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Förord 
 
Arbetet med denna avhandling har pågått under ganska exakt fyra år; forskarut-
bildningen i sin helhet i mer än tio. Det är nu dags att sätta den sista punkten 
och i det sammanhanget också tacka dem som på olika sätt varit involverade i 
mitt arbete. 
 
Först och främst vill jag tacka min handledare, professor Anders Pettersson. Du 
har delat med dig av ditt stora kunnande och din erfarenhet i såväl stort som 
smått. Utan ditt engagemang och utan dina konstruktiva frågor som hjälpt mig 
framåt i tanke- och skrivprocessen, hade denna avhandling inte blivit färdig-
skriven. Tack, Anders!  
 
Vidare vill jag tacka min biträdande handledare, Lena Kjersén Edman, som 
med sin stora beläsenhet när det gäller barn- och ungdomslitteratur, bidragit 
med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Jag vill också rikta ett stort och 
varmt tack till Annelie Bränström Öhman för en grundlig läsning av hela av-
handlingstexten inför slutseminariet, samt för en konstruktiv diskussion under 
detsamma. 
 
Lena Holmbom och Annbritt Palo har hjälpt mig att kontrolläsa citat. Eva 
Gramner har korrekturläst det färdiga manuskriptet. Cathrine Norberg och Billy 
Gray har granskat Abstract och Summary. Anders Persson hjälpte mig att om-
vandla mitt manuskript till en pdf-fil. Ni har alla bidragit till att göra min text 
bättre – trots att ni egentligen inte hade tid. Tack allihop! 
 
Förre prefekten Clarence Larsson, och förra avdelningschefen Barbro Eriksson, 
båda vid Institutionen för språk och kultur, Luleå tekniska universitet, hjälpte 
mig att få finansiering för att kunna skriva på heltid under två år. Den tiden var 
ovärderlig. Stort tack till er båda! Övriga arbetskamrater vid institutionen, släk-
tingar och vänner som delat såväl glädjeämnen som sorger med mig under 
årens lopp: tack för stöd och uppmuntran, intresserade frågor och synpunkter 
kring mitt arbete.  
 



En nyckelperson i sammanhanget är givetvis också Peter Pohl, vars litterära 
produktion är denna avhandlings egentliga förutsättning. Genom åren har flera 
av dina romangestalter kommit att bli hela familjens angelägenhet. Vi har pro-
menerat i Jannes och Krilles hjulspår på Söder, klättrat i klätterställningen på 
Södra Latins skolgård och gungat i gungorna vid Bjurholmsplan. Tack Peter, 
för ditt författarskap och för att du mer än en gång har svarat på frågor kring 
ditt skrivande och dina böcker. 
 
Slutligen vill jag rikta ett tack till min familj, som alltså även den på olika vis 
dragits in i mitt avhandlingsprojekt. Tack, Eina, för din ständiga omsorg om 
mina barn! Tack Glenn, för att du alltid orkar, både i med- och motgång! 
Michaela och Jacob – tack för att ni finns! Utan er vore ingenting värt något.  
 
Till sist vill jag också minnas min mamma. Hon lärde mig att kvinnor kan. 
 
 
 
 

Luleå september 2007 
   Monica Nordström Jacobsson  
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Inledning 
 
”Så jag skriver, ty jag måste skriva så” – sålunda inledde Peter Pohl förordet 
till Natur och Kulturs utgåva (1997) av sin debutroman Janne, min vän.1 
Därefter ger han kort beskrivning av hur hans författarskap utvecklats från 
debuten 1985 fram till datumet för sagda förords tillblivelse – den 15 april 
1997; på tolv år hade han gett ut inte mindre än sjutton böcker och etablerat sig 
som en av de stora svenska ungdomsboksförfattarna, tillika en författare som 
inte drar sig för att skildra det svåra, det sorgliga och det svarta i tillvaron.  
 
Under årens lopp har Pohl, med anledning av de många gånger svåra saker han 
berör i sina texter, vid ett flertal tillfällen konfronterats med synpunkten att han 
skulle vara svartsynt – ett påstående som han bestämt tillbakavisar och det 
nästan alltid med samma argument, nämligen att han hämtar sina historier från 
verkligheten. När han sedan skriver sina böcker, vill han inte berätta så som 
böcker – och då kanske i synnerhet böcker för barn och ungdomar – traditio-
nellt gör, eftersom man ”nästan utvecklat ett krav att alla pusselbitar ska falla 
på plats innan boken […] tar slut.” I stället, menar Peter Pohl, så berättar han ur 
verkligheten och i denna verklighet är försvinnanden, sexbrott och mord 
vanligt förekommande: ”Jag tycker att det går att peka på hur många sådana 
fall som helst” säger han och fortsätter:  
 

Eftersom jag också pekar på några av dem, så finns det förståsigpå-
are som kallar mig svartsynt och pessimistisk. Det omdömet tyder, 
enligt min uppfattning, bara på att den som säger så inte vågar se 
verkligheten. Att i idel förnöjsamhet vända sorg och smärta ryggen, 
det om något är väl pessimism.2 

 
I övertygelsen om att även det svåra och smärtsamma behöver beskrivas, har 
han fortsatt att skriva och berätta och vid tidpunkten för denna avhandlings av-
slutande, har Peter Pohl gett ut sammanlagt tjugofem böcker varav samtliga 

                                                 
1 Peter Pohl, Janne, min vän, Stockholm 1997, s. 7. Denna utgåva av romanen ingår i den så kallade 
Svensklärarserien och utgavs av Natur och Kultur i samarbete med Svensklärarföreningen. Förutom 
romantexten innehåller den aktuella utgåvan ett förord av Peter Pohl samt en biografi och ett arbets-
material av Monica Nordström Jacobsson. Peter Pohls förord finns också publicerat på hans webbplats 
under adress http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. Hänvisningar till detta 
förord kommer i fortsättningen att ske till den adressen. 
2 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigslut, 3 januari 2008. 
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kommer att beröras (i större eller mindre omfattning) i denna studie. Han avslu-
tar sitt förord till Janne, min vän med följande ord: ”Så förståsigpåarna får 
förstå sig på, missförstå, tycka och misstycka bäst de vill. Jag skriver som jag 
skriver för att det är allvar nu.”3 Vid ett sådant uttalande inställer sig givetvis 
frågan: Hur skriver Peter Pohl och vad avser han när han säger att det är allvar 
nu?  

 
Min avhandling har titeln Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med 
utgångspunkt i debutromanen ”Janne, min vän” och är, som ovan påpekats, en 
studie som omfattar hela Pohls författarskap (och då avser jag all skönlitteratur 
som är utgiven i bokform) så långt det har hunnit i och med utgången av 2007 
(ytterligare en ungdomsroman kommer att publiceras under hösten 2008, men 
den kommer inte behandlas här).4 Mitt arbete skiljer sig därför på ett avgörande 
vis ifrån den tidigare forskningen som i huvudsak koncentrerat sig på enskilda 
verk. Min utgångspunkt är att Janne, min vän kan läsas som ett slags program-
förklaring från Peter Pohls sida; i denna sin första roman introducerar han flera 
av de frågeställningar som sedan återkommer gång på gång i hans fortsatta för-
fattarskap. Det är dock i sammanhanget viktigt att påpeka att det sannolikt inte 
var Pohls avsikt att låta Janne, min vän bli den introduktion till författarskapet 
som man, i ljuset av hans övriga produktion och i ett retrospektivt perspektiv, 
kan se den som. Däremot är det idag, drygt tjugo år efter hans debut, knappast 
orimligt att hävda att så ändå är fallet. Teman och motiv upprepas och varieras, 
enstaka händelser parafraseras, sådant som har getts stort utrymme i den första 
romanen förekommer mer en passant på andra ställen och vice versa. 
Wolfgang Iser har i The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose 
Fiction from Bunyan to Beckett beskrivit hur läsningen av ett litterärt verk sam-
manflätar antecipation och retrospektion och hur en omläsning av en text ”may 
turn into a kind of advance retrospection”. Detta synsätt, menar jag, är tillämp-
bart inte bara på en enskild text utan på – i detta fall – ett helt författarskap. Iser 
igen: 
 

  In every text there is a potential time sequence which the 
reader must inevitably realize, as it is impossible to absorb even a 
short text in a single moment. Thus the reading process always 

                                                 
3 Pohl, 1997a, s. 10. 
4 Romanen kommer att ges ut på Alfabeta och har titeln Anton, jag gillar dig!. 



 11

involves viewing the text through a perspective that is continually 
on the move, linking up the different phases and so constructing 
what we have called the virtual dimension. This dimension, of 
course, varies all the time we are reading. However, when we have 
finished the text, and read it again, clearly our extra knowledge will 
result in a different time sequence; we shall tend to establish 
connections by referring to our awareness of what is to come, and 
so certain aspects of the text will assume a significance we did not 
attach to them on a first reading, while others will recede into the 
background. It is a common enough experience for a person to say 
that on a second reading he noticed things he had missed when he 
read the book for the first time, but this is scarcely surprising in 
view of the fact that the second time he is looking at the text from a 
different perspective.5 

 
Jag vill hävda att det i ljuset av Peter Pohls hela författarskap (så långt det har 
kommit vid tidpunkten för denna avhandlings tillblivelse) är möjligt att se 
betydelser hos de enskilda verken som man inte noterade eller tillskrev dem när 
de först publicerades. Pohls samlade utgivning utgör alltså en av de kontexter 
som har betydelse för förståelsen och tolkningen av detsamma.  
 
En av de frågor jag därför ställer är huruvida det finns något som skulle kunna 
kallas Peter Pohls författarprojekt. Jag vill därvid understryka att min under-
sökning inte haft för avsikt att värdera Peter Pohls författarskap, varken i dess 
helhet eller i dess delar. Pohl har å ena sidan genom åren erhållit ett flertal 
priser och utmärkelser för sitt författarskap. Å andra sidan har det funnits – och 
finns alltjämt – de som betraktar honom som svartsynt och onyanserad i sina 
böcker. Vilken sida som har rätt (om det ens är möjligt att tala i de termerna) är 
något jag inte tar upp till diskussion, och jag tar heller inte ställning till huru-
vida Pohls samhälls- och karaktärsbeskrivningar är ”riktiga” eller ens rimliga. 
Jag har som min uppgift ålagt mig att försöka beskriva, tolka och förstå det 
som jag menar utgör Peter Pohls författarprojekt, och det gör jag med 
utgångspunkt i böckernas innehåll och utformning men också utifrån vad han 
själv säger om och med anledning av sitt författarskap. Till detta fogar jag även 
den kunskap jag har om människan Peter Pohl. Där har hans synnerligen om-
fattande webbplats bidragit med material, men han har även under min vid det 
här laget närmare tjugo år långa kontakt med honom vid många tillfällen svarat 
                                                 
5 Wolfgang Iser, The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to 
Beckett, London 1974, s. 282 och 281. Tysk originalutgåva: Der implizite Leser: Kommunikations-
formen des Romans von Bunyan bis Beckett, München 1972. 
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på frågor, både om sig själv och om sitt skrivande. Det är i det sammanhanget 
viktigt att framhålla att avsikten inte är att göra sig till språkrör för Peter Pohl i 
den bemärkelsen att jag går i god för att Pohls egen beskrivning av sitt förfat-
tarprojekt är korrekt, fullständig eller sann; möjligheten finns att han, om han 
hade fått tillfälle att uttala sig om saken, inte ens skulle gå med på att hans för-
fattande är att betrakta som ett projekt. 
 
Människan (i bemärkelsen privatpersonen) Peter Pohl har alltså betydelse för 
hur jag betraktar hans texter, och avhandlingen inleds därför med ett kapitel 
som presenterar individen och författaren Peter Pohl. Jag berättar om hans 
ankomst till Sverige som fyraåring och det tyskhat han då mötte, hans uppväxt 
och hans tillvaro som elev vid pojkläroverket Södra Latin och hans sökande 
efter det rätta uttrycksmedlet som började med skrivande men som sedan gick 
via fotografering och filmande tills han slutligen återvänder till skrivandet och 
begår sin litterära debut vid fyrtiofem års ålder.6 Avhandlingen gör emellertid 
inga försök att i specifika hänseenden koppla samman händelser i Peter Pohls 
liv med skeenden i hans verk utan fungerar snarare på det sätt Björn Vikström 
beskriver i sin bok Den skapande läsaren där han talar om en ”texttolkning där 
man använder sig av biografiska data för att bättre förstå olika texter, deras 
kronologi och deras inbördes beroende av varandra.”7 En liknande hållning 
intar Carina Burman i Litteraturvetenskap – en inledning när hon säger att en 
”författares bakgrund och erfarenheter gör honom […] till den han är och leder 
också till att han skriver som han gör” och det är i överensstämmelse med detta 
synsätt jag har arbetat.8 Peter Pohls bakgrund och hans erfarenheter inte minst i 
unga år har, hävdar jag, spelat en roll för hur hans författarskap har kommit att 
gestalta sig, bland annat med avseende på hans val av motiv och teman men 
också när det gäller hans förhållande till sina läsare. I detta kapitel visar jag 
därför också att Peter Pohl inte bara engagerar dessa sina läsare – han 
engagerar sig även i dem, vilket inte sällan har lett till att nya verk har skrivits. 
”Människor tog kontakt med mig”, berättar Pohl, ”talade inifrån hjärta och själ, 
                                                 
6 Peter Pohl kommer till Sverige och bosätter sig i Enskede församling i september 1945, knappt tre 
månader innan han fyller fem år. Det kan noteras att man i intervjuer och på hans webbplats kan läsa 
att han anlänt till Sverige i en ålder av såväl fyra som fem år. Detta är sannolikt en följd av att han var 
närmare fem än fyra år vid ankomsten. 
7 Björn Vikström, Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund 2005, s. 75. 
8 Carina Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, i Litteraturvetenskap – en inledning, (red. Staffan 
Bergsten), Lund 2002, s. 71. 
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visade mig sina liv, delgav mig sina smärtsamma minnen” och även dessa 
processer beskrivs alltså i avhandlingens första kapitel.9 
 
Därefter följer tre större specialstudier som var och en omfattar ett kapitel. Den 
första utgör en grundlig genomgång av Janne, min vän vilken utmynnar i be-
skrivningen av fyra teman10 som ständigt återkommer i Pohls texter och som 
jag benämner enligt följande:  
 
- Att synliggöra de utsatta 
- Att ge röst åt de förstummade 
- Att ge sig vänskapen i våld 
- Att berätta sig till insikt 
 
Dessa fyra teman samverkar och utgör tillsammans hörnstenarna i det jag 
menar är Pohls författarprojekt, nämligen hans önskan om att åstadkomma en 
förändring. Denna önskan har, hävdar jag, sin upprinnelse i Peter Pohls sociala 
patos. Pohl menar att han ständigt via brev och samtal får bekräftat att livet, 
som far fram så hårdhänt med människorna i hans böcker, är lika skoningslöst 
mot dem som befinner sig utanför fiktionen. Han menar vidare att en chans att 
komma tillrätta med den verklighet som för många är så obarmhärtig är genom 
att beskriva den, och han tar sig an uppgiften med benhård konsekvens – 
kanske med något som närmast kan betecknas som ursinne.  
 
Jag har, med avseende på det ovan beskrivna författarprojektet, i nästa kapitel 
granskat ytterligare en roman – Malins kung Gurra. Även det kapitlet inleds 
med en kort resumé av handlingen i romanen, varefter jag övergår till att 
analysera texten i relation dels till förändringsprojektet, dels till de fyra huvud-
teman som jag alltså menar presenteras i Janne, min vän. Malins kung Gurra är 
av intresse dels därför att den uppvisar påtagliga likheter med Janne, min vän, 
dels därför att den är en roman för yngre läsare. Tidsaspekten är också av 
intresse: Janne, min vän utspelar sig i mitten på femtiotalet medan Malins kung 

                                                 
9 Pohl, 1997a, s. 8 f. 
10 Jag använder ”tema” i betydelsen ”a salient abstract idea that emerges from a literary work’s 
treatment of its subject-matter”. Chris Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, 
Oxford 1990, s. 225.  
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Gurra förefaller utspela sig under sent nittonhundranittiotal. Det ter sig sålunda 
som om Pohl anser det angeläget att förmedla sin berättelse på sådant vis att 
den blir tillgänglig även för unga läsare, men det verkar också som om han 
strängt taget menar att det på drygt trettio år inte skett några större förändringar 
i det svenska samhället – åtminstone inte i vissa avseenden. 
 
Därefter genomför jag en tredje studie vilken omfattar de romaner som ingår i 
den så kallade Micke-sviten. Även här fokuseras de fyra teman som tidigare 
lyfts fram. Emellertid förtjänar Micke-sviten uppmärksamhet av ytterligare två 
anledningar: dels beskriver den såväl huvudkaraktären Micke som det samhälle 
som omger honom under en tidsrymd av närmare tjugofem år (1945-1968), 
dels omfattar själva utgivningstiden av romanerna (1986-1998) tolv år under 
vilka Peter Pohl alltså gång på gång återkommer till Micke och hans liv. 
 
Slutligen har jag i en mer översiktlig form presenterat de resterande i bokform 
utgivna skönlitterära titlarna i Peter Pohls författarskap, fortfarande med avse-
ende på hur de passar in i det av mig beskrivna författarprojektet. Jag har där-
vid funnit att det finns fyra titlar som faller utanför, medan det i de resterande 
böckerna framgår att Peter Pohl upprepar och varierar de motiv som ovan be-
skrivits. Denna översikt har känts nödvändig och värdefull att genomföra, efter-
som den mesta forskningen kring Pohls författarskap hittills uppehållit sig an-
tingen vid debutromanen Janne, min vän eller vid andra enstaka titlar i förfat-
tarskapet, undantaget Wiveca Frimans studie av växandets gestaltning i samt-
liga romaner i Micke-sviten.11 
 
Min avsikt har även varit att visa hur Pohls författarskap inte enbart utgörs av 
de från varandra separerade texterna, utan att helheten i någon bemärkelse är 
något mer och något större än de enskilda delarna. Anders Palm framhåller i sin 
uppsats Att tolka texten att valet av kontexter i princip är ”unikt för den en-
skilda tolkningen, grundat på forskarens bedömning av vilken typ av kontexter 
som för den aktuella tolkningsuppgiften kan anses mest relevanta.”12 Vid läs-
ningen av Peter Pohls texter utgörs kontexten, förutom av de i bokform utgivna 

                                                 
11 Wiveca Friman, Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke, (diss.), Lund 2003. 
12Anders Palm, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en inledning, (red. Staffan Bergsten), Lund 
2002, s. 198. 
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texterna, alltså också av tidningsintervjuer, texter som står att finna på hans 
webbplats, texter publicerade på andra ställen och uttalanden han har gjort i 
olika frågor och sammanhang. Med det ovan sagda, vill jag ansluta mig till ett 
synsätt som dels innebär att förståelsen av det enskilda verket i ett författarskap 
ökar om det ställs i relation till författarens totala produktion, dels att verk som 
publicerats tidigt i författarskapet kan läsas med en djupare förståelse när man 
har tillgång till och kännedom om texter som publicerats senare – och vice 
versa. 
 
Det är till sist angeläget att understryka att det givetvis finns (många) andra sätt 
att närma sig Pohls författarskap, som med all sannolikhet skulle leda till gi-
vande och intressanta resultat. Jag har dock valt att gå fram så som beskrivits 
ovan och lämnar därmed andra frågor och angreppssätt till den fortsatta forsk-
ningen kring Peter Pohl.  
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Peter Pohl – en presentation 
 
Alltid den där Peter Pohl! 
När Peter Pohls debutroman Janne, min vän kom ut 1985, kom den att bli en 
milstolpe i den svenska barn- och ungdomslitteraturen, därom är såväl kritiker 
som litteraturvetare inom fältet eniga.13 Janne, min vän förnyade ungdoms-
boksgenren i snart sagt alla avseenden – språkligt, formmässigt, innehållsligt – 
och Pohl erhöll ett flertal priser, svenska såväl som utländska, för denna sin 
första roman.14 ”Förväntningarna var stora på Peter Pohls fortsatta författarskap 
efter den starka debuten med ungdomsromanen Janne, min vän” konstaterar 
Wiveca Friman i sin avhandling om Pohls romaner om Micke, och hon 
beskriver fortsättningsvis hur han återkommande skildrar en tillvaro som växlar 
mellan ljus och mörker, godhet och ondska samt kaos och katastrof, och där 
barnen hör till dem som drabbas hårt.15 Intresset för Peter Pohl, inte bara för 
hans författarskap utan också hans person, blev stort och visade sig inte minst i 
ett stort antal intervjuer med Pohl där man sökte besvara frågan om vem denne 
man var, som kunde skriva om sorg och smärta, lidande och död men också 
glädje, vänskap och kärlek på ett så engagerat – och engagerande – vis? 
 
Han kan dock inte säga allt – Peter Pohl presenterar sig på nätet 
Genom åren sedan debuten 1985 har Pohl därför svarat på frågor om sig själv 
och sitt författande i många sammanhang: i tidningar såväl som i andra media, 
men också vid författarbesök exempelvis i skolor och bibliotek. Eftersom dato-
rer alltid varit en del av Peter Pohls yrkes- och forskarliv, är det emellertid 
knappast överraskande att han på nätet också har lagt upp en omfattande 
webbplats kring sig själv och sitt författande. Den innefattar, alla länkarna 
inräknade, omkring trehundra sidor med varierande innehåll och jag kommer i 
det följande att göra en tämligen noggrann genomgång av denna webbplats. 
Uppgifter på nätet är många gånger såväl flyktiga som tvivelaktiga av andra 
anledningar, men Peter Pohl har under årens lopp inte genomfört några 
genomgripande förändringar vad gäller det material han presenterar elektro-

                                                 
13 Peter Pohl, Janne, min vän, Stockholm 1985. 
14 Exempelvis mottog han Litteraturfrämjandets debutantpris 1985, Nils Holgersson-plaketten 1986 och 
Deutscher Jugendliteraturpreis 1990. 
15 Friman 2003, s. 10. 
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niskt; de ändringar han har gjort, har snarast handlat om att lägga till 
information, inte att plocka bort. Vidare är det, menar jag, intressant med en 
författare som är så angelägen om att göra så mycket information kring sig 
själv och sitt författarskap tillgänglig, samtidigt som det naturligtvis är så att 
materialet – inte minst i detta sammanhang – tvingar fram såväl källkritiska 
som andra frågor. Till detta återkommer jag längre fram i texten.16 
 
Webbplatsens första sida, hädanefter kallad ingångssidan, presenterar en bild 
på författaren och där hittar man också fyra huvudrubriker för hela dess 
innehåll.17 Första huvudrubriken lyder En kort (?) levnadsbeskrivning och den 
inleds så här:  
 

Det är allt fler som frågar mig vem jag är och varför jag skriver och 
sådant, så att nu har jag ställt ihop ett svar på den sortens frågor. 
Den som inte kan nå mig via nätet, kan skriva till min hemadress, 
Häggvägen 2, 13552 Tyresö, så skickar jag det här som ett vanligt 
brev. Det kanske känns lite trist och opersonligt att få ett sådant 
svar men jag hinner helt enkelt inte längre med att på ett trevligt 
och personligt sätt meddela fakta om mig själv. Så jag hoppas att 
ingen tar illa upp. Den tid jag på det här viset sparar, hoppas jag 
kommer mina blivande böcker tillgodo. Jag är nämligen för det 
mesta sysselsatt med att skriva på ett eller flera manus, och sådant 
kräver sin tid.18 
 

Därefter följer ett antal bilder på Peter Pohl i varierande åldrar från 1947 till 
1997 varefter han redogör för delar av sitt livs historia. Här tillhandahåller han 
också en lista över några av de artiklar som skrivits om honom under årens 
lopp, allt för att underlätta för den som, i det ena eller andra sammanhanget, 
letar efter uppgifter om honom och hans författarskap. Ett slags programförkla-
ring när det gäller författandet ger Pohl också i sin biografi: Sin inspiration till 
skrivandet hämtar han ur verkligheten och där har hans tanke- och dagböcker 
varit en rik källa att ösa ur. Han skriver inte specifikt för ungdomar eller för 
vuxna utan han skriver till sig själv, till ”den kille jag var en gång, som gick på 

                                                 
16 Under arbetet med denna avhandling, har jag regelbundet gått in på Peter Pohls webbplats för att 
inhämta information. Vid varje tillfälle har den aktuella sidan skrivits ut och jag har kunnat jämföra 
sidornas innehåll över tid. Detta skedde även vid den sista granskningen av avhandlingstexten och 
samtliga relevanta sidor skrevs ut vid ett och samma tillfälle. Därför har alla hänvisningar till 
elektroniskt material hämtat från Peter Pohls webbplats samma datum. 
17 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ppforf.html, 3 januari 2008. 
18 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
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biblioteket och försökte hitta Boken Som Skulle Förklara Tillvaron” och han 
lägger ner mycket arbete på att alltid hitta den bästa formuleringen för det han 
vill säga. Levnadsbeskrivningen avslutas med att han tar upp några av de mer 
triviala frågor han ofta har fått; exempelvis är han 172 cm lång, väger 64 kilo 
och har skonummer 42.19 Biografin finns också på nederländska, tyska och 
franska. 
 
Ingångssidans nästa huvudrubrik är Lista över mina verk med åtskilliga länkar 
till ytterligare upplysningar och här har den intresserade läsaren att göra ett bra 
tag. Först, under rubriken Böcker, finns Pohls samtliga böcker listade i utgiv-
ningsordning och från i princip varje titel går det att klicka sig vidare till länkar 
av olika slag. En del material är sådant som Pohl skrivit själv och som publice-
rats i olika sammanhang, annat är sådant som andra skrivit om honom och hans 
författarskap.20 Från romanen Klara papper är ett måste (1998)21 finns exem-
pelvis en länk med rubriken Avklarade papper 22 där man finner en del av det 
textmaterial som lyftes ut ur romanen före publiceringen. Från Malins kung 
Gurra (1991) kan man klicka på länken Efter sista varningen och där läsa det 
Pohl kallar originalversionen av texten, tre korta textavsnitt som ingick i Ut-
bildningsradions projekt Lust att skriva (projektet beskrivs utförligare i denna 
avhandling under rubriken ”Nu har han ett snärj”).23   
 
Efter böckerna och de länkar man kommer åt via titlarna, kommer en avdelning 
kallad Småsaker. Här finns artiklar, tal, några kåserier och noveller, en pjäs och 
en del annat material varav en del finns publicerat på traditionellt vis medan 
annat endast finns att tillgå elektroniskt via webbplatsen. Även här kan man 
klicka sig vidare, exempelvis till BRIS, till SISUS (Statens institut för särskilt 
utbildningsstöd) eller till Föräldranätet, en webbplats för föräldrafrågor, för-
äldradiskussioner och annat av intresse för den som väntar eller redan har barn 
eller är intresserad av barn- och ungdomsfrågor i största allmänhet.24 

                                                 
19 Ibid. Gäller såväl citat som referat. 
20 http://www.nada.kth.se/~Pohl/bibliografi.html, 3 januari 2008. 
21 Peter Pohl, Klara papper är ett måste, Stockholm 1998. 
22 http://www.nada.kth.se/~Pohl/KlaraP/KPrester.html, 3 januari 2008. 
23 Peter Pohl, Malins kung Gurra, Stockholm 1991. Länken är åtkomlig på följande adress: 
http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Malinradio.html, 3 januari 2008. 
24 Föräldranätet är numera nedlagt och länken därmed inte längre klickbar. Man kan dock fortfarande, 
på Pohls webbplats, se under vilka rubriker han publicerade sig där. 
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Sist finns en avdelning betitlad Annat. Dess innehåll beskriver Peter Pohl själv 
enligt följande:  
 

Jag har framträtt i de mest besynnerliga sammanhang och därvid 
haft tillfälle att uttala mig om allt möjligt. De flesta av dessa före-
drag är sådda i vinden och gror kanske som enstaka blomster hos 
en eller annan lyssnare. Några anföranden har jag dock skrivit ner 
och länkat in här 25 

 
varefter följer ett antal rubriker försedda med en kort varudeklaration gällande 
innehållet i det aktuella föredraget. Från dessa kan man inte klicka sig vidare.  
 
Tredje huvudrubriken på ingångssidan är Mina utmärkelser och stipendier och 
från den finns två länkar vidare: den ena går till det tal Peter Pohl höll vid mot-
tagandet av Augustpriset 1992 och den andra innehåller en kort beskrivning av 
hans vistelse vid Artur Lundkvistgården år 2006.26 Ingångssidans sista huvud-
rubrik, slutligen, är Kritiska synpunkter och Pohl beskriver dess innehåll sålun-
da:  

 
Emellanåt blir jag så störd eller retad av något jag läser, att jag 
skickar iväg ett brev. Det tycks som om DN med flera blaskor har 
en papperskorg för sådana inlägg som kritiserar tidningens egna 
skribenter. Det är främst sådant material jag har lagt in här.27 

 
Här återfinns alltså en del brev från Peter Pohl till olika tidnings- och tidskrifts-
redaktioner men ibland också det eller de svar och reaktioner som har kommit 
på hans inlägg. Mestadels handlar diskussionerna om barnbokskritik och barn-
bokskritiker, företeelser mot vilka Pohl är – kritisk. 
 
Från ingångssidan kan man också klicka sig vidare till ett par författarpresenta-
tioner och några artiklar och specialarbeten kring Peter Pohl. Han har slutligen 
också en länk kallad frågor och svar där han tar upp många frågor runt sitt skri-
vande och sina böcker.28 För den som primärt är intresserad av Pohls arbete på 
                                                 
25 http://www.nada.kth.se/~Pohl/bibliografi.html, 3 januari 2008. 
26 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Utmark.html, 3 januari 2008. 
27 http://www.nada.kth.se/~Pohl/synpKrit.html, 3 januari 2008. 
28 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansquest.html, 3 januari 2008. Detta är adressen till ingångssidan för 
frågor och svar, en kategori vilken totalt omfattar ytterligare tre nätadresser. 
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KTH, fanns tidigare också en webbplats att tillgå, dock av avsevärt mindre 
omfång än den som ägnas författaren Peter Pohl. Efter Pohls pensionering i 
december 2005, finns där endast kvar uppgifter om läroböcker han skrivit samt 
en länk till hans andra webbplats.29 
  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Peter Pohls webbplats i vissa avse-
enden innehåller väldigt mycket information, men han uppmanar ändå intres-
serade läsare som inte finner vad de letar efter där, att ta brevkontakt med hon-
om – något som också många har gjort. I flera fall berättar han utförligt om hur 
hans läsarkontakter lett till att nya böcker har blivit skrivna, men det framgår 
också hur hans böcker föranlett människor att ta kontakt med honom för att an-
lita honom exempelvis som föredragshållare i anslutning till någon fråga som 
behandlas i hans texter. Han talar också om hantverket kring det egna skrivan-
det, och berättar bland annat att han finner det såväl lustfyllt som meningsfullt 
att skriva om sådant som är sorgligt och svårt men som därmed också berör läs-
arna på djupet. I de många inlägg han har gjort, muntliga såväl som skriftliga 
och i olika sammanhang, framträder också hans patos och hans engagemang i 
frågor som gäller barn och ungdomar tydligt, något som också genomsyrar 
hans litterära verk. 
 
När klara papper är ett måste – en källkritisk kommentar 
Peter Pohl presenterar sig också i Författaren själv (1993), ett biografiskt lexi-
kon av och om svenska författare, men även andra har skrivit om honom i olika 
sammanhang.30 Väsentligt att notera när det gäller detta är emellertid det fak-
tum att källan och uppgiftslämnaren i samtliga fall är densamma, nämligen 
Peter Pohl själv, och det får givetvis konsekvenser inte minst vad gäller urvalet 
av uppgifter. Det framstår som uppenbart när man tittar på det som finns 
skrivet om Pohl att han i vissa avseenden är generös med information medan 
han i andra värjer sig å det bestämdaste mot en alltför närgången granskning. 
Detta gäller i synnerhet hans egen person, men han är heller inte intresserad av 
                                                 
29 http://www.nada.kth.se/~Pohl/, 3 januari 2008. 
30 Författaren själv, (red. Bo Heurling), Lund 1993, s. 278. Vidare har exempelvis Wiveca Friman 
presenterat honom såväl i sin avhandling Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke som 
i Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 6 s. 359-376. Författarcentrum Öst erbjuder 
också en presentation på nätet:  
http://www.forfattarcentrum.se/view_author.asp?sID=711&pType=5&mID=1&aID=225, 3 januari 
2008.  
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att i någon större utsträckning lämna alltför utförliga svar på frågor kring sina 
böcker. Många av dem – exempelvis Janne, min vän, När alla ljuger (1995) 
och Man kan inte säga allt (1999) – kan sägas lämna läsaren med en rad obe-
svarade frågor efter avslutad läsning, men Peter Pohl är inte särskilt villig att 
säga något utöver vad som står att finna i böckerna. I fallet med När alla ljuger 
menar han att det är med avsikt han skriver så att allting inte har givna svar, 
och den avsikten bottnar i, säger han i ett brev till en läsare, att hans berättelser 
är hämtade ur verkligheten och verkligheten inte tillhandahåller alla svar.31 Icke 
desto mindre berättar han inte sällan – som det förefaller – öppenhjärtigt och 
uppriktigt om sina böckers tillkomsthistoria, om sina tankar bakom vissa verk 
och hur han själv tänker sig att hans texter kan eller bör uppfattas (och 
emellanåt uttalar han också åsikter när han tycker att han har blivit missupp-
fattad). Samtidigt är det viktigt att notera att Peter Pohl själv påpekar att han i 
sina böcker blandar fiktion och verklighet, sanning och lögn och att han 
anstränger sig för att läsaren inte skall kunna se var gränserna mellan det ena 
och det andra går.32 Att hävda att begrepp som verklighet och sanning är 
synnerligen besvärliga torde vara att slå in redan öppna dörrar. Samtidigt 
vittnar Pohls intresse för att lyfta saken till diskussion om att han, kanske ut-
ifrån en naturvetenskaplig och matematisk utgångspunkt, menar att det finns ett 
slags objektiv sanning och en verklighet som går att beskriva och om vilken de 
flesta kan enas att den existerar. Att det är sanningen om Peter Pohl och hans 
liv och författarskap som kommer fram i intervjuer och på hans webbplats är 
ändå inte givet. ”Gränsen mellan liv och fiktion är inte alltid så självklar” säger 
Björn Vikström och fortsätter: ”Författaren kan också ha ett intresse att 
medvetet ’odla’ sin författarroll och stärka mytbildningen kring sin person”, 
och det är givetvis en möjlighet som gäller även Peter Pohl.33 
 
Det är i sammanhanget också rimligt att diskutera huruvida inte minst webb-
platsen är att betrakta som en del av Pohls fiktionsvärld eller om den är helt och 
hållet utomfiktiv. Mitt ställningstagande i den frågan är att det som finns 
presenterat som en skönlitterär text, ett citat eller ett referat ur något av hans 

                                                 
31 Peter Pohl, När alla ljuger, Stockholm 1995, Man kan inte säga allt, Stockholm 1999. Brevet till 
läsaren återfinns på adress http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/ToAReader.html, 3 januari 2008.  
32 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
33 Vikström, s. 76. 
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skönlitterära verk, men också det som publiceras med anmärkningen att det 
plockats ut ur någon bok innan publicering eller liknande – kort sagt det som av 
Pohl själv pekas ut som fiktion – hör till fiktionsvärlden. Publicerade föredrag, 
brev, debattinlägg och annat ligger utanför fiktionen, men jag använder mig av 
dem i min tolkning av den.  
 
I det följande skall ytterligare en presentation ges av Peter Pohl. Även i detta 
fall bygger resonemanget på Pohls egna uppgifter så som de presenterats i in-
tervjuer och artiklar eller i brev till och under personliga möten med avhand-
lingsförfattaren, men även hans webbplats har i stor utsträckning bidragit med 
information. Denna presentation omfattar också en exposé över samtliga i 
bokform hittills utgivna verk av Peter Pohl. Där så är befogat riktas speciellt 
intresse mot verkens tillkomsthistoria: Pohl har, som tidigare nämnts, genom 
åren kontaktats av många av sina läsare vilka berörts av hans böcker men också 
själva känt att de burit på en historia värd att dela med sig av, och i flera fall 
har detta lett till att han åtagit sig att ge röst åt deras berättelse. Ytterligare 
andra böcker kan betraktas som beställningsverk av annat slag. 
 
Att vilja växa – Peter Pohls barndom och ungdomstid 
Peter Pohl föddes 1940 i Tyskland, och han kom till Sverige med de så kallade 
vita bussarna i slutet av andra världskriget tillsammans med sin svenska mam-
ma och två äldre systrar efter faderns död 1945. Familjen bosatte sig i det då 
tämligen nybyggda Hammarbyhöjden söder om Stockholm, och tack vare sitt 
arbete som sjukgymnast kunde mamman försörja familjen, ”annars hade eko-
nomin nog inte gått ihop alls”, berättar Peter Pohl.34 
 
Pohl lämnade Hamburg och Tyskland som fyraåring och krigshändelserna hade 
satt djupa spår hos honom, spår som han själv tror att det är svårt för en utom-
stående att inse vidden av: 
 

– Jag tror att det är omöjligt för andra människor att förstå ett barns 
krigsneuros, säger Peter Pohl.  
– Människor gick ut genom dörren och så kom de aldrig mer igen. 
Ett hus man nyss sett var plötsligt borta – eller ett helt kvarter. 

