är tung 

och trött av leda och vill dö sin död. Dock skaver skulden i Brinkman och han vill iscensätta en död som 

framställer honom i bättre dager. Hans plan är att iscensätta ett lurendrejeri mot sig själv. Fru 

Engelbrektsson ska övertalas att sälja större delen av sin tomt till Brinkman. Den lilla delen av tomten som 

hon ska bo på fram till sin död ska hon i hemlighet sälja till Konsum. Därmed ”luras” Brinkman som tror att 

han ska få hela tomten. Så långt går allt enligt planerna. Men när Brinkman som den försmådde och lurade, 

uppsöker fru Engelbrektsson för en uppgörelse, så blir det inte som han tänkt sig. Brinkmans förhoppning är 

att provocera fru Engelbrektsson att mörda honom för då skulle han dö en död som gör honom mer oskyldig. 

Då fru Engelbrektsson vägrar att mörda honom blir det istället Brinkman som i vredesmod dödar henne. En 

olyckshändelse i hans eget sätt att se på det, utan skuld som han gärna vill vara.  

Fru Engelbrektsson är en 82-årig änka som äger fastigheten Villa Busouw. Villan är ett gammalt kråkslott 

som hon under många års tid hyrt ut till Gränsgatans trasproletariat. Dessa stackars hyresgäster har hon 

kunnat hunsa med som hon velat. Det sägs flera gånger om fru Engelbrektsson att hon lever av att få skälla 

                                                 
13 Ahlin 1952, s.26. 
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ut hyresgästerna. Men tiderna förändras så när Brinkman med oschysta medel börjar överta tomt efter tomt 

på Gränsgatan så blir befolkningssammansättningen med tiden lite mer ”representabel”. Evangeline, som är 

någon slags fosterdotter till fru Engelbrektsson, bor dock kvar i villan trots att hon har en läkartjänst. Villa 

Busouw, som saknar alla moderniteter och nödvändiga reparationer, står som en symbol för den gamla tiden. 

Fru Engelbrektssons makt är desarmerad men fortfarande förvånansvärt stark. Hon skildras fågelliknande 

och på sin ena fot har hon sex tår, vilket på ett outgrundligt sätt är källan till hennes makt. Symboliken är för 

mig svårtydd. Det enda jag kan ana är att fru Engelbrektsson är en representant för den tid som snart är 

förgången och kanske är det rester av skrock och folktro som sitter i den där sjätte tån? Fru Engelbrektsson 

har blivit spådd att hon ännu bara har levt halva sitt liv och hon tror blint på det. Men allt sätts ur spel när 

Sven och Lilly, medan fru Engelbrektsson sover, avlägsnar den känga som konstant förskansar den 

deformerade foten. Makten bryts, fru Engelbrektsson går med på att sälja en del av tomten till Konsum och 

den större delen till Brinkman. Detta är helt i enlighet med det lurendrejeri som Brinkman själv iscensatt.  

Socialisten, ja närmare bestämt trotskisten Berglund vill inte heller släppa bilden av sina fornstora dagar. 

Berglund är visserligen envis i sin socialistiska strävan men i sin brist på försörjning har han tagit tjänst hos 

Brinkman genom att sköta hans bokföring. Hans tid lider också mot sitt slut, han har avböjt de 

socialdemokratiska reformerna och kan så att säga inte följa med på tåget in i den nya tiden. Han är så fast i 

sitt eget att han inte ens ser att hans hustru är gravid i åttonde månaden med en annan mans barn. Under hela 

äktenskapet har han envist använt kondomer trots att hans fru så enträget vill ha barn. Med samma envishet 

har han inte kunnat släppa sin gamla självbild, att han en gång var riksdagsman. Det var under en enda 

mandatperiod men han har inte kunnat ikläda sig någon annan identitet utan vill bli kallad 

exriksdagsmannen Berglund. Vid romanens slut, när hans fru lämnat honom, går han in under sitt nya epitet: 

inhysehjon. Det finns inte längre någon konstruktiv framtid för honom, enligt hans egen ideologi behöver 

han godta att person och social position sammanfaller.  

Berglunds fru Inga är uppväxt på en bondgård och hon vill helst ha djur och barn vilket Berglund förvägrar 

henne. Inga är en självständig kvinna som när hon inte kan övertyga Berglund tar saken i egna händer, 

skaffar barn med en annan man och flyttar ut på landet med honom. 

Evangeline är inte representant för en ekonomisk kraft, såsom Brinkman eller Berglund utan Evangeline är 

istället en representant för den platonska andligheten. Hon strävar efter färden uppåt, till det himmelska Eros 

och hon vill slippa kroppen och kärlekens ”klibb och klabb” härnere.14 När Evangeline tar sitt liv berövas 

Aron möjligheten att få binda sitt liv i kärleken här på jorden.  

                                                 
14 Ahlin 1952, s.178. 
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Dora behöver också nämnas, hon är en kryptokristen kvinna som är Berglunds närmaste anhängare. Enögd 

och hårt arbetande är hon, mor till tre vuxna barn och änka sedan länge. Hon döljer sin tro för att det inte ska 

hindra det socialistiska arbetet. Dora ser Berglund som en socialistisk Job som blir fråntagen allt och hon vill 

föra honom till en sann befrielse och inte in i någon falsk form av kristendom. Dora lider inte som de andra 

av någon bundenhet. Visst är hon fattig men hon står fri i relation till Brinkman. En av hemligheterna i Doras 

liv är nog hennes engagemang för andra, att hon inte lever för att söka sitt utan är fri i relation till sig själv.  

Detta är en översikt som kommer att få sin fördjupning i analysdelen. 

 

1.3 Syfte och metod 

 

Den tes jag driver är att karaktärernas bindningar och försök till lösningar är det spår i romanen som allra 

tydligast leder till Fromma mords essens: Att alla människor är fångar och att det pågår en kamp där till och 

med Gud är indragen på liv och död. För att inte omfånget ska bli för stort, har jag valt att begränsa urvalet 

karaktärer till de fem vars bindningar är mest sammanlänkade med varandra. Det är således Lilly, Agnes, 

Evangeline, Aron och Brinkman som jag kommer att analysera. Den stora frågan är inte hur karaktärerna är 

bundna, utan den mer avgörande frågan är vilka strategier de använder och vilka förutsättningar som krävs 

för att lyckas.  

Frågeställningar: 

1. Vilka olika lösningar söker Lilly, Agnes, Evangeline, Aron och Brinkman för att befrias ur sin 

bundenhet?  

2. Vilka blir befriade och varför? 

 

Den metod jag kommer att använda för min analys är en hermeneutisk närläsning av romanen Fromma 

mord.  
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1.4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

 

Det finns en rätt omfattande forskning rörande Lars Ahlins författarskap. Det är inte mindre än sex 

avhandlingar skrivna från åren 1973 till 2005. Därutöver finns en del böcker, antologier, monografier och 

otaliga artiklar. I denna forskningsöversikt kommer jag att fokusera på själva avhandlingarna och jag tänker 

presentera dem i kronologisk ordning. Därutöver kommer jag att ta upp några verk som vidgat min 

förståelse av Ahlins estetik och författarskapets bevekelsegrunder.  

Den första avhandlingen skrevs av Arne Melberg 1973 och den har titeln: På väg från realismen. En studie i 

Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar.15 Den avhandlingen belyser Lars 

Ahlins verk i ett historiskt sammanhang och i relation till realismen. Den realism Ahlin sägs vara på väg bort 

ifrån är den borgerliga illusionsromanens.16 Melberg ser den dialektiska metoden som den strukturella 

kärnan i Ahlins författarskap.  

Därefter kom Hans Göran Ekmans avhandling: Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism 

(1975).17 Ekman undersökte där bl.a. Ahlins förhållande till den kristna realistiska humortraditionen där den 

kristna jämlikhetstanken tillåter blandningen mellan högt och lågt i konsten. Denna blandning mellan det 

”fromt - allvarliga” och det ”karnevaliskt groteska” är flitigt förekommande i Ahlins estetik.18 

Den tredje avhandlingen kom 1988 och skrevs av Gunnar D Hansson. Hansson poängterar hur djupt den 

kristet-lutherska utgångspunkten präglar hela Ahlins estetik.19 Avhandlingen heter Nådens oordning. Studier 

i Lars Ahlins roman Fromma mord och studien är tredelad i områdena Ordet, Kroppen och Allegorin. Under 

Ordet påvisas hur förbönsestetiken ligger till grund för hela Ahlins estetik. Kroppen berör dubbelheten i de 

Ahlinska texterna, motsägelsen mellan lutherskt och platonskt, mellan horisontellt och vertikalt samt mellan 

Eros och Agape. Allegorin är en helt ny dimension i Ahlins estetik som tidigare inte genomskådats men som 

nu lyfts fram. Det är en allegorisk dimension som bryter upp, överlagrar eller överskrider den realistiska-

modernistiska gestaltningsformen.20 Allegorin används för att dölja ett visst mått av förkunnelse menar 

Hansson.21 

                                                 
15 Arne Melberg, 1973: På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. 

Stockholm: Gidlund; Solna: Seelig.  
16 Helen Andersson, 1998: Det etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap. Eslöv: 

B. Östlings bokförl. Symposion. s .57. 
17 Hans Göran Ekman, 1975: Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Staffanstorp: Cavefors. 
18 Hansson, s.261. 
19 Hansson s.23. 
20 Hansson, s.304. 
21 Hansson, s.409. 
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Ungefär ett decennium senare klev kvinnorna in på banan, först ut var Carin Röjdalen med avhandlingen: 

Men jag ville hjälpa. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik (1997).22 Här tittar Röjdalen bl.a. på Ahlins 

litterära strategier. Röjdalen lyfter fram att det dubbla tilltalet ofta inte uppmärksammas av kritiker och 

läsare. Vidare menar Röjdalen att Ahlin använder den dubbla tidsaspekten och objektsmystiken för en 

profanare gestaltning där människans värde står i centrum.23 

Året därpå kom Helen Anderssons avhandling Det etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga 

perspektiv på Lars Ahlin (1998).24 Där tittar Andersson bl.a. på i vilken utsträckning en skönlitterär text kan 

vara basen för en etisk diskussion. Enligt Andersson tillåter Ahlin sig själv att bryta mot konventionerna 

eftersom det primära syftet med skrivandet är att skapa en diskussion om grundläggande etiska frågor.25 

Andersson menar att Ahlins verk är ett estetiskt projekt med ett etiskt mål.26 Andersson talar om läsarens 

svar på texten som en ansvarighetens etik.  

Den senaste avhandlingen utgiven på Teologiska fakulteten kom 2005 och är skriven av Maria Essunger.27 

Titeln är Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och 

Lars Ahlin. Genom textnära läsningar av tre tematiskt förbundna romaner av Mauriac och Ahlin fokuserar 

Essunger på skönlitteraturens särskilda förmåga att beröra frågor med teologisk relevans. Vidare tittar 

Essunger på samspelet mellan litteraturens fiktiva värld och vår reella verklighet utifrån ett teologiskt 

perspektiv. Bland annat talar Essunger om kreativ tystnad.28  

Förutom dessa avhandlingar finns några verk jag inte kan hoppa över. Den första nykritiska närläsningen av 

Ahlins romaner gjordes av Erik A Nielsen 1967. Nielsens bok heter: Lars Ahlin: studier i sex romaner.29 

Nielsen är flitigt citerad av de andra forskarna. Nielsen har insiktsfullt lyft fram vad gäller anstötsestetiken 

att Ahlin deformerar sin text för att klichéläsaren inte bara ska kunna plöja igenom och göra texten till något 

annat än det han har avsett. Då Fromma mord är en av de romaner Nielsen analyserat så får jag anledning att 

återkomma till Nielsens tolkningar i samband med min egen undersökning.  

Någon som specifikt skriver om anstötsestetiken är Beata Agrell. Agrell beskriver anstötsestetiken som en 

teknik som får läsaren att öppna sig för ett nytt tänkande. Att läsaren får lämna de gamla fördomarna och 

                                                 
22 Carin Röjdalen, 1997: Men jag ville hjälpa studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. Göteborg: Litteraturvetenskapliga 

institutionen.  

23 Röjdalen, s.87. 
24 Helen Andersson, 1998: Det etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap. Eslöv: 

B. Östlings bokförl. Symposion. 
25 Andersson, s.412. 
26 Andersson, s.410. 
27 Maria Essunger, 2005: Kärlekens möjlighet :skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars 

Ahlin. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis. 
28 Essunger, s.369. 
29 Erik A. Nielsen, 1968: Lars Ahlin. Studier i sex romaner. 2 uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 
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upptäcka ”textens sak”.30 Texten återfinns i en festskrift till Bo Claesson med titeln Den trogne arbetaren i 

vingården (2015). 

Ulf Lindes inflytelserika artikel ”Det Ahlinska alternativet” i BLM 1960 refereras ofta av de andra 

Ahlinforskarna. 31 hArtikeln är ett första försök till en karaktäristik av de estetiska principer som styr Ahlins 

berättarkonst.32 Både Hansson och Essunger ifrågasätter dock giltigheten i Lindes påstående att Ahlin har en 

öppen prosakonst där läsaren får vara medskapande. Hansson menar att Ahlin på ett tydligt sätt utstakar en 

väg för läsaren.33Essunger menar också att en författarrörelse går att skönja.34 

Det behöver poängteras att samtliga Ahlinforskare berör Ahlins estetik men alla lägger tyngdpunkten på 

olika ställen. Ekman menar att Ahlin har en realistisk strävan medan Hanssons senare forskning lyfter fram 

en allegorisk dimension som överträder den realistiska.35 Maria Essunger framför kritik mot att Gunnar D 

Hansson uppehåller sig för mycket vid författaren Ahlin, hans personliga övertygelser och influenser.36 

Helena Andersson menar att Hanssons avhandling är det mest författarlojala som skrivits om Ahlin.37 Den 

kritiken är viktig att ha med sig vid läsningen men jag bedömer ändå att Hanssons avhandling tillför så pass 

mycket för förståelsen av Fromma mord, att jag vill använda den i mitt arbete.  

Det är en rätt omfattande forskning som jag nu nämnt men det är framförallt Nielsens och Hanssons analyser 

av Fromma mord som jag kommer att förhålla mig till i min egen undersökning. Då de andra forskarna inte 

specifikt berör Fromma mord så är det Nielsen och Hansson som jag kommer ha en fortsatt dialog med 

under analysens gång. Därutöver har Lars Ahlins egna Estetiska essayer (1994) vidgat min förståelse av 

Ahlins författarskap och bevekelsegrunder. 38 Även om jag inte specifikt kommer att beröra anstötsestetiken 

i min analys så har Agrells utläggning bistått mig att ta mig igenom textens hinder. 

1.6 Disposition 

 

Frågeställningarna utgör stommen för dispositionen. I nämnd ordning kommer jag att besvara frågorna för 

att därefter knyta ihop resultaten i en sammanfattning. Löpande kommer jag att jämföra mina tolkningar 

med Nielsens och Hanssons och föra en diskussion om vad som kan vara rimligt utifrån texten.  

                                                 
30 Agrell, s.169. 
31 Ulf Linde, 1960: ”Det Ahlinska alternativet” i BLM 1960:6 s. 464-477. 
32 Andersson, s.55. 
33 Hansson, s.20. 
34 Essunger, s.55. 
35 Hansson, s.304. 
36 Essunger, s.54. 
37 Andersson, s.60. 
38 Lars Ahlin, 1994: Estetiska essayer. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 
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2 Undersökningen. 

 

2.1 Bunden/Löst 

 

I tur och ordning kommer jag nu att gå igenom de fem karaktärernas bindningar och strategier för lösningar.  