                                                 
34 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 27 maj 2004. 
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– Det här skapade en osäkerhetskänsla, en total otrygghet. Det 
fanns inget man kunde ta för givet. Man kunde inte veta om 
människor eller byggnader eller någonting skulle finnas kvar nästa 
gång. 
– Jag kom till Sverige som femåring, men känslan har förföljt mig 
hela livet. Jag tycker det är fullständigt normalt att folk dör 
omkring mig. Inte så att jag blivit likgiltig inför det, det är alltid 
lika hemskt, men det ingår i min världsbild.35 
 

Att komma till fredens Sverige blev dock ingen odelat positiv upplevelse för 
den fyraårige Peter Pohl. Tyskhatet var utbrett och Pohl minns det som att 
svenskarna betraktade hela det tyska folket som nazister. Som barn och nyin-
vandrad var det något han inte kunde förstå.36 Det kändes därför angeläget att 
försöka bli svensk så snabbt som möjligt, och ett sätt att nå dit var givetvis att 
erövra det svenska språket: ”Jag var fyra år när jag kom hit, och lärde mig 
snabbt att tala svenska -- när jag började skolan 1947 kunde ingen höra att jag 
inte var svenskfödd” har han berättat.37  
 
En del av språkundervisningen bistod kamraterna i Hammarbyhöjden med: ”De 
spöade mig tills jag slutade att prata tyska. Sedan spöade de mig tills brytnin-
gen försvann och sedan lite till för att den inte skulle komma tillbaka” säger 
Pohl i en intervju i tidningen Arbetet.38 När han sedan skulle lära sig tyska i 
realskolan var det i det närmaste omöjligt: ”Jag hade förträngt allting. Ännu i 
sista ring förnekade jag att jag hade tyskt ursprung. Jag vågade inte erkänna 
det” förklarar han.39  
 
Eftersom Peter Pohl var duktig i skolans läsämnen, började han i realskolan 
efter fjärde klass. Skolan var Södra Latin, på den tiden enbart en skola för poj-
kar, och där fick han stifta bekantskap med nya former av förtryck. Pennalism 
var en del av läroverkstraditionen men något som lärarna blundade för: ”Efter-
som kamratförföljelse inte borde förekomma, så ansåg de att det inte heller 
förekom i deras fina läroverk” har Pohl sagt. Konsekvensen av lärarnas ovilja 

                                                 
35 Nisse Larsson, ”Peter Pohl – krigsbarn från Tyskland: Hatet dödade mitt språk”, i DN 18 april 1988, 
s. 32.  
36 Ibid. 
37 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008.  
38 Mikael Ringman, ”En sann Pohlare: Vänskapen viktig i Peter Pohls böcker”, i Arbetet 30 juli 1995,  
s. 19. Sedan tidningen Arbetet lades ner, finns delar av dess arkiv hos Sydsvenska Dagbladet. Ovanstå-
ende artikel ingår i den samlingen. 
39 Larsson, s. 32. 
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(snarare än oförmåga) att se vad som försiggick blev att kamratpennalismen 
utgjorde en av vuxenvärlden accepterad form av förföljelse som frodades i de 
prång i skolan dit lärarnas ögon inte nådde.40 
 
Under sina år på Södra Latin var Peter Pohl en duktig medeldistanslöpare men 
han slutade tävla i samband med studentexamen 1959. Eftersom han hade goda 
betyg i matematik och fysik, påbörjade han universitetsstudier i dessa ämnen 
efter avslutad militärtjänstgöring vid det numera nedlagda I 14 i Gävle. Redan 
under tiden på Södra Latin, via skolans sommarhemsverksamhet, hade hans in-
tresse för ungdomsverksamhet vaknat. Han verkade som ungdomsledare från 
femton års ålder fram till 1970 och hann under den tiden även fungera som 
sommarhemmets föreståndare. Efter avslutade universitetsstudier och via mili-
tärtjänstgöringen arbetade Pohl sedan under några år på Försvarets Forsknings-
anstalt och det, i likhet med I 14, nu för tiden nedlagda Stabskompaniet i 
Stockholm, men lämnade den arbetsplatsen för att i stället forska och undervisa 
på KTH. Han doktorerade vid Stockholms universitet 1975 och blev lektor i 
numerisk analys vid Nada (Institutionen för numerisk analys och datalogi) på 
KTH där han blev kvar fram till sin pensionering i november 2005. Han har, 
förutom sitt skönlitterära skrivande, även producerat en del läromedel inom 
området numerisk analys.41 Sitt privatliv är Peter Pohl tämligen förtegen om: 
”Jag bor sedan 1969 i villa i Tyresö, söder om Stockholm, med fru och dotter 
(född 1972), och ett växlande antal katter och hundar (för närvarande reducerat 
till endast en katt)” berättar han i biografin på sin webbplats och fortsätter: 

 
Jag rattar en Volvo, men åker hellre kommunalt, eftersom detta ger 
så mycket mer kontakt med det sanna livet. Jag läser mycket fack- 
och skönlitteratur (men kan just inte peka ut någon favoritförfat-
tare), går på bio och teater, lyssnar på musik, umgås med män-
niskor och motionerar på den fritid då jag inte skriver, vilket jag 
dock mestadels gör.42  
  

I övrigt är det sin litterära produktion han lyfter fram, och han har i flera sam-
manhang också framhållit att det är den som är det intressanta – som person be- 

                                                 
40 Ibid. 
41 Avhandlingens titel är MCV: A Fast Pseudo-Random Number Generator with Extremely Good 
Statistical Properties. 
42 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
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traktar han sig själv som tämligen tråkig.43  
 
Att finna de rätta orden 
Skrivandet har han, säger Peter Pohl, (parallellt med sitt intresse för matematik 
och naturvetenskap) haft med sig under alla år och det har, menar han, alltid 
varit viktigt för honom att formulera sig väl:  
 

Jag intresserade mig redan som sexåring för att försöka hitta de 
exakt rätta orden för något jag ville berätta eller minnas. Det fanns 
mycket jag ville berätta, mycket jag bestämde mig för att aldrig 
glömma. Det var därför naturligt att skriva ner det eller skriva ner 
den fundering som vaknade när något hände. Kanske ska det kallas 
dagbok, det där jag skrev, eller tankebok. Vad det än kallas, blev 
det väldigt mycket skrivet under årens lopp, för jag slutade aldrig 
med det där skrivandet.44  
 

Ingenting av det skrivna blev emellertid publicerat eftersom Pohl själv ansåg 
att hans litterära försök inte höll måttet, inte förmådde uttrycka det där han ville 
ha sagt. ” – Jag gjorde försök att skriva, men jag hittade inte uttryckssättet – det 
som stod på pappret stämde inte. Som så många andra tyckte jag inte att orden 
fångade det jag tänker” har han sagt.45 I stället började han som trettonåring att 
fotografera och han tyckte att han ”såg en annan verklighet genom kameran, 
och vartefter jag blev äldre gjorde jag allt allvarligare försök att beskriva det 
där märkliga jag såg.” 46 Eftersom han inte blev mer nöjd med sitt fotografiska 
berättande än med sitt litterära dito, övergick han som vuxen till smalfilmning 
och studerade i det sammanhanget också filmteori. Peter Pohl har deltagit vid 
ett flertal filmfestivaler där han erhållit flera utmärkelser, och han fick så sent 
som 1991 guldmedalj och pris för bästa spelfilm vid UNICA, en europeisk 
smalfilmstävling i Schweiz, för filmen Det blir bättre nästa gång. Om hur 
filmarbetet påverkade honom säger han så här:  

 
Det var när jag jobbade med film som jag lärde mig konsten att 
lyfta fram mina tankar och göra dem tydliga för andra. Den 
konsten handlar mycket om att våga vara sann och ärlig, något jag 
nog inte förstod mig på tidigare.47  

                                                 
43 ”Alltid denne Peter Pohl”, intervju med Peter Pohl i Barnkulturradion 19 augusti 1991. 
44 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
45 Tina Engström, ”Peter Pohl: - När jag skriver så rasar det ur mig… Det är en besatthet!”, i Impuls 
1988:3, s. 10. 
46 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
47 Ibid. 
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Denna insikt kom att bli vägen tillbaka till skrivandet för honom. Han var, 
säger han själv, vid den tiden inte någon balanserad person, vilket föranledde 
honom att gå tillbaka till dagböcker och anteckningar från barn- och ungdoms-
tiden för att finna svar på de frågor som upptog honom. Detta sökande ledde till 
att han öppnade en kartong som han hade sparat: ”Överst låg en lapp där jag 
hade skrivit ’är detta inte använt före 50 års ålder ska det kastas’. Jag tror jag 
var 17 när jag skrev det. Det kändes att tiden hade nalkats, att det var dags att 
göra någonting av det. Det var inte så många år kvar till 50.”48 Och Pohl 
började läsa sina gamla anteckningar, hittade mängder av erfarenheter av skif-
tande slag, berättelser som väntade på att bli berättade, och fann sina dagböcker 
vara en guldgruva. ”När jag läser dem drar jag mig till minnes händelser och 
hur jag tänkte och kände” förklarar han; ”Det var i stort sett bara att skriva.”49 
 
Janne, min vän – debuten 1985 
1983 deltog Peter Pohl i Ordfronts författarverkstad och han tycker att det var 
där och då han hittade sin stil, vilket också så småningom ledde till hans förfat-
tardebut med romanen Janne, min vän 1985. Den fick ett positivt mottagande 
även om den riktigt stora uppmärksamheten kring den lät vänta på sig till 1986, 
då Pohl fick såväl Litteraturfrämjandets debutantpris som Nils Holgersson-
plaketten för sin första roman. Pohl menar att det var tur att han gjorde en så 
uppskattad debut: 
 

Det hade varit trist att få sin första bok sågad. I matcherna mot de 
etablerade tyckarna behöver en författare ett självförtroende som 
inte är av denna värld. Men debutantens självförtroende är inte så 
storartat; det är inte alls säkert att jag skulle ha klarat av en motig 
start. Som det nu blev så vågade jag fortsätta 50 
 

konstaterar han, samtidigt som han medger att han trots allt inte hade förväntat 
sig de positiva reaktioner som hans debut möttes av. För att bättre förstå det 
sammanhang han befann sig i – och därmed också kritikernas synpunkter – 
började han läsa ungdomsböcker, och han säger sig nu bättre förstå recensen-
ternas entusiasm: ”Ungdomsböcker är ofta undvikande. De väjer, vill inte 

                                                 
48 Ringman, s. 19. 
49 Ibid. 
50 Pohl, 1997a, s. 8. 
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tackla problemen” konstaterar han samtidigt som han understryker att han själv 
inte skriver för någon speciell läsarkategori; det är i sista hand förlaget som 
avgör om en roman kommer att ges ut som ungdoms- eller vuxenbok.51 
 
Debutromanen Janne, min vän (vilken alltså kom att publiceras som ungdoms-
roman) utspelar sig på Söder i Stockholm under 1950-talet, och den träffsäkra 
återgivningen av 50-talets södersnack, de många exakta miljöskildringarna och 
förekomsten av tidstypiska detaljer av allehanda slag har hos många – littera-
turkritiker såväl som andra läsare – väckt frågan om självbiografiska inslag i 
texten. Romanens berättarjag Krille är vid tiden för berättandet i tolvårsåldern 
och Pohl är själv fjorton år 1954. Krille är, precis som Peter Pohl var, elev vid 
Södra Latin och han är, i likhet med Pohl, intresserad av ord och siffror. Pohl 
själv vill dock inte att hans roman skall läsas självbiografiskt: ”– Inte tror man 
att alla böcker som är skrivna i jag-form har hänt i verkligheten. Men mig frå-
gar man ideligen om det”, säger Pohl i en intervju av Birgitta Fransson, och 
fortsätter: ”– Krille? Nä, hans kartotek och katalogmani tar jag avstånd från. 
Det är inte i linje med mig. Jag är visserligen intresserad av matte, men inte på 
det maniska sättet.”52 Inspiration till sitt skrivande hämtar han ur verkligheten 
och där är hans gamla dagböcker och tankeböcker alltså till glädje. ”Jag bear-
betar naturligtvis detta material en hel del, men jag behöver inte fantisera sär-
skilt mycket”53 säger han och förklarar: 
 

 Janne, min vän innehåller mängder med "verklighet", både sådant 
som går att hitta i tidningarna från den tiden, och sådant som män-
niskor, som levde då och där, kan bekräfta. Sådant tar jag, blandar 
med påhittat, ändrar sådant som låter sig ändras, låter annat stå 
precis som det var. 
 Jag har vinnlagt mig om att det inte ska gå att läsa sig till skill-
naden mellan sanning och påhitt. Sanningen ska göra det påhittade 
mer troligt, tänkte jag mig. Då vore det att förstöra alltihop att 
efteråt komma och redovisa var skarvarna går. Peka och säga: det 
här är sant, det där är lite ändrat och det där är lögn helt och 
hållet.54 
 

 
                                                 
51 Engström, s. 11. 
52 Birgitta Fransson, ”Peter Pohl. Det händer värre saker i verkligheten än i mina böcker”, i 
Barnboksvärldar. Samtal med författare, (red. Fransson, Birgitta), Stockholm 2001, s. 247. 
53 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
54 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
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Han kallar honom Micke 
Pohls andra roman, Regnbågen har bara åtta färger (1986), utkom året efter 
debuten och handlar om den femårige Heinrich Hegg vars pappa har omkom-
mit i kriget. Tillsammans med sin svenska mamma kommer Heinrich till Sveri-
ge och Hammarby men hans tillvaro bland de svenska barnen blir allt annat än 
lätt.55 Med tanke på Peter Pohls bakgrund som flyktingbarn aktualiserades ånyo 
frågan om självbiografiskt berättande, men Pohl avvisade återigen den läsarten 
i en intervju från 1988: ”– Det är helt fel att läsa mina böcker som självbiogra-
fiska” sade han då. ”Porträttet av Henriks mamma har till exempel inget att 
göra med min mamma. Jag vet inte om det vore möjligt att skriva sant om sitt 
eget liv.”56 Idag har han modifierat sitt yttrande något och tillstår att han hade 
svårt med det ointresse han upplevde att romanen möttes av när den kom ut. 
”Jag berättar där om åren närmast efter att jag kom till Sverige. Texten ligger ju 
rätt nära mig själv, så jag blev ganska illa berörd av den likgiltighet boken mot-
togs med”, medger han.57  
 
Efter Regnbågen har bara åtta färger kom – om än inte i en obruten följd – 
ytterligare fyra romaner: Vi kallar honom Anna (1987), Medan regnbågen 
bleknar (1989), Vilja växa (1994) och Klara papper är ett måste (1998). I 
dessa får läsaren följa Heinrich, nu under namnet Mikael Stenberg, fram till 
mitten av 1960-talet och romanerna tematiserar Mikaels mognadsprocess och 
vuxenblivande.58 Wiveca Friman har i sin avhandling om romansviten om 
Micke diskuterat ”hur olika händelser kan forma en människas liv, hennes yttre 
och inre växt från födelsen fram till vuxenålder” och applicerat detta på Pohls 
beskrivning av hur Mikael (alias Heinrich och sedermera Henrik), på grund av 
många dramatiska händelser i sitt liv, utvecklas till den vuxna karaktär han 
slutligen blir.59 Fortfarande är det så att protagonisten i romanerna har påtagliga 
likheter med Peter Pohl, exempelvis i det att de båda fungerar som ungdoms-
ledare på kollo, båda är duktiga löpare, båda studerar vid Södra Latin och båda 
kommer att arbeta vid FOA. Pohl har med åren också blivit mer benägen att 

                                                 
55 Peter Pohl, Regnbågen har bara åtta färger, Stockholm 1986. 
56 Larsson, s. 32. 
57 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
58 Peter Pohl, Vi kallar honom Anna, Stockholm 1987, Medan regnbågen bleknar, Stockholm 1989, 
Vilja växa, Stockholm 1994 och Pohl 1998b. 
59 Friman, 2003, s. 201. 
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medge att så är fallet: ”Att Micke i stor utsträckning men inte helt, är jag, kan 
(eller vill) jag inte förneka” säger han, men slår samtidigt fast att det finns 
många personer i hans berättelser som han mycket medvetet velat skydda mot 
identifiering, vilket i praktiken innebär att det långt ifrån alltid är en hundrapro-
centig överensstämmelse mellan fiktion och verklighet.60 Ett undantag utgör 
emellertid Råttan, Södra Latins rektor i romanerna men alltså också i verklig-
heten, om vilken Peter Pohl säger sålunda: 
 

Några enstaka människor ristade under min uppväxt in i mig att 
ondskan kan styra människors handlande. En av dem var Råttan. 
Det är nog bra att inte alla behöver lära sig den läxan redan i sin 
mest känsliga ungdomstid. Däremot är det illa om fullvuxet folk 
vänder ryggen åt mörkret och gör budbäraren ansvarig för de obe-
hagliga rapporterna.61  
 

Här avvisar alltså Pohl den kritik som riktats mot den i romanerna genomgå-
ende mycket negativa skildringen av Råttan, och gör det med motiveringen att 
det är verkligheten han faktiskt skildrar; att denna verklighet är självupplevd är 
i sammanhanget inte en alltför orimlig slutsats, men återigen aktualiseras givet-
vis frågan om var gränsen mellan verklighet och fiktion går och vems verklig-
het det i så fall är som skildras; sannolikt ser åtminstone Råttans bild av det 
hela annorlunda ut.  
 
I anslutning till romansviten om Micke finns en samling sagor vilka ursprung-
ligen berättades för Heinrich av hans morfar. De lyftes ut ur Regnbågen har 
bara åtta färger och publicerades med titeln De stora penslarnas lek (1989), 
men de får ändå sägas höra intimt samman med berättelsen om Hein-
rich/Micke.62 Några av sagogestalterna återkommer även i den korta berättelsen 
Glittras uppdrag (1992), en berättelse om änglagestalten Glittra vars uppdrag 
är att skydda den sexårige Martin från livets allehanda farligheter och därmed 
hindra honom från att knacka på porten till Evigheten i förtid.63 Ursprungligen 
var den berättelsen en film med titeln Änglar, behövs dom? men blev bok tack 
vare ett brev till Pohl från författaren Birgitta Nino-Larsson, ett brev som resul-

                                                 
60 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansquest.html#Leena, 3 januari 2008. 
61 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Trilogi.html, 3 januari 2008. 
62 Peter Pohl, De stora penslarnas lek, Stockholm 1989. 
63 Peter Pohl, Glittras uppdrag, Stockholm 1992. 
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terade i ett möte dem emellan vid vilket Nino-Larsson erbjöd sig att illustrera 
en eventuell bok om Glittra.64  
 
Två romaner om Anette 
Fler än litteraturkritiker och recensenter hade emellertid läst Peter Pohls första 
böcker, något han insåg när breven från människor som läst och blivit berörda 
av hans berättelser stadigt blev fler. Detta, säger Pohl, var en sida av författar-
skapet som han inte hade förutsett, och han blev egentligen inte fullt ut medve-
ten om den innan den, som han upplevde det, redan vuxit honom över huvudet. 
”Människor tog kontakt med mig”, berättar Pohl,  
 

talade inifrån hjärta och själ, visade mig sina liv, delgav mig sina 
smärtsamma minnen. Varför? Jo, det var ju jag som hade skrivit 
den och den boken, alltså måste jag förstå dem, alltså måste jag ha 
något klokt att säga dem.65  
 

Det var alltså på grund av detta – att någon hade läst hans första böcker och gri-
pits av den kritiska skildring av svenskt skolväsende på fyrtio- och femtiotalet 
som han där ger – som det Pohl betecknar som dagens verklighet hann ikapp 
honom, och den kontakten med dagens skolungdom resulterade i den första 
romanen om Anette – Alltid den där Anette! (1988) – som berättar om en flicka 
i en svensk grundskola i slutet på åttiotalet vilken befolkas av en samling 
monumentalt inkompetenta befattningshavare vilka sätter den egna prestigen i 
första rummet på bekostnad av barnens väl.66 Liksom i fallet med Råttan, säger 
sig Pohl skildra den verklighet han hade kunnat iaktta: 
 

 Den svenska grundskolan såg jag, ett skolsystem som noga har 
utformats så att det vid behov kan användas som mordredskap. Jag 
såg inkompetenta lärare slå vakt om okunnigheten, jag såg frök-
narna som bevakade flickorna. Jag såg rökarna stiga ur läroböc-
kerna, jag såg dimridåerna där skolfolk pratade om läroplan. […] 
Skolan skulle ta hand om barnens utveckling. Jag såg de för-
krympta människor som ombesörjde den saken. Och jag såg bar-
nen, offren. Framför allt såg jag flickorna offras. 
[…] Därför skrev jag en berättelse om livet på en skola idag, där 
tonen ges av en i flera avseenden olämplig rektor, en sådan som 
dominerar och förgiftar hela skolan. De barn som kommer på kant 

                                                 
64 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Glittra.html, 3 januari 2008. 
65 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
66 Peter Pohl, Alltid den där Anette!, Stockholm 1988. 
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med det sjuka system som en sådan skolledare slår vakt om, de 
klarar sig inte.  
      Men jag var alldeles för förtvivlad, så historien blev nog inte 
helt objektivt berättad.67 
 

Resultatet av detta blev att Pohl blev tvungen att byta förlag från AWE Gebers 
till ALFABETA och han var under en lång period inte längre välkommen att 
göra författarbesök i skolorna. Skolskildringen om Anette följdes några år se-
nare av Kan ingen hjälpa Anette? (1990) vilken inte väckte tillnärmelsevis den 
debatt och uppståndelse som första boken gjort.68 Däremot har den hos läsarna 
väckt frågan om det inte kommer att bli ytterligare någon roman med Anette i 
huvudrollen. Pohl håller inte det för troligt. Karaktären Anette har en förebild i 
verkligheten, och henne har det inte gått så bra för säger han och tillägger: 
 

jag hejdas i min framfart av att förlagen envisas med att ge ut mina 
böcker som ungdomsböcker och att bokbranschen kallar mig barn-
boksförfattare. I den rollen kan jag inte skriva vad jag vill. Faktum 
är att jag skulle vilja skriva om Anette, men inte instängd i ung-
domsbokens fängelse.69  
 

 
Nu har han ett snärj  
Utgivningen av Alltid den där Anette! förde för Pohls del med sig nya kon-
takter vilka i sin tur resulterade i ytterligare två romaner. ”Lust att skriva” var 
en serie program producerade av Utbildningsradion där mellanstadieelever fick 
skriva vidare på en berättelse påbörjad av Peter Pohl. Han beskriver samarbetet 
mellan sig själv och eleverna så här: 
 

Det innebar att jag skrev början på en berättelse. Denna lästes upp i 
radion, med adress till mellanstadieelever. Dessa fick sedan skriva 
fortsättningen. Bortåt 4000 svar skickades in till radion, ungefär 
2000 lämnades till mig, och sedan fick jag plocka ihop dem till en 
fortsättning. Så lästes detta upp, varpå skolungdomarna vässade 
pennorna och skrev det avslutande avsnittet. Det blev bara lite 
drygt ett tusental nu, för jag hade inte gjort det lätt för mina medar-
betare, men det räckte för att jag skulle kunna mixa ihop dem till 
ett skapligt slut.70 
 

                                                 
67 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/VarfAnette.html, 3 januari 2008. 
68 Peter Pohl, Kan ingen hjälpa Anette?, Stockholm 1990. 
69 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansquest.html#Anette, 3 januari 2008. 
70 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Malin.html, 3 januari 2008. 
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Romanen kom ut på Rabén & Sjögrens förlag under titeln Malins kung Gurra 
(1991) och riktar sig enligt Pohl entydigt till unga läsare.71 
 
Även tillkomsten av Man har ett snärj (1991) – i alla sammanhang betraktad 
som en vuxenbok – hade sin upprinnelse i publiceringen av en tidigare ro-
man.72 Pohl blev kontaktad av en kvinna som, efter att ha läst Alltid den där 
Anette! konstaterat att hon kände sig som Anettes pappa, någon ”som maktlöst 
fäktar mot skolsystemets väderkvarnar” och hennes berättelse resulterade alltså 
i en historia berättad ur en trebarnsmammas perspektiv.73 Från Man har ett 
snärj löper trådar till Tusen kulor (2002), en bok utgiven som ungdomsro-
man.74 Den observante läsaren känner igen flera av karaktärerna från Man har 
ett snärj trots att det förflutit omkring tolv år mellan de båda berättelserna, och 
noterar sannolikt att Magnus – den äldste av syskonen i Man har ett snärj – har 
fått byta namn till Markus i Tusen kulor, en reminiscens av att texten omarbeta-
des till ett filmmanuskript som dock aldrig realiserades.75 Tusen kulor handlar 
om Åsa, duktig gymnasist på NV-programmet vars duktighet aldrig riktigt upp-
märksammas i den av killar dominerade klassen. Att Åsa skall ägna sig åt na-
turvetenskap har varit klart länge, därom har hennes intresse för det kulspel hon 
innehaft sedan hon var liten vittnat. Kulspelet, som egentligen är ett slags ut-
rustning för experimentell statistisk analys, har i mångt och mycket påverkat 
Åsas världsbild och hon funderar ofta över om samma villkor gäller i verkliga 
livet som de som gäller i spelet. 
 
Berättelser om sorg 
Den första boken om Anette hade emellertid också nått en fjortonårig flicka, 
Kinna Gieth, vilken även hon kontaktade Peter Pohl för att berätta sin historia 
och för att få hans hjälp att berätta den vidare. Pohl beskriver processen så här: 
 

Det var efter läsningen av Alltid den där Anette! som en fjortonårig 
flicka från andra sidan Sverige skrev till mig och berättade ... ännu 
ett öde som jag drogs in i, den här gången mycket djupt. Hon 
berättade och berättade, jag skrev och skrev mig allt längre in i den 

                                                 
71 Pohl, 1991a. 
72 Peter Pohl, Man har ett snärj, Stockholm 1991. 
73 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
74 Peter Pohl, Tusen kulor, Stockholm 2002. 
75 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 17 december 2003.  
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sorgesamma berättelsen om hur hennes tvillingsyster dog, den 
smärtande berättelsen om hur hon själv måste fortsätta leva, den 
långsamt ljusnande berättelsen om hennes vandring tillbaka till 
värmen.76 
 

Det var ingen självklarhet för Peter Pohl att ta sig an uppgiften, men eftersom 
han uppfattade Kinna Gieths brev som ett nödrop, ansåg han sig vara tvungen 
att göra åtminstone något. 
 

Kanske skulle det aldrig bli en bok, men att arbeta med texten 
skulle nog ändå hjälpa Kinna i sorgens arbete, tänkte jag. Så jag 
skrev svar och förklarade att det att skriva "tillsammans" måste för 
hennes del betyda en hel del arbete som hon kanske inte alltid 
skulle tycka om, men jag ville inte fantisera ihop en historia på 
egen hand. Jag skrev lite om de obehag hon kunde råka ut för ge-
nom att bli känd på det här viset, och jag förklarade en del andra 
saker, och sa precis som det var, att jag just då kände en stor tvek-
samhet, och att jag måste lära känna henne bättre ... ja, allt möjligt 
som måste sägas i början77  
 

berättar Pohl och fortsätter: 
 

Till sommaren 1991 var jag mogen att sätta igång, och sedan följde 
en tid av intensivt arbete med en text som ideligen överväldigade 
mig. Kinnas berättelse vävde sig samman med mina egna liknande 
erfarenheter, vilket stundtals gjorde det oerhört smärtsamt att skri-
va den här berättelsen.     
  Vi var överens om att jag inte skulle beskriva Kinnas verk-
lighet i detalj, det var nödvändigt att ändra lite, bland annat av hän-
syn till familj och vänner. Även om berättelsen inte var exakt Kin-
nas biografi, så skulle den ändå "stämma" i någon invärtes inne-
börd, så Kinna fick läsa vartefter jag skrev, läsa och ha åsikter om 
texten och protestera när det var "fel". För visst kunde det bli fel 
någon gång.       
 Problemet i arbetet låg för min del i att förvandla Kinnas nakna 
berättelse och förtvivlan till litteratur. Det är kanske självklart att 
en tretton-, fjortonårings dagbok och funderingar inte fungerar då 
de ska läsas av "vem som helst". Jag var tvungen att lägga till och 
dra ifrån för att få ihop det, men förvandlingen till litteratur fick 
inte innebära en förfalskning.78  
 

Jag saknar dig, jag saknar dig! (1992) var färdig i december 1991 och antogs 
omedelbart av Rabén & Sjögren. Den kom ut året därpå och belönades med det 

                                                 
76 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
77 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Saknar.html, 3 januari 2008. 
78 Ibid. 
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första Augustpriset i ungdomsboksklassen samma år och med Deutscher 
Jugendliteratur Preis 1995.79 Pohl menar att Jag saknar dig, jag saknar dig! för 
hans del blev det mest kännbara resultatet av att ha skrivit Alltid den där 
Anette! och att det, romanens sorgsna innehåll till trots, var en för honom lust-
fylld upplevelse att skriva den – inte minst därför att den ställde oerhörda krav 
på hans formuleringskonst.  
  
Ytterligare ett stycke verklighet med sorgsna förtecken är romanen Jag är kvar 
hos er (2000), berättelsen om femtonåriga Anna som sedan flera år lider av 
barnreumatism. Plötsligt blir Anna sämre; hon blir trött och får ofta värk i käke 
och huvud. Så småningom drabbas hon också av synrubbningar. Trots dessa 
nya symptom dröjer det innan läkarna konstaterar att hon drabbats av en hjärn-
tumör som visar sig vara malign. Behandlingen fördröjer förloppet något men 
Annas liv står inte att rädda.80 
 
Berättelsen kom till genom att Peter Pohl mottog ett brev – det var en mamma 
 

som frågade mig om jag ville gå in i ett samarbete av ungefär sam-
ma slag som Jag saknar dig, jag saknar dig! […] Ville jag berätta 
om hur det är att vara anhörig eller vän till en som är döende, hur 
det är att se henne dö, hur det är att gå till hennes grav efteråt, hur 
det är att ta emot omgivningens förändrade beteende?81  
 

Pohl åtog sig uppgiften och påbörjade arbetet med att lära känna såväl Anna 
som hennes familj men också Hanna, Annas bästa kompis. Han lyssnade på 
deras berättelser, han fick läsa Annas dagböcker och han tog del av sjukjour-
nalerna och blev så småningom på det klara med hur romanen skulle skrivas: 
”en växelsång mellan mamman, systern, vännen och Anna själv, och med sjuk-
journalernas allt strävare röst insprängd”. Precis som Kinna Gieth hade 
’kontrolläst’ Pohls text under arbetet med Jag saknar dig, jag saknar dig! fick 
nu Annas mamma, hennes syster och väninnan Hanna vara med i Peter Pohls 
skrivprocess, och han menar att resultatet av det framför allt blev en ljusare 
historia än det annars skulle ha blivit.82 Under arbetet med romanen blev Pohl 

                                                 
79 Peter Pohl och Kinna Gieth, Jag saknar dig, jag saknar dig!, Stockholm 1992. 
80 Peter Pohl, Jag är kvar hos er, Stockholm 2000. 
81 http://www.nada.kth.se/~Pohl/KvarHos.html, 3 januari 2008. 
82 Ibid. 
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kontaktad av Kræftens Bekæmpelse (den danska motsvarigheten till Cancer-
fonden i Sverige) vilken var i färd med att sammanställa en antologi på temat 
barn och sorg. Pohl arbetade om det textmaterial han hade till en novell, ”Jag är 
kvar hos er”, som publicerades i antologin Solsort og snefnug (1999).83 Det 
finns dock skillnader mellan novellen och romanen som, enligt Pohl, främst 
beror på att han missförstått en del saker som inte hann ändras innan novellen 
skulle publiceras, ändringar som dock genomförts i romanen som kom ut 2000, 
även den med titeln Jag är kvar hos er.84 
 
Men Jag saknar dig, jag saknar dig! fick även andra konsekvenser för Peter 
Pohls fortsatta skrivande. ”Efter Jag saknar dig, jag saknar dig! skriver jag på 
annat sätt än före” förklarar han. ”Nu är det allvar. Jag var ingen skämtare förut 
heller, men nu är det allvar. Jag ångrar ingen bok som jag har skrivit, men idag 
skulle jag skriva dem på ett annat sätt, det vet jag. Nu är det allvar.”85  
 
En röd sten till Carina och Havet inom oss 
Pohl pekar alltså själv ut Jag saknar dig, jag saknar dig! som en vändpunkt i 
författarskapet. I ett brev till avhandlingsförfattaren från 1996 berättar han om 
det förstummade tillstånd han hamnat i efter att ha skrivit denna roman.86 Han 
menar att förlösningen ur det tillståndet blev En röd sten till Carina (1993).87 
På sin webbplats har Pohl karakteriserat den som Lyrikprosaromanoveller, och 
den betecknas i många sammanhang som ett formexperiment på grund av dess 
fragmentariska form och dess blandning av prosa, lyrik och dramatik.88 Peter 
Pohl själv vänder sig dock emot den beskrivningen, och menar att den teknik 
han använder sig av prövats sedan lång tid tillbaka, åtminstone inom vuxen-
litteraturen, och därför knappast längre är att betrakta som experimentell. På sin 
webbplats understryker han att detta absolut inte är en barnbok (även om den 
ofta placerats bland barnböckerna i bokhandeln), och han framhåller också att 
man inte skall läsa boken för att förstå den; i stället skall man läsa den med 
hjälp av sina känselspröt, och kanske den i den ordning man själv finner bäst 
                                                 
83 Peter Pohl, ”Jag är kvar hos er”, i Solsort och snefnug, (red. Kirsten Borberg m. fl.), Köpenhamn 
1999, s. 94-105. 
84 http://www.nada.kth.se/~Pohl/KvarHos.html, 3 januari 2008. 
85 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
86 Brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 7 mars 1996. 
87 Peter Pohl, En röd sten till Carina, Stockholm 1993. 
88 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Carina.html, 3 januari 2008. 
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och inte nödvändigtvis från första till sista sidan.89 ”– Det kan se ut som en 
resa,” säger han, ”fast det är det inte. Det kan också se ut som en byggnad, men 
det är det inte heller” säger han vidare och fortsätter: ”Det finns ingen handling, 
inte ens någon röd tråd.” Han beskriver i stället boken som en labyrint som har 
en ingång i början och en utgång i slutet, och han tar inte för givet att den 
kommer att bli förstådd av läsaren.90 
 
Havet inom oss (1988) är berättelsen om Ulrika, en medelålders kvinna som en 
dag plötsligt konfronteras med minnen ur det förflutna. Handlingen förlöper i 
tre tidsplan där nuplanet, i vilket Ulrika vandrar omkring i sitt kök och minns, 
utspelar sig mellan klockan 16.03 och 16.16.30. De två andra tidsplanen utgörs 
av Ulrikas minnen, dels från den tidiga barndomen, dels från ungdomen. Hen-
nes återblick på sitt liv ger henne – kanske – kraft till en ödesmättad handling.91 
 
Romanen har, säger Pohl på sin webbplats, i stort sett samma handling som 
hans kortfilm Resan till havet från 1986.92 
 
Peter Pohls poesi 
Peter Pohl har även gett ut två diktsamlingar: Vill dig (1994) och Minns det 
(1996).93 Den förstnämnda handlar till stora delar om barn och, säger Pohl, 
”vänder sig nog, strängt taget, till vuxna läsare, främst sådana som har behållit 
en viss kontakt med barnet inom sig.”94 Den andra är, som titeln också antyder, 
tillbakablickar och minnen, men handlar också den inte sällan om barn och 
ungdomar. De två avsnitten ”Fjorton kollokillar” och ”Ledar-PM” har berör-
ingspunkter med den sommarhemsverksamhet som finns beskriven i romanerna 
om Micke, men samtliga dikter går givetvis att läsa utan kännedom om Pohls 
övriga författarskap.95 
 
 

                                                 
89 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigCar, 3 januari 2008. 
90 Magnus Haglund, ”’Mångtid’ och labyrinter i stället för hjältar och kronologi”, i GT Kvällsposten 
iDag 21 augusti 1993. 
91 Peter Pohl, Havet inom oss, Stockholm 1988. 
92 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Havet.html. 3 januari 2008. 
93 Peter Pohl, Vill dig, Stockholm 1994 och Minns det, Stockholm 1996. 
94 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Lyrik.html, 3 januari 2008. 
95 Peter Pohl, Minns det, s. 29-44 (”Fjorton kollokillar) och s. 47-59 (”Ledar-PM”). 
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Jorden den sköna 
På beställning från förlaget Almqvist & Wiksell skrev Pohl Intet bortom det 
yttersta (1998),96 en roman avsedd för skolbruk. Den är, som Peter Pohl själv 
formulerar det, ”därför ytterst lite sedd i bokhandlarna.”97 I romanen berättar 
pojkbarnet Tim från en tillvaro bortom – eller kanske parallell till – vår egen. 
När texten skulle översättas till tyska presenterade översättaren Birgitta Kicher-
er den för det tyska förlaget som en apokalyps och Pohl instämmer: ”En skild-
ring från undergångens tid är Intet bortom det yttersta onekligen” säger han på 
sin webbplats.98 Som läsare kan man också konstatera att den tillvaro som Tim 
beskriver av allt att döma är konsekvensen av tidigare missbruk av Jorden och 
dess resurser vilket resulterat i en katastrof, men det förefaller också som om 
den existens Tim befinner sig i nu även den står inför sin undergång. 
 
Något senare samma år kommer Tillsammans kan vi förändra världen (1998) 
ut, en så kallad frivilligbilderbok där Pohl har skrivit texten men där det finns 
rutor som läsaren kan använda för att rita i.99 ”Undergångsräddningsförsöks-
bok" benämner Peter Pohl den själv, och han berättar vidare på sin webbplats: 

Den här boken skrev jag därför att jag var ledsen och arg[.] 
      Ledsen, därför att jag gång på gång såg unga människor med 
lågan släckt, och hörde dem säga att det är ingen idé att bry sig, det 
är ingen mening med någonting, eftersom ingenting man gör kan 
hindra undergången.  
      Arg, därför att det gång på gång bröt ut så kallade affärer: 
svindlande bedrägerier, där det visade sig att alla ansvariga, som 
borde tvingas att ställa till rätta efter sig, hade säkrat sitt rövarguld 
och smitit utom räckhåll. Ännu argare av att ana ett världsomspän-
nande skyddsnät för oansvariga ansvariga.  
      Ledsen och arg försöker jag visa att allt ont börjar någonstans. 
Vi föds ju alla och vi växer upp till en framtid där det är vi som ger 
upp hoppet eller smiter ifrån ansvaret. Vem är det alltså som måste 
ändra på den framtiden innan den är ikapp oss? 100  

I princip kan man säga att Pohl i boken ger en beskrivning av hur samhället 
idag fungerar. Han pratar om hur vanliga människor helt är i händerna på be-
slutsfattare på skilda nivåer, experter av olika slag samt lärare på olika håll 
                                                 
96 Peter Pohl, Intet bortom det yttersta, Stockholm 1998. 
97 http://www.nada.kth.se/~Pohl/IntetB.html, 3 januari 2008. 
98 Ibid. 
99 Peter Pohl, Tillsammans kan vi förändra världen, Stockholm 1998. 
100 http://www.nada.kth.se/~Pohl/TillsKan.html, 3 januari 2008. 
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inom det svenska utbildningsväsendet. Att ta sig fram till en beslutsfattande 
position i samhället går i princip till så, att alla blivande potentater fuskar sig 
igenom sin utbildning varefter de träffas på fester och en gemenskap uppstår 
som väger tyngre än resultat på prov och tentamina. De som försöker påtala 
brister i systemet och hos enskilda personer förpassas till en plats (ett tyst rum) 
där de inte kan göra sina röster hörda. Vi och våra likar är offer för dem som på 
orättfärdigt vis tagit sig igenom utbildningar och skaffat sig positioner där de 
hållit varandra om ryggen och mörkat obehagliga sanningar. Undergången är 
dock inte oundviklig, menar Pohl, utan han anser, som titeln också anger, att vi 
med gemensamma ansträngningar kan komma tillrätta med problemen. 
 