 

2.2 Lilly 

 

Det sägs inte rakt ut i texten men om man lägger ihop små antydningar här och var i romanen kan man med 

rätt stor säkerhet dra slutsatsen att Brinkman har tvingat Lilly och Aron att ha sex inför hans ögon. Med stor 

sannolikhet är det detta som ligger till grund för att Lilly tio år senare fortfarande är bunden i ett sexuellt 

begär till Aron. Brinkman säger under en promenad till Aron. ”Och när jag tog upp en galanta och klädde av 

henne, ja, då lade du dig med horan som jag bad dig om och jag fick vända på er precis som jag ville.”39Det 

behöver inte anspela på just Lilly men det visar att en sådan situation har förekommit. I en dialog mellan 

Lilly och Aron säger Lilly:  

- Jag handlar ingenstans. Vi får allt vi behöver i matväg av Brinkman. Brinkman anser att han är skyldig mig det.  

- Varför det? 

- Det borde väl du veta.  

Nu hånler Aron, fint och beslöjat. 

- Det är väl inget brott att ta emot varor av Brinkman? 

- Naturligtvis inte. Men Sven tror att jag köper varorna. Jag vill inte berätta för honom vad jag så långt tillbaka har 

varit med om. 40 

 

Här antyds att Brinkman har en skuld i relation till Lilly och att Lilly har varit med om något i sin ungdom 

som hon inte vill berätta för sin man. Agnes frågar vid ett tillfälle Aron om han och Lilly hölls inför ögonen 

på Brinkman men Aron svarar inte.41 Frågan från Agnes visar ändå att fler vet om det här fenomenet, kanske 

har också Agnes varit offer för detta. 

                                                 
39 Ahlin 1952, s. 121. 
40 Ahlin 1952, s.141-142. 
41 Ahlin 1952, s. 36. 
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De matpengar som Lilly har fått från Brinkman, har hon inte använt, utan noggrant sparat. En del av hennes 

strategi för att bli fri är att ge halva beloppet till Aron. Därmed slipper hon undan de pengar som binder 

henne vid Brinkman. Det här anser jag vara det tyngsta skälet till hennes frigörelse. Det finns dock fler 

aspekter som bidrar till Lillys frihet. Den fromma mask hon iklätt sig har konserverat allt ouppklarat inom 

henne. Men när Lilly börjar handla i enlighet med sin innersta drift så kan hon lösgöras anser jag. Den första 

handlingen Lilly gör är att hon kliver ur sin fromhet, rent konkret kliver hon ur sin kjol och börjar 

handgripligen inleda ett samlag med Aron. Situationen är tillskruvad, Roland och Agnes har tagit med Aron 

till en tallskog för att Aron ska ligga med Agnes där. Medan Agnes försöker förföra Aron håller han ett 

invecklat tal om språkförbistringen sedan Babels torn. Både mentalt och kroppsligen är Aron ointresserad av 

att ligga med Agnes. När Lilly plötsligt dyker upp i skogen, (ditringd av Roland) och kliver ur sin kjol är han 

inte sen att söka en förening med henne. 42 Roland som finns i faggorna, griper då in och sliter och drar i 

Aron och Lilly. Men det är först när Dora dyker upp och vädjar till Aron som det går att dra Aron och Lillys 

kroppar ifrån varandra. Situationen är så absurd att det står närmast till hands att tolka den som en kuliss för 

något annat. Men det jag vill ta fasta på i det här läget, är att Lilly handlar, hon kliver ur sin fromma roll. 

Följande morgon uppsöker Lilly Aron i syfte att mörda honom. Alla skott missar. Men att Lilly vågar göra 

en så otillåten handling gör att konserveringen i henne äntligen brister. Hon börjar gråta, vilket hon inte gjort 

sedan hon var flicka och detta blir oerhört förlösande. Med bibehållen handlingskraft ber Lilly Aron om 

hjälp att förhandla med fru Engelbrektsson om att sälja en del av sin tomt till Konsum. Tanken med det är att 

Sven, Lillys man, ska få ta åt sig äran av tomtköpet och därmed stiga i graderna på Konsum. En möjlig 

framtid blir här sammankopplad med ekonomisk vinning, med att stiga i samhällets hierarki. Men det finns 

en förutsättning till som jag ser som tyngst vägande och det är att Lilly ger Aron halva beloppet av de pengar 

hon fått från Brinkman. Hon blir på så sätt fri från sin bindning till Brinkman anser jag.  

 

2.3 Agnes 

 

Frågan om Agnes blir löst från sin bindning till Aron är lite mer svårtydd. Agnes använder precis som Lilly, 

handlingen som metod. Roland tänker om Agnes i inledningskapitlet: ”Agnes handlade. Som vanligt. Hon 

gick på utan att förklara varför hon gick på som hon gjorde.”43 Den första metoden Agnes tänkt ut för att bli 

löst från Aron, är att han ska ligga med henne, vilket var det han vägrade att göra när de var unga. Först vill 

inte Aron, han menar att Guds lag ställer sig emot det och dessutom älskar han Evangeline. Detta är bara vad 

han säger menar jag, hans skäl är egentligen att han förväxlat Agnes med hennes prostituerade mor. ”Jag 

                                                 
42 Ahlin 1952, s.92. 
43 Ahlin 1952, s.12. 
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[Aron] rörde vid henne och kände att jag rörde vid hennes mor. Där har vi mitt brott. Jag förväxlade en gång 

deras personer.”44 Dessutom kan det vara så att Aron på ett intuitivt sätt vet att Agnes och han har samma 

far. Även Hansson håller det troligt att Agnes och Aron är halvsyskon.45  

Det finns två saker som gör att Aron börjar vackla i sitt nej till Agnes. Det första skälet är att han ett kort 

ögonblick får se Agnes ansikte bakom alla ansikten, den smärta han ser väcker hans medlidande och han 

säger att han ska älska henne.46 Men Agnes döljer raskt sitt ansikte igen och vill inte alls tala ut. I slutet av 

samtalet utfärdar Agnes istället ett hot:  

- Jag skulle kunna tala om Brinkman. Han sitter förresten därnere i annexet så gammal han är. Det är han som har 

bjudit mig på den här skivan, och han skulle tycka att jag uppförde mig förbaskat illa om han inte visste vad jag har 

för mig. Förresten skulle jag också kunna berätta hur Berglund har det. Exriksdagsmannen! Det är inte så värst roliga 

saker nånting. Och sedan … 

- Tyst. 

- Går du med på mitt förslag? 

- Ja.47 

 

Aron lever på ekonomiskt underhåll från Brinkman, precis som Lilly och Agnes, och här blir det uppenbart 

att Aron inte vill bli indragen i några komplikationer vad gäller Brinkman. Det andra skälet till att Aron 

vacklar i sitt nej är alltså ekonomiskt. På så sätt går Aron med på Agnes förslag att ligga med henne. Dock 

går strategin om intet när Lilly dyker upp där i tallskogen, ditringd av Roland,  och hon blir den som vinner 

Arons åtrå.  

Agnes ger inte upp, hon funderar ut en ny lösning, om Aron kompenserar henne med pengar skulle hon 

kunna bli fri tänker hon. Då Aron i ungdomen lämnade Agnes naken i en bergsskreva utan att ligga med 

henne, anser Agnes att Aron i likhet med den barmhärtiga samariten ska lämna en penningsumma så att 

någon annan ska ta hand om Agnes i Arons ställe. Hon räknar ut att tjugotusen skulle kompensera för Arons 

frånvaro under de år som har gått. Kärleken till Aron är en engångsföreteelse som kan upphävas om han ger 

henne ca tjugotusen.  

I en jämförelse med Lilly är det intressant att notera att Lilly blir av med ca tjugotusen av Brinkmans 

bindande pengar medan Agnes genom sin begäran får just dessa pengar av Aron. Agnes ökar alltså sin andel 

av smutsiga pengar från Brinkman. Det kan vara en delförklaring till att hon inte riktigt blir fri.  