Ung och utsatt – fyra romaner om Sverige av idag 
Romanen När alla ljuger (1995) är, liksom många andra böcker av Peter Pohl, 
en berättelse om död, sorg och smärta, men också en samtidsberättelse om så 
kallade finanshajar och om ekobrott.101 Själv säger Peter Pohl så här beträffan-
de sin roman:  
 

Var och en som minns sommaren och hösten 1994, helhet såväl 
som detaljer, kan lätt se varifrån jag har hämtat huvudparten av den 
här historien. Ekonomisk brottslighet på hög nivå, ruinerade privat-
personer och kommuner, ond bråd död -- i boken sett genom 15-
åriga Lottas ögon, i verkligheten upplevt av i princip vem som 
helst.102  
 

Att läsaren, precis som när det gäller Janne, min vän, står med många frågor 
obesvarade när romanen kommer till sitt slut, hävdar Pohl också har med verk-
ligheten att göra. Det rör sig om en berättelse ur verkligheten och därför 
berättad på verklighetens villkor, och då, menar Pohl, finns det ingen allvetare 
som träder in och tillhandahåller saknade eller tillrättalägger felvända pussel-
bitar.103 Han menar också att detta sällan är något problem för ungdomar:   
 

Däremot tror jag att det är de vuxna, just dessa som envist värjer 
sig mot mörkret i mina böcker, som behöver läsa och lyftas ut ur 
sin övertygelse om Det Lyckliga Slutets ensamrätt. Jag får i min 
postbox ideligen bekräftat att samma öde, som handskas så illa 

                                                 
101 Peter Pohl, När alla ljuger, Stockholm 1995. 
102 http://www.nada.kth.se/~Pohl/AllaLjuger.html, 3 januari 2008. 
103 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/ToAReader.html, 3 januari 2008. 
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med människorna i mina böcker, är verklighet för många, många 
andra. Alldeles för många.104  
 

Så därför berättar Peter Pohl om ytterligare två drabbade unga människor i Men 
jag glömmer dig inte (1997).105 Romanen beskriver två tolvåringar vilka båda 
förlorat hoppet om ett normalt liv. Den ene, Jörgen, lever med sin ensam-
stående, svårt alkoholiserade mamma, vilken enbart ser honom som en börda, 
och den andra – Sally – är tillsammans med sin tvillingbror på flykt undan pap-
pan, vilken har misshandlat sonen Mattias så han fått en hjärnskada och numera 
betraktas som utvecklingsstörd, förgripit sig på Sally och mördat deras mor. 
Jörgen och Sally möts, speglar sig i varandra och skiljs. För Jörgens del ljusnar 
det något – han får flytta till en ny familj – men för Sallys del verkar ingenting 
bli bättre: hon och Mattias flyttas till ett nytt gömställe undan pappan eftersom 
han av myndigheterna tilldömts vårdnaden om barnen.106 I Man kan inte säga 
allt (1999) sexmördas tolvåriga Sussy i en lekpark, där hon brukar vistas efter 
skolan tillsammans med sina jämnåriga kompisar. Eftersom mamman är 
ensamstående och jobbar eftermiddag och natt på en restaurang, lämnas Sussy 
och hennes äldre bror Fredrik i hög grad att sköta sig själva. Polisutredningen 
visar att Sussy och hennes kamrater utnyttjats såväl för barnpornografiska 
bilder som för ren prostitution. Eftersom Fredrik inte är nöjd med den – i hans 
ögon alltför enkla – förklaring som polisen tillhandahåller, påbörjar han efter-
forskningar på egen hand. Dessa för honom till en sammanslutning på nätet, 
kallad Nolltolerans, ett sällskap med rasistiska förtecken, och mycket tyder på 
att Nolltolerans verkställer en avrättning på två invandrarpojkar som förhörts i 
samband med Sussys död.107 
 
Innehållet i Sekten. En sann historia (2005), beskrivs av författaren själv så här: 
 

Ett litet gräl mellan två bröder om just ingenting, en flaska faller i 
golvet och krossas, ett splitter fastnar i ögat på den ena av tvilling-
systrarna ... en alldaglig olyckshändelse kan man säga. Föräldrarna 
söker hjälp för det skadade ögat. Läkarna misslyckas. Man riktar 
sitt hopp till ett medium på Bergtuna Hälsocenter, Guds Moder 
som med healing och naturmedel har botat hundratals svårt sjuka 
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106 Ibid. 
107 Peter Pohl, Man kan inte säga allt, Stockholm 1999. 
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människor. Hon lovar att ta sig an den lilla flickan, ja, att ta sig an 
hela familjen, som är bunden av onda krafter.  
 Åtta år senare är familjen splittrad i två fientliga hälfter och 
ytterligare långa år av rättegångar återstår. Boken berättar hur det 
kunde gå dithän.108 
 

Även i det här fallet rör det sig om en berättelse som någon kommit till Peter 
Pohl med ”först genom ett telefonsamtal, sedan i tidningsartiklar och radiopro-
gram och slutligen i samtal med några inblandade” och som han åtagit sig att 
återge i romanform.109 Pohl förklarar sitt engagemang så här:  
 

De här människorna, de har något som de gärna vill ha sagt men de 
kan inte säga det själva av olika anledningar. […] Jag formulerar 
det de säger, formulerar om det så att det de känner skall komma 
fram […] vilket betyder att jag måste forma om deras ord och 
plocka fram saker de kanske inte har sagt men som har känts, på 
något sätt, så att det de menar blir tydligt.110 

 
Peter Pohl kommer alltså att fungera som dessa människors språkrör – som den 
som ger röst åt deras berättelse. Till röstgivandet återkommer jag under rubri-
ken ”Att ge röst åt de förstummade” i denna avhandling. 
 
Nu heter jag Nirak (2007)111 är även den en berättelse om en ung människa och 
hennes tillvaro bland vuxna med vuxnas problem: Karins föräldrar är skilda. 
Relationen med pappan har varit ansträngd och det är inte med någon större en-
tusiasm Karin tar emot nyheten att pappan skall flytta ihop med en ny partner 
som även för med sig en son in i familjen. Mamman har inlett ett förhållande 
med en ny man som visar ett påfallande stort intresse för Karin.  
 
Wiveca Friman skriver i sin anmälan av romanen så här: 
 

Frågan kretsar kring den vuxne mannens ansvar gentemot den unga 
flickan och var gränsen går mellan samförstånd, övergrepp eller 
våldtäkt. Roland lockar Karin med sin vältränade kropp. Likt var-
gen i Rödluvan har han snart duperat henne och de inleder ett 
förhållande där erotiken mera beskrivs som en kemisk reaktion än 
en kärleksakt. Parallellt antyds att Roland som är gympalärare på 
skolan har ett närgånget intresse för mellanstadiepojkarna, Kent in-
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109 Ibid. 
110 Intervju med Peter Pohl av avhandlingsförfattaren 24 maj 2004. 
111 Peter Pohl, Nu heter jag Nirak, Stockholm 2007. 



 41

begripen, och att kompisen Nina utnyttjas, mot betalning, av en 
sadistisk pojkvän. […] Nirak öppnar till slut mammans ögon och 
när allt kommit fram i ljuset får hon sitt straff genom att hon 
fråntas vårdnaden om sin dotter.112 

 
Långt ifrån alla kritiker hade dock Frimans syn på romanens innehåll. Ulla 
Lundqvists recension i DN beskrev romanen som en gubbsjuk fantasi fylld av 
knullscener, en kommentar som kom att utgöra startskottet för en debatt som 
fördes såväl på tidningarnas kultursidor som i bloggar på nätet.113 Diskussionen 
har framförallt handlat om romanens lämplighet för unga läsare i och med att 
skildringarna av samlagen mellan Karin och Roland, mammans pojkvän, är 
mycket explicita, men frågan om Pohls syfte med romanen har också ställts. 
”Vad vill han då med sin bok? Önskar han som så ofta förr lägga fram till 
beskådande en ond värld, där barn plågas av både vuxna och jämnåriga?” 
undrar Ying Toijer-Nilsson samtidigt som hon noterar att barnet – Karin – i 
denna roman själv vägrar att se sig som ett offer och att den på så vis i någon 
mån avviker från hans tidigare produktion.114 Peter Pohl har, bland annat på 
2007 års bokmässa i Göteborg, kommenterat romanen och reaktionerna kring 
den. Nu heter jag Nirak är, har han sagt, i likhet med många andra av hans 
berättelser, en sann historia. Genom sina tidigare böcker har han kontaktats av 
många ungdomar, killar såväl som tjejer, som har velat berätta sin historia för 
honom och så var alltså fallet även denna gång. Jag har anledning att i avhand-
lingen återkomma till Nu heter jag Nirak såväl när det gäller röstgivande som 
under rubriken ”Att berätta sig till insikt”. 
 
Peter Pohl – idyllofob, realist eller terapeut? 
Som tidigare nämnts, så anses inte sällan Peter Pohl för att vara svartsynt i sina 
böcker. Samtidigt kan man konstatera att motviljan är kapital bland 1990-talets 
ungdomsboksförfattare mot lyckliga barn- och ungdomsskildringar. Ett exem-
pel är Per Nilssons Korpens sång, vilken handlar om hur en kringresande före-
dragshållare beskriver en framtid så mörk, att flera av de ungdomar som 
lyssnar på honom tar eller försöker ta sitt liv.115 Ett annat exempel är John 
Marsdens serie omfattande sju böcker, vilka berättar om en grupp australien-

                                                 
112 Wiveca Friman, ”Frågan om den vuxne mannens ansvar”, i Kristianstadsbladet 24 september 2007. 
113 Ulla Lundqvist, ”Peter Pohl: ’Nu heter jag Nirak’”, i DN 24 september 2007. 
114 Ying Toijer-Nilsson, ”Svårtolkad berättelse om en ond värld”,  i SvD 24 september 2007. 
115 Per Nilsson, Korpens sång, Stockholm 1994. 
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siska ungdomar som återvänder till civilisationen från en veckas camping bara 
för att upptäcka att husen är tomma, djuren döda, el och telefon ur funktion. 
Australien har invaderats och de har att inrätta sig i en undangömd dalgång 
kallad Helvetet för att undkomma invasionsstyrkorna.116 Exemplen är många 
fler; det väsentliga är dock att konstatera att Pohl alltså är långt ifrån ensam om 
att skildra tragiska skeenden. Sonja Svensson, fram till 2005 chef för Svenska 
barnboksinstitutet, myntar i sin essä ”Dödspolare, skuggmän och förlorade 
fäder. Idyllfobin i ungdomsboken” just uttrycket idyllfobi för denna förete-
else.117 Svensson ser i den moderna ungdomsromanen en dragning till våld, 
tragik och mörker och hon menar att ungdomsboken avsvär sig sin tidigare 
terapeutiska funktion där läsaren trots allt erbjöds ett slags katharsis genom att, 
i någon bemärkelse, försona sig med hjältens (tragiska) öde. 1990-talets ung-
domsroman, menar Svensson, förmedlar ett budskap som innebär att världen är 
ond, att föräldrar och andra vuxna är frånvarande, att ungdomstid och växande 
inte inrymmer någon glädje och att framtiden är ett svart hål. Peter Pohl bidrar 
enligt Sonja Svensson till detta genom ”exempellöst våldsamma effekter” och 
”upprepade och alltför detaljerade självterapier.”118 Själv vill han emellertid 
inte gå med på att så skulle vara fallet utan menar i stället att verkligheten ofta 
bjuder på öden som är värre än de han skildrar i sina texter Han ställer sig 
samtidigt frågan huruvida det är lämpligt att ge ungdomar en sådan bild av det 
välordnade Sverige de tror sig leva i.119 Hans svar blir inte olikt den tidigare 
citerade kommentaren kring Jag saknar dig, jag saknar dig!: ”Jag skriver som 
jag skriver för att det är allvar nu. Livet är inget skämt. Ska det finnas den 
minsta möjlighet att få bukt med en elak verklighet, så måste någon få lov att 
beskriva den.”120 Av allt att döma drivs alltså Peter Pohl i sitt författarskap av 
en önskan att, genom sitt skrivande, försöka åstadkomma förändring på om-
råden där sådan behövs – allvarliga problem behöver lyftas fram i ljuset och 
göras allmänt kända. Denna uppgift bör, säger han, tas på allvar av författaren, 
det vill säga Pohl själv, och resultatet – texten – bör också tas på allvar. Detta 
                                                 
116 John Marsden, Tomorrow When the War Began, London 1994, The Dead of the Night, London 
1995, The Third Day, the Frost, London 1996, Darkness, Be My Friend, London 1997, Burning for 
Revenge, London 1998, The Night Is for Hunting, London 1999 och The Other Side of Dawn, London 
2000.  
117 Sonja Svensson, ”Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder. Idyllfobin i ungdomsboken”, i 
Konsten att berätta för barn (red. Gunnar Berefeldt), Stockholm 1996, s. 263-278. 
118 Ibid., s. 274. 
119 Fransson, s. 13. 
120 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
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innebär likväl inte att han förnekar skrivandets (själv)terapeutiska funktion. 
Han konstaterar i det tidigare nämnda brevet till avhandlingsförfattaren att han 
numera vet att han liksom många andra ”skriver för att överleva, lika tvunget 
som man andas, skriver för att bli fri från de bojor som smiddes i en tidig, näst 
intill bortglömd barndom, bortglömd av medvetandet, nota bene.”121 Att skriva 
är för honom alltså också ett slags terapi; genom att berätta om det svåra och 
smärtsamma är det möjligt att nå fram till insikter som leder till förståelse, och 
därmed är det också möjligt att lägga det svåra bakom sig och gå vidare. Därför 
möter läsaren hos Peter Pohl gång på gång en protagonist som berättar eller 
skriver sig fram till ny kunskap och ökad självförståelse. På sin webbplats 
beskriver Peter Pohl hur han, under arbetet med Jag är kvar hos er, lyssnade 
till Annas mamma, hennes syster Maria och bästa väninnan Hanna när de 
berättade om Anna:  
 

De berättade om sina minnen, berättade om tiden när Anna var 
frisk, berättade om när det började märkas att hon var sjuk, berät-
tade om när hon uppenbart var döende och de berättade om tiden 
efteråt. De berättade om sin sorg och om stunder av ljus och glädje. 
Jag lyssnade och hade bandspelare till hjälp att minnas deras ord. 
Jag såg på dem när de berättade och sjönk ner i sina minnen. Och 
jag tänkte många gånger att egentligen är det detta jag ser i deras 
ansikten och ögon -- framför allt deras ögon -- som jag skulle vilja 
skriva om… […] det är svårt, det är svårt, men det får väl bli med 
hjälp av […] vad dessa olyckliga människor säger.122 
 

Det Pohl beskriver här, är hur berättandet leder människorna till kontakt med 
sina innersta känslor och hur de därmed vinner nya insikter. Annas närstående 
berättar sig igenom det svåra, det oerhörda och ofattbara som drabbat dem. Till 
sist förmår de också se och berätta om glädjeämnena och därmed – kanske – 
också se framåt. ”I ingen av de där böckerna är ju det som händer det viktiga – 
utan det är ju vad som försiggår inom människorna” säger också Peter Pohl när 
han försöker beskriva såväl arbetsprocessen som resultatet av densamma.123 
Symptomatiskt i sammanhanget är också att livet inte erbjuder några lösningar 
eller ens genvägar till lösningar på problemet; ingen fe har under resans gång 
svängt sitt trollspö för att åstadkomma mirakulösa förbättringar i Annas till-

                                                 
121 Brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 7 mars 1996. 
122 http://www.nada.kth.se/~Pohl/KvarHos.html, 3 januari 2008. 
123 Intervju med Peter Pohl av avhandlingsförf., 24 maj 2004. 
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stånd och ingen fe kommer heller att dyka upp framledes för att erbjuda tröst 
eller lindring i det svåra – det arbetet måste var och en göra själv ty sådant är 
livet. Resonemangen kring såväl viljan att förändra som berättandets funktion – 
där frågan om att fungera som språkrör för någon annans berättelse inkluderas 
– kommer jag att återkomma till senare i denna avhandling. 
 
Tidigare forskning 
Sedan Peter Pohls debut 1985 har, som tidigare nämnts, delar av hans 
författarskap behandlats i två akademiska avhandlingar. Bodil Kampp har i 
Barnet og den voksne i det børnelitterære rum (2002) studerat sju romaner för 
yngre läsare (samtliga skrivna 1985 och senare) ur såväl narratologiskt som di-
daktiskt perspektiv, varav en är Peter Pohls Janne, min vän.124 Kampp tittar 
bland annat på textens genretillhörighet, förhållandet mellan explicit och impli-
cit berättare samt på relationen mellan implicit berättare och implicit läsare. På 
litteratur som har vissa gemensamma berättartekniska drag – exempelvis en 
komplex narratologisk form med ett stort urval av litterära verkningsmedel – 
och ett innehåll som bland annat handlar om inre utveckling (och hon menar att 
samtliga analyserade sju romaner svarar mot denna beskrivning), väljer Bodil 
Kampp att sätta beteckningen ”komplex barnlitteratur”. Denna typ av litteratur 
tar hon sedan också upp till didaktisk diskussion i avhandlingen.  
 
Wiveca Friman studerar i sin avhandling Växandets gestaltning i Peter Pohls 
romansvit om Micke (2003) sex böcker av Peter Pohl: Regnbågen har bara åtta 
färger, De Stora Penslarnas Lek, Medan regnbågen bleknar, Vilja växa, Vi 
kallar honom Anna och Klara papper är ett måste.125 Friman visar där hur Pohl 
gestaltar växandet (såväl fysiskt som psykologiskt) hos romansvitens huvud-
karaktär Micke och hur växandet påverkar hans utveckling som berättare i ro-
manerna. I detta sammanhang har Friman även analyserat berättarperspektivet 
och berättarens tillförlitlighet genom romansviten. Berättarens utveckling och 
tillförlitlighet, menar Friman, beskriver Peter Pohl genom att använda sig av 

                                                 
124 Bodil Kampp, Barnet og den voksne i det børnelitterære rum. En undersøgelse på narratologisk 
grundlag af relationen mellem den implicitte fortæller og den implicitte læser i nyere, kompleks 
børnelitteratur efter 1985 med inddragelse af litteraturdidaktiske refleksioner, diss., Köpenhamn 2002. 
De övriga sex texter som Kampp studerar är Eventyren om fjeren og rosen (Josefine Ottesen), Den 
kløvede mand (Louis Jensen), Nøgen (Louis Jensen), Neondrengens profeti (Bent Haller), Kjærleik på 
pinne frå Ouagadougou (Rønnaug Kleiva) och Luftvandreren (Thormod Haugen). 
125 Friman, 2003. 
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olika narrativa strategier men också genom tematisering av vissa av de krafter 
som styr människan. Det handlar, menar hon, i första hand inte om ett sökande 
efter den egna identiteten utan om ”hur olika händelser kan forma en männi-
skas liv, hennes yttre och inre växt från födelsen fram till vuxenålder.”126 
Friman pekar också i sin avhandling på hur Pohl i romanerna om Micke uppe-
håller sig vid ondskan, vid skuld och död men också vid längtan som en stark 
mänsklig drivkraft. I sin analys har Friman också lagt stor vikt vid de många 
intertextuella inslag som texterna uppvisar. För det lilla barnet i romansviten 
spelar Astrid Lindgren och de klassiska sagorna en betydande roll medan mer 
filosofiskt inriktade författare varit av stor betydelse för tonåringen Micke. 
Frimans slutsats blir att ”författaren Peter Pohl har skapat en genomgående 
struktur genom att citera eller anspela på författare som kan förutsättas vara av 
intresse för många läsare och därmed ge liv åt en djupare mening i texten.”127 
Frimans avhandling är den första helt ägnad texter av Peter Pohl. 
 
Maria Nikolajeva gör under rubriken ”Janne, min vän – en väg utan återvändo” 
en läsning där hon utgår ifrån Northrop Fryes litteratursyn vilken, säger hon, 
innebär att all litteratur kan betraktas som mytiska berättelser vilka är kamou-
flerade till berättelser om vardagliga händelser i en realistisk värld. Nikolajeva 
definierar i artikeln realism som ”direkt återspegling av verkligheten” men när 
hon, med Frye som utgångspunkt, ser Pohls debutroman ”som en mytisk skild-
ring, en berättelse om en övergångsrit från barndomens idyll till vuxenlivets 
allvar” menar hon att frågan om graden av realism i romanen i det perspektivet 
blir irrelevant.128 I det fortsatta resonemanget anknyter Nikolajeva även till 
Astrid Lindgrens sagogestalter där hon bland annat berör Jannes intertextuella 
relation till Pippi Långstrump. Hon utvidgar sedan diskussionen genom att 
också hänvisa till Hoffmannn och det som brukar benämnas ”det främmande 
barnet”, men hon pekar dessutom på Jannes möjliga släktskap med figurer som 
Mary Poppins och Peter Pan.129 Hon går vidare, bland annat via begreppet 

                                                 
126 Ibid., s. 201. 
127 Ibid., s. 202. 
128 Maria Nikolajeva, “Janne, min vän – en väg utan återvändo”, i Forankring og fornying.  Nordiske 
ungdomsromaner fram mot år 2000, (red. Eli Flatekval m. fl.), Oslo 1999, s. 157 och 156. 
129 Begreppet det främmande barnet går tillbaka på E. T. A. Hoffmanns Das fremde Kind från 1817 
vilken berättar om ett hemlighetsfullt och främmande barn som härstammar från en okänd och överna-
turlig värld. Detta främmande barn visar sig för vanliga barn, men det klargörs aldrig i berättelsen om 
detta sker i (fiktionens) verklighet eller endast i barnets fantasi. 
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”alternativa världar” som förekommer i Pohls roman, och anknyter i det sam-
manhanget till den fantastiska berättelsens (fantasyberättelsens) karakteristiska 
drag. Hon argumenterar därvid för att flera av dessa även går att finna i Janne, 
min vän. Nikolajevas slutsats blir att Krille, när romanen kommer till sitt slut, 

 
kommit till insikt om tidens irreversibilitet, oåterkallelighet. Med 
andra ord har hans barndomstid, den mytiska, cykliska tiden, för-
vandlats till vuxenlivets lineära tid, en tid som har en början och ett 
slut, som går från födelsen genom den plågsamma uppväxten, åld-
randet och fram till döden. Den mystiska Janne har varit den kata-
lysator som satt igång denna mognadsprocess.130 

 
Maria Nikolajeva återkommer också regelbundet med exempel ur Janne, min 
vän i Barnbokens byggklossar (2004) när hon diskuterar barnbokens utform-
ning. Därmed ger hon i praktiken en genomgång av romanen med i första hand 
narratologiska förtecken.131 Nikolajeva tar exempelvis upp romanens olika die-
getiska nivåer, men även berättarsituationen analyseras. I kapitlet om tempora-
litet får Pohls roman en egen rubrik, och Maria Nikolajeva gör där en analys av 
tidsstrukturen i Janne, min vän. Sammanfattningsvis ger Nikolajevas genom-
gång av romanen vid handen att det rör sig om en komplex text som, i många 
avseenden, är nyskapande på barnlitteraturens område.  
 
Elisabeth Wulff ställer i sin analys av Janne, min vän frågan vad Jannegestalten 
fyller för funktion i romanen.  För att besvara den, väljer hon att placera in 
honom i Bachtins teori om det karnevaliska och den folkliga skrattkulturen. 
”Diskussionen av det karnevalska i Janne, min vän belyser” säger Wulff, 
”romanens existentiella djup” och hon går vidare med att peka på hur karne-
valen erbjuder ett alternativ till det vanliga, officiella, livet, där gränserna 
mellan högt och lågt är fasta och tydliga. Karnevalen representerar i stället en 
folkligt festlig kultur med raserade hierarkier där ”gränserna mellan högt och 
lågt, överklass och underklass överskreds genom att folket under en begränsad 
tid tilläts leva ett liv bortom förtrycket från överheten”, alltså tillvarons inoffi-
ciella sida.132 Wulff finner att Jannegestalten går att hänföra till såväl den 

                                                 
130 Nikolajeva, 1999, s. 168. 
131 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 2004. 
132 Elisabeth Wulff, ”Det tragiska skrattet. Det karnevalska i Peter Pohls Janne, min vän”, i Barnboken 
1999:1, s. 32 och 31. 
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officiella som den icke-officiella världen och att han på flera sätt är en bärare 
av karnevalens funktioner. Wulff resonerar alltså inte i termer av realistiskt 
kontra icke-realistiskt utan väljer i stället en utgångspunkt för sin läsning som 
hon menar frilägger en nivå i texten som hon kallar den existentiella. Hon 
förnekar inte, utan använder sig tvärtom av, den textnivå som innebär ett återgi-
vande av ett händelseförlopp. Genom att händelseförloppet – och de deltagande 
karaktärerna – betraktas genom det raster som Bachtins karnevalsteori utgör, 
framkallas emellertid en delvis annan text, i vilken den av samhället sanktione-
rade karnevalen (cirkusen) är förutsättningen för Jannes fattigdom och exploa-
tering.  
 
”Är Peter Pohls spännande debutroman om vänskap, brottslighet och exploa-
tering av barn först och främst en realistisk ungdomsbok, som många kritiker 
kallar den?” Med den frågan inleder Bettina Kümmerling-Meibauer sin artikel 
om Janne, min vän och hon går vidare med ytterligare en fråga: ”Men hade 
Pohl för avsikt att ge en självbiografisk redogörelse?” Hon ställer den frågan 
med utgångspunkt i en intervju i Opsis Kalopsis, där Peter Pohl säger att 
romanen inte grundar sig på personliga upplevelser och att Krille därmed inte 
är ett porträtt av honom själv. Pohls avvisande av en biografisk läsning leder 
Kümmerling-Meibauer till hennes tredje fråga: ”Finns det alltså en annan bety-
delsenivå i boken?”133 Genom att, i likhet med Maria Nikolajeva, betrakta Jan-
negestalten som ett ”främmande barn” och genom att jämföra honom med lik-
nande gestalter hos Hoffmann och Astrid Lindgren, finner hon att det som 
skiljer Janne och Pippi Långstrump från andra främmande barn är, att de inte är 
könsneutrala utan båda förfogar över en könsidentitet. Emellertid, menar Küm-
merling-Meibauer, skiljer sig Pippi och Janne åt i det att Pippi entydigt är en 
flicka medan Janne är att betrakta som transgressiv eftersom det i hans fall 
handlar om en växlande könsmarkering. Den könsperspektivering, menar artik-
elförfattaren, ”som förorsakar en modifikation av det främmande barnets en-
tydiga könsbestämning, är en tolkning av böckernas melankoliska och tragiska 
slut. […] Medan deras vänner är på väg att bli vuxna, förblir det främmande 
barnet, Pippi och Janne i ett evigt barndomsstadium.” Jannes död ser Kümmer-

                                                 
133 Bettina Kümmerling-Meibauer,”Det främmande barnet. En intertextuell analys av Peter Pohls 
Janne, min vän”, i Barnboken 1994:2, s. 9. 
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ling-Meibauer som ett medvetet förnekande från Peter Pohls sida av det främ-
mande barnet i vår tidsålder. Romanens tragik, menar hon, ”uppkommer så-
ledes i avsaknaden av beslutet att bli vuxen och utveckla en könsidentitet – i 
avståndstagandet från transgressiva rollspel.”134  
 
Anna-Karin Blomstrand inleder sin analys av romanen med att konstatera att 
den på det ytliga planet handlar ”om den suveräne Janne, som gör entré i ett 
pojkgäng på Söder i Stockholm genom att elegant hantera sin cykel, visa sig 
stryktålig trots sin litenhet genom vighet och blixtsnabb flyktförmåga.”135 Även 
Anna-Karin Blomstrand läser Peter Pohls roman i en intertextuell dialog med 
några av Astrid Lindgrens gestalter. Janne, min vän skulle, säger Blomstrand, 
”kunna beskrivas som en utvecklingsroman om en pojke, som i sitt undermed-
vetna prövar flickrollen i livet.” Hon ser Janne som en Peter Pan-gestalt såväl 
som en Tintomaragestalt men också som ”den förbisedda kvinnliga delen av 
Krister, den flicka, som förträngts med kartotek-Krilles hjälp” och därmed, en-
ligt Blomstrand, prövas i romanen könens skilda villkor samtidigt som dess 
antydda flickberättelse ifrågasätter hela den existerande världen inom barnlit-
teraturen.136  
 
Laurie Thompson genomför under rubriken “Peter Pohl’s Janne, min vän” 
(1993), en läsning av romanen där han gör en metodisk genomgång av mys-
teriet i densamma.137 Han finner då att “some of the mystery surrounding Janne 
should be unravelled before an alert reader comes to the end of the book; but 
there are details which need much detective work and several readings of the 
text before they can be fitted into place.”138 Därefter redogör Thompson för sitt 
förslag till lösning på mysteriet Janne, men konstaterar samtidigt att många 
företeelser i romanen aldrig får någon definitiv förklaring. Därmed blir hans 
resonemang på vissa områden inte mer än spekulation och gissning, byggda på 
ledtrådar och indicier som finns i texten.  
 

                                                 
134 Ibid., s. 14 och 15. 
135 Anna-Karin Blomstrand, ”Vänskap eller dröm. Janne, min vän”, i Abrakadabra 1991:2, s. 20. 
136 Ibid., s. 21 och 23. 
137 Laurie Thompson,”Peter Pohl’s Janne, min vän”, i Trivium (28) 1993, s. 154-166. 
138 Ibid., s. 159 f. 
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Ulla Lundqvist, till sist, analyserar Peter Pohls tre första romaner i sin bok 
Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal (1994). 
Detta sker under rubriken ”Livets skoningslösa framfart med de värnlösa. Peter 
Pohls ödesdramer”. Janne, min vän ser hon, i likhet med Laurie Thompson, i 
första hand som en realistisk text.139 Hon betraktar Jannegestalten som ung-
domsromanens senkomna Pippi Långstrump och inleder sitt resonemang med 
att peka på de beröringspunkter som finns mellan Janne och Pippi. Sedan över-
går Lundqvist till att diskutera romanens tidsstruktur (de ledtrådar som ges till 
mysteriet Janne) och språket i romanen. Lundqvist vill också i sin analys visa 
det – närmast ödesmättat – tragiska i Janne, min vän, men hon framhåller sam-
tidigt att romanen inte är entydigt tragisk: ”Sanningen är den,” säger Lundqvist, 
”att humor och komik i nästan lika hög grad är dess signum.”140 När det gäller 
de följande böckerna, konstaterar Lundqvist att Peter Pohl med dem på ett vä-
sentligt vis bidrar till förnyelsen av ungdomsromanen under 1980-talet. ”Bara 
ett fåtal författare för unga framställer de existentiella frågorna med sådant djup 
och sådan intensitet” säger hon, samtidigt som hon pekar på att Pohls hela för-
fattarskap ”rör sig […] kring barn och unga som lider.”141  
 

                                                 
139 Ulla Lundqvist, Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal, Stockholm 
1994, s. 198 ff. 
140 Ibid., s. 209. 
141 Ibid., s. 229. 
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Janne, min vän  
 
”Janne, min vän är den första bok jag har skrivit men ingalunda det första jag 
har skrivit.” Så inleder Peter Pohl förordet till den utgåva av romanen som 
publicerades i den så kallade Svensklärarserien 1997 men som nu också finns 
att läsa på hans webbplats. Han fortsätter: 

 
Vid förfrågan har jag ibland påstått att anledning till min litterära 
debut var att det blev översvämning i byrålådan där jag sedan tid-
igaste skolåldern har stoppat ner mina skrivalster. Vid andra till-
fällen har jag påstått att anledningen var att jag inte klarade av att 
göra den film som jag egentligen ville göra. Svaren innehåller ett 
litet, litet korn av sanning men inte mer. Varje kortfattat påstående 
om varför jag överhuvudtaget skriver eller varför jag har skrivit 
just den här historien eller varför jag skriver på det sätt jag gör, 
måste i sin ofullständighet komma att innehålla så lite sanning att 
det i praktiken är lögn.142  
 

I Pohls uttalande ovan anas de frågor som har ställts till honom i olika samman-
hang. Kanske har de kunna låta exempelvis så här: Hur kom det sig att du blev 
författare? Varför skrev du Janne, min vän? Varför hoppar berättelsen i Janne, 
min vän fram och tillbaka? Varför dör det så många i dina böcker? Av Pohls 
yttrande framgår också att skrivandet är en verksamhet som han ägnat sig åt 
under nästan hela sitt liv, och det förefaller också som att han sparat mycket av 
det skrivna. När det gäller debutromanen har han, som tidigare nämnts i denna 
avhandling, berättat att den var det konkreta resultatet av hans deltagande i 
Ordfronts författarverkstad 1983. Som avslutning plockade han fram en berät-
telse från femtiotalet, dammade av och bearbetade den och presenterade den för 
de övriga deltagarna. Deras entusiasm inför historien blev det som fick honom 
att vända sig till ett förlag med manuskriptet, och Peter Pohl debuterar sålunda 
1985, fyrtiofem år gammal, med Janne, min vän, en berättelse som alltså, enligt 
hans egen utsago, legat i en låda i ett trettiotal år och väntat på att få sin 
slutgiltiga utformning.143  
 
 
 
                                                 
142 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. I Pohl, 1997a, är orden ”den här” i 
sista meningen kursiverade. 
143 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
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Janne, min vän – en resumé och en kommentar 
Janne, min vän är berättelsen om den tolvårige Krister Nordberg, Krille kallad, 
vilken bor tillsammans med sina föräldrar, sin äldre syster och marsvinet Mulle 
på Söder i Stockholm. Hans pappa är byråsekreterare, hans mamma hemmafru 
och invandrad från England – själv går han sin första termin på Södra Latin. 
Förhållandet mellan barn och föräldrar får betecknas som gott både när det 
gäller Krille och hans syster Sussy. Att börja i läroverk har för Krilles del inne-
burit att han känner hur han glider ifrån det gamla kompisgänget och han re-
flekterar ibland över inte bara sitt eget utan också vännernas liv. För honom 
själv och hans syster har de återkommande resorna till släktingarna i England 
varit självklara men inget han pratat om med kompisarna – det hade uppfattats 
som alltför skrytsamt – men via bekantskapen med exempelvis vännen Berra 
har Krille också förstått att det finns hem där sprit och misshandel är självklart 
förekommande. 
 
Klockan 18.32 den 31 augusti 1954 prejar sig så cykelvirtuosen Janne in i 
Krilles liv och detta första möte blir början till en vänskap som inte liknar något 
som Krille upplevt tidigare. Janne är i de flesta avseenden helt olik grabbarna i 
Krilles gäng: Han ser ut som en tjej (Krilles första association när han ser Janne 
är Pippi Långstrump), han är fenomenal på att cykla och på andra balansakter 
men han är inte speciellt stark och han har ett dåligt utvecklat bollsinne. Han är 
mycket förtegen när det gäller privata angelägenheter och Krille vet varken 
hans ålder, hans efternamn, hans adress eller om och var han går i skola. Under 
långa perioder är Janne försvunnen och han lämnar aldrig någon förklaring till 
var han har varit. Inte ens när han, efter en period av bortavaro, återvänder med 
skador som om han blivit svårt misshandlad, ger han någon förklaring.  
 
Janne är också förvånansvärt okunnig på många områden. När man i Krilles fa-
milj ber bordsbön före maten, ställer sig Janne helt frågande – något sådant har 
han aldrig varit med om, och det visar sig att han över huvud taget aldrig hört 
talas om vare sig Gud eller Jesus. Likaså är Kalle Anka en ny bekantskap för 
honom såsom även Astrid Lindgren. Ett marsvin har han aldrig sett innan han 
stiftar bekantskap med Mulle, men när han i Krilles rum får syn på dennes sam-
ling med clownmasker (utklippta från flingpaketen) kan han däremot namnge 
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samtliga. Han har, framkommer det också, rest en del och han vet hur man 
skall föra sig på konditori. När Krille och Janne besöker en man kallad Tok-
Göran som har sin hemvist i en skrubb under takåsarna på Söder och Krille inte 
vågar följa Janne på en vandring mellan taken, visar denne också stor förståelse 
för hur det är att lida av svindel. 
 
För Krille kommer vänskapen med Janne inte minst att betyda långa perioder 
av längtan och saknad, vilket leder till att Krille beslutar sig för att försöka ta 
reda på lite mer om Janne. Genom att följa efter honom en kväll, får Krille veta 
att han sannolikt har sin hemvist vid Bjurholmsplan i en lokal som förefaller 
vara en cykelverkstad. Skylten ovanför dörren är dock så otydlig att det inte 
med säkerhet går att säga vad som står där. När Janne en gång, något över-
raskande, tar med sig Krille dit för att laga dennes cykel, finns där också en 
mansperson som Krille kallar Monstret. Janne förnekar att det skulle vara hans 
far, men däremot medger han att Monstret lärt honom precis allt och att han 
kommer och går i cykelverkstaden, hjälper till lite och får lite betalt för sina 
små tjänster. Det visar sig också att Monstret, precis som Tok-Göran gjorde, 
kallar Janne för Young J. J. 
 
I skolan står plötsligt Krille inför problem. När det blir dags för betygsättning 
framkommer det att hans engelsklärare – Mr G.G. – har förvanskat (för att inte 
säga förfalskat) alla hans resultat under året och vid vårterminens slut har för 
avsikt att ge honom ett alltför lågt betyg i engelska, men eftersom Krille litar på 
att hans föräldrar skall hjälpa honom, vågar han ta strid med sin lärare. Han får 
upprättelse och när höstterminen kommer finns inte Mr G.G. kvar vid Södra 
Latin – han visade sig efter undersökning vara en fulare fisk än någon från 
början anat. En bit in på höstterminen dyker Janne upp efter att ha varit för-
svunnen under hela sommaren. Han vill ingenting säga om var han har hållit 
hus, men föreslår Krille att de tillsammans skall ge sig iväg för att övernatta i 
en koja som Janne har byggt. I kojan svär pojkarna ett slags trohetsed till var-
andra och utväxlar armband med amuletter för att befästa sin vänskap. Detta är 
näst sista gången som Krille och Janne träffas; sista gången är när Janne söker 
upp Krille och – åtminstone skenbart – golvar honom med en smäll på käk-
benet. Några dagar senare dyker en polis upp i gänget och börjar ställa frågor, 
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frågor som nystar upp hela det dryga år som Krilles vänskap med Janne varat. 
Successivt kommer Krille till insikt om saker som han inte förstått tidigare, en 
insikt som dock kommer för sent: Janne är flicka och cirkusartist men vid det 
här laget också död, sannolikt mördad. Vänskapen mellan honom och Krille 
har kommit att utgöra ett hot mot cirkusens verksamhet och på något sätt har 
Krilles förre engelsklärare Mr G.G. med det hela att göra. Medan han berättar 
sin historia för snuten, inser Krille att han varit naiv och blind inför det 
människoöde Janne representerade, och han förstår också att han kommer att få 
leva med minnet av Janne, men också med vetskapen om att han kanske hade 
kunnat förhindra det skedda om han inte betett sig så omoget, för resten av sitt 
liv. 
 
En komplikation när romanen Janne, min vän skall diskuteras, är givetvis 
frågan om Jannes könstillhörighet. Han uppträder i romanen som pojke under 
namnet Janne, men Krille inser till slut att han i själva verket är flicka. Hans 
riktiga namn får varken Krille eller läsaren veta, bara att han på cirkusen upp-
trätt som Miss Juvenile. Frågan blir därför om Janne skall omnämnas som hon 
eller han. Maria Österlund pekar på detta dilemma i sin avhandling Förklädda 
flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman och hon kon-
staterar i det sammanhanget att de flesta forskare väljer pronominet han. ”Ur ett 
feministiskt perspektiv” säger Österlund, ”betyder detta inte ett osynliggörande 
av Jannes flicktillhörighet, utan snarare en indikation på att könskategorin rub-
bas.”144 Jag har tidigare i denna avhandling konsekvent använt mig av prono-
minet han i sammanhang där det talas om Janne och kommer att fortsätta med 
det även framledes i texten. Jag gör det dels med hänsyn tagen till att Krille 
genom hela romanen betraktar Janne som pojke och därmed säger han, dels på 
grund av det Maria Österlund påpekar, nämligen att tidigare forskning i 
huvudsak löst problemet på det viset. Vid de tillfällen där resonemanget rör 
Miss Juvenile använder jag dock pronomenet hon. 
 
 
 

                                                 
144 Maria Österlund, Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman 
(diss.), Ekenäs 2005, s. 203. 
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Krille och hans värld 
Krille, som alltså är berättarjaget i Janne, min vän, och hans familj bor i en nå-
got omodern lägenhet (man har exempelvis utedass på gården) på Fredmansga-
tan, Södermalm, i Stockholm. Krilles pappa är byråsekreterare, en titel vars in-
nebörd Krille inte är riktigt på det klara med: ”alla de andras farsor var svetsare 
och glasmästare och murare, utom Berras som var alkis. Men min var alltså by-
råsekreterare” berättar Krille.145 Hans mamma är, som framgått av resumén, 
hemmafru helt i enlighet med 50-talets konventioner och, som det visar sig en 
bit in i berättelsen, inflyttad till Sverige från England. Tillsammans har mam-
man och pappan skapat ett tryggt och stabilt hem till Krille och dennes äldre 
syster Sussy, och Krille är väl medveten om att de förhållanden han själv har 
haft att växa upp under långt ifrån är en självklarhet för alla. Kompisen Berra 
(vars far alltså är alkoholist) har under årens lopp då och då sökt skydd hemma 
hos Krille när situationen i hans eget hem blivit alltför svår, men även de andra 
grabbarna i Krilles kompisgäng, alltså sönerna till glasmästarna och murarna, 
har andra förutsättningar än vad Krille har, det är han på det klara med. Marika 
Andrae har i sin avhandling om manligt och kvinnligt vuxenblivande i B. 
Wahlströms ungdomsböcker diskuterat ”hur könskonstruktionen ser ut i ut-
vecklingen från barn till vuxen”, och i det sammanhanget studerar hon exem-
pelvis sociala mönster i pojkgäng i stadsmiljö.146  Hon har därvid funnit att 
gängen inte sällan är sammansatta över klassgränserna och att olika hemförhål-
landen kontrasteras mot varandra, vilket alltså även sker i Janne, min vän.147  
Ingen av de andra grabbarna i Krilles gäng tar steget från folkskola till läroverk 
och han tvingas efterhand inse att hans utbildningsval får konsekvenser för ho-
nom även rent socialt. ”I och med att jag kommit in i Södra Latin hade det bli-
vit en sorts lucka mellan mig och grabbarna” (s. 38) reflekterar Krille och fun-
derar vidare: ”Hela läsåret var jag rep i dragkampen mellan gänget och plug-
get” (s. 70), men han konstaterar också att skolan och gänget representerar 
olika världar i hans tillvaro:  
 

                                                 
145 Peter Pohl, Janne, min vän, Stockholm 1985, s. 41. Hänvisningar till Janne, min vän kommer  
fortsättningsvis i detta kapitel att ges inom parentes i den löpande texten och avser då denna utgåva. 
146 Marika Andrae, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdoms-
böcker 1914-1944,  Stockholm 2001, s. 29. 
147 Ibid., s. 170. 
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Jag blir bara förvirrad när jag jämför mina olika världar så här. Det 
är ju olika världar, men skiljelinjen är så tunn som bara en linje kan 
vara […] Två världar utan gemensamma punkter. På den ena sidan 
om linjen har grabbarna kommit in i Södra Latin, på andra sidan 
har de inte det, har inte ens försökt. […] Från den ena sidan linjen 
ser livet ut på ett sätt, från den andra är det helt annorlunda. (s. 74)  

 
Själv upplever han sig stå med en fot i vardera världen och han känner hur av-
ståndet till grabbarna i gänget sakta men säkert växer. 
 
När Krille lär känna Janne i augusti 1954 är han elva år, men hinner under 
våren påföljande år fylla tolv. I Krille har Peter Pohl skapat en gestalt som 
gärna reflekterar över språket (sitt eget såväl som andras) och berättandet. Han 
är medveten om att detta intresse inte delas av alla i hans omgivning, men han 
inser också att språket och förmågan att begagna sig av detsamma är en till-
gång – i vissa sammanhang rentav ett vapen – och han kommer i sin berättelse 
till slut att dra nytta av sin språkliga och narrativa kompetens för att själv 
bättre förstå det han har berättat om. Hans berättelse startar i augusti 1954, när 
sommarlovet precis tagit slut och Krilles nya liv som läroverkselev vid Södra 
Latin just har börjat. Relativt tidigt i romanen presenterar sig Krille för läsa-
ren: 

 
Annars har jag inga problem med språket. Ord är min favoriträtt. 
Harangerna i ”Läroverkstadgans föreskrifter angående ordning och 
tukt” jagade glada rysningar utmed ryggraden, när jag läste dem på 
anslagstavlan efter uppropet: § 51 mom 2. Lärjunge infinne sig till 
undervisningen på utsatt klockslag, snygg och ordentligt klädd 
samt försedd med nödiga läroböcker, iakttage ordning och städat 
uppträdande samt följe undervisningen med uppmärksamhet. Lika-
ledes infinne sig lärjunge på utsatt tid vid den bestämda morgon-
andakten samt övervare denna med stillhet och uppmärksamhet. 
 Det vill jag kalla ett språk med klara besked! Nödiga läro-
böcker! Jag bestämde mig på stående fot att lära mig hela anslaget 
utantill och sedan plåga min omgivning med lämpliga citat varje 
gång tillfälle erbjöd sig. 
 Och siffror gillar jag! Nödvändiga och onödiga statistiska upp-
gifter, onyttiga nummer och sifferdata. Exakta tal är magiska. Vi 
träffas 17.04 är en viktigare överenskommelse än Vi träffas fem 
över fem. (s. 11) 
 

Han framstår alltså som en verbal person med gott minne och ett stort intresse 
för språk och siffror, och det visar sig att han samlar på fakta och kunskaper 
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som han förvarar i sitt kartotek, en samling kort där han för anteckningar över 
det han anser vara viktigt i livet.  ”Siffror är kunskap” (s. 11) enligt Krille, och 
han försitter inte ett tillfälle att ordna verkligheten med statistikens hjälp. Han 
tycker sig ha funnit att man, genom noggrann läsning av tabeller och samman-
ställningar av olika slag, kan få siffrorna att släppa ifrån sig ny och intressant 
information och han tillstår att han – till skillnad från många andra – är mycket 
road av att ”läsa mellan raderna” (s. 12) för att hitta sådant som statistiken inte 
berättar vid första påseendet. Detta förhållningssätt gör dock att det för Krilles 
del sker ett slags fjärmande från den verklighet siffrorna är ägnade att beskriva. 
”Sporten är mera siffror än idrott för mig” (s. 12) konstaterar han, men för 
läsaren blir det också uppenbart att den statistiska exercisen många gånger är 
ett värn för att slippa fundera över siffrornas innehåll – alltså närmast mot-
satsen till att locka fram nya betydelser hos dem – och för att slippa ta del av 
sådant som han upplever som obehagligt. Å andra sidan är detta inget ovanligt 
bland exempelvis politiker och makthavare av annat slag, och fungerar därför 
som en fingervisning om att Krille hör hemma i en annan samhällsklass än de 
andra grabbarna i gänget och, som det senare skall visa sig, även Janne.  
 
Krille framstår alltså å ena sidan som förbluffande kunnig inom ibland tämli-
gen besynnerliga områden, samtidigt som han å andra sidan återkommande de-
monstrerar sin omognad och sin oförmåga att hantera framförallt känslomässigt 
svåra saker i tillvaron. Rimligen är dock denna fascination inför siffror och 
fakta också ämnad att till läsaren förmedla någonting om honom som berättare: 
han är i vissa stycken mycket exakt och noggrann i sina iakttagelser och även i 
återgivningen av dessa, medan han alltså i andra ser själva faktasamlandet som 
ett självändamål och – åtminstone i ett inledande skede – avstår ifrån att när-
mare granska och analysera de uppgifter han samlat in. 
 
Emellertid säger Krilles entusiasm inför de ålderdomliga och stela formulerin-
garna i Läroverkstadgan givetvis också något om honom i andra avseenden. 
Han låter sig inte skrämmas av den kuriala stilen i dokumentet, men han har 
heller inga invändningar mot det budskap det kommunicerar: Att komma i tid, 
att vara prydligt klädd, att ha med sig vad som erfordras och att uppföra sig or-
dentligt är inte krav som av Krille upplevs som konstiga eller orimliga. Inte 
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heller morgonandakten skapar några frågetecken hos honom, vilket säger något 
om vad han är van vid sedan tidigare, och alltså därmed utgör ytterligare en 
markör för hans klasstillhörighet. 
 
Den välordnade och trygga tillvaro i vad som närmast kan benämnas som me-
delklass eller övre medelklass som Krille vuxit upp i, och hans ringa ålder, gör 
honom inledningsvis på det stora hela blind för att det finns människor vars 
förutsättningar i livet är ännu mycket sämre än den tidigare nämnda Berras. 
Han anar förekomsten av någonting annat: ”den enkla okomplicerade värld 
som jag har omkring mig är inte allt, det förstod jag redan då” (s. 135) resone-
rar han, men hans egocentricitet och hans oförmåga att utgå från något annat än 
sina egna behov och sitt eget perspektiv är i många sammanhang påfallande: 
När det går upp för honom att Sussys hemliga kvällsaktiviteter är sanktionerade 
av föräldrarna, utgår han ifrån att hemlighetsmakeriet på något sätt har med ho-
nom själv att göra (s. 153) och när han en varm sommardag för första gången 
tar ett dopp i bassängen vid Medborgarplatsen konstaterar han att han alltid har 
funderat över ”varför sådana där inrättningar håller öppet på sommaren, när det 
finns isfria stränder överallt. Nu fick jag veta det” (s. 171). Det är alltså själv-
klart för Krille att det mesta som försiggår i familjen på något vis är relaterat 
till honom, och lika självklart är det att man, om man vill bada sommartid, åker 
till en strand. När Sussys hemlighet visar sig vara en kurs i franska blir han 
mycket förvånad – inte minst därför att han betraktar sin syster som måttligt 
studiebegåvad – och han har aldrig reflekterat över att möjligheten, eller förall-
del lusten, att åka till en badstrand kanske inte finns för och hos alla människor. 
För läsaren blir det därmed uppenbart att Krille i de flesta fall har sig själv som 
utgångspunkt och referensram, och att han inte heller vill få denna sin naiva 
världsbild satt i gungning.  
 
Principen frihet under ansvar verkar vara den förhärskande i det Nordbergska 
hemmet och den gäller såväl Krille som hans syster Sussy. Dock finns för-
äldrarna i bakgrunden, beredda att rycka ut vid behov. Huruvida det föreligger 
behov eller inte är dock något som inblandade parter inte alltid är helt överens 
om. Under den långa, varma sommar som Janne är försvunnen insisterar ibland 
Krilles mamma på att följa med honom på hans badutflykter. ”Morsan oroade 
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sig över att jag åkte ensam till Flaten” (s. 156) berättar Krille, så vissa dagar 
följde hon med honom vilket, slår Krille fast, innebär att dessa dagar är att be-
trakta som misslyckade.  
 

Hon skulle snacka när jag ville tänka, och äta när jag ville bada, 
och bada när jag ville läsa, och sällskap skulle vi ha hela tiden, och 
där var ett evigt flyttande av filt och luftmadrass och våta handdu-
kar och torra handdukar, och ligg inte så att du har sol i boken, och 
byt till torra byxor nu genast, och läs inte med sol i ögonen, och 
vänd på dej så att du inte bränner upp dej (s. 156) 

 
lyder Krilles uppgivna version av deras strandsamvaro och han summerar: 
”Något så komplicerat som en baddag med morsan hade jag aldrig drömt om” 
(s. 156). Vad Krille (naturligtvis) inte ser ifrån sin tolvåriga horisont, är mam-
mans omtanke om honom, i stort som i smått. Hon följer med honom, dels på 
grund av de alarmerande tidningsartiklar som berättar om barn som mystiskt 
försvunnit från exempelvis Barnens Ö, dels för att vara det sällskap som Janne 
inte är och som hon förstår att han saknar. Hon ser till att han får mat, att han 
inte solar för mycket och att han inte har på sig blöta badbyxor – hon har kort 
och gott omsorg om honom – men detta är alltså ett faktum som Krille är blind 
inför. 
 
Värdet av inte bara en mamma utan också en pappa som är beredd att vidta 
åtgärder när det uppstår problem, visar sig exempelvis när Krille hamnar i den 
tidigare nämnda konflikten med sin engelsklärare. Denna konflikt inleds när 
Mr G.G. vid vårterminens slut meddelar att Krilles betyg i engelska blir Ba. 
Klassen har dock noggrant hållit reda på samtligas resultat (Mr G.G. har ett 
poängsystem som ligger till grund för hans betygsättning) under läsåret och 
Krille vet därför att han vid en sträng bedömning bör få ett AB men att ett a inte 
är alldeles osannolikt. Krille tvekar ett ögonblick, erinrar sig ett samtal om 
förhållandena i skolan som han haft med fadern under höstterminen och fattar 
därefter ett djärvt beslut: 

 
 Då kände jag farsans löfte från i höstas strömma genom blodet, 
och visste att nu jävlar anamma var det dags att klämma till Mr 
G.G. om det så skulle kosta mig betyget i både engelska och 
uppförande. […] Så jag sa, lite överilat kanske, men blodet forsade 
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allt vildare inom mig: – Jag godtar inte att tjugo poäng bara 
försvunnit ur den där boken. (s. 144) 
 

Mr G.G. har naturligtvis inte för avsikt att ge sig utan strid. Krille får titta i 
hans Gröna Fara för att se att där varken finns spår av ändringar eller att de 
resultat han antecknat för Krille är av den kalibern att de skulle rendera honom 
ett högre betyg än Ba. Krille tvingas medge att allt stämmer så långt, 
 

ingenting tydde på några som helst ingrepp. 
– Ser Nordberg spår av ändringar? 
Då jag skakade på huvudet bad Mr G.G. att Nordberg med hög 
röst, så att alla Nordbergs kamrater hör det, talar om att Nordberg 
inte ser några som helst spår av ändringar (s. 144) 

 
men Krille ger sig emellertid inte, så Mr G.G. går vidare: 
 

 Mr G.G.-s blick var inte trevlig när han bad Hedlund sakta läsa 
upp en siffra i taget från sitt protokoll. Hedlund läste sakta. En 
följd av tvåor och ettor. I takt med hans röst förde Mr G.G. sitt 
breda pekfinger längs min poängrad. Det enda som stämde var 
antalet siffror. (s. 145) 
 

Byråsekreterare Nordberg lyssnar på sin son, litar på hans berättelse och på 
hans bedömning av situationen och agerar sedan mot Mr G.G. Denne, som inte 
har någon kännedom om Krilles engelska mamma och att Krille faktiskt är i det 
närmaste engelskspråkig, tvingas till reträtt. Krille får A i betyg och en ursäkt 
från Mr G.G., men den yttersta konsekvensen av debaclet blir att han inte 
längre finns kvar vid Södra Latin när Krilles andra år vid läroverket tar sin 
början.  
 
Genom att utrusta Krille med föräldrar som är såväl förnuftiga som omtänk-
samma, understryker Peter Pohl en av de väsentliga skillnaderna mellan den 
välordnade, i någon mening privilegierade världen och den mindre välordnade 
och även mindre privilegierade: i den förstnämnda härskar ordning och reda, 
lagar och förordningar gäller och tillämpas, och som barn har man, åtminstone i 
Krilles fall, fostrats till tro på sig själv och på den egna förmågan, men också 
till tro på att rättvisa kan skipas även om man har en motståndare av den kali-
bern som personen Mr G.G. men även givetvis skolan som institution på 1950-
talet representerar. I den välordnade världen står man heller inte ensam när pro-
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blemen dyker upp, vilket också uttrycks i klartext av Krilles pappa när Krille är 
på väg ut ur lägenheten för att lotsa polisen till kojan vid Flaten – ”om det är 
nåt så har du oss här, Krille” (s. 189) lyder hans löfte till sin son. Detta kan 
jämföras med Janne, som av allt att döma inte har några föräldrar att förlita sig 
på och där den som förefaller vara i föräldrarnas ställe, nämligen den som 
Krille kallar Monstret, inte drar sig för att förneka all kännedom om honom när 
Krille kommer och ställer frågor (s. 164). Jannes utsatthet är alltså, i synnerhet i 
jämförelse med Krille, total: han har ingen att vända sig till när det blåser snålt, 
och det sociala skyddsnätet omfattar inte honom eftersom han officiellt inte 
finns. Till Jannes tillvaro i övrigt, som den beskrivs av Peter Pohl, återkommer 
jag i denna avhandling under rubriken ”Janne och hans värld”. 
 
Krille bor, som tidigare nämnts, på Söder i Stockholm och han kan sin närmiljö 
utan och innan; till och med de gångar som går under gatorna har han smugit 
omkring i, men han har även utforskat möjligheterna att ta sig fram via tak-
åsarna. Tillsammans med sina föräldrar har han vistats i England hos sina 
mostrar under flera somrar, och på så vis har han ett slags kunskap om tillvaron 
bortom Söder som exempelvis de andra grabbarna i gänget inte har. Ändå är 
Krilles tillvaro i rent geografisk mening mycket begränsad. Bortsett från ut-
flykterna till Flaten och cykelturen till Skogskyrkogården under sommaren, 
lämnar Krille inte Söder vid ett enda tillfälle under berättelsens gång – faktum 
är att han knappt lämnar kvarteren runt Fredmansgatan där han bor och Södra 
Latin där han går i skola. När Berra och Krille så en dag följer efter Janne för 
att försöka ta reda på var han bor, blir de lite bekymrade när det förefaller som 
om Janne eventuellt kommer att cykla över Skanstullsbron. Han svänger emel-
lertid in på Ölandsgatan,  

 
näst sista chansen före Skanstullsbron. […] Därmed förde han in 
oss i en okänd världsdel, där det gällde att hänga med bara. Fråga 
på vad som helst norr och väster om järnvägen, det klarar jag. Men 
öster om Götgatan och, ännu värre, söder om Folkungagatan, det är 
vita kartan. (s. 33) 
 

För Krilles del handlar det alltså här om att mycket bokstavligt upptäcka en ny 
värld vilken, givetvis, under lång tid existerat parallellt med hans egen utan att 
han har haft någon närmare kännedom om den. Symboliskt gestaltar det emell-
ertid också det faktum att Janne även i andra avseenden än rent geografiska 
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lever i en värld som Krille inte har någon kännedom om. ”För att få storstaden 
hanterlig gör barnen – och författarna med dem – småsamhällen av den” säger 
Ying Toijer-Nilsson i boken Minnet av igår och hon framhåller också att förfat-
tare som exempelvis skriver om barn i Stockholm ofta beskriver ”hur gatan, 
kvarteret, stadsdelen blir deras första värld – fast runt omkring sig har de 
storstadens alla möjligheter att utnyttja, när de växer upp.”148 Att Krille nu 
vidgar sina vyer och upptäcker området öster om Götgatan innebär, förutom att 
han ser sig om i nya områden på Söder, givetvis att han även kommer att 
upptäcka att det finns människor som lever under förhållanden som är så olika 
hans egna att han, åtminstone inledningsvis, inte rätt förmår tolka vare sig det 
han ser eller det han får kännedom via vad Janne berättar för honom. Maria 
Nikolajeva beskriver det som att Krilles inledningsvis avgränsade och begrän-
sade miljö successivt vidgas, och att det är ett led i initiationen in i vuxenlivet, 
representerad av ”en storstad, en ’vuxen’, avidylliserad miljö, full av faror och 
frestelser”, en tillvaro som Krille inte är odelat positiv inför.149  
 
Men Krille upptäcker också andra, alternativa världar på andra plan. Dels note-
rar han att grabbar som kommit in i Södra Latin lever i en värld och grabbar 
som inte gjort det lever i en annan värld, och att livet ser helt annorlunda ut 
beroende på i vilken av dessa världar man har sin utsiktspunkt. Men han 
konstaterar också att detta är någonting som följer med upp i vuxenlivet där 
spelreglerna är olika beroende på om man är glasmästare eller alkis (s. 111) – 
Krilles klassmedvetenhet börjar alltså vakna. Ytterligare en insikt blir att barn 
och vuxna i någon bemärkelse lever i olika världar, och när han har möjlighet 
drar han nytta av detta. Sålunda betalar han halv biljett på bussen ut till Flaten, 
men väl där ”levde jag livet på den vuxnare sidan om staketet” berättar han (s. 
155). 
 
En stark känslomässig upplevelse kan också komma att innebära upptäckten av 
en annan värld, erfar Krille. På väg ut till Jannes koja vid Flaten, får Krille 
punktering på sitt framdäck, vilket får till följd att de båda skall samsas på 
Jannes cykel. Eftersom den inte har någon pakethållare, tvingas de tränga ihop 

                                                 
148 Ying Toijer-Nilsson, Minnet av igår, Stockholm 1990, s. 99. 
149 Nikolajeva, 1999, s. 163. 
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sig på limpsadeln, Krille trampande längst bak med Janne framför sig och med 
uppgift att sköta växlar och styre: 

 
jag trampade i en allt vildare rytm, låren gled ned och upp utmed 
Jannes höfter […] så därför gick mina knän som kolvar utmed sid-
orna på Janne […] så att han efter ett tag satt med naken rygg, en 
vit naken rygg, som aldrig sett solen […] och när jag hörde hans 
bröstkor[g] vibrera därför att han från att ha sjungit ”Krille är galen 
. . .” […] övergått till en vild hemlig sång, då försvann jag till en 
annan värld […] för att i den världen hade vi gemensam kropp (s. 
196 f.) 
 

Lite senare, när pojkarna skall försöka somna i kojan och Krille känner Jannes 
karakteristiska doft av tjära och gran varseblir han att han lyfts ”till den där 
andra världen igen” (s. 209). Han känner att han har erektion men noterar sam-
tidigt att han inte känner sig generad: ”i tjäran och grandoften, låg jag i den 
andra världen och brydde mig inte om att picken trängde sig på honom” (s. 
209). För Krille innebär alltså den fysiska kontakten med Janne att hans sexu-
ella lust vaknar och han upplever sig därigenom förflyttad till en annan värld. 
 
I science fictionmagasinet HÄPNA150 har Krille läst om världar alternativa till 
vår egen:  
 

De löper inuti och bredvid varandra utan något avstånd, men flera 
brister i våra sinnen gör att vi bara kan uppfatta vår egen värld. Då 
och då, vid katastrofer, urladdningar, speciella sinnestillstånd eller 
något annat, beroende på vem som författat historien, kan man få 
en glimt från en parallell värld. I en del historier är detta högsta 
lyckan, i andra enbart sorgligt. Värst är det förstås när man går 
vilse och inte kan komma tillbaka till det hemtama alternativet. (s. 
96 f.) 
 

När hans berättelse kommer till sitt slut och han börjar ana att katastrofen i 
form av Jannes död är ett faktum, inser han också att HÄPNA:s världsbild är 
överflödig: ”Allt kan förekomma i den här världen. Det behövs inga Alternativa 
Världar” (s. 254) kommer han fram till, någonting som hans mamma ansträngt 
sig för att påpeka för honom långt tidigare genom att hävda att det inte går att 
fantisera ihop något så besynnerligt att det inte går att hitta någonstans i 

                                                 
150 Häpna! var en svensk science fictiontidskrift som utgavs mellan 1954 och 1966 av Grafiska 
Förlaget Kindberg & Söner AB i Jönköping. Verklighetens tidskrift har ett utropstecken i titeln. Den 
tidskrift som Krille läser i Janne, min vän saknar detta utropstecken. 
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världen (s. 161). HÄPNA:s beskrivning stämmer alltså i så måtto att han fram 
till nu inte kunnat uppfatta något annat än sin egen värld, men att en katastrof 
nu gör honom förmögen att se att Janne hela tiden levt i en värld med andra 
förutsättningar och betingelser än han själv. Han förstår att denna glimt från en 
annan värld innebär att han aldrig kan komma tillbaka till det alternativ som 
HÄPNA kallar det hemtama: Krille har i någon bemärkelse blivit vuxen och 
kan aldrig mer återvända till en enbart idyllisk barndom.  
 
Janne och hans värld 
När så Janne en dag cyklar in i Krilles liv, grubblar inte Krille särskilt mycket 
över de omständigheter hans nyfunne vän lever under, trots att han i många av-
seenden är en udda figur i gänget: han uppskattar inte snuskiga skämt, han vill 
inte följa med och bada och han har inget vidare bollsinne, för att bara nämna 
några saker. Janne blir, dessa egendomligheter till trots, i stället snabbt accep-
terad av Krille, dennes familj och gänget – hos de sistnämnda främst på grund 
av sitt suveräna handlag med cyklar. Och trots att det fortlöpande dyker upp 
konstigheter när det gäller vännen Janne, vilka antyder att han är en person med 
en mycket besynnerlig bakgrund och med ett märkligt liv i övrigt, dröjer det 
länge innan Krille försöker dra några slutsatser av det han faktiskt känner till. 
Det är naturligtvis också så, att Krille, i den mån han över huvud taget funderar 
på Janne, på sitt vanliga vis i första hand gör det utifrån sitt eget perspektiv, 
sina egna behov och sina egna önskemål. Att allt det som framstår som egen-
domligt i Jannes liv först och främst har konsekvenser för Janne själv, är något 
som Krille inte förmår att se, trots att det ibland handlar om sådant som rentav 
kan betraktas som alarmerande. Janne är exempelvis alltid klädd i samma klä-
der. Han har på sig en karmosinröd tröja, ett par tangerinefärgade byxor och ett 
par skor av märket Adidas, och denna uniform bär han oavsett väderlek och 
årstid. Krille förvånas inledningsvis över de – i hans tycke – märkliga benäm-
ningarna på färgerna, men han övergår så småningom till att grubbla över det 
faktum att Janne, vilken i övrigt inte ger intryck av materiellt välstånd, har råd 
med det Krille konstaterar är marknadens dyraste sportsko. Att Janne ständigt, 
sommar såväl som vinter, bär samma mundering, och att den dessutom, alltef-
tersom tiden går, närmar sig ett definitivt stadium av kollaps, oroar dock inte 
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Krille – trots att han alltså för sin egen del inte ifrågasätter Läroverkstadgans 
krav på lämplig klädsel i olika sammanhang.  
 
Janne förefaller heller inte ha några tider att passa – ”Aldrig verkade han oroa 
sig för vad folket där hemma skulle kunna tycka” (s. 81) funderar Krille – och 
av det drar han slutsatsen att Janne inte bor tillsammans med sina föräldrar. 
Själv är han ”uppfödd med ordning och reda: hem klockan mörkt, i alla fall inte 
mycket senare, annars ska vi veta var du är, Krille” (s. 81), omständigheter som 
förefaller mycket olika de Janne har att leva under. Detta understryks av Jannes 
kommentarer kring Krilles livsbetingelser: ”Ni bor så tjusigt” (s. 49), tycker 
han när han är på besök hemma hos Krille, detta trots att lägenheten på Fred-
mansgatan saknar inomhustoalett och huset hotas av rivning inom en inte allt-
för avlägsen framtid (s. 50). När han för första gången besöker familjen Nord-
bergs hem och skall gå in i Krilles rum, tvekar han i dörröppningen ”och fräk-
niga fejset lyste vördnad” (s. 75). Ett rum med en prydlig säng, egna böcker 
och till och med ett eget husdjur är något som knappt finns i Jannes föreställ-
ningsvärld – och givetvis inte i den värld han faktiskt lever i. För Krille är allt 
detta en självklarhet, och han betraktar det understundom närmast som en olä-
genhet att han är tvungen att dela detta rum med sin äldre syster. När Janne är 
på hemväg efter sitt första besök hemma hos Krille, där man umgåtts under ge-
mytliga former och där Krilles mamma serverat choklad och mackor, blir hans 
avskedsreplik ”– Faan, Krille! Vad lyllig du är!” (s. 43). Krille, vilken ägnat 
tiden det tagit för honom och Janne att förflytta sig ner på gården till att 
fundera på sin hopplösa systers beteende, noterar att Janne har något konstigt i 
blicken när han yttrar dessa ord, men han reflekterar inte över vad det kan vara 
i den egna tillvaron som Janne finner så avundsvärt. Jannes verklighet är, kan 
läsaren därmed sluta sig till, av ett slag som Krille inte ens kan föreställa sig, 
och för Janne förefaller ett liv som det Krille lever som högsta lycka. För såväl 
Janne som Krille öppnas alltså – och för Jannes del även rent bokstavligt – 
dörren till ett liv som hittills varit okänt för dem, men medan Janne omedelbart 
blir på det klara med detta tar det längre tid för Krille att nå den insikten. Hans 
hemvist i den trygga medelklassen tillåter honom att vara såväl oseende som 
okunnig. 
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När pojkarna beger sig iväg på sin utflykt till Flaten för att övernatta i Jannes 
koja, har Krille fått med sig en tandborste. Det är givetvis resultatet av moderns 
redan tidigare beskrivna omsorg om honom, men inte heller det kan Krille se: 
”När Janne drog upp flaskan ur ryggsäcken följde, till min fasa och skam, 
tandborsten med upp till allmänt beskådande” (s. 212) berättar Krille och fort-
sätter: ”Skyll inte på mej nu, för den där skickade benga morsan me.” (s. 212). 
Reaktionen från Janne låter inte vänta på sig, men den blir inte syrliga kom-
mentarer för att ha medfört en tandborste som Krille förväntar sig, utan en 
tillrättavisning från Janne av ett helt annat slag: ”Beng?!?!?! Fan, du hajar ju 
precis inte ett spass! Hajar du inte vad lyllig du är!” (s. 212). Den omtanke som 
Krille är så van vid, som han tar så för given att han till och med kan kosta på 
sig att bli irriterad över den, framstår för Janne som något avundsvärt. I det 
ögonblicket ser till och med Krille klart och inser plötsligt att Jannes reaktion 
har sin upprinnelse i att han själv inte har någon mamma (s. 213). När det lite 
senare går upp för honom att Janne inte har någon pappa heller, känner han 
instinktivt att det nog inte är att betrakta som något privilegium:  
 

 Ingen farsa heller! Kunde man leva, kunde man andas, utan 
både morsa och farsa? Det var surt emellanåt med deras eviga upp-
fostrande, visst, men kunde man vara utan dem båda? (s. 231) 
 

Även i detta avseende är Jannes och Krilles världar så olika att det är svårt för 
Krille att ens föreställa sig hur det skulle vara att ha det som Janne. Denne, å 
andra sidan, har om inte förr alltså nu, via umgänget med Krille, sett och insett 
vad en mamma och pappa kan betyda, och han har föga förståelse för Krilles 
ringa uppskattning av mammans omtanke om honom. 
 
Att Jannes liv sannolikt innehåller ännu mycket mer av svårigheter står klart 
när han, efter att ha varit försvunnen en längre period, plötsligt dyker upp en 
eftermiddag utanför Krilles port, svårt misshandlad och utmattad (s. 105). Han 
blir kvar hemma hos Krille till nästa dags eftermiddag, men när gänget ställer 
alltför många frågor angående hans illa tilltygade ansikte väljer han att av-
lägsna sig. ”Dom spöar honom hemma” (s. 118) är Berras analys av sakernas 
tillstånd, och den torde vara sprungen ur egna erfarenheter av att få stryk i 
hemmet – Krilles hem har ju under årens lopp fungerat som tillflyktsort även 
för honom när den alkoholiserade fadern tagit till handgripligheter – men Krille 
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är inte helt övertygad om att han har rätt. Jannes egen förklaring – att han hade 
”mött ett fyllo på Götgatan” (s. 115) – tror han i och för sig inte heller på, men 
eftersom Janne förefaller så ovillig att säga något om vad som har inträffat, 
släpper Krille hela frågan och gläder sig i stället åt att Janne är tillbaka, efter-
som det ur hans perspektiv trots allt är det viktigaste. Vad som egentligen har 
hänt Janne får Krille aldrig veta, och ännu en gång är alltså situationen den att 
den privilegierade världens invånare inte ens kan – eller har kunnat – föreställa 
sig vad som kan tilldra sig hos de mindre privilegierade. Denna insikt kommer 
Krille till mot slutet av sin berättelse, och han förstår till sist att hans egna och 
Jannes världar och villkor är så totalt väsensskilda att de nästan inte ens talar 
samma språk. Väl framme vid den punkten önskar han att Janne skulle vara 
mer meddelsam: 

 
Drömmen, min dröm, är att Janne en dag ska säga ”Ta fram ett 
dussin kartokort, Krille, för nu ska jag lära dej vad allting heter i 
denna min värld, som jag kan och som du inte kan.” (s. 192) 

 
Olyckligtvis går Krilles dröm aldrig i uppfyllelse. Inom ramen för romanen är 
orsaken till detta givetvis att Janne dör, men på ett symboliskt och ideologiskt 
plan handlar det återigen om samhällsklass och samhällsstruktur. De privilegi-
erade i samhället förmår hos Peter Pohl sällan mer än ana förekomsten av li-
dande och misär i mindre privilegierade gruppers liv och vardag, och denna 
aning förefaller räcka för att avhålla dem från att närmare undersöka saken.   
 
Som tidigare nämnts i resumén av Janne, min vän, beslutar sig Krille och Berra 
emellertid en dag för att göra vissa efterforskningar för att försöka skingra 
något av mörkret kring Janne. En kväll följer de sålunda efter honom när han 
lämnar gänget för att bege sig till vad grabbarna förutsätter är hemmet. Denna 
utflykt i Jannes hjulspår leder dem till Bjurholmsplan och en cykelverkstad där 
Janne går in. Mycket klokare än så blir dock inte Krille och Berra vid detta 
tillfälle, och inte heller senare lyckas Krille inhämta mycket mer information 
vad gäller Jannes hemförhållanden: snarare blir det så att han blir mer frågande 
när det vid ett ytterligare besök vid Bjurholmsplan visar sig att cykelverkstaden 
eventuellt förvandlats till ett skomakeri. När Janne, vilket tidigare nämnts, varit 
försvunnen nästan hela sommarlovet, beger sig Krille en tredje gång till 
Bjurholmsplan, och denna gång går han in genom den dörr han och Berra 
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tidigare sett Janne passera in genom. ”När jag klev in blev där en cykelverk-
stad” berättar Krille, och fortsätter:  

 
Jag ställde mig en bit bort och tog en rejäl funderare men kom inte 
fram till någonting. 
 Mer än att det inte stämde. Det var något skumt med hela jävla 
Bjurholmsplan, ännu skummare var cykelverkstan, allra skummast 
var Monstret. (s. 164)  
 

Det Jannes värld har att visa upp är av allt att döma så osannolikt att Krille har 
svårt att tro på det han ser. Det förefaller som om skomakeriet har genomgått 
en närmast magisk förvandling och därvid transformerats till en cykelverkstad. 
Men som om inte denna förvandling i sig vore tillräcklig, så befolkas denna 
verkstad dessutom av – ett monster. För att beskriva detta monster blir Krille 
tvungen att lämna sin egen verklighet och kliva in i den fiktion som filmen 
erbjuder. Om Monstret sägs därför att han liknar ”Frankensteins monster i 
Boris Karloffs version”, att han stirrar ”med död monsterblick”, att han är ruttet 
röd i ansiktet som om han ”legat med skallen i marken och multnat i sju döda 
år” och att han ”haltade hasande” (s. 164). Om denna beskrivning inte berättar 
något annat, så berättar den åtminstone att den man Krille möter i cykelverk-
staden inte liknar någon han någonsin mött tidigare i sitt liv, och att hans 
vardag och verklighet hittills inte har innehållit något (eller någon) vid vilket 
denna nya bekantskap kan liknas. Hela situationen är sådan att den av Krille 
upplevs som om han befann sig i en film – men det är ändå detta som med 
största sannolikhet är Jannes hem och tillvaro, en tillvaro så olik Krilles att den 
närmast är att beteckna som en alternativ värld till hans egen, något som strängt 
taget bekräftar hans mammas tankar om att det mesta som man kan fantisera 
ihop trots allt går att hitta någonstans i den verkliga världen. Faktum kvarstår 
dock: Att något sådant som detta faktiskt existerar och att det möjligen är 
Jannes vardag och verklighet är en tanke som är så främmande och osannolik 
för Krille att han avläser det som fiktion snarare än som något som faktiskt exi-
sterar. Här demonstrerar han ånyo förmåga att sätta upp värn mot obehaglig-
heter, en förmåga som de privilegierade i Peter Pohls värld besitter i rikt mått. 
 

Efter den cykelutflykt till Flatenbadet under vilken Krilles cykel havererar, in-
bjuder Janne icke desto mindre plötsligt Krille att hänga med till lokalen vid 
Bjurholmsplan:  
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 Jag tänkte att nu har något verkligen förändrats! Nu ska jag få 
komma hem till Janne! 
 
Riktigt så blev det inte, men nästan. Janne drog iväg till skumma 
Bjurholmsplan och tog tag i handtaget till skummare verkstan. Jag 
hejdade honom och bad om hjälp, jag måste ha hjälp nu, du måste 
hjälpa mej att lösa ett mysterium. 
 Janne lät sig hejdas och betraktade mig. Avvaktande. 
 Jag drog hela grejen: Berra och jag bakom Studebakern där, du 
in i cykelverkstan. Cykelverkstad, cykelverkstad ända fram till 
påska. Då var det skomakeri. Stängt skomakeri. I somras var det 
cykelverkstad. Jag var här i somras, fick du veta det? 
 – Du var inte här i somras. [...] 
 Jag var inte här i somras. Klart besked från Janne. [...] 
 Jag fick tänka igenom de orden en stund. […] Janne öppnade 
dörren och klev ner. Det var en cykelverkstad där innanför. 
 Skummaste Monsternunan glodde fram ur bakgrunden, 
nickade kort åt Janne, men sneglade surt, jävligt surt, på mig. (s. 
229 ff.) 
 