                                                 
44 Ahlin 1952, s.26. 
45 Hansson, s.144. 
46 Ahlin 1952, s.34. 
47 Ahlin 1952, s. 38. 
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För att komplicera det hela ytterligare så är det Roland som förhandlar med Aron om att ge Agnes pengarna. 

Då det ligger i Rolands egenintresse att Aron ska gå med på förslaget, lägger han till 120 000 kronor från sitt 

eget bankkonto och vill att Aron ska ta emot dem i utbyte mot tjugotusen. Det vill verkligen inte Aron men 

han låter sig till sist övertalas. Han tar emot den bruna portfölj som Roland överlämnar och han ger den röda 

skoväska med nittontusen som han har fått från Lilly. 

Den tredje strategi Agnes tänker ut för att bli fri är att undanröja Aron rent fysiskt. Brinkman har precis dött, 

så alla är fria från Brinkmans ekonomiska band. Det enda som möjligen kan hota den nyvunna friheten är 

om arvtagaren Aron kan fortsätta att hålla dem ekonomiskt bundna. De fyra, Agnes och Roland, Lilly och 

Sven bjuder med Aron på en nattlig picknick. De ska ta honom till det bottenlösa kärret, binda fast Arons 

fötter på hans fars gravsten och sänka honom i dyn. Det är Agnes som kläckt idén och de gör allt detta i 

största ”vänlighet” och ”på skoj”.48 Efter att de lämnat Aron halvt nedsjunken i kärret, tippar han framstupa i 

vattnet och dör. 

Det står om de fyra i romanens näst sista mening att ”De gav sig åt varann, åt dagen och åt samhället och åt 

medlevandet.”49 Meningen klingar positivt, det är rimligt att dra slutsatsen att Agnes lever vidare, fri från 

Aron. Arons död blir således det offer som möjliggör Agnes befrielse.  

 

2.4 Evangeline 

 

Evangeline är den tredje kvinnan som vill bli löst genom Aron men här är problematiken en helt annan. 

Aron sammanfattar det hela rätt klarsynt medan Agnes försöker förföra honom där i tallskogen: 

Mina svar räddade inte det jag ville rädda. Pappa dog sin död. Evangeline såg ingen väg från Eros till våra 

kroppar. Min kropp föll i sjukdom. Sin egen kropp gav hon åt arbete. Hon ville inte dö med mig för att leva. 

Så var det.50  

Även Evangeline har räknat ut en lösning för sin problematik och till Aron säger hon: 

- Tiden har dragit bort och rummet har lyft de nerfällda stängslen. Älskade, låt våra blickar än en gång förenas 

att den osynliga bilden må bli synlig. Låt våra kroppar falla ner i skön marmor. Bliv inte förskäckt. Jag ska 

sträcka ena armen utom räckhåll. I handen bakom marmorryggen ska finnas ett instrument. När jag trycker på 

en knapp ska en vass klinga spritta fram. Den armen och den handen som jag sträcker utom räckhåll ska vara 

av kött och blod. Klingan ska stinga köttet. Köttarmen ska stilla förblöda.51  

                                                 
48 Ahlin 1952, s.288. 
49 Ahlin 1952, s.292. 
50 Ahlin 1952, s.88. 
51 Ahlin 1952, s.177. 
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Evangelines plan är att deras blickar än en gång ska förenas och lyfta dem upp till den andliga extasen. För 

att sedan slippa att återvända till kroppen igen, ska hon se till att kroppen förblöder medan de färdas däruppe 

i det himmelska Eros. Men Aron är tveksam, hans lösning är en annan men han säger ändå att han ska följa 

med henne.52 När Aron anländer till sjukhuset där Evangeline arbetar som läkare har hon redan tagit sitt liv. 

Aron och personalen som lotsar honom dit, hittar hennes döda kropp. Hon ligger på en säng och den högra 

armen hänger då ner mellan sängen och väggen.53 Evangeline fortsätter efter sin död att tala till Aron, så vi 

får anta att hennes plan på ett sätt lyckas även om Evangelines andlighet skildras negativt: 

I gestalten av en blåskimrande isörn har Eros intagit platsen ovanför mitt huvud. Med strängt utslagna vingar och 

med snövitt blickande ögon står gestalten svävande stilla strax under taket. Jag känner hur en iskall kyla tränger in 

i min värme. Eros vill äga min kropp. O Evangeline, hav barmhärtighet med den efterlevande. Fodra ej annat liv 

åt vår Jordiska Eros än minnets liv i mig. Jag är redan ställd i det grymma. Vi som i Eros ägde ett hjärta, en mun 

och en tunga. Vem kan tilltala Eros? Blott den efterlevande. Han står utanför. ’Vi’ är ’du’ för honom.54  

 

Eros iskalla kyla tränger ner i Arons värme. Eros kommer i skepnad av en blåskimrande isörn. Denna 

andlighet som inte vill känna till kroppen och livet på jorden är kall och blå – den är livsfientlig. Aron är 

ställd utanför föreningen, han kan inte nå det rum där Evangeline är, han är ställd på jorden. Visserligen är 

det på jorden som Aron ville binda sin kärlek till Evangeline men nu när hon dött finns inte de 

framtidsmöjligheterna längre. Hansson menar att det stora problemet i Arons relation till Evangeline är att 

Aron inte kan nå den kommande tidsåldern som de tillsammans smakade i extasen och som nu Evangeline 

återvänt till.55 Det är en rimlig aspekt men det finns något som föregår det, problemet i relationen mellan 

Evangeline och Aron finns redan innan hennes död. När de äntligen möts efter tio år ifrån varandra, märker 

de att de värderar olika, de talar inte samma språk och deras lösningar för kärlekens fortlevnad är helt 

motsatta. Aron blir förvånad över att Evangeline som är läkare inte hyser medkänsla med människors 

lidande56 och han säger att han inte kan tala som hon gör, d.v.s. han håller inte med om hennes resonemang. 

57 Men det större problemet är att Evangeline vill att de ska dö tillsammans medan Aron vill att de ska leva 

tillsammans. Mer motstridiga strävanden kan man nog inte ha menar jag.  

                                                 
52 Ahlin 1952, s.178. 
53 Ahlin 1952, s.185. 
54 Ahlin 1952, s.202. 
55 Hansson, s.339. 
56 Ahlin 1952, s.170-171. 
57 Ahlin 1952, s.172. 
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2.5 Aron 

 

I Arons fall är detta med bindningar oerhört komplext. Till skillnad från de andra söker Aron ett positivt 

bindande av sitt liv i kärlekens tjänst. Han vill gifta sig med Evangeline för att deras kärlek ska komma i 

tjänst för nästan. Aron vet att ett äktenskap skulle binda viljans tankar med förnuftets. På något sätt har han 

en kunskap om det positiva i att binda sig, när Berglund brutit ihop och Dora därmed mist den Job hon 

kämpat för säger Aron till Dora: ”Du som är bunden, fortsätt att binda dig.”58 Förmodligen syftar Aron på att 

Doras liv är bundet i kärlekens tjänst, hon betjänar andra och är så att säga fri från sig själv. Aron vet att det 

är det som kan rädda Dora från att falla in i tomhet. Dora säger också senare: ”Det är bristen, det är 

tomheten som tar oss.”59 

Aron har klara tankar om vad som skulle vara en lösning för hans liv. Men till skillnad från kvinnorna Lilly, 

Agnes och Evangeline förmår inte Aron handla utifrån sin visshet. Han anländer till sin hemstad men förmår 

inte gå till graven för att lägga dit en gravsten, inte heller förmår han uppsöka Evangeline. Aron skriver att 

han glömt att räkna med något som är väldigt viktigt. Det skulle kunna vara två saker som han har glömt att 

räkna med. Det första är att han inte räknade med möjligheten att han skulle förlora tron, vilket han gör. Det 

andra är att han inte räknade med att de andra ville använda honom för sina syften. Troligen är det de andras 

agenda, som mer än en vacklande tro, ändå blir det största hindret för Aron.  