Samma Monstret som alltså några veckor tidigare aldrig sett eller hört talas om 
Janne är nu inte det minsta överraskad över dennes uppdykande men verkar 
kraftigt ogilla Krilles närvaro i verkstaden. Janne å sin sida är inte intresserad 
av att diskutera huruvida cykelverkstaden understundom förvandlas till skoma-
keri, och han lämnar inte något utrymme för ifrågasättande när han gör klart för 
Krille att denne absolut inte varit vid Bjurholmsplan under sommaren, vilket 
givetvis förstärker den känsla av overklighet som Krille erfor redan vid förra 
besöket. Krille funderar ett tag och ställer därefter ytterligare några frågor till 
Janne, men när svaren är av den karaktären att de inte bringar något ljus över 
frågeställningarna, beslutar sig Krille – föga överraskande – för att släppa det 
hela: ”Sedan fick det vara nog med mysterier och nog med hjälp att lösa mys-
terier” (s. 230). Krille anar att det finns saker som han inte känner till, men väl-
jer att inte framhärda med sina frågor. Orsaken till det kan man bara spekulera 
i, men att han inte anar vidden av och allvaret i Jannes hemligheter är en möjlig 
anledning, hans egocentricitet (Janne har kommit tillbaka och det är det väsent-
liga för Krille) en annan.  
 
Därefter övergår Krille till att begrunda Monstrets roll i det hela, och han drar 
slutsatsen att Monstret är Jannes farsa, en villfarelse som Janne dock snabbt tar 
honom ur: 
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Det där är inte min farsa, bengskalle! 
 Jag (tar en runda fram till planteringen och åter): Vem är det 
då? 
 Janne (mindre road nu): Fan, vad du forskar efter min farsa 
idag! Jag har ingen farsa, om du absolut vill vetat. [...] 
 Sedan förklarade han äntligen. Förklarade medan han bollade 
med verktygen, att den där mannen, skummaste Monstret således, 
lärt honom precis allt. 
 Om cyklar och sånt? 
 Därför kom och gick Janne här. Hjälpte till lite. Fick lite pröjs 
för sina . . . vad ska man säga . . . små tjänster. Man tar sig fram.  
(s. 231) 
 

Det visar sig alltså att Krilles aningar besannats: Janne har varken mamma eller 
pappa och alltså därmed ingen som med självklarhet kan gripa in när så erfor-
dras. Men konsekvensen av denna insikt blir också för Krilles del att det blir 
allt svårare att blunda för att det finns människor som lever i en tillvaro som 
trotsar allt det han tidigare har kunnat föreställa sig. 
 
Redan tidigare har Jannes okunnighet rörande sådant som Krille betraktar som 
självklarheter nämnts. Janne har exempelvis aldrig hört talas om varken Pippi 
Långstrump eller Jesus, så när familjen Nordberg ber bordsbön förhåller han 
sig en smula avvaktande och frågar sedan Krille ”om dom drog en sån därn på 
alla finare ställen. […] Vad går den ut på?” (s. 124 f.). När sedan Krille försö-
ker förklara, visar det sig att Janne inte har någonting alls att referera till när det 
gäller religion; några morgonandakter har han uppenbarligen inte deltagit i och 
inte heller verkar han ha fått del av skolans traditionella kristendomsundervis-
ning. Den enda framkomliga vägen för Krille i detta sammanhang verkar vara 
att, i enlighet med byråsekreterare Nordbergs uppmaning, berätta ”hela histo-
rien” för Janne, så 
 

jag satsade med en djupandning och drog igenom det jag kunde i 
bibeln. Lite från kristendomen i Maria Elementar, lite från morgon-
samlingarna i Södra Latin, de som ägnats åt det religiösa, lite från 
när Sussy sövde mig i unga år, och att julafton var födelsedagen 
och långfredan dödsdagen, och så vidare: stjärnan, stallet, krubban, 
korset, dopet, allt jag fick fram. 
 Janne lyssnade och lyssnade och allt var nytt. Alltihop var nytt!                                            
(s. 126 f.) 
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Genom att låta läsaren ta del av hur Krille själv förvärvat sina kunskaper gäl-
lande religiösa seder och bruk, blir det uppenbart vad Janne står – och har stått 
– utanför: han har inte en familj där kunskaper av den här typen traderas och 
han har heller inte gått i skola. Krille å sin sida tycker att det är lite konstigt, 
detta, men frågar varken sig själv eller Janne vad denna okunnighet kan tänkas 
bottna i. Trots att han alltså har förmått reflektera över det avstånd som uppstått 
mellan honom och kompisarna genom att han själv till skillnad mot de övriga 
grabbarna i gänget börjat i läroverket, känner han inte av den enorma distans 
dem emellan som Jannes bildningslucka rimligen borde innebära. Att han, för-
utom att han saknar föräldrar, dessutom av allt att döma även berövats en nor-
mal skolgång, förmår Krille alltså att helt sortera bort.  
 
En vag minnesbild av vad man kan kalla ett vanligt hemliv verkar Janne än-
dock ha:  

 
Den dag han råkade halka in i Salongen och fick syn på kakel-
ugnen, var han förlorad. 
 En sån därn! sa han bara och stirrade. Och tamefan, tårarna 
började rinna på honom. Janne! [...] 
 Så småningom fick Janne ur sig att han inte sett skymten av en 
sån därn sen han var barn. (s. 80) 
 

Krille väntar på att Janne skall fortsätta berätta, att han skall dela med sig av 
sina minnen om en ”förlorad idyll” (s. 80) men Janne säger inte mer och Krille 
konstaterar med viss lättnad att ”han grät inte åt den någon mer gång, och det 
var skönt det. Det var svårare med Jannes gråt än med min egen” (s. 80). Även 
denna gång sätter alltså Krille sina egna känslor och behov i första rummet; det 
är jobbigt när Janne gråter och därför är Krille glad att han inte gör det igen. 
Anledningen till Jannes tårar funderar han inte på, åtminstone inte just då. 
Krille finner inte heller anledning att dröja vid Jannes ordval, att han inte sett 
en kakelugn sen han var barn. Formuleringen antyder att Janne själv anser att 
barndomen vid det här laget ligger bakom honom, men han är lika förtegen om 
sin ålder som han är när det gäller allt annat som har med hans person att göra. 
Krille har ställt sig frågan hur gammal Janne är, men inte kommit fram till nå-
got svar. Han noterar att Jannes snack ibland gör att han verkar äldre än vad 
han är själv (s. 13), men så fort han tar upp saken med Janne svarar denne un-
danglidande och kryptiskt: ”– Jag har precis ingen ålder […] och jag ska precis 
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aldrig få nån. För att jag tänker precis aldrig fira nån födelsedag.” (s. 87) Och 
Krille reagerar på sitt typiska vis: ”Där släppte jag honom, frågade inte mer, 
diskuterade inte mer.” (s. 87) När Janne sedan en stund senare deklarerar att 
han faktiskt aldrig varit varken elva eller tolv år – och inte kommer att bli det 
heller – kan läsaren i det yttrandet ana sig till att han, av någon anledning och 
på något sätt, blivit berövad sin barndom. Krille däremot reflekterar endast 
över att hans egen tolvårsdag inte blev vad han hade hoppats på eftersom Janne 
uteblev. ”I denne roman må læseren leve med ikke at få alt fortalt”, säger Bodil 
Kampp i sin avhandling, och fortsätter med att konstatera att det därmed blir 
dennes uppgift att själv skapa sammanhang i berättelsen.151 En mogen läsare 
fyller i det outsagda och anar sannolikt den oerhörda tragedi som ligger bakom 
Jannes känslor inför kakelugnen: den står som symbol för en förlorad barndom 
och ett förlorat hem, men berättar givetvis också om förlusten av – mänsklig – 
värme, kärlek och omtanke som Janne tvingats och fortfarande tvingas uthärda. 
Detta är emellertid en alltför svår insikt för Krille. ”När Krille möter Janne be-
finner han sig på gränsen, vid en punkt då ingen återvändo till barndomens 
idyll är möjlig”, säger Maria Nikolajeva i sin essä ”Janne, min vän – en väg 
utan återvändo”, men han är ännu inte framme vid den punkt i sitt berättande 
då han nått den insikt och mognad som gör att han kan kliva över gränsen och 
in i vuxenlivet – där är han inte förrän katastrofen redan är ett faktum.152 
 

En vänskap gränsande till kärlek 
Vänskapen med Janne innebär för Krille att ha en relation av ett slag som han 
inte tidigare upplevt: ”Janne betydde en hel massa för mig, fast fråga mig inte 
vad” (s. 83) är så långt Krille kommer i sin analys av gemenskapen med Janne, 
vilken blir alltmer av ett nav kring vilket hela hans tillvaro – åtminstone utanför 
skolan – snurrar. ”Jag hade kommit dithän att jag tyckte så mycket om Janne 
att han var en bit av mig själv. Han var min vän, den dödliga vänskapens vän, 
min dödspolare” (s. 58) slår till sist Krille fast ur djupet av sitt snart tolvåriga 
hjärta, och den kväll när han och Janne är på cykelutflykt, befäster de alltså sin 
vänskap genom att utväxla armband med amuletter och svära en ed: 
  

 

                                                 
151 Kampp, s. 124. 
152 Nikolajeva 1999, s. 163. 
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Så länge du är min bäste vän, 
 så länge jag får vara din, 
 ska amuletten glänsa, som nu. 
 
 Ser jag min svartna vet jag: 
 Du vill ej veta av mig. 
 Ser du din svartna vet du: 
 Jag lyder. Jag går. (s. 226) 
 
Men när nästan ett år har gått sedan Janne för första gången cyklade in i Krilles 
liv, är det dags för sommarlov och då är Janne plötsligt försvunnen. Det är inte 
första gången något sådant inträffar, men denna gång blir han borta längre än 
någonsin förut. Detta, i kombination med de högt ställda förväntningar som 
Krille haft på ett långt och härligt lov tillsammans med Janne, gör att Krille blir 
allt olyckligare ju längre sommaren lider. Det är den varmaste sommaren i 
mannaminne – solen strålar oavbrutet – men Krille berättar för läsaren: ”Jag 
frös. Frös tvärs igenom hela kroppen. Jag var sjuk av längtan efter Janne” (s. 
152). Denna upplevelse av ett tillstånd som är så plågsamt att det närmast är att 
jämföra med att vara sjuk, är så stark hos Krille att han upprepar frasen ”sjuk 
av längtan” ytterligare sex gånger på de närmaste tjugofem sidorna och vid det 
här laget är det uppenbart att Janne kommit att betyda mer för Krille än vad 
denne kanske är medveten om själv.153 Det är till och med så att den saknad 
han uttrycker snarare är saknaden efter den älskade än saknaden efter en kom-
pis eller ens en riktigt god vän. På stranden tycker han sig se Janne ”och hjärtat 
slog en värkande volt” (s. 155) och han för långa resonemang med honom inom 
sig: ”Fina, fina saker sa jag till honom och underbara svar fick jag” (s. 155) och 
det förefaller av Krilles ordval att döma inte alltför osannolikt att dessa samtal 
– åtminstone ibland – handlar om att uttrycka sina känslor för varandra.  
 
Sommaren går och Krille är sjuk av längtan efter Janne, men så en kväll är han 
tillbaka; lika plötsligt och oväntat som han försvann återvänder han på sin 
cykel och återupptar kontakten med Krille och gänget. En dag meddelar så 
Janne att han har en hemlis att visa Krille. Det erbjuder en möjlig öppning till 
den annars så slutne Jannes liv, och några dagar senare beger de sig iväg till 
Flaten för en övernattning. Under färden får Krille punktering, så sista biten 

                                                 
153 Frasen förekommer på s. 153, 154, 155, 162, 163 och 176. 
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sitter de båda tätt tillsammans på Jannes magiska cykel och Krilles beskrivning 
av färden har klara erotiska undertoner där han sitter 
 

med Janne tryckt hårt mot min kropp, inkilad mellan mina tram-
ande ben, och med en vansinnig sång, som vinden slet bort men 
som vibrerade i hans kropp och även i min, […] hans armar, mina 
ben, hans ben, mina armar, och gemensamma tankar, som svängde 
med i sången, som vi sjöng tillsammans, men med hans tunga och 
stämband och bröstkorg, och grandoft och tjära […] men inte för-
rän jag fick en armbåge i midjan, insåg jag att jag var inblandad på 
något vis och lossade greppet lite försiktigt. Janne vände sig om 
och såg mig i ögonen. Hans sköna fräkniga ansikte, målat av vin-
den nu! 

Han log inte det minsta, han tittade bara en lång stund in i mig. 
(s. 197) 

 
Under natten i kojan vid Flaten vaknar Krille flera gånger och dold av den ge-
mensamma filten, tätt tryckt mot Jannes kropp, känner Krille hur ”picken 
hårdnade och växte” (s. 209). Redan långt tidigare, under lekarna i Krilles rum, 
har den fysiska kontakten Krille och Janne emellan skildrats på ett sätt som kan 
påminna om den hos ett förälskat par: 

 
Så vi låg och kämpade på golvet och pressade skrattet mot magen 
på varandra. […] Vi pressade oss samman för att inte sparka på 
möblerna och kvävdes och kiknade för att inte höras, men det är 
klart att morsan hörde oss ändå. (s. 78) 
 

Krilles kropp vet alltså vad Krilles intellekt ännu inte vet, nämligen att Janne är 
mycket mer än bara en kompis, en dödspolare, en vän – han är någon som 
Krille älskar, ja, till och med någon som han åtrår. Det Krille känner för Janne, 
säger Ulla Lundqvist, ”börjar med nyfikenhet, växer till vänskap och djupnar 
till kärlek, en kärlek som har många av den stora och förtärande passionens 
särmärken.”154  
  
”Vänskapen är central i Peter Pohls författarskap. Finns bara den kan männis-
kan klara av mycket, det är hans tes och erfarenhet” hävdar Mikael Ringman i 
en artikel i tidningen Arbetet (1995), och att Janne, min vän i hög grad är en 
roman om vänskap ger inte minst titeln en tydlig fingervisning om. Det som 
emellertid gör skildringen av vänskapen mellan Krille och Janne intressant, är 
                                                 
154 Lundqvist, 1994, s. 205. 
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inte bara dess drag av passion utan i lika hög grad beskrivningen av dess till-
kortakommande: vänskapen finns i Pohls böcker ”som en utväg eller motvikt 
till det onda, fast den sällan segrar” konstaterar Ringman också i sin artikel, 
och den tanken stämmer väl in på förhållandet mellan Janne och Krille i Janne, 
min vän.155 Trots att vänskapen är djup och varm, för Krille inte sällan närmast 
smärtsam i sin intensitet, betyder den inte att den förmår överbrygga den av-
grund som skiljer Krilles respektive Jannes världar åt. ”Till det djupt tragiska i 
boken om Janne hör det svek som Krille gör sig skyldig till” menar Ulla Lund-
qvist, och hon syftar då på det ögonblick i berättelsen då Janne är på vippen att 
berätta ”En Riktig Jävla Hemlighet” (s. 222) för Krille.156 Spänningen blir dock 
för stor när han ser Jannes vånda inför det som skall avslöjas: 

 
Där låg Janne, min vän mittpunktsnormalen, och tog sats. Och 

andades in. Och satte sig upp. Och tog ny sats. Nej, vad svårt han 
hade det! Och föll ner på mig igen. Och tog sats. […] Han jobbade 
hårt med inledningen, vilket ord han skulle starta med, och det blev 
Jo . . . och så blev det inget mer. […]  

Och jag såg hur alltihop snart, nu, skulle välla över mig och 
svepa mig med, för Jannes vånda var äkta och luktade fasa och 
natt, och var för stor att bära på ensam, och det Svarta växte och 
sträckte sig över mig och började sänkas, då jag sprängdes och 
skrek att jag d ö r! Jag dör som du håller på!  

Då satte han sig upp och skickade mig världens konstigaste 
blick och hade kommit av sig totalt, det stod omedelbart klart. (s. 
223) 

 
På så vis blir Krille aldrig delaktig i Jannes Riktiga Jävla Hemlighet och han 
avhänder sig samtidigt möjligheten att på allvar göra någonting för att hjälpa 
Janne. ”Tragiken” menar Ulla Lundqvist, ”förstärks av att det är kärleken som 
gör att Krille skyggar. Han orkar inte se in i den älskade vännens värld”.157 
Förvisso är det så, att Krille inte mäktar med att ta emot Jannes berättelse. Slut-
satsen att detta skulle bero på hans kärlek till Janne, förefaller dock inte rimlig. 
Snarare är det så, att han anar vidden av det Janne står i begrepp att anförtro 
honom, och han känner instinktivt att han står inför någonting som han inte 
kommer att kunna hantera, åtminstone inte på egen hand. Detta är i första hand 
knutet till hans ålder och inte relaterat till hans känslor för Janne, även om 
dessa otvetydigt är starka. Konsekvenserna av Krilles handlande blir i alla hän-
                                                 
155 Ringman, s. 19. 
156 Lundqvist, 1994, s. 208. 
157 Ibid. 
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delser oerhörda: den vänskap som för den utsatte Janne har betytt så mycket 
sviker i det avgörande ögonblicket, i det ögonblick där den hade kunnat få en 
avgörande betydelse och där den kanske rentav hade kunnat rädda Jannes liv. 
Liksom vid många andra tillfällen i umgänget med Janne, väljer Krille att 
stanna i förblindelsen, att inte låta fjällen falla från sina ögon och se Janne som 
den han verkligen är och hans liv så som det verkligen gestaltar sig. Mer än en 
gång har Krille hejdat sig när han närmat sig det oerhörda som döljer sig 
bakom Jannegestaltens yttre – denna gång med en katastrof som följd. Detta 
leder osökt resonemanget in på begreppen seende och förblindelse. 
 
Seende och förblindelse  
Att ett samhälle där invånarna har helt olika förutsättningar har existerat, exi-
sterar och kommer att fortsätta existera, förklaras hos Peter Pohl bland annat 
med att människor väljer att inte se vissa saker. I Janne, min vän illustreras det 
i flera sammanhang, bland annat i samband med Krilles funderingar kring 
Vaktkåren i Södra Latin. Den terror som medlemmarna i Vaktkåren utövar mot 
övriga elever vid skolan är någonting som ledning och lärare sanktionerat, blir 
Krilles slutsats.  

  
 Södra Latins stolta system med självstyrelse, så kallad själv-
styrelse, gav Vaktkåren en enorm makt. Systemet byggde på att 
kollegiet hyste fullt förtroende för självstyrets makthavare och 
vakthavare, och att de motsvarade förtroendet. Det sista var just 
den felande länken. Självstyrelsen i Södra Latin är ett pennalist-
system. Åtskilliga lärare måste känna till det, för en del historier 
har varit för underliga. Men de blundar. Enklast så. (s. 107 f.) 

 
Genom att lärarna väljer att inte se på vilket sätt Vaktkåren sköter sina åliggan-
den, kan den fortsätta sin tvivelaktiga verksamhet mer eller mindre ostört. På så 
vis lever den så kallade Södra Latinandan kvar år efter år och ingen ifrågasätter 
vare sig innehållet i denna anda eller metoderna för att upprätthålla den. 
 
Men förblindelsen är inte alltid självvald – inte sällan är människorna i Peter 
Pohls texter lika blinda som någonsin kung Oidipus för det de har mitt framför 
näsan. Detta gäller inte minst Krille vilken, som även tidigare påpekats, har 
mycket svårt att se klart när det gäller Janne. Hans förblindelse är uppenbar 
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exempelvis vad beträffar Jannes könstillhörighet. När Janne cyklar in i hans liv 
den 31 augusti 1954 ser han en gestalt som han tycker sig känna igen:  

 
 Var hade jag sett henne förut? 
 Jag visste att jag hade sett henne förut. Någonstans, någon helt 
annanstans. 
 Pippi Långstrump, bestämde jag mig för. Pippi Långstrump var 
det, just så, magiskt förvandlad till levande människa. Håret var 
inte flätat, men färgen var den rätta. (s. 6) 
 

Krille uppfattar alltså i förstone Janne som en flicka, men accepterar genast 
motsatsen när denne presenterar sig som kille, och konstaterar med hela sin 
snart tolvåriga klokskap att ”långa livet har lärt mig, att om en kille ser ut som 
en tjej så är han inte intresserad av att snacka om sitt utseende” (s. 6 f.). Även 
gänget accepterar Janne ”som han var: liten till växten, rödhårig och med 
tjejfejs” (s. 14) men trots sin litenhet omöjlig att få på rygg (s. 63), och trots att 
han heller inte har ett särskilt märkvärdigt bollsinne och därmed heller inte är 
så intresserad av att spela fotboll var det ”inte så farligt med tjejlikheten när 
man vant sig” bestämmer sig Krille för (s. 14). Och oaktat att frågan om Jannes 
könstillhörighet aktualiseras vid ett flertal tillfällen under deras bekantskap, och 
trots att Krille så sent som vid övernattningen i kojan reflekterar över ”hans 
sköna tjejfejs” (s. 210), är det inte förrän alldeles mot slutet av romanen som 
Krille inser att Janne faktiskt är en flicka:  

 
    Och snuten räcker mig ett foto. En bättre bild, tydligare, av Miss 
Juvenile på nära håll. […] Hon är en mästare på cykel, på lina, på 
trasig trapets och på livsfarliga kombinationer av dessa redskap. 
     På bilden ler hon på nära håll mot fotografen, mot mig. 
     Det är ett härligt vitt flin. Det fattas en halv framtand i det flinet. 
Den övre högra. Från mig räknat. (s. 255)  
 

Här går det alltså upp för Krille att Janne inte är pojke, men här får också den 
fråga Krille ställde sig vid första mötet med Janne – Var hade jag sett henne 
förut? – sitt svar: Janne är identisk med Miss Juvenile som Krille har sett upp-
träda många gånger när han varit på cirkus. Maria Österlund kommenterar i sin 
avhandling namnet Miss Juvenile och hon menar att det ”består av engelskans 
begrepp för ungdomlig, omogen, oförstörd och grön” vilket hon menar är 
paradoxalt eftersom detta rimmar illa med de sexuella övergrepp som 
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Janne/Miss Juvenile av allt att döma utsätts för.158 Så är det naturligtvis, men 
det är också så att likaväl som namnet Janne förstärker en manlig identitet – 
alltså gör Krille och alla andra mer benägna att uppfatta Janne som pojke och 
inte som flicka – så förstärker namnet Miss Juvenile en identitet som ung 
flicka. Att Miss Juvenile uppfattas som ung är av vikt i hennes roll som 
cirkusartist, där hennes halsbrytande nummer givetvis framstår som ännu mer 
beundransvärda eftersom hon gäller för att vara mycket ung. Dessutom gör 
hennes framtoning som mycket ung henne (sexuellt) attraktiv i vissa mäns 
ögon. Såväl hennes outvecklade kropp som frågan om sexuellt utnyttjande 
kommer att diskuteras ytterligare längre fram i avhandlingen. 
 
Maria Nikolajeva menar att det finns en möjlighet att berättaren Krille, 
antingen som ett resultat av självbedrägeri eller som en medveten lögn, kan 
välja att framställa det som att personen Krille inte vet att Janne faktiskt är en 
flicka. Nikolajeva menar också att det hos Krille finns en ”ovilja att acceptera 
uppenbara fakta”, och till dessa räknar hon exempelvis Jannes egentliga köns-
tillhörighet.159 Krille framstår emellertid inte först och främst som ovillig utan 
snarare som oförmögen att acceptera det uppenbara: med tanke på hans ålder 
och hans hittills trygga liv och tillvaro i de privilegierades värld, kan det för 
honom inte gärna vara lätt att föreställa sig att någon lever på det sätt som 
Janne gör. Att han inte ifrågasätter Jannes könstillhörighet är knappast heller 
förvånande, med tanke på att Janne själv gör vad han kan för att bli uppfattad 
som pojke. Ingen av de andra grabbarna i gänget förefaller heller betvivla att 
Janne är pojke, sedan den första förvåningen inför såväl hans utseende som 
hans spektakulära entré i sällskapet lagt sig. I en artikel om androgyna, 
kvinnliga gestalter i ungdomslitteraturen konstaterar Boel Westin att Janne är 
”the most outspoken androgynous character” av de gestalter hon studerat och 
hon fortsätter: 

 
Her body has lost the more visible feminine signs. He (or she) 
never really acts as a female within the text itself, that is in front of 
the narrator in the text (a twelve year-old boy). There are signs, 

                                                 
158 Österlund, s. 201. 
159 Nikolajeva, 2004, s. 179. 
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here are leads, but the female Janne, the circus artist, is just spoken 
of or described by others.160 

 
Krilles första känsla av att ha sett Janne någonstans förut (och då i en flickas 
gestalt) kommenterar Westin med att genus (gender) är någonting konstruerat 
och att både Krille och Janne medverkar till den sistnämndes genusbestämning:  
 

He identifies this look-alike as female but, when she presents 
herself as “Johnny”, he sees a boy instead. The construction of 
gender is thereby performed.161 
 

Krille har ju konstaterat att såväl han själv som de övriga grabbarna godtagit 
Janne som han är, rödhårig och tjejlik, och därmed är saken klar och Janne en 
av alla accepterad medlem i gänget. Däremot är hans omedvetenhet knappast 
av det strategiska slaget – det finns mycket här i världen som en nybliven tolv-
åring har liten eller ingen kännedom om eller erfarenhet av, så att Krille behö-
ver tid för eftertanke och mognad innan han klart kan se Jannes predikament är 
föga överraskande.  
 
Trots allt lyckas Krille samla på sig ganska mycket kunskap vad gäller Janne 
under deras bekantskap, men det får honom strängt taget inte att se klarare, 
åtminstone inte inledningsvis. Exempelvis demonstrerar Janne ganska omgå-
ende sin virtuositet när det gäller att hantera en cykel. Beskrivningen av hur 
han cyklar nerför trapporna mellan Kvarngatan och Högbergsgatan,  

 
trappan med 62 steg av bredden 120 cm mellan järnräcken, upp i 
fem sektioner om vardera tolv till tretton steg, med knaggligt gat-
stensbelagda två och en halv meter långa avsatser mellan sektion-
erna (s. 24) 

 
är beskrivningen av en balansakt i den högre skolan. Janne ger sig vid ett flertal 
tillfällen på akrobatiska övningar av liknande slag, något som gör Krille nästan 
sjuk av oro, men Janne klarar sig helskinnad varje gång – ”han var så förbannat 
suverän, bröt aldrig några ben och höll huvudet oskadat” (s. 58) tvingas Krille 
medge. Vad Janne här ägnar sig åt är en typ av mandomsprov, ett slags initia-

                                                 
160 Boel Westin, ”The Androgynous Female – (or Orlando Inverted): Examples from Gripe, Stark, 
Wahl, Pohl”, i Gender in Children’s Literature, (ed. Lena O. Pasternak), Stockholm 1999, s. 98 f.  
161 Ibid., s. 99. 
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tionsriter där han ”besegrar de biologiska pojkarna på deras villkor” och han 
gör det med ett åtminstone på 50-talet typiskt maskulint attribut: sin cykel.162 
Inte heller i dessa sammanhang ställer Krille några frågor – han oroar sig för 
vännens våghalsighet men undrar inte hur Janne blivit den balanskonstnär han 
är fastän han, sin i andra sammanhang bristande bildning till trots, förutom sina 
praktiska färdigheter på detta område nu också uppvisar synnerligen goda 
teoretiska kunskaper: ”Och det var principer ur den högre skolan med gravita-
tion och centrifugalkrafter så att det sprutade kalkyler kring Jannes röda skalle 
och alla insåg att det där, det kunde Janne” (s. 59) blir Krilles reflektion när 
Janne utrett det omöjliga i att cykla på ett sex centimeter brett räcke.  
 
Inte ens när hans mamma i vredesmod påpekar för honom att han betett sig illa 
mot sin vän ”när vi visste hur det var ställt med Janne, stackars unge” blir 
Krille klokare: 
 

 Hur är det ställt med Janne egentligen? 
 Jag lyckades trycka in frågan när morsan hade slut på bränslet i 
tanken ett tag. Vad var det för stackars unge med Janne? 
 Det var lika mycket stackars unge med Janne som det var 
stackars ungar runtom på andra håll i världen, som exploaterades i 
alla slags . . . slags . . . purposes. Men i folkhemmen i välfärds-
landet är sådana ungar reformerade bort enligt officiell uppgift att 
lyda. De förekommer inte. Och har det ändå några slunkit igenom 
stora sociala skyddsnätet, håller publiken tillgodo med bara påstå-
endet att de inte finns. […] Alla hjälper till att hålla den pinsamma 
sanningen under täcket. […] 
 Om jag bara kunnat fatta vad det var hon antydde. Vad såg min 
importerade morsa, som ingen svensk såg? (s. 186 f.) 

 
Krilles mammas – och i någon mån även hans pappas – klarare blick vad gäller 
Janne och omständigheterna runt honom får (bland annat) till följd att Janne 
blir en flitig gäst hos Krille och dennes familj, där hans mamma mestadels ser 
till att Janne inte lämnar det Nordbergska hemmet med en tom mage.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Krille är oförmögen att se det (eller 
den) han har framför sig, i så måtto att han inte genomskådar Jannes förklädnad 
till pojke. Samtidigt blir det uppenbart att Krilles föräldrar, sin klarsyn, klokhet 

                                                 
162 Österlund, s. 128. 
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och omtanke till trots, inte vidtar några mer genomgripande åtgärder för att 
förändra och förbättra situationen för Janne, trots att de av allt att döma sett och 
förstått mer än vad Krille gjort. Inte heller gör de egentligen något för att få 
Krille att se någon annan sanning än den han själv har uppfattat. Någon egent-
lig förklaring till detta erbjuder inte romanen.  
 
Att manipulera verkligheten 
Som konstaterats ovan, är seende och förblindelse något som Peter Pohl tar upp 
till diskussion i sin debutroman, men förblindelsen kan, som tidigare påpekats, 
understundom vara självvald. Emellertid förhåller det sig inte sällan så, att det 
kan finnas tillfällen då det är angeläget för någon att manipulera verkligheten, 
att lägga ut dimridåer som gör att det blir svårt för inblandade parter att se klart, 
och även detta tematiserar Pohl på olika sätt i Janne, min vän. Jannes val att 
uppträda som pojke är givetvis ett exempel på sådan manipulation – han vill bli 
identifierad som pojke och han gör allt han kan för att hans könstillhörighet 
inte skall avslöjas. Till detta återkommer jag längre fram i denna avhandling.  
 
Under sommaren har dock Krille ägnat sig åt att grubbla på ett helt annat och 
för honom alldeles uppenbart fall av manipulation, nämligen hur Mr G.G. rent 
tekniskt gick tillväga för att förfalska resultaten i Gröna Faran – han kunde som 
sagt inte se några som helst spår av ändringar i boken och är utifrån sin tolv-
åriga horisont inte förmögen att lista ut hur bedrägeriet gick till. Men mot slutet 
av sommarlovet kommer han till insikt när han befinner sig i en affär för att kö-
pa kollegieblock: 
 

Där hittade jag något som jag inte visste att det fanns att köpa på 
öppna marknaden. Något som varje lärare har i varsitt enda exem-
plar, trodde jag. Exemplaret delades ut av lärarnas Arbetsgivare, 
vem det nu är, och kontrollerades på något sätt, trodde jag. Men så 
låg det alltså inte till. Gröna Faran kan tydligen vem som helst 
köpa i hur många exemplar som helst. 
 Först då, äntligen, förstod jag hur Mr G.G. gjort. (s. 178) 

 
Mr G.G. har uppenbarligen, av skäl som Krille dock ännu inte är medveten om, 
gjort sig ganska stort besvär för att förfalska underlaget till Krilles betyg i eng-
elska. Han har varit så grundlig, att denna manipulation av Krilles egentliga re-
sultat är omöjliga att spåra i den bok han tidigare bett Krille titta i. Med andra 
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ord hjälper det inte vare sig att vara klarsynt – alltså att likt Krille inse att tjugo 
poäng plötsligt försvunnit ur Mr G.G:s Gröna Fara – eller att rent bokstavligt 
ha god syn: trots Krilles noggranna granskning visar boken inga spår av ändrin-
gar vad resultaten beträffar. Krilles resonemang kring hur lärare förvärvar sin 
Gröna Fara säger dock en hel del om hur lite han trots allt vet om hur vuxen-
världen fungerar, och förklarar därmed också till stor del hans oförmåga att – 
fullt ut – förstå även Jannes situation. Att ett barn, utan att någon ansvarskän-
nande vuxen ingriper, kan leva under de omständigheter som han har börjat ana 
att Janne lever under, ligger utanför hans förståelsehorisont. Vad gäller affären 
med engelskbetyget så är Krilles pappa inte intresserad av att diskutera denna 
ytterligare med sin son, men konstaterar ändå att ”det behövdes lite 
uppmärksamhet kring såna som Mr G.G.” (s. 149). Orsaken till Mr G.G.:s 
agerande är Krille – och läsaren –  dock ovetande om ända in i det sista. 
 
Tack vare sin far, byråsekreterare Nordberg, har Krille hittills levt efter devisen 
att man i alla lägen bör hålla sig till sanningen. Nu, inser han, är det ”dags att 
modifiera den levnadsregeln: man bör hålla sig till sanningen i de fall uppgif-
terna kan kontrolleras. Däremellan fyller man ut allt efter behov” (s. 148). Men 
han förstår också att tillvaron faktiskt är ännu mer komplicerad – att det finns 
en gråskala mellan begreppen sanning och lögn, och att det ibland är så, att det 
kan finnas intresse av att manipulera verkligheten, blir han allt oftare varse. 
Detta gäller bland annat flaskorna i den Guldusback som Janne vunnit vid en 
vadslagning och som han förvarar hemma hos Krille. Denne noterar att antalet 
flaskor är tämligen konstant trots att Janne vanligtvis avslutar sina besök med 
att ta med sig en. Maria Nikolajeva beskriver det hela så här:  
  

 Ritualen blir så småningom att Janne kommer för att hämta en 
Guldus, blir bjuden på macka och choklad och stannar. Krilles far 
fyller i smyg på Guldus-backen så att det alltid finns kvar, en evig-
hetsback, ett »ymninghetshorn« – en del av förbundet mellan 
Krilles föräldrar och Janne.163 
 

”När jag lagt märke till fenomenet spanade jag lite. Det var farsan som gick 
och fyllde på” konstaterar Krille, men han väljer att inte konfrontera pappan 
med saken. ”Man vill ju inte pressa farsan till en lögn” (s. 51) resonerar Krille, 

                                                 
163 Nikolajeva, 1999, s. 164. 
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och tänker samtidigt att en förklaring kanske kommer att dyka upp så småning-
om. Även här blottas Krilles naivitet: förvisso ser han faderns manöver med 
Guldusflaskorna, men han är blind för att den har med Janne och hans livssitu-
ation att göra. Så länge det finns Guldus kvar i backen, har Janne en given an-
ledning att komma på besök och bli bjuden på nattmacka och gemenskap – allt-
så ser Krilles pappa till att evighetsbacken aldrig sinar. Huruvida Janne lägger 
märke till denna lilla manipulation av verkligheten förtäljer inte historien – 
tanken är dock att han inte skall göra det. 
 
När Jannes högt älskade skor ”slokade i bara trasor i kylan mot slutet av febru-
ari” (s. 83) tar sig Krilles mamma för att torka dem i ugnen. Olyckligtvis 
bränner hon vid dem och skorna blir slutgiltigt oanvändbara. Krilles pappa för-
svinner ut genom dörren och återkommer några minuter senare med ett par ny-
inköpta, exakt likadana skor som han säger sig ha inhandlat i en sportaffär i 
närheten. ”Farsan hanterar sanningen på suveränt vis” konstaterar Krille, och 
funderar vidare:  

 
Visst fanns Jannes Adidas att köpa hos John-Pelles Sport på Göt-
gatan […] Men John-Pelle stänger 18.00 och öppnar nog inte vid 
niotiden ens om Byråsekreterare Nordberg kommer ångande för att 
tjacka marknadens dyraste sportsko. Min fader var oberörd efter att 
ha löpt den backiga sträckan tur och retur, och glänsande världs-
rekord fick han på distansen. (s. 84) 

 
Krille genomskådar alltså föräldrarnas lilla skådespel och noterar att fadern 
tänjer på sanningen, men inte heller här ser han orsaken till det hela – att hjälpa 
Janne utan att Janne märker det.  
 
På cirkus har Krille sett hur Jacob och hans benknäckarbröder pucklar på var-
andra å det våldsammaste: ”man såg smällarna och hörde hur tarmarna mo-
sades, men sedan studsade de upp lika friska” (s. 140). När Janne och Krille 
träffas för sista gången och Janne golvar Krille, för händelseförloppet omedel-
bart tankarna till benknäckarbrödernas cirkusnummer. Detta inträffar när Janne 
en kväll dyker upp och meddelar Krille att det är meningen att de två skall åter-
vända till kojan på Flaten. Krille noterar att Janne beter sig lite underligt och 
plötsligt kommer 
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Jannes största smocka från ingenstans. En rökare på käkbenet och 
jag stöp. Inte av den, utan av ett annat samtidigt slag, som jag inte 
uppfattade på annat sätt än att det fällde mig. Konstigt nog gjorde 
inget av detta ont, fast det lät utmed hela Repslagargatan, sa grab-
barna sedan, som om skallen knäckts. Sedan kängade han mig 
enormt i veka livet. Men det var en jättefejk, lika stor som ljudet av 
sprängda tarmar, som Janne åstadkom på något vis. (s. 240) 
 

Därefter försvinner Janne och grabbarna i gänget närmar sig för att se om 
Krille fortfarande lever. Det gör han, och han inser plötsligt att det måste finnas 
en anledning till att Janne arrangerat det hela så, att det skall verka som om han 
halvt slagit ihjäl Krille. Han bestämmer sig för att spela med 
 

så jag fläkte ut mig på gatstenen och sa åt grabbarna att det håller 
inte iallafall, krossad både uppe och nere, nu får ni bära hem mej. 
[…] Morsan höll på att gå i luften när åtta man bar in sonen genom 
dörrhålet […] När de gått sin väg […] hoppade jag ur slafen och 
frågade om hon gick på alla finter.  (s. 240 f.) 
 

Orsaken till Jannes uppvisning är Krille okunnig om, men han har uppfattat att 
Janne av någon anledning vill att skeendet skall framstå som våldsammare än 
det faktiskt är – Janne är ute efter att manipulera verkligheten ungefär på sam-
ma vis (om än av andra anledningar) som cirkusbröderna, och Krille gör vad 
han kan för att illusionen skall bli fullständig. Att hela Jannes uppenbarelse 
möjligen – i någon bemärkelse – är en illusion, är något som i och med denna 
händelse sakta börjar gå upp för honom, och han inser att han har en del tanke-
arbete att ta itu med: ”Det blev äntligen av nu, det där att sätta sig med ett stort 
papper och skriva upp alla sanningar och lögner runt Janne” (s. 241) berättar 
Krille för snuten, och han tillstår också att det tankearbetet får bilden av Janne 
att klarna i många avseenden. 
 
Teatertematiken 
Att livet i många avseenden är att likna vid en teaterföreställning är en 
tankegång som återkommer vid ett flertal tillfällen i Janne, min vän, och den 
anknyter givetvis nära till motivet med en manipulerad verklighet. Människor 
spelar roller; livet och tillvaron erbjuder på olika sätt ett scenrum där föreställ-
ningar av skilda slag kan gå av stapeln, och verkligheten står till tjänst med ku-
lisser och rekvisita för att om möjligt fullborda illusionen. Skådespelet Janne, 
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min vän startar redan på romanens första sida, när snuten lyfter ut Jannes cykel 
ur sin bil och frågar om det är någon som känner igen den:  
 

 Med små rörelser, som skulle kunnat vara omärkliga om de 
bara inte märkts så bra, möblerar killarna om sig. Vänder sig hit. 
Vänder sig dit. Vänder sig bort. Det uppstår en liten scen av deras 
små ändringar. Mitt på den scenen står jag och har snuten som enda 
publik. Alla andra ser på annat. Hela publiken vill veta om jag, just 
jag, känner igen Jannes cykel. (s. 5) 
                                                                                                             

Vid ytterligare två tillfällen återkommer Krille till detta i sin redogörelse – ”det 
är därför som killarna ger mig en scen” (s. 44) säger han och vill sålunda för-
klara att grabbarnas inställning är den, att det är han som vet mest om Janne 
och därmed är bäst skickad att besvara polisens frågor. Att så är fallet blir ännu 
tydligare längre fram i berättelsen: ”Kunde scenen omkring mig bli ändå tom-
mare så skulle den bli det när snuten börjar fråga efter Jannes tankar och ord” 
(s. 82) blir Krilles reflektion, samtidigt som han börjar bli medveten om att han 
nog varit en smula blind när han stod mitt i händelseförloppet. Det kommer 
dock att dröja ytterligare ett bra tag innan Krille förmår göra något konstruktivt 
av den insikten.  
 
Romanen igenom återkommer sedan begrepp som för tankarna till teater och 
rollspel, något som även uppmärksammats av Rebecka Edgren i en uppsats från 
1998. Edgren tittar på rollbegreppet framförallt ur ett feministiskt och sociolo-
giskt perspektiv och resonerar därvid kring begreppen könsroller, klassroller, 
kamratroller samt barn- och vuxenroller. Hon finner att alla karaktärerna i 
romanen spelar roller, men att det givetvis blir särskilt tydligt när det gäller 
Janne, eftersom han är flicka men spelar rollen som pojke i umgänget med 
Krille och gänget. Edgren noterar emellertid också att även Krille på ett medve-
tet sätt växlar mellan olika roller.164 
 
Det är uppenbart att det, så snart Janne är närvarande, snabbt drar ihop sig till 
någon form av föreställning. Vid hans första besök hemma hos Krille serverar 
Krilles mamma choklad och mackor och vill, åtminstone indirekt, göra gäl-
lande att detta är den vanliga kvällsritualen i det Nordbergska hemmet. Krille, 
                                                 
164 Rebecka Edgren, Livets teater. Om roller och identiteter i Peter Pohls Janne, min vän, C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Stockholm 1998. 
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som vet att så definitivt inte är fallet, ”satt hela tiden och undrade vad i helvete 
det var för skådespel som pågick” (s. 42). Här, liksom i fallet med den aldrig si-
nande Guldusbacken och de förstörda Adidasskorna, handlar det givetvis om 
att Krilles föräldrar – och då kanske i synnerhet hans mamma – önskar göra 
något för Janne (i detta fall bjuda honom på något att äta), utan att han uppfat-
tar att det är det som är avsikten med deras agerande. Krille tycker sig även i 
detta fall se att det som pågår är vad man skulle kunna kalla en iscensättning av 
ett skeende, men på grund av sin omognad förstår han inte bevekelsegrunden 
för detta. Det är emellertid otvetydigt så, att Krilles föräldrar, vilka fram till 
denna afton ”alltid varit eniga om att på kvällen ska magen ta det lilla lugna” 
(s. 42), nu vill att Janne skall få intrycket av någonting helt annat, nämligen att 
”choklad var just vår aftondryck, allas vår ständiga aftondryck” (s. 42) och att 
det han nu deltar i är den vanliga avslutningen på en dag hemma hos familjen 
Nordberg. Samtliga familjemedlemmar spelar med i det som av Krille alltså 
uppfattas som ett skådespel men som av Janne sannolikt tolkas som (avunds-
värd) familjesamvaro. I denna episod sammanfaller sålunda teatertematiken 
med en önskan om att, inför Janne, manipulera verkligheten. Huruvida Janne 
genomskådar det hela eller inte får läsaren inte veta – att Krille betraktar det 
hela som ett slags teaterföreställning är dock uppenbart (s. 42).  
 
Vid ett senare besök blir Janne varse de clownmasker som hänger på väggen i 
Krilles rum. Förutom att han kan namnet på var och en av dem, genomför han 
en imitation av dem och Krille konstaterar att ”I alla fall var hans lilla uppvis-
ning så fin att farsan och morsan, som fastnat i dörrhålet utan att Janne märkt 
det, förenades med mig i en jubelapplåd” (s. 75). Det hela slutar med att Janne 
”tackade publiken med en tjusig bugning. Sedan kunde publiken gå” (s. 76). 
Här får Janne visa såväl sin skådespelartalang som sin kunskap när det gäller 
cirkus, det sistnämnda också genom att han uppmanar Krille att flytta bort den 
Chaplinmask han har placerat bland clownerna ”för att han hör inte till cir-
kusen” (s. 76). Att Janne som är så okunnig på många andra områden är så 
kunnig när det gäller detta, blir en av många pusselbitar som så småningom 
kommer att bidra till att bilden av Janne klarnar för både Krille och läsaren. 
Samtidigt blir det uppenbart att Janne, förutom sina färdigheter på cykel, även 
besitter talanger när det gäller skådespeleri, vilket i sin tur, åtminstone delvis, 
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förklarar för läsaren hur han kan lyckas gälla för pojke i umgänget med Krille 
och de andra grabbarna.  
 
Under ett konditoribesök tillsammans med Janne frapperas Krille av att Janne, 
vilken alltså annars förefallit ovetande om väldigt mycket, plötsligt finner sig 
mycket väl tillrätta. ”Den säkerheten var inte teater” (s. 193) konstaterar Krille 
för sig själv, men något längre fram i texten hänvisar Krille till konditoriepiso-
den som ”föreställningen på Krönet” (s. 222). Å ena sidan tycker han sig alltså 
ha fått se en sida av sin vän – ”Janne Flott, med bjussargester på kondis” (s. 
193) – som han trots allt uppfattar som genuin och äkta även om den inte går 
ihop med andra bilder av Janne, medan han å andra sidan betraktar hela kondi-
toribesöket som ett slags teaterföreställning. Hans slutsats blir att Janne, genom 
att bjuda sin vän på konditori, vill visa att han inte är fullt så medellös som han 
hittills gett intryck av att vara, en förklaring som han åtminstone för ögon-
blicket nöjer sig med, men som ändå fungerar som incitament för fortsatt grub-
bel kring Jannes många uppenbarelser: 

 
 Det fanns redan så många Janne. Gängets Janne Tangerine, 
cykelsnajdarn numro ett. Min och Mulles vän Janne, Mjuka Janne, 
jublande över Kalle Anka. […] En tredje Janne, min längtans 
hemliga privata Janne, finns du? […] 
 Den här Janne? Janne med stålar. […] Han stämde inte med 
någonting. (s. 193) 

 
Även under utflykten till Flaten slås Krille av att Janne spelar en roll: ”Jag fick 
den där känslan igen: Här är Janne, men han är inte här. Han står bredvid och 
kollar” (s. 216) och när de två, efter ett längre samtal med en äldre dam vid en 
kolonilott, resonerar med varandra och Janne konstaterar att alla människor – 
det vill säga även gummor i kolonilotter på Flaten – har något att berätta, tyc-
ker inte Krille att det är en Janne-replik; han känner sig förvirrad och önskar att 
Janne skulle ha avslöjat ”vad teatern där hos gumman gick ut på” (s. 218). 
Krille konstaterar alltså gång på gång att Janne har förmågan att anta olika ge-
stalter vid olika tillfällen, men han har ändå inte kommit så långt ännu att han 
ifrågasätter hans roll som pojke.  
 
När Krille och Janne vid ett tillfälle besöker Tok-Göran, en excentrisk äldre 
man som bor på en vind på Söder, får Krille bevittna hur besöket avslutas med 
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att Tok-Göran ger Janne en örfil. Janne tar emot den, noterar Krille, ”som något 
som självklart hörde till föreställningen” (s. 138) men han reflekterar inte över 
det något förvånande faktum att Tok-Göran verkar veta vem Janne är, kallar 
honom för Jei-jei, och dessutom använder pronomenet hon när han pratar om 
honom. När Janne slutligen återvänder efter sin långa sommarfrånvaro och 
börjar mixtra med gängets cyklar, ser Krille något som han inte sett förut, 
nämligen att ”den här cykelmekarshowen är teater” (s. 183). Trots att han alltså 
vid upprepade tillfällen får känslan av att han i umgänget med Janne bevittnar 
en (teater)föreställning, känner sig Krille ännu inte manad att försöka utröna 
vad orsaken till detta är, och man kan konstatera att han, trots att han sett att 
Jannegestalten i själva verket är en mängd olika gestalter, ännu inte sett att 
Janne är en flicka.  
 
Jannes många skepnader har noterats även av Rebecka Edgren, men hon menar 
att det strängt taget inte innebär någon skillnad att läsaren och Krille slutligen 
får veta att Janne är flicka. Hon vill, säger hon,  
 

särskilt påpeka att Jannes roll som Miss Juvenile inte heller är Jan-
nes riktiga jag. Att man på sista sidan får reda på Jannes riktiga 
kön, betyder inte att man då har fått lära känna Janne, eller då vet 
vem han egentligen är. Krilles hemliga, längtans Janne får vi aldrig 
lära känna, bara svagt ana bakom hans olika roller.165 

 
Att Janne är flicka har emellertid Krilles mamma, som tidigare påpekats, sett 
och förstått, och hon ger uttryck för uppfattningen att i stort sett hela samhället 
deltar i spelet, det spel som går ut på att barn över hela världen exploateras i 
allehanda suspekta syften, men att folkhemmet Sverige väljer att blunda för 
detta. Skulle det då visa sig att det finns undantag, att det även i Sverige finns 
barn som utnyttjas, bestämmer man sig för att inte se detta: ”Svenska folket 
applåderar politikernas skrävlande och betalar. Betalar fantastiskt bra skatter, 
för att inte få föreställningen förmörkad av motbevis att nöden finns” (s. 187) 

lyder hennes upprörda utläggning kring svenskarnas ovilja till klarsyn. Att or-
det föreställning här används såväl i betydelsen teaterföreställning som mental 
föreställning är uppenbart och ger uttalandet dubbla innebörder, där den ena har 
direkt anknytning till romanens teatertematik och den andra till frågan om 
                                                 
165 Edgren, s. 43. 
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seende kontra förblindelse. I båda fallen blir konsekvensen den, att betraktaren 
inte ser verkligheten så, som den egentligen är. 
 
Orsakerna till att Krille och Janne spelar de roller de gör varierar, menar 
Rebecka Edgren. ”Jannes roll som pojke har ett helt annat allvar bakom sig än 
till exempel Krilles roll som Krille Katalog” säger hon i sin uppsats om Janne, 
min vän.166 Varför Janne väljer rollen som pojke ger inte romanen någon direkt 
förklaring till, men den mest uppenbara orsaken torde ändå vara att han inte vill 
bli igenkänd som cirkusartisten Miss Juvenile. I boken Omklädningsrum. Köns-
överskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma diskuteras 
bland annat frågan om så kallad cross-dressing, alltså ”företeelser som innebär 
att män och kvinnor iklär sig det motsatta könets kläder och tillfälligt eller mer 
permanent iscensätter en annan genusrepresentation än den förväntade.” En av 
förklaringarna till fenomenet sägs vara att det biologiska könet innebär såväl 
möjligheter som begränsningar. ”Vad som är tillåtet för det ena könet kan sam-
tidigt vara förbjudet, eller åtminstone oacceptabelt, för det andra” konstaterar 
Eva Heggestad och Anna Williams i bokens inledande kapitel, och det kan gi-
vetvis också vara en förklaring till att Janne inte uppträder som den flicka han 
faktiskt är. I det femtiotal som romanen utspelar sig i skulle han helt enkelt inte 
ha accepterats av Krille och hans pojkgäng, sina cykelfärdigheter till trots, och 
han väljer därför att utge sig för att vara pojke – att spela rollen som cykelvirtu-
osen och pojken Janne.167 Victoria Flanagan har studerat fenomenet cross-
dressing i modern ungdomslitteratur, och hon förklarar de kvinnliga litterära 
gestalternas önskan att förklä sig till pojkar som varande resultatet av deras 
existens som  

 
a young girl living in a patriarchal context, who escapes (or is 
forced to flee) her limited female existence by disguising herself as 
a man. Dressed as a man, she gains access to a world formerly 
denied to her and amply demonstrates her ability to perform 
masculine tasks and feats more successfully than her biologically 
male peers.168 

                                                 
166 Ibid., s. 17. 
167 Eva Heggestad och Anna Williams, ”Litteraturens omklädningsrum” i Omklädningsrum. Könsöve-
rskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, (red. Eva Heggestad och Anna Williams), 
Lund 2004, s. 7 f. och 6. 
168 Victoria Flanagan, ”Me, Myself and Him – The Changing Face of Female Cross-Dressing in 
Contemporary Children’s Literature” i Change and Renewal in Children’s Literature, (ed. Thomas van 
der Walt), London 2004, s. 60. 
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Flanagan förefaller alltså i första hand ta fasta på att pojkrollen öppnar för en 
tillvaro som den förklädda flickan annars inte skulle ha tillträde till, och hon 
betonar också att den kvinnliga existensen innebär mer av begränsning än den 
manliga. Maria Österlund har i sin avhandling upprättat ett paradigm som i tio 
punkter beskriver förklädnadsromanen. En av punkterna behandlar de bakom-
liggande bevekelsegrunderna för flickorna att ikläda sig pojkrollen: ”Förkläd-
naden” säger hon, ”är främst en flykt undan en snäv flickroll, vilken innebär 
anpassning, övergrepp och utsatthet och den antas för att utvidga flickans (för)-
handlingsutrymme.”169 Österlund betonar alltså att cross-dressingfenomenet är 
en flykt ifrån någonting icke önskvärt snarare än en vilja att träda in i något 
mer eftertraktansvärt, och detta är en tankegång som mycket väl går att app-
licera på Janne: som Miss Juvenile är han hårt kontrollerad och tvingas såväl 
till livsfarliga cirkuskonster som skall genomföras utan skyddsnät som – anty-
der texten – att prostituera sig, men som Janne kan han, åtminstone temporärt, 
få vara det barn han faktiskt är men som han aldrig tillåtits vara. Hans 
handlingsutrymme ökar såtillvida att han förklädd till Janne kan ägna sig åt 
saker som han i sitt cirkusliv inte kan eller får göra (leka, träffa kompisar och 
så vidare). Däremot får det betraktas som mer tveksamt om hans förhandlings-
utrymme ökat; när hans relation till Krille blir för farlig för den verksamhet 
som bedrivs i hans tillvaro som cirkusartist, är budskapet från dem som styr det 
hela synnerligen klart: ”Jag ska slå ihjäl dej, Jeijei, om du är tillsammans med 
Nordberg mera. Och sen blir det Nordbergs tur” (s. 200). För Janne (alias 
Jeijei) är det sålunda inte mycket att förhandla om.  
 
Medan Janne spelar roller för att dölja vem han egentligen är, handlar Krilles 
rolltaganden mer om situationsanpassning, något som gäller inte bara Krilles 
roll som kalenderbitare utan även hans andra roller. När han inte vill höra Jör-
gens berättelser om smaskiga dödar, överdriver han rollen som Krille Katalog 
för att få stopp på vännens svada (s. 16), men när han känner Jannes förvänt-
ningar på sig under utflykten till kojan väljer han en annan roll: ”Nu spelade 
jag upp lite muntert igen” (s. 203) beskriver Krille sin och Jannes vattenlek på 
Flatenbadet, men han beskriver också hur han ”utan att spela teater eller 

                                                 
169 Österlund, s. 127. 
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anstränga mig det minsta” (s. 189) får polisen att förstå brådskan med att ta sig 
ut till Flaten för att, om möjligt, hjälpa Janne. Vidare konstaterar han, som tidi-
gare nämnts, också att det förmodligen hade varit lättare att få hjälp med att hit-
ta en grav på Skogskyrkogården om han ”låtit farsan sköta hela pjäsen” (s. 
168). Gemensamt för dem båda, Krille och Janne, är att de är medvetna om vad 
man, för att tala med Rebecka Edgren, kan kalla livets teater, alltså att hela 
livet kan ses som en teater där rollerna skapas av de förväntningar som sam-
hället har på individen, och där alla är med och spelar givna och/eller tagna 
roller.170 Deras förutsättningar för och anledningar till att delta i denna teater – 
detta spel – är dock helt olika och Jannes funderingar kring och syn på detta vet 
läsaren ingenting om. Krille däremot är (och blir successivt än mer) medveten 
om fenomenet. Han ser de möjligheter som hans eget – och ibland andras – 
rolltagande innebär, samtidigt som han står väldigt frågande när det gäller Jan-
nes dito.  
 
Verklighet och fantasi, sanning och lögn 
Med hänsyn tagen till ovan sagda gällande seende och förblindelse, en manipu-
lerad verklighet och teatertematiken, är det knappast förvånande att Krille, ro-
manen igenom, gång på gång får anledning att fundera över begrepp som verk-
lighet och fantasi, sanning och lögn. Han är, som tidigare nämnts, en entusi-
astisk läsare av science fictionmagasinet HÄPNA. Där presenteras ibland tvek-
samma förklaringar på hur verkligheten är beskaffad, men Krille känner sig 
inte orolig för att han skall bli lurad: ”Är man på rätt sida om portarna till dår-
huset, och det är utsidan enligt min uppfattning, så kan man skilja mellan 
HÄPNA:s världsbild och verkliga verkligheten” är hans övertygelse (s. 98). I 
praktiken visar det sig dock vara lite mer komplicerat än så. I grabbgänget, 
exempelvis, finns den ovan nämnde Jörgen som gärna berättar om spektakulära 
olyckor som han, enligt egen utsago, blivit vittne till. Han berättar om hjärnor 
som rinner som ärtsoppa på gatan framför hans fötter eller om hur ”en kärring 
svanat från Katarinahissen ner i asfalten så att ungen föddes med ett plopp och 
ett tjut för att kärringen sprack” (s. 16). Krille är måttligt road av dessa maka-
bra berättelser; ”det spelar ingen roll om han hämtade dem ur verkligheten eller 
fantasin” (s. 16 f.) säger han, men konstaterar sedan i samma andetag att det 

                                                 
170 Edgren, s. 41. 
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naturligtvis är så att Jörgen fantiserar (s. 17). Det är emellertid inte historiernas 
sanningshalt – eller kanske deras brist på sådan – som gör att Krille inte vill 
lyssna, utan det är helt enkelt så att han inte delar Jörgens intresse för 
”smaskiga dödar” (s. 16), ett ointresse som möjligen hänger samman med hans 
allmänna ovilja att konfrontera sådant som han upplever som obehagligt även 
om det, som i det här fallet, rör sig om rena fantasier.  
 
Att berätta läskiga historier är annars ett nöje som gänget ägnar sig åt ibland. 
Man berättar, en i taget, och sedan ger lyssnarna poäng för varje berättelse. 
Även Janne deltar vid ett tillfälle i denna aktivitet och berättar en historia om 
hur en knivkastningslek resulterar i en katastrof. Kniven skall kastas mot en 
ring uppritad i ett träd, men så plötsligt, när kastaren vid ett tillfälle kastar utan 
att sikta, upptäcker denne att lillebror står framför trädet när kniven kommer 
flygande genom luften. Eftersom Janne bara några minuter tidigare deklarerat 
att det är självklart att man skall ha varit med om det man berättar om – åtmin-
stone på något sätt – blir grabbarna i gänget så tagna av historien att de inte 
kommer sig för med att sätta några poäng på den. Janne själv lämnar inga ytter-
ligare kommentarer – inte ens Krille förmår sig till att prata något mer med 
Janne den kvällen. Reaktionen kommer sig givetvis av att det tidigare inte före-
kommit några diskussioner om sanningshalten i de historier som berättas. Janne 
har genom sitt uttalande flyttat en aning på gränsen mellan sanning och lögn, 
och när nu den annars så förtegne Janne kommer med en berättelse som samt-
liga åhörare anar kan handla om honom själv, och som har ett så uppenbart 
tragiskt slut, kommer leken av sig. Janne har med sin historia manat till efter-
tanke när det gäller såväl begreppen sanning och lögn som verklighet och 
fantasi, men samtidigt också till reflektion kring hans eget liv, som kanske 
innehåller mer erfarenhet av död och sorg än vad grabbarna hittills haft 
anledning att tänka sig (s. 66 ff.).  
 
När så Krille med jämna mellanrum upplever att Janne inte alltid talar sanning, 
aktualiseras åter frågan om sanning och lögn. Hans motivering till sin illa till-
tygade uppenbarelse efter sin långa frånvaro under våren var, som tidigare 
nämnts, att han mött ett fyllo på Götgatan, en förklaring som Krille alltså inte 
alls tror på. ”Det där lät inte alls sant” (s. 115) menar Krille och fortsätter:  
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Jag bet ihop för att inte släppa fram hur ont det gjorde att han ljög. 
[…] Ljög gjorde han i alla fall, och skulle jag tro något som kunde 
lätta på svedan, så skulle jag välja tron att han säkert hade en 
mycket viktig anledning att ljuga. (s. 116) 

 
En liknande situation uppstår när Janne hävdar att han tillbringat största delen 
av sommaren på Flaten. Krille, som verkligen varit på Flaten – och dessutom 
hållit ögonen öppna efter Janne, inte bara där utan överallt där han befunnit sig 
– vet att han inte talar sanning, och detta får honom att reflektera över lögnen 
som företeelse: ”Och lögnen han serverade stämde inte som lögn heller, för en 
lögn ska ju ha lite glitter av chans till sanning” (s. 202), lyder Krilles fundering, 
sannolikt sprungen såväl ur Jannes eget uttalande ovan som den filosofi han fått 
sig till livs via sin far, nämligen den om att man bör tala sanning i de samman-
hang som uppgifternas kan kontrolleras (s. 148). Men Krille inser emellertid 
också att det ju faktiskt kan vara så, att Janne faktiskt har talat sanning hela 
tiden, och att allt som verkat konstigt bara är ett resultat av Krilles oförmåga att 
förstå att hans mamma har rätt: världen kan faktiskt vara konstigare än vilken 
besynnerlig fantasi som helst. Det är hans, Krilles, beteende som i så fall måste 
te sig i allra högsta grad märkligt i Jannes ögon. 
 
Sammanfattningsvis är det ändå så, att den fakta- och statistikälskande Krille 
som försöker ordna och förstå sin omgivning och sitt liv med hjälp av siffror, 
kartokort och bevis, i och med bekantskapen med Janne tvingas inse att tillva-
ron inte är så välordnad som han hittills har trott. Framförallt innebär de nya in-
sikterna att han blir medveten om att allting inte kan indelas i svart och vitt; 
inom de flesta områden finns såväl nyanser som gråzoner. Det är något som 
Krille hittills har varit omedveten om, alternativt inte brytt sig om. Han får an-
ledning att överväga begrepp som sanning och lögn och blir på det klara med 
att båda är tänjbara, men han blir också på det klara med att vad som är sant 
knappast går att mäta objektivt – mycket hänger på betraktarens perspektiv. 
Därmed kan samma företeelse te sig helt olika för olika personer och, inte 
minst, vid olika tillfällen. Vad det sistnämnda beträffar, är lokalen vid Bjur-
holmsplan ett tydligt exempel. Trots att Krille tar vännen Berra till hjälp för att 
reda ut vad det var för slags ”shop” som Janne lyfte in sin cykel i den dagen när 
de följde efter honom (s. 94 f.), kan han inte konstatera annat än att ”det om-
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växlande stått CYKLAR och SKOREP” (s. 163) på skylten ovanför dörren. 
Han blir därmed också varse att det i vissa fall kan ligga i någons eller någras 
intresse att den så kallade sanningen förblir höljd i dunkel, att den så kallade 
verkligheten inte är helt möjlig att genomskåda och att gränsen mellan sanning 
och lögn, verklighet och fantasi understundom är flytande, något som man kan 
dra nytta av såväl i vällovliga som mindre vällovliga syften. Det får nog trots 
allt sägas vara Mr G.G. som slutgiltigt ställer detta på sin spets. När Krilles 
berättelse, och därmed också romanen, kommer till sitt slut, framstår det som 
uppenbart att Mr G.G. är identisk med cirkusdirektören vid Cirkus AIR. 
Därmed får hans egendomliga beteende när det gäller Krilles betyg i engelska 
också – åtminstone delvis – sin förklaring, men det är också med all sanno-
likhet så, att han har skuld inte bara i Jannes utan även i skomakarsonen Per 
Anders Anderssons död. I läroverksläraren Mr G.G. får sålunda förtrycket ett 
åtminstone någorlunda respektabelt ansikte, samtidigt som det slutligen blir 
uppenbart att det bakom detta ansikte finns en gestalt som är kapabel till i det 
närmaste vad som helst för att skydda sig själv och den egna – allt annat än 
respektabla – verksamheten.  När det under sommaren går upp för Krille hur 
Mr G.G. rent tekniskt gått tillväga för att genomföra betygsbedrägeriet, står han 
fortfarande frågande inför motivet till detsamma: 
 

 Först då, äntligen, förstod jag hur Mr G.G. gjort.  
 Däremot trodde jag inte att jag någonsin skulle förstå v a r f ö r 
han gjorde det. Och a t t han gjorde det. (s. 178) 
 

När hans berättelse kommer till sitt slut, förstår han åtminstone att Janne egent-
ligen är en flicka, kopplad koppling till cirkusen, och att hans vänskap med 
Janne kommit att utgöra ett hot mot såväl Mr G.G. som Cirkus AIR och dess i 
vissa stycken ljusskygga verksamhet.  
 
Jannes förebådade död 
Janne, min vän slutar sålunda med att Krille blir på det klara med att Janne 
egentligen är en flicka och att han är identisk med Miss Juvenile, balanskonst-
när från Cirkus AIR. Hans insikt kommer dock för sent. På sin webbplats säger 
Peter Pohl: ”Så tar alltihop plötsligt slut: Janne ligger död i kojan.” Exakt vad 
som har inträffat vet inte Krille – han försöker redogöra för vad han ser och in-
ser, och ”han babblar, nästan osammanhängande. Men han kan fortfarande inte 
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förklara. Varför dog Janne? Vem dödade henne och hur gick det till?” Vad 
Krille dock förstår (och har förstått en tid) är att han via vänskapen med Janne 
kommit i kontakt med någonting som är alldeles för stort och farligt för att han 
skall kunna hantera det på egen hand.171 
 
Läsaren har dock haft möjlighet att se Jannes död förebådas med jämna mellan-
rum i romantexten. Första gången det inträffar, är i samband med Jannes cykel-
race ner för Kvarngatstrapporna. Cyklingen har föregåtts av ett längre menings-
utbyte där projektets genomförbarhet har diskuterats. När Janne slutligen står 
beredd på översta trappsteget, vittnar Krille om sin egen och gängets tro på 
Jannes förmåga: ”Vi litade på Janne. […] Vi visste att det här skulle gå vägen.” 
(s. 27) Att framhjulet på Jannes cykel tämligen omgående havererar har dock 
ingen räknat med – inte heller att ”gatukontorets dödgrävare varit framme och 
gjort en grav tvärs över andra avsatsen” (s. 28) och den har Janne att passera. 
På mirakulöst vis undviker dock Janne att köra ner i gropen och tar sig vidare 
nerför trapporna på sin cykel. Han når slutligen trottoaren nere på Högbergs-
gatan, ”och nu vet vi att Döden ska gästa oss” (s. 30), säger Krille, eftersom al-
ternativen förefaller vara att ”Janne mosar skallen i asfalten eller att han med 
högsta fart skivas mot skyddsräcket vid trottoarkanten” (s. 30). Skulle han mot 
förmodan klara båda dessa hinder, återstår att bli överkörd av den trådbuss som 
närmar sig. Suverän som han är på sin cykel, klarar emellertid Janne sig ige-
nom äventyret oskadd (s. 30 f.). 
 
Janne sätter dock sitt liv på spel ännu en gång. Denna gång handlar det om ba-
lansgång på räcket på den viadukt som går över Södergatan, ett företag som 
Krille bedömer som livsfarligt. När Janne påbörjar sin promenad på räcket 
vågar Krille knappt titta: ”För jag visste att Janne skulle falla, och det fallet 
kunde han inte överleva” (s. 61). Även denna gång klarar Janne sig helskinnad, 
men lovar den förtvivlade Krille att inte utsätta sig för fler risker av liknande 
slag (s. 62). Det dröjer dock inte länge förrän det är dags för nya våghalsig-
heter: En kväll leder en diamantsmugglarlek Krille och Janne ner i de gångar 
som finns under Kvarngatan. Krille har varit där nere många gånger förut, men 
för Janne är det första gången. Plötsligt är Janne försvunnen i mörkret i under-

                                                 
171 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
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jorden och Krille blir orolig eftersom det gäller att välja rätt gång vid ett all-
deles speciellt ställe: 
 

De svarta öppningarna, i golvet på två av gångarna, låg med lösa 
kanter och gapade utan skyddsräcken. [...] Jag skrek igen, för det 
gällde livet, Jannes liv igen, som han aktade så litet. [...] 
 – Det var en grop därinne, svarade Janne och pekade inåt 
gången som han kommit ut ur. Jag lyste ner men såg precis inget. 
Vart går den? 
 – Rakt ner i helvetet, sa jag. (s. 133 f.) 
 

Janne sätter således inget högt värde på sitt liv och det har Krille förstått vid det 
här laget. Alltför ofta hamnar han i situationer där skyddsräcken saknas och det 
är också tydligt att han riskerar att välja fel väg – de underjordiska gångarna 
med sitt mörker är en parallell (alternativ) värld till hans vardag som utgörs av 
en hemlig tillvaro, befolkad av ljusskygga vuxna vilka bedriver en underjordisk 
verksamhet under täckmanteln av en cirkus där Janne arbetar utan skyddsnät – 
såväl i bokstavlig som i bildlig bemärkelse. När Krille gång på gång fruktar för 
Jannes liv gör han det med all rätt, men han missbedömer var det egentliga 
hotet finns. När tragedin i form av Jannes död är ett faktum, beror den inte på 
hans halsbrytande balanskonster, utan på att han fallit offer för de skrupelfria 
individer för vilkas verksamhet Cirkus AIR fungerat som ett någorlunda rums-
rent kamouflage. 
 
När Janne för sista gången återvänder efter att ha varit försvunnen hela som-
maren, tycker Krilles pappa att det är på tiden att Krille åtminstone tar reda på 
och skriver ner Jannes adress och telefonnummer. Krille har på känn att hans 
vänskap med Janne kan äventyras om han ställer alltför närgångna frågor. 
Samtidigt känner han på sig att de vuxna i hans omgivning inte skulle acceptera 
Jannes krav på integritet:   
 

säger man som det är, att det här är allvar, dödens allvar, han är 
min vän, min dödspolare är han, våra liv och vår vänskap hänger 
på att han får vara den han är […] ja, säger man så, eller något 
ditåt, blir man pressad, och alla ens åsikter är barnsliga, och Janne 
blir krossad (s. 185)  
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är hans övertygelse. Han presenterar därför ett papper med påhittade uppgifter 
och motiverar detta för sig själv (och läsaren) med argumenten i ovanstående 
citat. 
 
Krille anar alltså att Janne lever under någon form av hot och att hans liv kan 
komma i fara om hans hemlighetsfullhet kring privatlivet inte respekteras. I 
kojan på Flaten bekräftar Janne indirekt att det är så genom att förestava en ed 
för Krille när de utväxlar armband med vidhängande amuletter: 

 
Då livet står på spel 
ska du släppa amuletten 
Den söker då upp mig, 
och jag kommer. 
 
På samma sätt du, 
om min kommer. 
Lyssna, vänta på Tecknet 
och kom fort. (s. 227) 
 

När så snuten, bland Jannes övriga ägodelar, också plockar fram armbandet, 
förstår Krille att något oerhört inträffat, och han dirigerar polisen till kojan på 
Flaten där Janne ligger död. Han erinrar sig episoden i de underjordiska gång-
arna under Kvarngatan och att Janne den gången trots allt valde rätt väg och 
kom tillbaka, kanske för att livet just då hade sitt värde, men i sitt inre samtal 
med Janne konstaterar Krille också att  
 

 Nu har du störtat ändå, långt ner i det gapande svarta hålet 
med lösa kanter och utan räcken […] innan snön kom med sin 
svepning […]  för du hade balanserat över avgrunden […] och vi 
skall träffas i något Alternativ någonstans bortom allt det här, för 
du är Janne, min vän, som jag är så fäst vid.  (s. 253 f.) 
 

Jannes liv, i alla avseenden framlevt utan räcken och skyddsnät, har fått ett så 
hastigt och brutalt slut som Krille många gånger befarat, dock inte orsakat av 
hans våghalsighet utan av omständigheter som Krille, från sin trygga horisont,  
inte ens kunnat föreställa sig. 
 
Pussel och dolda budskap 
Nära kopplat till såväl idén om den manipulerade verkligheten som idén om 
livet som en teater och ett rollspel, är också Krilles funderingar kring dolda 
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budskap och pusselläggande i olika sammanhang. Som tidigare nämnts, är 
Krille fascinerad av statistiskt siffermaterial som han studerar i övertygelsen 
om att det går att plocka fram ny och intressant kunskap om man bara förmår 
betrakta det på rätt sätt. ”Kilroy i all ära, men han är inte laddad med dolda 
budskap” (s. 12) menar Krille, som till och med tycker sig ha funnit att en del 
människor kan bli illa berörda av det nya innehåll man kan läsa ut ur statistiska 
uppgifter om man läser och kombinerar dem på rätt sätt. De uppgifter han själv 
samlar på sig och för in i sitt kartotek, känner han ibland att han måste kamou-
flera, och det gör han genom att han ändrar sina verkliga funderingar, sina vik-
tiga funderingar, till något som på ytan ser ut som barnsligheter. ”Fienden 
lägger pussel” (s. 98) menar Krille, men eftersom hans anteckningar framstår 
som något som hör till en lek kommer pusselläggaren att tappa intresset och 
hemligheterna därmed aldrig avslöjas. Under sommaren på Flatens dass, hittar 
han chiffer som påminner om hans eget i kartoteket. Skillnaden är den – åtmin-
stone enligt Krille själv – att där Krilles eget chiffer över huvud taget inte av-
slöjar att det finns ett dolt budskap, fungerar meddelandena på Flaten på rakt 
motsatt vis: ”Chiffren på Flatens dassväggar lät verkligen läsaren ana att där 
doldes något annat. Man blev nyfiken. Man gissade sig fram” (s. 157). Och ge-
nom att lägga pussel med meddelandena på dassväggen och kombinera dessa 
med den information som tidningarna består med, kan Krille så småningom 
lista ut vad som avses med att en man förgripit sig på en sjuårig flicka (s. 157). 
Att Janne också är en form av ett pussel blir Krille så småningom på det klara 
med, men han bestämmer sig för att lägga det i långsam takt: 
 

Jag trodde på att en dag skulle jag urskilja hans rätta ansikte i det 
där pusslet. Men vid det här laget, började jag också frukta att jag 
inte borde ha någon brådska, att det inte var så bråttom att lägga 
pusslet. Alla vet ju, att när pusslet är färdiglagt så är själva nöjet 
slut. (s. 202 f.) 
 

Detta visar sig så småningom bli ett ödesdigert beslut, eftersom Krille inte för-
mår lägga pusslet förrän det är för sent och Janne redan är död. ”Jag får lägga 
samman alltihop själv” konstaterar Krille, och han inser samtidigt att ”nu är det 
för sent för att det ska hjälpa att förstå” (s. 253). Krille har givetvis rätt i så 
måtto att allting är för sent för Jannes del. Kanske kan dock hans berättelse leda 
till att andra vid cirkusen slipper sätta livet till – det berättar romanen ingenting 
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om – men framförallt har han berättat sig fram till mognad och insikt för sin 
egen del. Med det i åtanke har kanske Janne varken levt eller dött helt och 
hållet förgäves, men till den förståelsen har ännu Krille långt kvar. 
 