- (Gud har gett var och en av oss en kriminalgåta att lösa, skrev Aron vid ett senare tillfälle. Den troende är 

spårhunden. Roland var den förste som kom mig att inse att något helt annat väntade mig än det jag hade 

hoppats. Jag skulle aldrig nå en befriad framtid. Förnuftets tankar skulle aldrig bli tänkta av mig. På min lott 

kom att tänka viljans tankar och att gå in i det förflutnas fortvaro. De som en gång hade hört min röst och känt 

mina händer hade bruk för mig. När avrättar du mig Gud?).60 

 

Citatet är hämtat från inledningskapitlet, Aron förstår rätt tidigt att ingenting kommer att bli såsom han har 

tänkt sig. Förutom den egna handlingsförlamningen så är det framför allt de andra karaktärernas agendor och 

handlingskraft som kommer i vägen. Aron har svårt att hävda sin egen vilja i relation till de andras. Det kan 

vara ren undergivenhet att Aron gör vad de andra önskar. Men det kan också vara så att han bejakar sitt öde: 

att de andra har bruk för honom och att han ska bli avrättad av Gud. Kanske anser han att han gör vad livet 

kräver av honom när han tar emot vad andra lägger på honom. Karaktärernas bindningar och skulder 

överförs helt konkret i form av Brinkmans smutsiga pengar. Det första exemplet är när Lilly lämnar över den 

                                                 
58 Ahlin 1952, s.233. 
59 Ahlin 1952, s.233. 
60 Ahlin 1952, s.16. 



  18 

röda skoväskan med de matpengar som hon har fått från Brinkman. Hon går vidare fri medan Aron tittar ner 

på sina skälvande händer och det står: ”Skoväskan brann som ett avflått köttstycke.”61  

Lite senare vill också Roland förhandla med Aron om pengar, efter övertalningar lyckas han få Aron att ta 

emot sin bruna portfölj med 120 000 i utbyte mot den röda skoväskan med nittontusen. Varför Roland så 

enträget vill bli av med 120 000 kr är höljt i dunkel men något som framträder senare i texten är att Roland 

är den som är mest ekonomiskt bunden i relation till Brinkman.62 Det förklarar den mer tilltagna summan, ju 

starkare bindning, desto mer pengar är det fråga om. När Aron till sist får hela Brinkmans orena 

förmögenhet testamenterad till sig, blir han så tyngd av bördan att den gamla stumheten och sjukdomen 

tilltar i kraft.63  

Det är inte alls oväsentligt att det i slutscenen förekommer en portfölj. Nu är det inte pengar i den. Där ligger 

Arons fars gravsten och den gravstenen har en liten tid varit stulen från Aron. Hansson hävdar att gravstenen 

stals av Agnes64 men det är mer rimligt att det är Roland. Strax innan gravstenens försvinnande är Roland, 

Agnes och Aron samlade hos Brinkman. Roland blir förbannad på Aron och rusar ut ur huset,65 de andra är 

kvar och en liten stund senare när Brinkman och Aron åker till Arons pensionatsrum för att packa så är 

gravstenen borta.66 Hansson tolkar gravstenen som en sinnebild för Arons lagiskhet att inte vilja ligga med 

Agnes och det är därför gravstenen helt följdriktigt är med vid Arons avrättning. 67Här anser jag att det finns 

fler och mer rimliga tolkningar. Om vi börjar med Rolands motiv så är Aron rivalen som han vill undanröja. 

Roland vet om att Arons mål är att lägga gravstenen på sin fars grav, som en symbolhandling för att kunna 

fortsätta sitt liv framåt, men varken Roland, Agnes, Lilly eller Sven är intresserade av att Aron ska ha en 

framtid mitt ibland dem. När Aron surras fast på gravstenen och sänks i dyn blir det också en tydlig bild för 

det fåfängliga i hans strävan, han ville leva ett ”rätt” liv i kärlekens tjänst men både den egna förmågan och 

omständigheterna svek honom gruvligt. Gravstenen har också en andlig betydelse. Det är rimligt att 

gravstenen symboliserar lagen. Hansson lyfter fram att ordningsföljden mellan nedläggandet av gravstenen 

och föreningen med Evangeline illustrerar tesen att lagen föregår evangeliet.68 Att Aron binds fast vid 

gravstenen/lagen kan ha två innebörder. Det kan handla om att Aron går under tillsammans med lagen. Att i 

det nya liv som börjar för Agnes, Roland, Lilly och Sven så har lagen ingen plats. Det kan också vara så att 

Aron, likt Kristus, får vara den som på ett ställföreträdande sätt offrar sitt liv så att de andra kan leva vidare.  

 

                                                 
61 Ahlin 1952, s.144. 
62 Ahlin 1952, s.278. 
63 Ahlin 1952, s.278. 
64 Hansson, s.291. 
65 Ahlin 1952, s.235. 
66 Ahlin 1952, s.238. 
67 Hansson, s.293. 
68 Hansson, s.393. 
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2.6 Brinkman 

 

Brinkman är inte bunden till någon annan person, möjligen kan han vara oförlöst i relation till modern som 

dog i barnsäng men den aspekten får jag lämna utanför den här analysen. Det som är mer framträdande och 

som både Nielsen69 och Hansson också hävdar är att Brinkman vill vara skuldfri i sina egna ögon.70 

Brinkmans första strategi för att rättfärdiga sig är att kompensera sina offer med pengar. Då han på ett fult 

sätt tvingat Arons ”pappa” att lämna sin matvaruaffär och dessutom kort därefter meddelar honom att det är 

han, Brinkman som är den rätte fadern till Aron så knäcks fadern helt och dör. Brinkman som vet att han 

ådragit sig en moralisk skuld, köper sig fri genom att fylla en sälskinnsmatta med 50 000 kr och ser till att 

den kommer till Arons hem. Men inför döden känner Brinkman en rädsla, han vill dö på ett sätt som 

framställer honom i bättre dager och det skulle vara att bli nesligt mördad. Brinkmans plan med att få fru 

Engelbrektsson att mörda honom, går om tidigare nämnt, om intet.  

I ett sista försök att få dö i ett vackert ärende, att få dö ”min död” så återvänder Brinkman till sin 

födelseplats och lägger sig helt sonika på marken för att invänta sin död. Han öser den askgrå jorden över 

sina ben och ber Aron plocka liljekonvaljer och lägga på hans bröst. Timmarna går men döden kommer inte. 

Brinkman måste resignera och resa sig igen. Nu ska han återvända till samhället och ta sitt rättmätiga straff. 

På vägen tillbaka får han ändå dö. Olyckshändelse eller självmord? Kanske en blandning, han snubblar till 

på timmerbröten och kommer i obalans men i själva fallet är alla lemmar samlade i höger riktning.  

Hansson driver i sin avhandling tesen om en allegorisk dimension i Fromma mord. Jag är beredd att hålla 

med om det även om jag ser andra allegoriska tolkningar än vad Hansson gör. För Hansson är Brinkman 

romanens stora fadersgestalt, visserligen en fader det inte går att lita till och att det anspelar på en religiös 

dimension och till frågan om kan vi lita på Gud.71 Jag ser dock en helt annan allegorisk möjlighet som jag nu 

ska redogöra för.  

Brinkman skildras som relationslös och han har arbetat många år för att bli sin egen.72 Nu syftar ”egen” 

såklart på att vara egenföretagare men det kan samtidigt handla om att vara sin egen, d.v.s. ett Jag med stort 

J. Det här med jaget och den stora bokstaven återkommer i texten. Brinkman berättar för Aron: 

- Si, det var annat än konsums platta funkis. konsum. Liten bokstav. Ett kollektiv tål inte stora bokstäver. 

Brinkman blygs inte för sitt stora B. Jag lyckades. Hela Gränsgatan blev min utom Villa Busouw.73  

                                                 
69 Nielsen, s.126. 
70 Hansson, s.415. 
71 Hansson s. 143-144. 
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  20 

 

Den stora bokstaven som en symbol för det stora Jaget återkommer när Brinkman och Aron ska skriva vad 

de närmast vill på ett plank. Brinkmans ordbild är: Jag vill dö min död och det han skriver på planket är ”JJJ 

Gd llv DdMdd.”74 Hansson tolkar de tre J:na som Jag75 och jag tycker att man lika gärna kan ligga till: ”Jag, 

Jag, Jag”, alltså tre gånger, som en anspelning på treenigheten men här är treenigheten utbytt mot ett enda 

Jag. I relation till det här är det intressant att Djävulen omnämns i romanen som ”den Egne”. Aron säger om 

Djävulen: ”Han har blott ett enda ord: jag. Ingenting fäster vid ordet. Då är han bunden. Hans rike är i detta 

ord”.76 I texten blir ordet ”Jag” kännetecknande både för Brinkman och Djävulen.  

Det verkar finnas en osäkerhet i Brinkman själv om han verkligen är en människa. Under en promenad med 

Aron frågar Brinkman:  

- Nej, mitt hjärta känner du inte, sa Brinkman. Mitt hjärta är dig en gåta. Är jag en människa?  

- Gud vet. Vi får tro. 

- Är jag en demon? 

- Gud vet. Vi får bedja. 

- En ond människa? 

- Ingen kan göra helt onda verk. Inte i skapelsen. Inte ens Djävulen i skapelsen. Inte Djävulens säd. Omänniskan 

förmår inte framträda i sin egenart/…/I sitt rike har den Egne ingen sol, ingen sömn, ingen natur omkring sig. 

Han har blott ett enda ord: jag. Ingenting fäster vid ordet. Då är han bunden.77  

 

Då inte ens Djävulen kan göra helt onda verk, enligt Aron, stämmer det än mer med Brinkman som ju vill 

kompensera sina skulder. Brinkmans liv står stilla, han vill åter kämpa och han vill att Aron ska sätta hans 

liv i rörelse igen.78 Detta kan förstås tolkas på olika sätt, en variant är att dra en parallell till Dantes inferno 

där helvetet är fullkomligt statiskt och den enda som kan sätta igång en rörelse där är Kristus. Hansson säger 

i ett annat sammanhang angående Fromma mord: ”Ordet som blivit kött och tagit in boning bland 

fiktionsgestalterna /…/.”79 Ordet syftar på Kristus och det finns ställen i texten där Aron är en figura för 

Kristus. Då detta är möjligt borde det också vara möjligt att Brinkman i vissa lägen är en figura för 

Djävulen. Det här skulle kunna förklara det dolda hot som vibrerar när Aron och Brinkman möts, som att de 

representerar två olika krafter som sammanstöter. Under promenaden med Brinkman upplever Aron att han 
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går på ”is som stjärnar.”80 Och när de senare åker taxi står det: ” Men under färden till stiftsstaden väcktes 

han [Aron] till antagande efter antagande. Varje gång såg han att Brinkman var vaken.”81 Brinkmans 

vakenhet tolkar jag här som hotfull, att han är en kraft som vakar/lurar över Aron. Talet om is går i viss mån 

att koppla ihop med Satan. ”Satans isande tomhet.”82 Brinkman uttrycker i sin första dialog med Aron att 

han längtar efter ”is som stjärnar,” att han känner till en annan is och det skulle kunna vara uttryck för att 

han känner till en annan kraft - Satans kraft. 83 

Gunnar D Hansson menar att ingen tidigare Ahlinforskare har sett hur central trosdimensionen är för den 

larsahlinska estetiken.84 Att det handlar om att avtäcka en ”’vertikal-dimension’ i den ’horisontella’ 

empiriska verkligheten’.”85 Utifrån det anser jag att det går att skönja den vertikala kampen mellan Gud och 

Djävul i den horisontella sammandrabbningen mellan Brinkman och Aron. 

Det behöver inte vara så att Brinkman personifierar Satan men det kan vara så att han representerar Satans 

kraft och sätt att verka på. I stort sett alla karaktärer är bundna till Brinkman, det kanske går att dra en 

parallell till att de flesta är bundna i sig själva, det finns en strävan efter att vara ett Jag med stort J. ”Den 

Egne, som är Satan, kunde inte binda oss helt honom lika härefter” säger Aron. 86 Här menar Aron att 

djävulens makt att binda har blivit lite mindre men han utgår ändå från att vi är fångade i sådana band.  

Aron är en figura för Kristus men han är det inte på ett entydigt sätt, han är handlingsförlamad och han har 

sex med en hotellstäderska bara så där. Men Aron tar på sig de andras skulder, han offras och han försöker 

på intet sätt rädda sig själv. På samma sätt är Brinkman inte i alla lägen som Djävulen själv, han kan le och 

tala vänligt till Aron och han vill på något sätt kompensera för sina överträdelser. Samtidigt är Brinkman den 

Egne, den som drivs av iskall beräkning, han är den som bara söker sitt eget. Brinkmans sexualitet ter sig 

också relationslös, två barn har han avlat, utan relation till mödrarna vad det verkar. Senare nöjer han sig 

med att titta på andras sexuella förening.  

Varken Nielsen eller Hansson sammankopplar Brinkman med den Egne på det sätt som jag gör. Hansson 

talar istället om Brinkman som romanens stora fadersfigur.87 Brinkmans oförmåga till närhet och till 

relationer får mig mer att tolka Brinkman i riktning mot det isolerade och uppförstorade Jaget, den Egne, 

Satan. Om det är så får bindningarna till Brinkman en andlig dimension som sammanlänkar det som sker på 

romanens makroplan med det som sker på romanens mikroplan. I Fromma mord skildras nämligen den 
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kamp som pågår mellan Gud och Djävulen. Medan Brinkman ligger och inväntar sin självregisserade död 

uppfattar Aron dessa ord ur en mörkröd stod: 

De lever förlorade till dess människornas fångenskap är hävd, liksom den Treenige lever förlorad till dess han har 

förlossat sina barn. Ondskan beskär Honom ej fristad, ej vilorum. Hans kärlek störtar från mänska till mänska, 

blindvis och ständigt, från timma till timma, år efter år, mot det ovissa ned. Vem känner utgången av kampen 

medan kampen pågår? Han är den gode herden. Sådan är hans kärlek att han lämnar de nittionio i öknen att leta 

upp det enda förlorade. Hur ska de nittionio kunna leva annat än i hoppet? Hur ska  kampen kunna vara en 

allvarlig kamp om risken att någon går förlorad inte ständigt finns? Alla vet att om någon går förlorad går alla 

förlorade. Det är lidandets djupast belägna punkt. Att Gud kan omkomma i Satans isande tomhet, och med honom 

allt vad människa heter.88  

I denna kamp mellan Gud och Djävulen kan ”Gud omkomma i Satans isande tomhet.” Som jag ser det hör 

ovanstående citat ihop med en mening i inledningskapitlet: ”Människans liv, alla människors, Guds eget, 

samhällets historia och statens är ett drama där pronomen hävdar sig eller förintas.”89 Det är inte bara alla 

människors liv som står på spel utan också Guds eget. Som jag ser det är ovanstående citat en kärnmening 

som ringar in hela romanens essens. Vi ska fördjupa oss lite i det väldiga drama som pågår. 

 

2.7 Det väldiga dramat 

 

På romanens mikronivå kämpar karaktärerna för att befrias ur sina bindningar. På romanens makronivå 

pågår en kamp mellan Gud och Djävul. ”Människans liv, alla människors, Guds eget, samhällets historia och 

statens är ett drama där pronomen hävdar sig eller förintas.” Pronomen i detta citat går att tolka som en 

omskrivning för personer, det är personer som måste hävda sig eller förintas. Aron säger i den första 

dialogen med Roland: 

Tänk om jag hela tiden gömmer mitt personligaste pronomen för dig och därmed alla mina viktiga verb och 

substantiv, för att nu inte tala om adjektiven. Då blir det ett stycke biologi du ser plus dina egna tankar. Själv blir 

du soloaktör. Tror du inte att det blir mer spännande om vi låter våra pronomen nappas?90  

Detta kan tolkas som att mitt personligaste pronomen står för det innersta i min person. Att det bara kan bli 

ett verkligt möte om vi visar våra innersta personer, om vi vågar tala ärligt och om vi är beredda att lyssna 

till den andre.  
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Första kapitlet i romanen heter ”De små orden”, det är en rimlig tolkning att detta anspelar på pronomen och 

konjunktioner men att dessa pronomen och konjunktioner är laddade med en djupare innebörd än den vi 

vanligtvis ger dem. ”Människans liv, alla människors, Guds eget, samhällets historia och statens är ett drama 

där pronomen hävdar sig eller förintas”. Romanen visar många prov på människor som förintas. 