Som läsare av romanen Janne, min vän kan man understundom misstänka att 
Krilles tankar kring såväl chiffer och dolda budskap som pusselläggande har 
någonting att berätta om Peter Pohls syn på romanskrivande och romanläsning. 
Denna innebär att man som författare skriver en text, synlig och läsbar för alla, 
men att det ur denna text går att utvinna nya och intressanta betydelser om man 
har viljan och förmågan att betrakta den på rätt sätt. Detta är naturligtvis varken 
nytt eller unikt för just Peter Pohl; det intressanta ligger i stället i att han låter 
texten själv uppmana (den unga) läsaren att försöka hitta detta andra innehåll. I 
sin bok Anrop och ansvar talar Anders Tyrberg inledningsvis om det ömsesi-
diga beroendeförhållande som råder mellan författare och läsare vid läsandet av 
skönlitteratur, och han menar att den litterära texten är att betrakta som ett 
anrop från författaren – ”ett uppfordrande tilltal” – som läsaren har att reagera 
på. Tyrberg säger vidare att ”som fullmyndig är läsaren medskapare av texten 
och därmed också ansvarig för den, inte bara responsive utan också 
responsible.”172 Såväl skrivandet som läsandet av en text ser Tyrberg som 
kontrakt- och kontextbundna handlingar, men han understryker också att den 
språkliga koden inte är tillräcklig för en framgångsrik kommunikation – det 
språkliga teckensystemet ”konstituerar enbart ett minimum av gemensam text 
som utgångspunkt för tolkningsverksamheten” [min kurs.] –  och han fortsätter:  
 

Om ett gemensamt utrymme för tolkningen skall kunna upprättas 
måste tolkaren därför sätta skrift och läsning i samband med kon-
texter, dvs. sådana faktorer och omständigheter som varit avgör-
ande för att kommunikation, i den betydelse som här avses, skall 
bli möjlig […] Sådana kontextuella ingångar kan författare och läs-
are välja medvetet, men sannolikt är de lika ofta omedvetet styrda 
av dem.173 

 
Den anropande författaren söker alltså, i det enskilda verket men kanske också 
utanför fiktionen, skapa en kontext som skall underlätta för läsaren att tolka 

                                                 
172 Anders Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Lars 
Ahlin, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren, Stockholm 2002, s. 15. 
173 Ibid., s. 19 f. 
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den aktuella texten. Den ansvarsfulle läsaren väljer en väg in i texten som före-
faller lämplig och rimlig utifrån detta anrop. När det gäller Janne, min vän be-
finner sig läsaren som tidigare nämnts i en position liknande Krilles, om än 
utanför romandiegesen, och har därmed, också i likhet med Krille, möjlighet att 
ägna sig åt att lägga Jannepusslet. Wolfgang Iser menar ”att en text överhuvud-
taget inte vaknar till liv förrän den blir läst” och han fortsätter med att hävda att 
”litterära texters betydelse överhuvudtaget inte skapas förrän under läspro-
cessen. De är en produkt av ett samspel mellan text och läsare.”174 Textens be-
tydelse är med andra ord inte fixerad, men denna flexibilitet till trots menar jag 
ändå att det är rimligt att utgå ifrån att tolkningsutrymmet för läsaren i någon 
bemärkelse är begränsat. Denna begränsning är konsekvensen av att det finns 
en text, en artefakt, att utgå ifrån, en kontext som tolkningen har att anpassa sig 
till. Därmed begränsas antalet tolkningar som kan anses rimliga högst väsent-
ligt. Ett av problemen vid läsningen och tolkningen av Janne, min vän är dock 
att några pusselbitar förefaller att saknas, samtidigt som det finns extra bitar 
som inte verkar höra till just detta pussel. Peter Pohl har av sina läsare fått 
många frågor med anknytning till detta, men han har alltid avböjt att svara – 
”Inte vill jag vara med om att förstöra min egen berättelse” säger han, och 
därför kan man alltså ana att han ser ett värde i att läsaren i någon bemärkelse 
blir delaktig i textskapandet. Men yttrandet visar också att han – i och för sig 
föga överraskande – gjort ytterst medvetna val under sitt textskapande.175 Jona-
than Culler resonerar kring detta, när han säger att ”Choices between words, 
between sentences, between different modes of presentation, will be made on 
the basis of their effects; and the notion of effect presupposes modes of reading 
which are not random or haphazard.”176 Författaren har alltså rimligen ett be-
grepp om vad han eller hon vill förmedla med sin text och söker därför att på 
effektivast möjliga sätt arrangera sin text så att detta skall nå fram till läsaren. 
Anders Pettersson formulerar det så här: ”Genom sitt sätt att utforma texten 
styr [författaren] i betydande utsträckning läsarens associationer. […] Men det 
finns, menar jag, vissa underförstådda förväntningar om vad en läsare ska göra, 

                                                 
174 Wolfgang Iser, ”Textens appellstruktur” i Läsningar. Om litteraturen och läsaren, (red. Jan 
Thavenius och Bengt Lewan), Göteborg 1985, s. 168 och 169. Tysk originalutgåva: Die Appellstruktur 
der Texte, Konstanz 1970.   
175 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
176 Jonathan Culler, ”Literary Competence”, i Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the 
Study of Literature, London 2002, s. 135. 
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förväntningar som [författaren] implicit drar växlar på och som läsarna implicit 
räknar med att författaren utnyttjar.”177 Läsaren, å sin sida, förutsätter alltså – 
medvetet eller omedvetet – att texten har ett innehåll som är möjligt att, genom 
läsakten, utvinna. Detta utesluter givetvis inte att olika läsare ur en och samma 
text kan extrahera olika betydelser, men det innebär sannolikt också att olika 
läsare i hög grad utvinner samma eller liknande betydelser ur en text. Wolfgang 
Iser talar om luckor i texten som läsaren själv måste fylla i, vilket leder till att 
en text är ”potentially capable of several different realizations, and no reading 
can ever exhaust the full potential, for each individual reader will fill in the 
gaps in his own way, thereby excluding the various other possibilities”.178  
 
Hur intressant det är för läsaren att lägga Jannepusslet och därmed – kanske – 
lösa romanens gåta, beror naturligtvis i sista hand på den enskilde läsaren, men 
att det är ambitionen hos många, vittnar inte minst de många brev med frågor 
kring romanen om som Pohl mottagit från sina läsare under årens lopp, och 
som till sist föranledde honom att, på sin webbplats, publicera vad han själv be-
nämner ett standardsvarsbrev. Förutom att han där bestämt avböjer att ge i stort 
sett några som helst svar på konkreta frågor kring romanen och därmed hjälpa 
till att fullborda pusslet, kommenterar han också den förvirring och de många 
frågor hans roman väckt hos många läsare: 
 

Somliga läsare har en livserfarenhet som lärt dem att det finns en 
verklighet där samvetslösa människor bevakar sina intressen med 
alla till buds stående medel, en verklighet där ett liv inte är mer 
värt än de pengar och den makt det kan ge till den som har över-
taget. Andra läsare har sett mindre av sådant, går kanske fortfa-
rande kvar i barnets föreställningar om att allt går bra för den som 
är snäll och lyder sina föräldrar och lärare. Mellan de här ytterlig-
heterna finns alla sorter: mer eller mindre erfarenhet av ondskan, 
mer eller mindre barnatro. De allra flesta läsare som undrar över 
den här boken, är av den sort som menar att tillvaron är samman-
hängande och begriplig, att allt har en förklaring, och att den för-
klaringen är enkel och god.179 

 

Pohl indikerar här att olika läsare, beroende på exempelvis ålder och livserfa-
renhet, kan komma till olika resultat vid läsningen och tolkningen av Janne, 
                                                 
177 Anders Pettersson, ”En teori om litteratur och litteraturupplevelse”, i Edda 1998:2, s. 120 f. 
178 Iser 1974, s. 280. 
179 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
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min vän. Han ger dock samtidigt en antydan om en möjlig läsart, nämligen den 
samhällskritiska, när han menar att tron på den goda människan i det goda sam-
hället är naiv.  
 
Mysteriet i Janne, min vän 
Den mest metodiska genomgången av mysteriet i Janne, min vän har, som 
tidigare påpekats, gjorts av Laurie Thompson. Thompson menar att mycket 
hänger på läsarens kompetens när det gäller att finna lösningen på gåtan (eller 
gåtorna) i romanen.180 Den uppfattningen delar han med Bodil Kampp som i 
sin avhandling säger: ”Den faktiske voksne læser får ikke flere oplysninger end 
den faktiske barnelæser, og derfor er plottet lige så svært at opklare for den 
voksne som for barnet”. Hennes slutsats blir därför att ”Den sofistikerede 
læser, hvad enten denne er barn eller voksen, er den der har lettest ved at gen-
nemskue plottet.”181 
 
Laurie Thompson redogör för sitt eget förslag till lösning på mysteriet Janne, 
vilket i korthet ser ut så här: Janne är i själva verket flicka, cirkusartist och  
åtskilliga år äldre än han ger sig ut för att vara i sin pojkroll. Mr G.G., Krilles 
elake engelsklärare, är direktör för Cirkus AIR, till vilken Janne knutits redan 
som barn efter att av misstag ha dödat sin lillebror – detta skulle också förklara 
Jannes fragmentariska minnen av ett hemliv, men också varför han är så okun-
nig om många saker som för Krille är självklara. Vidare innebär cirkuslivet för 
Janne att också bli sexuellt utnyttjad och han ingår, menar Thompson, sannolikt 
i någon form av callgirlkedja, även den ledd av Mr G.G. och hans kumpan, av 
Krille kallad Monstret. Krilles och Jannes vänskapsförhållande kommer till sist 
att utgöra ett sådant hot mot Cirkus AIR:s verksamhet att Mr G.G. slutligen be-
ordrar Janne att locka med sig Krille till en avlägset belägen koja där han skall 
dödas. Genom att låtsas slå ned Krille, vill Janne lura Mr G.G. och Monstret att 
tro att Janne och Krille inte längre är vänner. Jannes strategi fungerar dock inte 
fullt ut; efter en våldsam strid i kojan blir han själv dödad. Dock har handge-
mänget med största sannolikhet även kostat minst en av de två männen livet.182  
 

                                                 
180 Thompson,  s. 154-166. 
181 Kampp, s. 120. 
182 Thompson, s. 159-164. 
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Mot Thompsons resonemang finns inget väsentligt att invända: Att Janne är 
flicka blir mer eller mindre uppenbart under berättelsens gång. Den mest 
självklara ledtråden till detta är givetvis hans tjejlikhet, som Krille ju faktiskt 
noterar omedelbart vid deras första möte. Men hans ovilja att, i alla samman-
hang där detta vore naturligt, klä av sig, hänger också samman med detta, lik-
som det faktum att han alltid ser till att vara ensam när han uträttar sina behov. 
Gestalten Tok-Göran, omnämnd i en enda passage i romanen (s. 134-138), bi-
drar även han med information, och Krille såväl som läsaren får en möjlighet 
att förstå att Janne är någon som Tok-Göran träffat förut: ”Och tös haru skaf-
farej sen sist. Jei-jei, vem kunde tro det!” (s. 135) är hans kommentar när han 
får se vem Krille har i sällskap, och förutom att han har ett namn på Janne vet 
han uppenbarligen också att denne i själva verket är en flicka. ”I slutet får 
Krille veta att Janne i själva verket är flicka, Miss Juvenile från Cirkus AIR”, 
säger Peter Pohl själv på sin webbplats.183 Detta förklarar också Jannes virtuosa 
hanterande av sin cykel, hans smidighet och hans kunskaper när det gäller 
clowner; han har framlevt sitt liv på cirkus som cirkusartist.  
 
Att Janne sannolikt är äldre än Krille förefaller också som ett rimligt anta-
gande, trots att varken läsaren eller Krille får veta någonting exakt gällande 
hans ålder. När Krille frågar Janne hur gammal han är får han, som tidigare på-
pekats, ett undvikande svar, och Janne går till och med så långt att han, som en 
förklaring till att han aldrig firar sin födelsedag, deklarerar: ”Nä, för att jag för-
nekar åldern” (s. 87). Orsakerna till detta kan givetvis vara flera: Ingen har kan-
ske någonsin brytt sig om att fira honom på hans födelsedag. Han vet eventuellt 
inte när han är född. I den tidigare nämnda prostitutionsverksamheten finns det 
kanske kunder som är intresserade av barn – och så vidare.  Emellertid uppvisar 
han då och då en mognad i sitt beteende som får Krille att fundera, men även 
Krilles pappa ger en vink om att det faktiskt kan vara så att Janne är äldre än 
han ger sig ut för att vara. Pappans resonemang anknyter till tanken om Janne 
som varande cirkusartist, och han förklarar hur det kan komma sig att 
 

cirkustjejerna, som verkade vara i min egen ålder, var så oerhört 
skickliga. Dessa unga flickor blev tränade något så ofattbart från 
det de var småungar, […] så att deras utveckling till kvinnor förse-

                                                 
183 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html. 3 januari 2008. 
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nades. De såg ut som tioåringar eller så, men kunde kanske vara 
tjugo. (s. 141)  
 

Hur dessa unga tjejer hamnat i denna situation erbjuder romanen också – indi-
rekt – en förklaring på. Under sommaren har Krille läst i tidningarna om en för-
svunnen, femårig flicka och en efterlyst sjuårig dito. Runt detta fantiserar han 
vidare:  
 

 Alla ungar, som försvann så där, kidnappades, stuvades in i 
svarta ubåtar, transporterades genom okända hav till främmande 
kust och låstes in på hemliga läger, i Sibirien till exempel. […] Där 
fick de träna och träna dag ut och dag in, och efter tio, femton år 
sattes de på en cirkus och visades upp världen runt. Deras släkt 
hade slutat leta för länge, länge sedan, och efter tio, femton år 
fanns det ingen som kände igen dem längre. (s. 158 ) 
 

Att de inte rymmer förklarar Krille med att de först är för små, sedan med att 
de till sist har fastnat i ett liv de inte kan komma ur. När Janne dessutom, apro-
på födelsedagar och ålder, meddelar att han ”aldrig vatt elva eller tolv” (s. 88), 
bekräftar han det faktum att han levt under omständigheter där han aldrig till-
låtits att vara barn. Rent fysiskt blir dock cirkusartisterna utslitna. Att ”den där 
försenade utvecklingen till kvinna, som farsan snackat om, kommer ikapp 
någon gång” (s. 159) är Krille på det klara med, och därmed också att det måste 
finnas ett sätt för cirkusarna att göra sig av med förbrukade flickor. Han tänker 
sig två möjliga utvägar: 
 

An[t]ingen skar lägrets Mördare halsen av den fallna stjärnan och 
slängde henne i soporna. Eller så blev hon någon sorts läger-
mamma, som tog hand om och lärde upp småttingarna. (s. 159) 
 

I det här sammanhanget hinner Krille också med att reflektera över ”att riket 
var fullt med sexnidingar, som pippade småtjejer” (s. 159) och att ”sommaren 
är de [...] våldtagna, dödade flickornas tid” (s. 160 f.). Detta resonemang skulle 
kunna förklara en hel del runt Janne, men Krille kopplar själv inte ihop sina 
funderingar med honom – åtminstone inte på det här stadiet i berättelsen (s. 
141). Andra har emellertid funderat i dessa banor: ”Det är knappast att pressa 
texten” säger exempelvis Ulla Lundqvist ”om man antar att Janne/Miss Juve-
nile till allt annat utnyttjas sexuellt.”184 Lundqvist hänvisar här i första hand till 
                                                 
184 Lundqvist, 1993, s. 203. 
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det i romanen återkommande uttrycket ”små tjänster”,185 men även Laurie 
Thompson har tankar kring detta även om det är utifrån en annan utgångspunkt: 
”Could it be that Tok-Göran is in fact a ‘dirty old man’, who may not be inte-
rested in little boys but very interested in girls?”186 Det är alltså inte otänkbart 
att han skulle kunna höra till dem som, med Monstret eller Mr G.G. som 
hallick, utnyttjat Janne sexuellt. 
 
När Krille börjar se klarare, inser han också att Mr G.G. har haft tid och möjlig-
het att verka som cirkusdirektör under loven. Krille noterar också, när han ser 
en bild på direktören för Cirkus AIR, att någonting  
 

mera likt Mr G.G., när han tvingats ge Krister Nordberg ett stort A, 
kunde man inte hitta, komplett med ögonbryn och alltihop. För all 
del, tänkte jag. Mr G.G.-s tvillingbrorsa som domptör på cirkus, Mr 
G.G. himself i katedern, är det någon skillnad? (s. 158)  

 
När snuten sedan presenterar Cirkus AIR:s turnéplan (s. 248) blir det också 
uppenbart att den förklarar de perioder då Janne varit försvunnen.  Att det finns 
en koppling mellan Mr G.G. och Janne informerar den sistnämnde överrask-
ande Krille om under Flatenutflykten:  
 

Men seru jag känner Djidji. Det trodde du inte va! 
 Nej, verkligen! Inte trott, inte drömt, inte anat. 
 Men han har berättat om Nordberg, han. Det är tack vare han 
jag vet att du heter Nordberg. Som han skäller! För att Nordberg är 
inge bra sällskap för mej inte [...] Djidji är . . . vad ska man säga  
. . . precis . . . tja . . . vän i huset, kanske. [...] 
 Jag betraktade Young J.J. och tänkte på Old G.G. och grubb-
lade på samband och undrade vad ”vän i huset” kunde betyda.  
(s. 200) 
 

Vänskapen mellan Krille och Janne utgör ett hot mot Mr G.G, det ger ovanstå-
ende passage belägg för. Indicier på att den sistnämnde bokstavligen är ute 
efter såväl Krille som Janne, blir Krilles plötsliga insikt under samtalet med 
snuten, när han plötsligt erinrar sig att han, under natten i kojan med Janne, 
hört Mr G.G.:s röst strax utanför (s. 237). Eftersom Krille dessutom tidigare 

                                                 
185 Krilles pappa varnar honom för främlingar ”som ber om en liten tjänst” (s. 171) och Janne säger sig 
hos Monstret få bostad ”och lite pröjs för små tjänster” (s. 232). 
186 Thompson, s. 162. 



 105

under dagen sett en person på stranden som han menar kunde ha varit 
Monstrets tvillingbrorsa (s. 203), finns indicier på att båda männen varit på 
plats ute vid Flaten samtidigt som Krille och Janne. ”G.G. knew that Krille was 
also a threat, and […] decided, in collusion with the Monster, that it was time 
to dispose of Krille and Janne”187 resonerar Thompson, och menar också att 
hela idén med utflykten till Flaten till att börja med kommer från de två män-
nen, vilkas avsikter är att antingen varna eller döda pojkarna. 
 
Branden i kolonistugan 
Slutligen kan konstateras att en av de riktigt svåra sakerna att infoga i pusslet är 
berättelsen om Per Anders Andersson, vilken brinner inne tillsammans med sin 
handikappade far i en kolonistuga. Laurie Thompson föreslår följande lösning: 

 
Per Anders Andersson was also mixed up in the sex ring, as well as 
Janne – perhaps he had been corrupted by Mr G.G. His doting 
father had become suspicious, and what he discovered made him 
very depressed, especially when he discovered his own summer 
cottage at Bromma had been used for assignations. It was clear that 
a showdown was imminent, and Mr G.G. realized he must do 
something desperate to protect himself. Either on the father’s 
initiative, or at the instigation of Mr G.G., a meeting was arranged 
at the cottage. […] Mr G.G. arrived, but surprised the father and 
son who were expecting a discussion of sorts, and instead killed 
them – the boy had been trying to escape through the door, but was 
beaten savagely; the father, being a cripple, could do little more 
than watch helplessly, only to be killed himself in turn. Mr G.G. 
then poured paraffin over the floor and walls, set fire to the cottage, 
and escaped by breaking the window and clambering through, 
leaving the door locked on the inside – the fire would shatter the 
windows in any case, and the blame would fall on the father.188 
 
 

Thompsons resonemang är inte orimligt men innehåller mycket av spekulation. 
Att det måste vara någon annan än den handikappade fadern som är den som är 
skyldig till dådet får dock betraktas som tämligen sannolikt; Per Anders är en 
duktig, snabb och rörlig fotbollsmålvakt och pappan är rörelsehindrad och an-
vänder kryckor. Till och med Krille har svårt att förstå hur det hela har gått till 
trots att han försöker se händelseförloppet framför sig: 
 
                                                 
187 Ibid., s. 163. 
188 Ibid. 
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 Per Anders fläker sin trettonåriga kropp efter bollen, och håller 
nollan. 2–0 till 25c, 3–0, 4–0. Alltid höll de nollan. Så vänder sig 
pappa om och har låst dörren inifrån och bytt ut ena kryckan mot 
en mindre yxa och en slidkniv. Per Anders flänger för sitt liv 
mellan väggarna i familjens sommarstuga i Kortenslunds koloni-
område vid Bromma flygplats. Han är liten och snabb, och pappa 
är invalid (s. 99)  
 

Krilles slutsats blir till sist att Per Anders innerst inne inte kan tro att pappan 
tänker döda honom ”och en målvakt är mera van att stå emot än att hålla undan, 
så rätt vad det är . . .” (s. 99). Vad Krille tänker sig inträffar får läsaren inte veta 
eftersom han blir avbruten i sina funderingar, men att Per Anders Anderssons 
invalidiserade far skulle lyckas döda sin smidige och vältränade son med en 
krycka i ena handen och en slidkniv och en yxa i den andra, framstår inte som 
någon tillfredsställande förklaring. Att han dessutom tänt eld på kolonistugan 
efter att ha dränkt in den med fotogen och därefter tagit sitt eget liv, verkar 
heller inte särskilt rimligt med tanke på hans handikapp. 
 
Varken Krille eller läsaren får mer information vad gäller branden i koloni-
stugan än vad som förmedlas via två tidningsartiklar, vilka utgör två av roman-
ens paratexter. Tidningsartiklarna var ursprungligen införda i Dagens Nyheter 
den 5 respektive 6 april 1955, och de finns återgivna i romanen i ett skick som 
ligger originaltexterna ganska nära.189 Det som för Krilles del länkar den första 
artikeln till Janne, är upplysningen om att Per Anders Anderssons pappa hade 
en skomakarverkstad vid Bjurholmsplan. I originaltexten sägs det redan i in-
gressen att Per Anders var elev vid Södra Latin, men det är utelämnat i roma-
nen, vilket får som konsekvens att Krille genomlever några kaotiska minuter på 
morgonen den 5 april, innan han under morgonsamlingen får veta detta och 
därmed förstår att Per Anders inte är identisk med Janne.190  
 
För romanläsaren finns emellertid ytterligare några saker som – möjligen – an-
tyder ett samband mellan Janne och skomakarsonen. I artikeln från den 6 april 
finns följande formulering: ”I brandresterna anträffades vid brottsplatsunder-

                                                 
189 De båda tidningsnotiserna återges med endast små förändringar i förhållande till ursprungstexten i 
Dagens Nyheter, och återfinns i romanen på s. 91 respektive s. 98.  
190 Originaltexterna återfinns under följande rubriker och följande datum: ”Far och son omkom vid 
brand i Bromma” i Dagens Nyheter, 5 maj 1955 respektive ”Brommadramat var planlagt” i Dagens 
Nyheter, 6 april 1955. 
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sökningen en mindre yxa och en slidkniv. Tydlig fotogenlukt kunde märkas i 
brandresterna kring sonens kropp” (s. 98). Yxan och slidkniven återkommer 
sedan när Krille och Janne skall övernatta i kojan vid Flaten och Krille ser de 
båda föremålen ligga i ett hörn – ”Redskap att bygga koja med?” (s. 210), 
tänker han, men frågar inte Janne. Pojkarna passerar också under sin vistelse på 
Flaten en koja som ligger på tältområdet. Den kojan, menar Janne, är ett ama-
törbygge, och han, fortsätter: ”Det är inte meningen att den ska stå pall” (s. 
203). När pojkarna passerar dagen efter, är kojan nedbrunnen. Dagen före mö-
tet med snuten läser Krille om den nedbrunna kojan i tidningen. ”På brandplat-
sen kunde tydlig fotogenlukt märkas” (s. 234), får Krille veta via tidningsnoti-
sen, men också att just detta gjort att polisen avskrivit alla funderingar på att 
branden var ett resultat av barns lek med eld. Om det är Janne som byggt kojan, 
och i så fall varför, blir aldrig helt klarlagt i romanen, men inte heller varför 
den bränns ner och av vem.  
 
Även Jannes svar på Krilles fråga om han känner Per Anders Andersson kan 
vara en antydan om att det finns en koppling dem emellan: ”Man kan inte kän-
na nån som inte finns” (s. 230), svarar han när Krille undrar. När Krille omfor-
mulerar frågan och i stället undrar om Janne kände honom när han fanns, får 
han veta att han tagit fel. Laurie Thompson ser det som självklart att Janne kän-
de Per Anders Andersson och som intäkt för den slutsatsen tar han just Jannes 
ovan återgivna yttrande. Krille å sin sida överväger hela resonemanget ett 
ögonblick, och beslutar sig sedan för att släppa frågan, ett beteende som är 
typiskt för honom. Det som inte går att förklara logiskt klarar han inte av att 
hantera, och att det skulle finnas skäl att för Jannes skull gå vidare med proble-
met inser han inte. Därmed får aldrig frågan om huruvida Per Anders 
Andersson har något med Janne, Monstret, Mr G.G. och Cirkus AIR att göra 
något definitivt svar inom ramen för romanen.  
 
Romanens berättarstruktur 
Inom diegesen för romanen Janne, min vän är det alltså Krille som tvingas 
lägga pussel och att fundera kring denna verksamhet, men hemlighetsmakeriet 
kring Jannes person är samtidigt något som i hög grad präglar romanens berät-
tarstruktur. Därmed placeras läsaren i en situation liknande Krilles, dock utan-
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för berättelsens dieges.  Janne, min vän har därför av många kritiker och recen-
senter betecknats som svår eller komplicerad. Det är dels de två tidsplan 
(minst) mellan vilka berättelsen växlar, dels dess drag av pusseldeckare, som i 
första hand avses när den omnämns som svår. Men saken kompliceras ytterli-
gare av att romanen på pusseldeckarnivån inte tillhandahåller samtliga pussel-
bitar som leder fram till gåtans lösning; somliga frågor får svar, men minst lika 
många förblir obesvarade eller har åtminstone inte fått något definitivt svar när 
läsaren nått till berättelsens slut. Å andra sidan står läsaren också ibland med 
information som förefaller överflödig, åtminstone vad Jannegestalten och 
frågetecknen kring honom beträffar. 
 
En av orsakerna till detta är givetvis att det, konsekvent och rakt igenom hela 
romanen, är Krille som för ordet. Krille är berättaren i romanen, men han är 
också dess interna fokalisator, alltså någon som, förutom att han eller hon be-
rättar historien, också uppträder i densamma som en karaktär. Det är, säger nar-
ratologen Mieke Bal, i och för sig möjligt att skifta fokalisator under berättel-
sens gång trots att berättaren är konstant, men i Janne, min vän är fokalisatio-
nen dock densamma rakt igenom hela romanen – perceptionssynvinkeln är allt-
så oavbrutet Krilles.191 Peter Pohl har själv i olika sammanhang påpekat konse-
kvenserna av detta, bland annat på sin webbplats:  

 
Det är Krille som berättar den här historien. Jag har valt att låta 
honom berätta från en tolvårings horisont. Han begriper inte mer än 
vad en normal tolvåring kan begripa. Han kan alltså inte förklara 
saker samtidigt som han undrar över dem.192  

 
Maria Nikolajeva kommenterar också de särskilda förutsättningar som gäller 
när berättaren är ung: ”En barnberättare”, säger hon, ”är oförmögen att värdera 
händelser och personer omkring sig och återger istället dessa händelser och 
personernas beteende med sitt naiva, oskuldsfulla perspektiv.”193 Detta förkla-
rar givetvis också det faktum att Krille understundom är återhållsam med infor-
mation till läsaren. Exempelvis säger han inte mycket om sig själv, men inte 
heller Janne ges någon heltäckande beskrivning: läsaren får, allt eftersom berät-
telsen framskrider, själv sammanställa sin bild av de två huvudkaraktärerna. 
                                                 
191 Mieke Bal, Narratology.  Introduction to the Theory of Narrative, Toronto 1997, s. 148. 
192 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
193 Nikolajeva 2004, s. 155. 
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Staffan Björck beskriver i Romanens formvärld de tekniska formerna för män-
niskoskildring i romantext. Han konstaterar i det sammanhanget att formen är 
lika viktig som innehållet, och han påpekar också att det i den moderna roma-
nen handlar om att successivt låta romanfigurerna visa fram sina karaktärsegen-
skaper. Björck säger: ”Här tas läsarens aktivitet i anspråk för ett induktivt ges-
taltbygge, han letar samman delarna till en helhet och får icke denna helhet från 
första början presenterad för sig.”194 Tillämpat på Peter Pohls text innebär detta 
alltså ett – om än outtalat – krav på aktivitet hos den (unge) läsaren, en aktivitet 
som enligt Björck kan sträcka sig ytterligare lite längre än vad som ovan be-
skrivits: ”läsarens uppgift att av många, kanske motstridiga fragment skapa sig 
en bild av den litterära gestalten kan också så att säga flyttas in i romanen själv 
och bli dess episka drivkraft”,195 hävdar han. Det är en tanke som även den 
lämpar sig väl att applicera på Janne, min vän, eftersom det är en text som i 
mycket hög grad är beroende av läsaren som medaktör i det episka skeendet, 
inte bara när det gäller det successiva gestaltbyggandet utan också när det 
gäller själva berättelsen. Jag skall återkomma till detta.  
 
Emellertid försiggår det andra processer samtidigt inom Krille förutom själva 
berättandeprocessen. Denna simultanitet söker Pohl återskapa i texten genom 
att låta mycket av Krilles funderingar befinna sig i ett slags inre dialog med 
Janne, där Krille både ställer frågor och försöker svara – eller kanske snarare 
finna svar – som skall hjälpa honom att se klart. Ett exempel från romanens 
första kapitel: 

 
Men snuten nöjer sig inte med jodå, den där har man väl sett. Mer 
vill han veta. Du har alltså sett den. När senast? Vems är den?  

Janne heter han. 
Bara Janne? 
Janne! Nu står jag här. Och en snut inom hörhåll, som efter-

skickad. Men ändå! Ska jag berätta? ”Aldrig snacka med snuten!” 
var ditt råd. Jag vet vad du vill, vad du ville. Har det inte ändrat 
sig nu? 
   Bussen, femtitvåan, bullrar igång så lagom och ger mig and-
rum, och när jag andats färdigt vet jag vad jag vill och inte vill be-
rätta. 
   Vi börjar inte i slutet, Janne. Vi tar det från början. Så väntar 
jag lite, tills jag vet vad snuten är ute efter. Okay, Janne? (s. 7) 

                                                 
194 Staffan Björck, Romanens formvärld, 7. uppl., Lund 1983, s. 130. 
195 Ibid. 
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Här försöker alltså Krille svara utan att svara (det vill säga svara utan att ge nå-
gon väsentlig information). Han försöker bedöma hur Janne skulle vilja att han 
agerade i denna situation, samtidigt som han snabbt sorterar bland sina minnen 
och dels bestämmer sig för vad han skall berätta och vad han skall hålla inne 
med, dels hur han skall strukturera sitt berättande. Som läsare får man alltså re-
dan på romanens tredje sida en aning om hur Krille kommer att fungera i sin 
berättarroll. Krilles försök att svara på polisens frågor leder honom också till 
funderingar som han rimligtvis inte delger polismannen, men som däremot 
läsaren får ta del av. Krille kommer – bland mycket annat – att fundera över sig 
själv, sin familj, sina vänner i pojkgänget, sin sociala situation och sin skolsitu-
ation, men han reflekterar alltså också över Janne. En fundamental insikt blir 
att han egentligen inte vet särskilt mycket om sin vän; åtminstone förefaller det 
honom för ett tag så medan han berättar och (samtidigt) reflekterar över det han 
tänker och säger. Innan hans historia kommit till sitt slut blir han emellertid på 
det klara med, att han nog strängt taget vetat mer än han insett, och han förstår 
till sist att han dels varit blind för saker som varit ganska uppenbara, dels alltför 
sent lagt ihop det han faktiskt vetat om Janne för att därmed få en mer komplett 
bild av honom. Krilles egen förklaring till att det blivit på det viset är att han 
varit alltför omogen: ”Ett barn var jag, och anade inte ens att det fanns något 
att se” (s. 255) är hans slutsats, en slutsats som också förmedlas i klartext i ro-
manen. Med detta kan man som läsare eventuellt låta sig nöja: att det som 
Krille i sin omognad inte förmådde se var att Janne var identisk med Miss Ju-
venile. Att läsaren skall uppfatta detta är dock, hävdar jag, inte Peter Pohls 
enda tanke med Janne, min vän – hans anrop till läsaren handlar om mer än så. 
Där texten inte levererar heltäckande förklaringar till det som sker i romanen, 
lämnar författaren över ansvaret: ”Resten får läsaren försöka reda ut genom att 
gräva inom sig själv efter svaren”, säger Peter Pohl.196 Kanske kommer läsaren 
därvid till samma insikter som Krille, framförallt när det gäller gåtan Janne; 
vilka insikterna blir på det personliga planet är dock svårare att uttala sig om.  
 
 
 

                                                 
196 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
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Krille – en opålitlig berättare 
Det är ingen lätt uppgift som berättare som Krille har, i och med att Janne själv 
inte har berättat i princip någonting om sig själv. Krilles åtagande blir därför 
inte att återberätta Jannes historia utan att berätta fram den Janne som i så 
många avseenden gömt sig bakom sitt tjejfejs och sin cykel. Krille är väl med-
veten om att hans berättelse påverkar andra människors syn på honom själv och 
på Janne, och han vill gärna berätta fram en bild av sin vän som – i någon be-
märkelse – blir så riktig som möjligt. Därför väljer han och vrakar bland sina 
minnen, och inte sällan blir resultatet att läsaren får mer eller annan informa-
tion än vad polismannen – berättelsens (öppna) narrat – får.  
 
Krille utgör, enligt Maria Nikolajeva, ”ett mycket bra exempel på den opålitli-
ge berättaren eftersom han, när han börjar berätta, inte ännu har insett vad som 
hänt, hans insikter kommer allt eftersom berättelsen pågår.”197 Den observante 
läsaren har emellertid goda möjligheter att avslöja denna bristande självinsikt, 
menar Nikolajeva:  
 

Berättaren Krille i Janne min vän berättar bara en bråkdel av sina 
verkliga upplevelser för polisen, men även när det gäller resten av 
hans berättelse […] kan han hoppa över och lägga till fakta, han 
kan göra felbedömningar av sig själv och andra, och hans minne 
kan svika honom. Men framför allt framstår personen Krille som 
oförmögen att bedöma sin situation, och spänningen […] mellan 
berättarens, personens och läsarens synvinkel utgör själva nerven i 
berättelsen och gör den så intensiv.198   
 

Det är dock inte enbart på grund av sin bristande självinsikt som Krille kan 
sägas vara en opålitlig berättare; minst lika viktigt i det sammanhanget är – vil-
ket Nikolajeva också påpekar – att han hela tiden gör val i sin roll som berät-
tare. Ibland får läsaren ta del av information som den frågande polisen inte får 
någon kännedom om, och blir därmed påmind om de möjligheter till urval – 
och därmed till manipulation av berättelsen – som Krille har. Som läsare kan 
man därmed på rimliga grunder anta att det finns saker som Krille inte heller 
delger läsaren, utan helt enkelt väljer att utesluta helt ur sin berättelse, så kallad 
paralips. Det är dock viktigt att påpeka att ordet manipulation i detta samman-

                                                 
197 Nikolajeva 2004, s. 155. 
198 Ibid., s. 178. 
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hang inte skall tolkas som att Krille nödvändigtvis har en medveten avsikt att 
manipulera – vilseleda – vare sig polismannen eller läsaren. Sitt urval gör han 
snarast utifrån det ganska självklara faktum att det inte är möjligt att (någonsin) 
berätta allt. Lena Kåreland resonerar i boken Modig och stark – eller ligga lågt 
kring huvudkaraktären John-John och hans roll som (otillförlitlig) berättare i 
romanen Vinterviken. ”Eftersom det rör sig om en jagberättelse, en personlig 
diskurs,” säger Kåreland, ”är berättandet självklart subjektivt och beroende av 
berättarjagets personlighet, minnen och sinnestillstånd. Det är ju John-John 
själv som bestämmer vad han vill lyfta fram, vilka minnen han vill dröja vid 
och vilka han vill förtiga.”199 Att jagberättaren inte berättar allt, är alltså något 
läsaren måste ta med i beräkningen. Om vi som läsare blir medvetna om att 
berättaren, i detta fall alltså Krille, har undanhållit information, blir vi samtidigt 
påminda om att det är så mänskligt berättande fungerar, vilket i sin tur innebär 
en påminnelse om berättarens otillförlitlighet. ”Den otillförlitlige berättaren 
kan undanhålla oss även sådan information som är oumbärlig för att vi ska 
förstå handlingen”200 säger Maria Nikolajeva, och eftersom Janne, min vän 
lämnar läsaren med frågetecken som inte rätats ut när romanen kommer till sitt 
slut, finns goda skäl att anta att den innehåller paralipser av detta slag. Det är 
dock av vikt att ännu en gång erinra om att det sannolikt inte är Krilles avsikt 
att manipulera berättelsen genom att undanhålla läsaren väsentlig information; 
detta är snarast ett utslag av det faktum att han utifrån sitt tolvåriga perspektiv 
inte alltid förstår vad som är att betrakta som viktigt och inte.  
 
Förutom att vara berättare i romanen – alltså den vars röst vi hör – är Krille 
också textens fokalisator, alltså den med vars ögon händelseförloppet betraktas, 
och även det talar för att han är att anse som otillförlitlig. ”Moreover”, säger 
Mieke Bal, ”focalization is, in my view, the most important, most penetrating, 
and most subtle means of manipulation.”201 Genom att fokalisera berättelsen 
genom den tolvårige Krilles ögon har Peter Pohl utnyttjat detta konstgrepp så-
väl intradiegetiskt (polismannen) som extradiegetiskt (läsaren). Det är ändå 
möjligt för en läsare med större mognad än Krille att relativt tidigt i berättelsen 

                                                 
199 Lena Kåreland, ”Kön och klass i Mats Wahls Vinterviken”, i Modig och stark – eller ligga lågt. 
Skönlitteratur och genus i skola och förskola, (red. Lena Kåreland), Stockholm 2005, s. 348. 
200 Nikolajeva, 2004, s. 154. 
201 Bal, s. 171. 
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komma till insikt om ganska mycket när det gäller gåtan Janne, både genom att 
använda den information som Krille tillhandahåller och genom att sortera bort 
sådant som är irrelevant och inte sällan endast är resultat av Krilles fantasi. 
Införandet av sådant material är utan tvekan ett medvetet berättargrepp av Peter 
Pohl. Ulla Lundqvist har formulerat det som att Krilles berättelse ”blir ett slags 
protokoll över jakten på Jannes identitet” där den annars så systematiske Krille 
inte ens själv ser de mönster hans eget berättande framkallar.202 Lundqvist 
konstaterar också att även om Krille förmedlar ett antal ledtrådar ämnade att 
klargöra vem Janne egentligen är, så krävs en noggrann läsning av romanen för 
att läsaren skall uppmärksamma detta.203 
 
Vägen till insikt 
Det som påkallar Krilles berättande inom ramen för romanens dieges är alltså, 
som tidigare påpekats, mötet med den polisman som håller i utfrågningen av 
honom. Därmed finns det i romanen också en öppen narrat, alltså någon som 
inne i texten är mottagaren av berättelsen. Emellertid är det så, att romantexten 
innehåller mycket som Krille rimligtvis inte förmedlar till polisen, utan vilket i 
stället utgör hans egna funderingar kring det senaste årets händelser och hans 
förhållande till Janne. Där riktar sig Krille snarast till sig själv; han ställer 
frågor till sig själv (men också retoriska frågor till Janne), och han gör sitt bästa 
för att, utifrån sin förståelsehorisont, också själv besvara frågorna. Krille berät-
tar sig alltså fram till ökad förståelse för såväl sin egen som Jannes situation, 
men han berättar sig också fram till ökad mognad och självinsikt: ”Först när 
man efteråt går igenom den där tiden så här, märker man hur blind man var då, 
när man stod mitt i händelserna. Det föll mig inte in att det var något konstigt 
med Janne och hela hans Hemliga Hemma” (s. 82) konstaterar Krille, och han 
inser också successivt att han, de gånger Janne gläntade på dörren till sitt liv, 
ändå inte förstod vad som tilldrog sig: ”Utan att fråga fick jag veta. Men inte 
fattade jag” (s. 82). 
 