Huvudpersonen Aron blir tydligast den som inte kan hävda sig utan förintas på romanens sista sida. Där är 

han återigen den stumme, viljelöse och hade han bara kunnat hävda sig själv så hade han kanske kunnat 

avvärja sin död.  

De kvinnor som har handlingen som metod lyckas hävda sina behov, frigöra sig från sina bindningar och på 

så sätt vinna liv och framtid.  

Brinkman blir här inte lika entydig. Visst hävdar han sig och han vinner visserligen makt och säger sig 

”behålla sitt goda samvete.”91 Men det sägs också att Brinkman är tung och trött av leda och att han vill dö 

sin död och att han vill dö som en oskyldig. Hur ska han kunna göra det när han är skyldig? Egentligen är 

hans problem olösligt men han kämpar rätt envetet på att göra sig oskyldig genom att någon ska mörda 

honom på ett nesligt sätt. En rimligare väg till frihet hade varit att bejaka sanningen om sig själv, bekänna 

och börja leva på ett nytt sätt.  

 

3 Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Till att börja med ska jag återknyta till frågeställningarna och besvara dem. De fem karaktärerna, Lilly, 

Agnes, Evangeline, Aron och Brinkman lider av olika typer av bindningar. Lilly är sexuellt och ekonomiskt 

bunden. Agnes är bunden av sin kärlek till Aron och sin kärlek till Brinkmans pengar. Evangeline är bunden 

till sitt ideal, när hon inte får leva i Himmelska Eros redan nu och här så vill hon inte leva alls. Aron är 

bunden i sig själv, det han vill göra, förmår han inte. Därutöver blir Aron bunden av de orena pengar de 

andra lämpar över på honom. Brinkman är bunden i sitt begär att vara tillräcklig i sig själv, förutom 

självständighet och makt vill han också vara fläckfri i sina egna ögon. Han vill vare sig vara beroende av 

människor eller Gud. Han är en figura för den Egne. 

Då karaktärerna lider av olika bindningar söker de också olika lösningar för att bli fria. Lilly kliver ur sin 

fromhet, börjar att handla och tala ärligt och får dessutom bli av med de pengar som binder henne till 

Brinkman. Men allt detta skulle inte ha tjänat någonting till om inte Aron tagit emot hennes pengar och om 
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han inte förhandlat med fru Engelbrektsson för att få henne att sälja en del av sin tomt till Sven och Konsum. 

Lilly blir fri till en konstruktiv framtid tack vare Aron. 

Agnes behöver pröva tre olika strategier innan hon kan bli löst från kärleken till Aron. Första strategin att få 

Aron att ligga med henne går i stöpet. Den andra strategin för att bli löst genom en engångssumma på 20 

000 kr kanske hjälper lite grand men inte helt. Uppenbarligen behöver Agnes den tredje drastiska strategin 

för att bli helt fri från bindningen till Aron. Det är Agnes som föreslår att de ska binda fast Aron vid 

gravstenen och sänka honom i kärret med bottenlös dy.92 När Aron inte finns längre, återstår egentligen inga 

andra alternativ än att gå vidare. Då även Brinkman dött finns inte längre de ekonomiska banden kvar och 

Agnes är helt fri att leva sitt liv.  

Då Evangeline inte kan förena sin andliga upplevelse med ett fortsatt liv på jorden söker hon att bryta upp 

från bundenheten i kroppen. Evangeline förverkligar sin uppgivenhet när hon tar sitt liv. Eftersom hon kan 

tala till Aron efter sin död får vi anta att hon lyckades, att hon lever vidare och att hon väntar på Aron i det 

himmelska Eros. De fortsätter att älska varandra även efter döden men Aron vill fortfarande inte bryta upp i 

förtid även om han börjar längta efter att dö. Det är rimligt att göra tolkningen att Evangeline blir löst och 

fri, trots att Aron inte samarbetar med henne men det går att tänka att det inte fullbordas förrän Aron också 

kommer dit. Även efter döden lever hon i saknad av honom. Visserligen kan detta svara mot den Ahlinska 

tankegången att lösningen kommer först efter denna tidens slut. Ahlin skriver i Sjung för de dömda att 

himlen är det enda som är Guds uppgift. Han ska övervinna vår död och föra oss in i ett liv där vi är ett med 

Gud – men detta sker inte i denna världen utan först i nästa. 93   

På samma sätt som kvinnorna vet Aron vad som skulle kunna vara en lösning för hans bundenhet. Men till 

skillnad från kvinnorna förmår han inte att handla i överensstämmelse med sin övertygelse. Aron är mer än 

kvinnorna bunden i sig själv. När de andra karaktärerna vill använda honom för sina egna syften förmår han 

inte att hävda sin egen vilja. Ändå är det största hindret mot Arons lösning, att Evangeline inte vill binda sig 

att leva ett liv på jorden med honom. Ytterligare stora hinder är att de andra karaktärerna lämpar över sina 

orena pengar på Aron, pengarna binder honom och gör honom förtvivlad. Han har blivit den rike ynglingen, 

pengarna kan bara komma i en god funktion om han hade en familj att försörja men det har han inte. När 

Aron ställer upp för de andra, går deras ärenden och tar emot deras pengar blir han också en figura för 

Kristus. Arons uppoffringar blir de andras räddning. När Aron avrättas fastsurrad på gravstenen så kan det 

vara en symbol för att han tar med sig det gamla förbundet och lagen när han dör. De fyra överlevande får 

börja ett liv utan lagen och fadern. De är på alla sätt befriade.  
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Brinkman har två strategier för att framstå som fläckfri i sina egna ögon. Den första strategin, som han 

använt under livets gång, är att kompensera sina offer med pengar. Arons pappa får en sälskinnsmatta med 

50 000 kronor i. Agnes får tre fruktaffärer. Lilly får matpengar och Aron får hela sitt ekonomiska uppehälle 

från Brinkman. Detta gör att Brinkman kan behålla sitt goda samvete. Men ändå finns något det som skaver. 

Den andra strategin som Brinkman tar till är att han vill dö en död som framställer honom i bättre dager. Om 

han utsätts för ett lurendrejeri i tomtköpet av Villa Busouw och dessutom mördas när han konfronterar fru 

Engelbrektsson med det - så vore det ett ypperligt sätt att få dö en oskyldig död. Detta är Brinkmans lösning 

för sin problematik. Men planen går om intet, fru Engelbrektsson vägrar att mörda honom, istället blir det 

han som mördar henne. I ett sista enfaldigt försök till en lösning, återvänder Brinkman med Aron i släptåg, 

till sin födelseplats för att få dö där. Brinkman lägger sig ner på marken och inväntar sin självregisserade 

död. Här skulle egentligen en sann befrielse ha kunnat komma. Om Brinkman vågat ta in sanningen om sig 

själv, om han orkat låta sanningen smärta honom och leda till ånger och omvändelse – så hade detta kunnat 

vara hans livs stora vändpunkt. Det går att tolka Brinkmans död på två sätt. Antingen tar han tillfället i akt 

och låter sig falla i älvens kraftiga virvlar när han väl snubblat till. Eller så är det en ren olyckshändelse att 

han faller i vattnet. Just meningen att alla hans lemmar till sist var samlade och att han föll i höger riktning, 

talar för att han samarbetade med fallets rörelse. ”Nu såg han Brinkman vackla. En kort sekund tycktes 

tyngderna stå hämtade i balans. Därför, när han störtade, störtade han med samlad tyngd i fallets riktning. 

Mot höger.”94 Det går att se som ett sista försök för Brinkman att komma undan straffet och skammen som 

väntade i samhället. Om det är så blev det ändå inte den död han hade hoppats på. Han dog inte som 

oskyldig utan som skyldig. Å andra sidan dog han i ett vackert ärende eftersom han gick för att ta sitt straff. 

Det är rätt intressant att varje karaktär vet vilka bindningar den har och dessutom har de räknat ut vad som 

skulle kunna vara en lösning. Men samtliga lösningar kräver samarbete från andra för att kunna träda i kraft 

helt och fullt. Det är kvinnorna som blir befriade medan männen går under. För Aron och Brinkman uteblir 

det nödvändiga samarbetet från de andra, Evangeline ställer inte upp på det Aron vill och fru Engelbrektson 

vägrar att mörda Brinkman. Av egen kraft kan varken Aron eller Brinkman realisera sina lösningar. 

Kvinnorna är aktiva och handlar utifrån sina strategier. Lilly och Agnes får Aron att samarbeta med dem så 

att de kan bli befriade. Undantaget är Evangeline som förverkligar sin lösning utan Aron men lösningen blir 

inte lika bra som om Aron följt med henne såsom hon först önskat. 

Den starkaste kritiken mot mitt resonemang att vissa karaktärer i Fromma mord lösgörs från sina bindningar 

är den övergripande tankegången i texten att alla människor är fångar. Tydligast uttrycks den här: ”De lever 

förlorade till dess människornas fångenskap är hävd, liksom den Treenige lever förlorad till dess han har 

förlossat sina barn.”95 Tankegången återfinns också tidigare i texten, när Lilly uppsöker Aron på 
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hotellrummet: ”Våra kroppar är inlåsta i tid och rum, men alla är vi försedda med åtminstone några 

nycklar.”96  Det går dock att argumentera för att premisserna ändras när Aron likt Kristus offrar sig för de 

andra. Tack vare att Aron samarbetar så kan de gå vidare fria. Agnes och Roland, Lilly och Sven vinner sina 

liv, det står om dem: ”De gav sig åt varann och åt dagen och åt samhället och åt medlevande.”97 De lever 

inte isolerade och bundna, de lever i relationer och de är delaktiga i samhället. Deras strategier ledde till en 

konstruktiv framtid.  

Till sist vill jag diskutera en av de punkter där Nielsen, Hansson och jag tolkar och tänker olika i våra 

analyser av Fromma mord. Både Nielsen och Hansson anser att Aron är moralisk och lagisk när han inte vill 

ligga med Agnes. Nielsen menar att Aron begår ett ”fromt mord” när han säger nej till att ha samlag med 

Agnes. 98 Hansson skriver att: ”Agnes försök att leva ett normalt liv som kvinna har förhindrats av Aron”. 

Här håller jag inte alls med, för det första anser jag inte att det är lagen eller moralen som hindrar Aron. Om 

det var så skulle väl lagen och moralen ha förhindrat honom att ha sex med hotellstäderskan, vilket 

uppenbarligen inte var fallet. Det är snarare ett intuitivt motstånd hos Aron som bygger på två faktorer, för 

det första ser han Agnes prostituerade mor i henne,99 för det andra kan han på ett omedvetet sätt ana att de är 

halvsyskon. Det är troligt att Brinkman är far till dem båda, vilket också Hansson anser möjligt.100Aron har 

rätt att säga nej till ett samlag därför att ett samlag skulle vara ett övergrepp på hans egen person. 

Till skillnad från Nielsen och Hansson anser jag inte att Agnes behöver förlösas av mannen, av Aron 

eftersom det finns en annan väg för att bli fri. Visst kan vi människor lida av bundenhet som vi har svårt att 

ta oss ur i egen kraft. Men vi är inte passiva offer vill jag mena. Vi har en möjlighet att styra över våra egna 

tankar och handlingar. När livet inte blev såsom vi har tänkt oss så har vi faktiskt ett val om vi vill älta eller 

om vi vill gå vidare. Agnes prövar olika strategier för att bli fri och tillslut blir hon det – Arons sexuella 

insats förutan. 

Människans bundenhet och fångenskap är ett centralt tema i romanen Fromma mord. Det är intressant att 

ställa det tankegodset i kontrast till en annan svensk mystiker vid denna tid. Lars Ahlin (1915-1997) och 

Paulina Mariadotter (1903-1985) var båda upptagna av människans bundenhet och av kvinnans oförlösta 

sexualitet. I Birgitta Laghés avhandling om Paulina Mariadotters spiritualitet framgår det att Mariadotter 

räknar med att Gud vill förlösa kvinnan och hennes bundna sexualkraft till att komma i funktion för att tjäna 

större syften.101 Bundenheten i självet ersätts med att kunna se och ge sig för andra. Här är det Gud som 

                                                 
96 Ahlin 1952, s.137. 
97 Ahlin 1952, s. 292. 
98 Nielsen, s.115. 
99 Ahlin 1952, s.26. 
100 Hansson, s.144. 
101 Birgitta Laghé, 2004: ‘Den Evangeliska Mariavägen till enhet’. En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet. Skellefteå: 

Artos & Norma bokförlag. s .70. 
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griper in och löser kvinnan.102 Ahlins syn är den motsatta: ”På det kan jag endast svara att min tro är en tro 

på ett hinsides liv och att kristendomens enda uppgift i världen, Guds enda uppgift, att Kristus enda uppgift 

är att övervinna vår död och föda oss in i ett liv där alla är ett med Gud.103 För Ahlin finns alltså ingen 

lösning förrän livet på jorden är över, det tankegodset överensstämmer till stora delar med innehållet i 

Fromma mord. Men det går inte att komma ifrån att Agnes, Roland, Lilly och Sven når en befriad framtid 

och att de gör det tack vare att Aron samarbetar med dem. Att Aron tar på sig deras bindningar och dör 

möjliggör deras fortsatta liv. 

 

 

  

                                                 
102 Laghé, s.70. 
103Ahlin 1995, s.32. 



  28 

 

Litteraturlista 

 

Agrell, Beata, 2015: ”Anstöt och humor hos Paulus – ett Lars Ahlinskt perspektiv” I: Claesson, Bo (Red.) 

Olofsson, Staffan (Red.) Kardemark Wilhelm (Red.) Brömsen, Kerstin von (Red.) Den trogne arbetaren i 

vingården: festskrift till Bo Claesson. Göteborg: Göteborgs Universitet. Institutionen för litteratur, 

idéhistoria och religion. 

Ahlin, Lars, 1952: Fromma mord. Stockholm: Tidens förlag. 

Ahlin, Lars, 1994: Estetiska essayer. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Ahlin, Lars, 1995: Sjung för de dömda! Sjung för dem som lever mellan tiderna! Stockholm: Albert 

Bonniers förlag . 

Andersson, Helen, 1998: Det etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins 

författarskap. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. 

Ekman, Hans Göran, 1975: Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Staffanstorp: 

Cavefors. 

Essunger, Maria, 2005: Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François 

Mauriac och Lars Ahlin. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis. 

Hansson D, Gunnar, 1988: Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Stockholm: Albert 

Bonniers förlag. 

Laghé, Birgitta, 2004: ‘Den Evangeliska Mariavägen till enhet’. En studie av Paulina Mariadotters 

spiritualitet. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. 

Linde, Ulf, 1960: ”Det Ahlinska alternativet” i BLM 1960:6 s. 464-477. 

Melberg, Arne, 1973: På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och 

litterära förutsättningar. Stockholm: Gidlund; Solna: Seelig.  

Nielsen A, Erik, 1968: Lars Ahlin. Studier i sex romaner. 2 uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Röjdalen, Carin, 1997: Men jag ville hjälpa studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. Göteborg: 

Litteraturvetenskapliga institutionen.  

 