Bodil Kampp noterar i sin avhandling att ”Krille fortæller selv sine fortræng-
ninger frem i lyset fra tiden med Janne, og han er selv med til at opdage hvor-
dan hans egen beretning nu afdækker dem lidt efter lidt. […] Historien er for-
                                                 
202 Ulla Lundqvist, ”Janne – en kärleksförklaring”, i Opsis Kalopsis 1989:2, s. 20. 
203 Ibid. 
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talt af en person der i løbet af tre timer bliver mere og mere indsigtsfuld.”204 
Detta innebär, konstaterar Kampp, att berättandet som ett sätt att reflektera över 
tillvaron tematiseras i romanen, och med det skriver Peter Pohl in sig i dagens 
ungdomslitterära tradition:  
 

Handlingen i den moderna ungdomsboken gestaltar i regel en ut-
veckling, en mognadsprocess, någon form av inre bearbetning hos 
huvudpersonen. Det innebär att skildringen, även om den är inrik-
tad på nuet, ofta varvar nu-scener med tillbakablickar, som kan ge 
perspektiv på det som händer och förklara det 205  
 

framhåller Vivi Edström i Barnbokens form, ett resonemang som alltså väl låter 
sig appliceras på förhållandet i Janne, min vän. 
 
En synnerligen väsentlig insikt som Krille kommer fram till, handlar om den 
historia som inte blev berättad, nämligen Jannes egen. ”Ingenting blev berättat, 
och det gör inte alls detsamma. Jag får lägga samman alltihop själv, och det är 
inte alls detsamma. För nu är det för sent för att det skall hjälpa att förstå” (s. 
253) konstaterar Krille, och det visar sig att hans slutsats är riktig: Eftersom 
Janne inte berättade kom Krille till insikt alltför sent, och nu finns ingen väg ut 
ur katastrofen. Wiveca Friman har i sin tidigare nämnda avhandling analyserat 
berättaren Micke och dennes utveckling genom fem romaner av Peter Pohl. 
Hon har funnit att det i många avseenden är dramatiska händelser som påverkar 
och styr den unge Mickes växande och utveckling, något som i hög grad också 
gäller för Krille.206 Precis som för Micke har det retrospektiva perspektivet för 
Krille inneburit att han successivt blivit en mer självrannsakande berättare – 
”Hade jag sett och lyssnat så skulle vi ha grejat alltihop”, förebrår sig Krille. 
Det leder till att han slutligen lämnar sin roll som opålitlig berättare och i stället 
mot slutet av berättelsen blir en insiktsfull berättare (s. 254). 
 
Peter Pohl berättar själv varför han bestämde sig för att skriva sin roman på det 
sätt han gjort:  
 

                                                 
204 Kampp, s. 120. 
205 Vivi Edström, Barnbokens form, Stockholm 1980, s. 66. 
206 Friman, 2003, s. 201. 
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Jag har valt att berätta Janne, min vän på det sätt som jag tycker att 
Livet berättar sina historier för mig. I mina anteckningsböcker från 
de tidigaste barnaåren och uppåt genom åldrarna hittar jag frågor 
och funderingar om allt som händer mig, frågor, frågor, men jag 
hittar inga svar. I en anteckning fem, tio, femton år efter en fråga 
hittar jag en annan fråga, som genom att den dyker upp besvarar 
den första. Men denna andra fråga ligger öppen. Aldrig händer det 
att någon Livets Författare stiger fram och förklarar just i den stund 
jag undrar. Aldrig blir det utrett vilka frågor som hängde samman 
med mitt liv eller vad som var ovidkommande i det jag fick vara 
med om.207 
 

Här antyder Peter Pohl alltså att situationen förändras i takt med att man mog-
nar som människa. Det som under en viss period i livet framstår som gåtfullt 
eller till och med obegripligt, blir förklarat vid en senare tidpunkt, och en sådan 
utveckling kan i hög grad sägas gälla berättaren Krille vilken, vid berättelsens 
slut, inte bara är förmögen att se på det senaste årets händelser med nya ögon 
utan även har förvärvat nya insikter gällande sig själv. Denna kognitiva – för 
att inte säga metakognitiva – utveckling finner Pohl intressant, och han ville, 
säger han, spegla detta mönster som han tyckte sig se i sina anteckningar i åt-
minstone en bok. ”Frågor och gåtor. En och annan besvaras inom boken, ge-
nom att nya frågor dyker upp”, är hans tanke. Andra frågor måste läsaren själv 
finna svar på.208   
 
I sin bok Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittio-
tal diskuterar Ulla Lundqvist även Krilles roll som berättare i romanen. Hon 
konstaterar att Krilles funderingar ”förser läsaren med ett slags ledtrådar utan 
att berättaren vet att han delar med sig av sådana”. Emellertid menar Lundqvist 
fortsättningsvis att Krille i romanen inte genomgår någon utveckling:  
 

Det ironiska greppet hålls kvar till slutscenen – Krille är in i det 
sista naivt – och i viss mån tillkämpat – omedveten om sakernas 
sammanhang, trots att han har försett läsaren inte bara med en re-
dogörelse för själva förloppet utan också med gåtans alla viktiga 
pusselbitar i form av stoff för slutsatser som han själv vägrar dra.209  
 

Men visst har Krille dragit slutsatser under sitt berättande – han är absolut inte 
”omedveten om sakernas sammanhang” när hans berättelse (och romanen) når 
                                                 
207 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
208 Ibid. 
209 Lundqvist, 1994, s. 201 och 202. 
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sitt slut – och de slutsatser han dragit gällande Janne har dessutom lett till en 
ökad självinsikt och mognad. Det första han blir klar över är sin egen förblin-
delse: ”Det var alltså först då, på kvällen den 29 augusti, som jag såg. Jag be-
hövde ett helt år till det!” (s. 181). Men ännu är han inte redo att konfrontera 
sanningen fullt ut – till den punkten når han inte förrän på romanens allra sista 
sidor. Då reflekterar han igen över sin egen oförmåga att se klart, men han re-
dovisar också vad hans nyvunna klarsyn lett till för insikter gällande Janne: 
 

Jag var ett barn tills för en timme sedan. Jag k u n d e inte se och 
lyssna. Jag måste ha klartext. Såg inte, hörde inte vad morsan 
märkte med en gång. Ett barn var jag, och anade inte ens att det 
fanns något att se. (s. 254 f.)                                                                                                          
 

Det faktum att han uttrycker sig i preteritum är en signal till läsaren om att en 
förändring har skett. Nu kan han alltså se vad hans mamma ögonblickligen lade 
märke till och till och med, om än i förtäckta ordalag, försökte göra honom 
uppmärksam på. Jag har redan nämnt scenen när polismannen räcker över fotot 
av Miss Juvenile till Krille, men vill ändå återkomma till den eftersom den är 
central såväl vad gäller Krilles insikt som läsarens möjlighet att varsebli denna 
insikt. Här bekräftas vad Krille egentligen redan vet, nämligen att den som ler 
på bilden är Janne. Han konstaterar sålunda, att det han ser på fotot ”är ett här-
ligt vitt flin. Det fattas en halv framtand i det flinet. Den övre högra. Från mig 
räknat” (s. 255). Här parafraserar han sin egen beskrivning av Janne från roma-
nens inledning: ”Halva tanden borta, som ovan anförts, nedre halvan närmare 
bestämt, i framtanden uppe till höger. Från mej räknat” (s. 8). Krille har kom-
mit till insikt, och detta har skett genom att han har berättat sin historia – för 
polismannen och för läsaren men först och främst för sig själv. Detta är en av 
romanens bärande tankegångar – berättandet som en väg till insikt – och det är 
till yttermera visso en tankegång som genomsyrar Peter Pohls hela författar-
skap, där människor gång på gång berättar sig fram till ökad förståelse, för sig 
själva och för andra. 
 
Realismen i Janne, min vän 
Som tidigare konstaterats, har det största intresset när det gäller Peter Pohls 
litterära produktion riktats mot debutromanen Janne, min vän. Romanen har 
studerats ur allehanda perspektiv, vilket resulterat i tolkningar med fokus på 
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vitt skilda företeelser. Fortfarande, trots att mer än tjugo år förflutit och Peter 
Pohl utkommit med ytterligare ett tjugofemtal böcker, så är det just Janne, min 
vän som behandlats i majoriteten av artiklar, uppsatser och essäer. Inte sällan 
diskuteras i dessa sammanhang huruvida detta är en realistisk roman eller inte, 
utan att själva realismbegreppet egentligen närmare definierats. Det förefaller 
därför nödvändigt att stanna upp vid begreppen realism och realistisk, vilka i 
detta sammanhang av allt att döma har kommit att utgöra ett problem.  
 
”De senaste årens mest uppmärksammade realistiska svenska ungdomsroman 
är Peter Pohls (f. 1940) debutbok Janne min vän”, konstaterar Lena Kjersén 
Edman i sin bok Barn- och ungdomsböcker genom tiderna,210 och Ulla Lund-
qvist menar att det bland annat är med Janne, min vän ”som Pohl bryter viktig 
ny mark i den realistiska ungdomsromanens genre”.211 Såväl Kjersén Edman 
som Lundqvist åsyftar hela genrer av böcker när de använder begreppet realis-
tisk, och i det sammanhanget går klassificeringen tillbaka på barnbokens histo-
riska utveckling. Ingrid Nettervik beskriver det så här:  

 
Som vi har sett börjar redan under 1800-talet de barnlitterära tex-
terna att gruppera sig kring två huvudgrenar: sagan och den realis-
tiska berättelsen, tendenser som fortsatte in i vårt århundrade. Till 
sagan räknas även den fantastiska berättelsen […]. Till den realis-
tiska gruppen hör sådana texter som med olika medel ger illusion 
av verklighet, vilket inte behöver innebära att de direkt återger 
verkligheten.212 

 
Berättelser för barn som dyker upp under 1800-talets senare del och inte följer 
folk- eller konstsagans mönster kallas alltså realistiska. Den realistiska barnbo-
ken berättar om sådant som skulle kunna inträffa i den unga läsarens egen 
vardag.  
 
”Storhetstiden för svenska realistiska, ibland också socialkritiska barnböcker, 
varade från slutet av 1960-talet fram till början av 1980-talet”, säger Lena Kjer-
sén Edman, och detsamma gäller för den svenska ungdomsromanen. Denna 
har, säger hon,  
 
                                                 
210 Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, Stockholm 2002, s. 194. 
211 Lundqvist, 1994, s. 200. 
212 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, Stockholm 1994, s. 127. 
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en ung känslig människa i kris som jag-berättare eller huvudper-
son. Andra kännetecken är psykologisk trovärdighet och att de 
vuxna – föräldrar och lärare – som omger bokens ungdomar sällan 
är några kloka och positiva förebilder.  
 De ämnen som diskuteras i böckerna kan vara droger, lidande, 
död, krig, politik, könsroller och frigörelse.213 

 
Under 1990-talet utvecklas dessa motiv; rasism, våld och kriminalitet förekom-
mer ofta och de allra svartaste romanerna kallar Kjersén ”vardagshelvetesskild-
ringar”.214 När dessa romaner benämns som realistiska avses givetvis deras in-
nehåll, men minst lika viktig är sannolikt avsikten att tydligt avgränsa dem från 
de böcker med drag av fantastisk berättelse som är på frammarsch under det ti-
diga 1980-talet och vilka – kanske – får sin definitiva glansperiod i och med 
Harry Potters intåg i litteraturhistorien.215  
 
I Janne, min vän återfinns många av de drag som ovan angivits som typiska för 
den realistiska ungdomsromanen: Den ger en illusion av verklighet, den har en 
ung jag-berättare som hamnar i en känslomässig kris och några av de ämnen 
som berörs är lidande, död och frigörelse – det sistnämnda i bemärkelsen vux-
enblivande. Trots att Krille funderar en del över fenomenet alternativa världar 
förekommer i romanen ingen alternativ värld i bemärkelsen fantastisk värld 
utan allt tilldrar sig, tidsmässigt och rumsligt, i det som är Krilles vardag.  
 
Janne, min vän innebär ändå ett avgörande brott med den traditionella barn- 
och ungdomslitteraturen genom att denna vardagsvärld för Krilles del aldrig 
mer kommer att bli vad den en gång var. Maria Nikolajeva beskriver under ru-
briken ”Children’s Literature as a Cultural Code: A Semiotic Approach to His-
tory” det traditionella mönstret i barnlitteratur. ”The basic pattern in children’s 
literature” säger hon, “is the circular journey, that is, the plot development 
home–departure from home–adventure–return home.” Denna cirkulära 
composition förklarar Nikolajeva sålunda: 

 
The purpose of the journey is the maturation of the child 
(protagonist as well as the reader). But the return home is a matter 

                                                 
213 Kjersén Edman, s. 156 och s. 176.  
214 Ibid., s. 185.  
215 Den första boken om Harry Potter – Harry Potter and the Philosopher’s Stone – utkom 1998. 
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of security: whatever hardships and trials are endured, safe home is 
the final goal.216 
 

Emellertid, säger Nikolajeva, är detta ett mönster statt i upplösning, och alltfler 
författare väljer en linjär komposition i stället. Detta, menar hon, ställer större 
krav på läsaren, vilken alltså måste acceptera att protagonisten inte återvänder 
till det trygga hemmet när berättelsen kommer till sitt slut.  
 
I Janne, min vän startar berättelsen i korsningen Swedenborgsgatan – Maria 
prästgårdsgata, alltså i Krilles hemmakvarter, där han befinner sig med sina 
kompisar sedan många år tillbaka. Den slutar i en polisbil ute vid Flaten där 
Krille just har kommit till insikt, inte bara om det oerhörda att Janne är död, 
utan också om det faktum att Janne är en flicka och om sin egen förblindelse. 
”Vi kör dej hem nu”, säger en av poliserna, men för Krille som under sin berät-
telses gång gjort en lång mental resa, känns det närmast som en orimlig utfäs-
telse: 
 

 Hem! Ge mig ratten, ge mig gasen, jag ska köra jag! Rakt in i 
bergväggen där. Smack, slut och tystnad. 
 Men nejdå. Hem ska vi. Där finns far och där finns mor, där 
finns hemmet där du bor. Redo. Vi finns alltid här Krille och vi 
håller på dej. Inget kan ändras, men du har oss här. (s. 252) 

 
För Krille står det klart att han inte kan återvända hem, åtminstone inte till den 
tillvaro han lämnade några timmar tidigare. Detta gestaltas av att läsaren får 
lämna honom där i polisbilen – han kommer alltså inte hem i rent geografisk 
bemärkelse, en symbol för att det naiva barnet Krille inte längre finns och där-
med inte kan återvända till barndomshemmets trygghet. Detta, menar Nikola-
jeva, är inte ovanligt i Pohls böcker: ”Peter Pohl […] has definitely given up 
the old code. His characters are never brought back into the safety of home and 
family” säger hon, och det gäller i allra högsta grad Janne, min vän.217 
 
Varken Krille eller Janne är heller att betrakta som hjältar av det slag som van-
ligtvis förekommer i de fantastiska berättelserna, och ingen av dem har en för-

                                                 
216 Maria Nikolajeva, ”Children’s Literature as a Cultural Code: A Semiotic Approach to History”, i 
Aspects and Issues in the History of Children’s Literature, (ed. Maria Nikolajeva), London 1995, s. 46. 
217 Maria Nikolajeva, Children’s Literature Comes of Age. Toward a New Aesthetic, London 1996, s. 
82. 
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utbestämd uppgift som innebär att rädda världen. Som helhet får romanen 
också sägas vara psykologiskt trovärdig. Med hänvisning till denna definition 
av begreppet realistisk, och i de avseenden som diskuterats ovan, betraktar jag 
Pohls debutroman som just – realistisk. Som konstaterats tidigare i denna av-
handling, förstärker Peter Pohl i texten känslan av realism genom att späcka sin 
text med fakta – statistiska, geografiska, händelsemässiga och så vidare – som 
är fullt möjliga att kontrollera utanför fiktionen (vilket också har gjorts av som-
liga läsare). Det är sålunda möjligt att läsa romanen enbart som en skildring av 
ett händelseförlopp, att betrakta Janne, min vän enbart som en spännande och 
intressant berättelse som till sin form påminner om en pusseldeckare. Min ut-
gångspunkt är dock att romanen har fler signifikansnivåer än denna. Den realis-
tiska nivån utgörs av såväl det jag betraktar som romanens diegetiska nivå (där 
Krille möter polismannen, svarar på frågor och visar vägen till kojan på Flaten) 
som dess hypodiegetiska nivå (Krilles berättelse om vänskapen med Janne och 
hans funderingar kring detta), alltså det som för Krille, inom ramen för fiktio-
nen, är sant.218  
 
Om tolkning 
Själva ordet tolkning kan användas om en mängd olika aktiviteter. Möjliga sy-
nonymer skulle kunna vara förklaring, utläggning, eller interpretation. När jag i 
fortsättningen använder mig av begreppet tolkning, avser jag emellertid det 
som kan beskrivas som förståelse av ett litterärt verk. När det gäller Janne, min 
vän, finns det, enligt min mening, förutom den realistiska nivån, även ett annat 
textplan vilket skulle kunna beskrivas som textens idémässiga innehåll. Det är 
också producerat av Peter Pohl, och han förväntar sig att läsaren ska uppmärk-
samma det och tolka det, det vill säga ta med det i förståelsen av den litterära 
texten. Emellertid vill jag i sammanhanget också hävda tolkning av ett litterärt 
verk i någon bemärkelse innebär rekonstruktion av en – eller flera – av förfat-
taren avsedd(a) betydelse(r) i och av texten, så som Wendell V. Harris hävdar i 
Interpretive Acts. Harris säger: 
 

                                                 
218 Det är givetvis möjligt att se det hela så, att Krilles berättelse om sitt dryga år med Janne är den die-
getiska nivån och mötet med polisen den metadiegetiska. Vilket synsätt man väljer är i detta samman-
hang av mindre betydelse, eftersom det är dessa båda nivåer tillsammans som utgör romanens grundbe-
rättelse. 



 121

I have urged that language in use is always strategic in that the 
author assumes that the reader will attempt to achieve a coherent 
interpretation, calculates what the reader can be expected to bring 
to bear in interpreting the text, provides clues as to which 
contextual dimensions are relevant, and makes available whatever 
the reader is not expected to have to hand by way of information or 
awareness necessary to interpretation. I further suggest that the 
reader’s assumption that the author has made these strategic 
assumptions and carried out these strategic actions is the basis of 
the reconstruction of authorial intention.219 

 
Författaren och läsaren samarbetar alltså i akt och mening att realisera det som 
av Harris benämns som authorial intention, en tanke som även Anders Petters-
son stöder när han i En teori om litteratur och litteraturupplevelse hävdar ”att 
vår kulturs faktiskt tillämpade principer för läsning, även litteraturläsning, krä-
ver att man, när man läser, bl.a. ska ta hänsyn till vilket föreställningsinnehåll 
som författaren sannolikt har velat förmedla”.220  Pettersson formulerar det vi-
dare i sin text som att läsaren försöker 

 
rekonstruera vilka föreställningar som skribenten vill kommunicera 
och i vilket syfte som skribenten kommunicerar dem. Därvid ställs 
emellertid läsaren, å andra sidan automatiskt också inför implicita 
anspråk som skribenten ställer på honom eller henne.221 
 

Pettersson menar vidare att ”språkets konventioner inte är precisa nog för att 
kunna fixera innebörden hos en dikt eller en berättelse” och han avser givetvis 
då inte enbart betydelsen hos enskilda ord utan även språksystemet i dess hel-
het, men konsekvensen blir ändå, hävdar han, att vad avsändaren menar inte 
automatiskt går att dra slutsatser om utifrån de språkliga uttryck som an-
vänds.222 I det följande vill jag då argumentera för att även om språket inte 
medger en fixering av betydelsen hos ett yttrande, en dikt, en berättelse eller ett 
helt författarskap, så skriver ändå de flesta författare dels i syftet att nå en 
läsare, dels för att förmedla en viss tanke, ett visst innehåll. Jag vill också an-
sluta mig till synsättet att författaren därvid har en föreställning om hur han 
skall kommunicera denna tanke för att i görligaste mån få läsaren att uppfatta 
den. Anders Pettersson menar att all kommunikation förutsätter 

 
                                                 
219 Wendell V. Harris, Interpretive Acts. In Search of Meaning, Oxford 1988, s. 82. 
220 Pettersson, s. 122. 
221 Ibid., s. 119. 
222 Ibid., s. 117. 



 122

ett slags samarbete mellan avsändare och mottagare. Talaren (eller 
skribenten) måste försöka forma sina ord- och satssekvenser så att 
han eller hon blir begriplig; lyssnaren (eller läsaren) å sin sida 
måste försöka begripa vad avsändaren menar.223  

 
För att så verkningsfullt som möjligt kommunicera denna avsikt till läsaren, 
arrangerar författaren alltså sin text – språkligt och på andra vis – så, att texten 
på effektivast möjliga sätt skall medvetandegöra läsaren om den avsedda bety-
delsen. Om detta är riktigt, är det därför rimligt att som läsare försöka hitta 
detta innehåll. ”As with other cases,” säger exempelvis Robert Stecker, “some 
intentions are transparent, some we can figure out even when not obvious, and 
about some, we can only form hypotheses that will never be confirmed or 
disconfirmed decisively.”224 Detta är ett synsätt som jag vill ansluta mig till när 
jag ser på några av de frågor Pohl tematiserar i sina skönlitterära texter, men 
jag kommer alltså också att applicera tankegången på författarskapet i dess 
helhet. Därför kommer jag inledningsvis att diskutera det som jag betraktar 
som Pohls litterära projekt.  
 

                                                 
223 Ibid., s. 118. 
224 Robert Stecker, ”Interpretation”, i The Routledge Companion to Aesthetics, (ed. Berys Gaut och 
Dominic McIver Lopez), London 2005, s. 242. 
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Att vilja förändra – Peter Pohls  
litterära projekt 
 
Syftet med att studera hela Peter Pohls författarskap, har varit att se om det där 
går att urskilja något som skulle kunna benämnas hans litterära projekt. Den 
fråga jag därför ställer är, huruvida det hos Pohl finns en avsikt med skrivandet 
som genomsyrar hela hans produktion och som därmed kan betraktas som 
överordnad de enskilda verken.  
 
Jag har funnit att viljan, eller möjligen förhoppningen om, att förändra kan 
betraktas som det Pohlska författarskapets yttersta strävan och mål, och därmed 
överordnad de fyra teman – utsatthet, röstgivande, vänskap och berättande – 
som gång på gång manifesteras i texterna. Röstgivandet, vänskapen och berät-
tandet och dessa företeelsers inbördes förhållande till varandra, är i sin tur un-
derordnade utsatthetstemat; de är medel för att för läsaren beskriva det jag i av-
handlingen kallar utsatthetens anatomi, och som Peter Pohl ständigt är i färd 
med att utforska och beskriva och därmed återkommande tematiserar i sitt för-
fattarskap. Pohls strävan att åstadkomma en förändring, är sprungen ur ett 
starkt socialt patos och en medkänsla med de utsatta, och i synnerhet då de ut-
satta barnen. I många olika sammanhang har Peter Pohl berättat om den utsatt-
het han själv upplevde under de första åren i Sverige. Han kunde inte svenska, 
han var annorlunda klädd än de svenska barnen och han bar på traumatiska 
upplevelser från krigets Tyskland, som hos honom skapade en känsla av 
osäkerhet och otrygghet. Allt detta, i förening med efterkrigstidens utbredda 
tyskhat i Sverige, gjorde att han blev offer för mobbing och förföljelse. ”Som 
nyinvandrat barn fattade jag ingenting av situationen” har han berättat, men han 
kunde också senare under uppväxten konstatera att utsattheten för många var 
en del av vardagen, även på ställen där man kanske inte förväntade sig det. 
Detta problem blev därför en av de saker han valde att fokusera på när han blev 
ungdomsledare på Södra Latins sommarhem där han försökte ta hand om dem 
som hade svårt att komma in i gemenskapen.225 Att stoppa trakasserier och 
pennalism var ytterligare en av hans ambitioner under denna tid och, säger han, 
eftersom han visste vad han skulle titta efter, är han tämligen övertygad om att 

                                                 
225 Larsson, s. 32. 
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han också lyckades få slut på det. Att delta i mobbingen var för honom 
otänkbart med de erfarenheter han hade av att själv vara den som var utsatt.226  
 
Pohls engagemang för de små, de svaga och de utsatta inleds alltså redan under 
hans skoltid och har sedan aldrig upphört. I roman efter roman beskriver han 
dessa individers mestadels fruktlösa kamp mot en oförstående och blind omgiv-
ning.  Han visar gång på gång hur människorna i den icke privilegierade värl-
den, de till vilka ingen lyssnar, startar i ett i det närmaste hopplöst underläge, 
och hur de på grund av sin dåliga position ständigt – men inte sällan oförskyllt 
– drabbas av nya bekymmer och svårigheter som gör deras situation mer och 
mer problematisk.  

I Janne, min vän är det givetvis först och främst Janne som skulle vara i behov 
av en radikal förändring i sitt liv. Han lever, som tidigare påpekats, i någon be-
märkelse utanför samhället. Hur han har hamnat där får läsaren inte några säkra 
uppgifter om, men Krilles tidningsläsande tillsammans med hans fantasier un-
der de varma sommardagarna på Flaten presenterar i alla fall en möjlig förkla-
ring till hur det har kunnat ske: Janne har kidnappats av någon från cirkusen 
redan som mycket liten, och har sedan levt med cirkusfolket utan att någonsin 
igen ha träffat sina föräldrar, utan att ha gått i skola och utan att några myndig-
heter känner till hans existens. Det antyds i texten också att cirkusen, förutom 
att ägna sig åt traditionell cirkusverksamhet, möjligen även bedriver koppleri-
verksamhet där barnprostitution är ett inslag. Polisens intresse för Cirkus AIR, 
som man säger stundtals är ”ett mycket svårspårat sällskap” (s. 248), talar ock-
så för att där pågår något mer än vad en cirkus vanligtvis ägnar sig åt, men trots 
att polisen haft sina misstankar riktade mot dem en längre tid agerar man inte 
förrän det – åtminstone för Jannes del – är för sent. Inte heller Krilles föräldrar 
agerar, trots att de med största sannolikhet ganska omgående blivit på det klara 
med Jannes livssituation. 

Ett rimligt antagande vad gäller åtminstone ett av Pohls syften med romanen, 
förefaller vara att han vill visa läsaren hur verksamhet av det mer suspekta 
slaget bedrivs och tillåts bedrivas, inte sällan under täckmantel av en någor-
lunda rumsren aktivitet, och hur därmed omgivningen, vare sig det rör sig om 
                                                 
226 Ringman, s. 19. 
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representanter för en myndighet eller om privatpersoner, under lång tid kan 
undgå att upptäcka, eller rentav välja att låta bli att inse, vad som egentligen 
pågår. I romanen belyses samma fenomen även när Krille funderar över de vill-
kor som råder på skolgården i Södra Latin, där de yngsta eleverna ständigt ris-
kerar att råka ut för den hårdhänta behandling de äldre utsätter dem för när 
vuxenvärlden inte ser – eller snarare: när vuxenvärlden föredrar att inte se. I 
Södra Latin var till och med ordningen med kamratbestraffning och pennalism 
mer eller mindre formaliserad och accepterad av lärare och andra vuxna i och 
med Vaktkårens existens:  

Småfolket hade inte en suck mot pennalistgänget i Vaktkåren som 
såg till att Andan levde vidare. Väl inkörda södralatinare, demokra-
tiskt valda av kompisar, understödda av kollegiet – gubbarna var 
glada att själva slippa skita ner händerna. (s. 22) 

Sådan är Krilles beskrivning av det som av rektor och lärare anses och beskrivs 
som elevernas demokratiska självstyre, men som i själva verket är en av vuxen-
världen godkänd form av mobbing. När Pohl så, i roman efter roman och med 
sådant eftertryck, beskriver företeelser av ovan skildrat slag, gör han det av allt 
att döma i ambitionen och förhoppningen att om saken exponeras på ett sådant 
sätt att det klart och tydligt framgår att det handlar om ett allvarligt problem, så 
bör ingen undandra sig ansvaret för att bidra till en förändring och därmed 
också en förbättring. Han förklarar för Benedikta Cavallin att hjältarna i hans 
böcker är de som vågar stå upp mot pennalism och uppenbara orättvisor: ”Just 
så där borde vi alla handla […] Vi kan alla motarbeta förtrycket och engagera 
oss i dem som behöver hjälp” menar han, och framhåller också att han ”tror på 
människans möjligheter att ta framtiden i sin hand och fixa till det.” 227 

Gurra i Malins kung Gurra saknar vuxenstöd i livet, och är den som alla skyller 
på när det behövs en syndabock i skolan. För Anders Roos i Vi kallar honom 
Anna börjar utsattheten redan i hemmet, med en far som närmast kan beskrivas 
som sadist, men fortsätter och eskalerar, i skolan och på sommarhemmet, till 
dess att han inte orkar mer och slutligen tar sitt liv. Mycket i det här samman-
hanget handlar enligt Peter Pohl om omgivningens inställning och vilja – eller 
snarare ovilja – att se problemen. På sin webbplats svarar han på en fråga 
                                                 
227 Benedikta Cavallin, ”Han ger ord åt smärtan”, i Biblioteket i fokus 2000:2, s. 18. Artikeln kan också 
läsas på nätadress http://www.nada.kth.se/~pohl/texter/BiF2000.html, 3 januari 2008. 
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gällande en av sina böcker, och då kommer han också in på var han hämtar 
stoff till sina berättelser. Han säger så här: 

Jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker att det är van-
ligt, mycket vanligt ute i verkligheten, att svåra brott inte blir upp-
klarade. I synnerhet gäller detta försvinnanden, sexbrott, mord och  
grovt fiffel i finansvärlden. Brotten utreds och utreds, tiden går, 
underliga detaljer kommer i ljuset, men klarhet når man inte. Jag 
tycker att det går att peka på hur många sådana fall som helst.  
Eftersom jag också pekar på några av dem, så finns det förståsig-
påare som kallar mig svartsynt och pessimistisk. Det omdömet 
tyder, enligt min uppfattning, bara på att den som säger så inte 
vågar se verkligheten.228 

Och han fortsätter: 

Nu är det så att jag hämtar mina historier från verkligheten. Och 
sedan berättar jag dem gärna på samma sätt som verkligheten be-
rättar för mig: utan urval och sortering. […] Jag, som med mitt liv 
avläser verklighetens berättelse, får själv sortera, jämföra, välja, 
fatta beslut om innebörder.229 

Pohl har alltså, framstår det som, tagit på sig uppgiften att synliggöra svårig-
heter och problem som finns i verkligheten, och som ofta drabbar de redan 
mest utsatta, nämligen barnen. Han berättar ”ur verkligheten, på verklighetens 
villkor”, och han strävar efter att på detta vis ge röst åt dem vars röster annars 
inte hörs och (i bästa fall) därmed åstadkomma en förändring.  

Redan tidigare i denna avhandling har jag visat hur Peter Pohl gett uttryck för 
denna ambition när han motiverar varför han skriver som han gör: genom att 
beskriva en verklighet som många gånger är både hård och obarmhärtig, kan 
det finnas en möjlighet att komma tillrätta med missförhållandena. Det före-
faller sålunda som att hans idé är att om man tillräckligt tydligt kan visa på fel-
aktigheter och missförhållanden och om man därtill kan bevisa att dessa är 
orättvisa, så bör man kunna överbevisa ansvariga – myndighetspersoner, lärare 
med flera – om att felet inte ligger hos den enskilde utan i systemet. Därmed 
borde det också gå att komma tillrätta med hela problemet genom att rätta till 
bristerna. I Man har ett snärj (1991) inleder Pohl med följande rader: 

                                                 
228 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigslut, 3 januari 2008. 
229 Ibid. 
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Den som vill bygga ett hus börjar med grunden, det är självklart. 
Den som vill bygga ett samhälle börjar lika självklart med barnen. 
Om vi ser att samhällsbyggarna missköter barnen                
                   kan vi bara dra en enda slutsats.230 

Det är svårt att tolka uttalandet på annat vis, än att de utsatta barnen som Peter 
Pohl gång på gång skildrar i sina böcker, och som han därmed gång på gång 
vill fästa läsarens uppmärksamhet på, befinner sig bland de utsatta med sam-
hällsbyggarnas (läs myndigheters och beslutsfattares) goda minne. Detta är en 
cynism av stora mått som Pohl alltså söker avslöja, och därigenom kanske 
komma tillrätta med. Ying Toijer-Nilsson menar i slutordet till sin bok om 
Maria Gripe, att många av de motiv som återkommer i Gripes böcker går att 
spåra till dennas barndom. Detta, menar Toijer-Nilsson, är en del av förklarin-
gen till varför böckerna är gränsöverskridande och uppskattas av såväl barn 
som vuxna. ”I och med att hon går tillbaka till sin egen barndom återkallar hon 
alla människors barndom – en sorts kollektivt minne”, säger Toijer-Nilsson. 
Samtidigt ger Gripe ”identifikationsmöjligheter för udda barn och inlevelse-
chanser för dem som inte uppfattar sig som särlingar”.231 Detsamma kan sägas 
om Peter Pohls böcker, där såväl barn som vuxna ges möjlighet till igenkän-
nande, vilket i sin tur skapar bredare förutsättningar för att åstadkomma föränd-
ringar. 

Helt och fullt övertygad om litteraturens samhällsomvälvande kraft är Peter 
Pohl ändock inte. ”Jag vidhåller nog”, säger han i ett samtal med författaren 
Viveka Lärn och Svenska barnboksinstitutets nuvarande chef Jan Hansson, ”att 
man inte kan sitta och skriva och tro att det man skriver kommer att påverka 
världen.”232 Det är i detta sammanhang på sin plats att travestera Galileo 
Galilei: Och ändå skriver han! 

Att synliggöra de utsatta 
Utsatthet är ett begrepp som ofta återkommer hos kritiker och recensenter i 
samband med Peter Pohls produktion. ”Janne, Henrik, Anna, Mikael och 
Krille, Ylva, Micke och Sanna – en grupp utsatta människor” konstaterar Mo-
nika Ahlberg när hon i De skriver för barn och ungdom talar om ett flertal av 

                                                 
230 Pohl, 1991b, s. 5. 
231 Ying Toijer-Nilsson, Skuggornas förtrogna: om Maria Gripe, Stockholm 2000, s. 224 och 225. 
232 Jan Hansson, ”Skolan i litteraturen”, i Barnboken 1992:2, s. 26. 
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Peter Pohls romaner.233 Margareta Norlin hävdar i en artikel i Pedagogiska ma-
gasinet att det i centrum för Pohls böcker oftast står ”utsatta barn, barn som får 
kämpa för att klara sig mot sina plågoandar, vare sig dessa är vuxna eller andra, 
mobbande, barn”234 och Wiveca Friman finner Pohls roman Men jag glömmer 
dig inte vara ”ett nytt anslag på temat från Regnbågsböckerna om barns utsatt-
het.”235  

En ung människa (ett barn eller en tonåring), hör hos Pohl per definition till 
den grupp man skulle kunna benämna de utsatta, på grund av sina bristande er-
farenheter, vilket leder till ett beroende av vuxenvärlden, vars stöd den unge 
behöver. ”– Min iakttagelse är”, säger Pohl i en intervju i Expressen, ”att barn 
är utsatta. […] Barnen är förlorarna i de kamper som pågår – politiska, sociala, 
krig, föräldrar som har konflikter, skolan som krånglar. Det går ut över barnen, 
som inte kan försvara sig.”236 Problemen är mindre för barn som kommer från 
trygga hemförhållanden, eftersom de vuxna i den välordnade världen är ka-
pabla att axla sitt vuxenansvar. De kan dels själva utgöra det skyddsnät den 
unge behöver, dels besitter de kompetens – på olika vis – för att dra nytta av de 
resurser som andra människor, samhälleliga funktioner och andra instanser ut-
gör och erbjuder. Detta är inte sällan ett resultat av att människorna i den mer 
privilegierade världen är välutbildade, och med utbildning följer såväl en kun-
skap om hur samhället är uppbyggt och vilka krav den enskilde kan ställa på 
detsamma, som en kunskap om hur man bör bete sig och hur man bör formu-
lera sig för att människor (med makt) skall lyssna – kort och gott en bild av ett 
klassamhälle. I Janne, min vän har Krille haft anledning att reflektera över 
detta fenomen. Det sker först i samband med debaclet kring Mr G.G., där han 
har konstaterat att det kanske är ”bra med en byråsekreterare. Som kan gå upp 
och använda rätta språket på rektorsexpeditionen. Där gäller spelregler som gör 
en glasmästare handikappad. För att inte tala om en alkis” (s. 111), men även 
senare när han under sommaren beger sig ut till Skogskyrkogården för att leta 
efter en grav i vilken Per Anders Andersson, tidigare elev vid Södra Latin, 
ligger begravd. ”På kyrkogårdsförvaltningen var de inte glada åt små pojkar, 

                                                 
233 Monika Ahlberg, ”Peter Pohl”, i De skriver för barn och ungdom. Svenska nutidsförfattare L-Ö, 
Lund 1990, s. 211. 
234 Margareta Norlin, ”Peter Pohl – fruktar inte verkligheten”, i Pedagogiska magasinet, 1997:3, s. 60.  
235 Friman, 2000, s. 369. 
236 Margareta Sörenson, ”9 år en ålder som inte finns”, i Expressen 15 december 1989.  
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som cyklat sig röda och svettiga genom okänt stockholmsland” noterar Krille, 
och fortsätter: ”Det satt en skräcködla bakom ett bord och tyckte definitivt inte 
om att en gosse kom och störde på arbetstid med att fråga efter gravar” (s. 166). 

Krille funderar vidare:  

Nu ångrade jag verkligen att jag inte låtit farsan sköta hela 
pjäsen, om han nu hade gått med på det. Tanken, att någon skulle 
säga till farsan vad han fick och inte fick gräva upp, var löjlig och 
orimlig. Jag skulle vilja se om nötterna här inne på Kyrkogårdsför-
multningen alls hade kommit på tanken att tala om för Byråsekrete-
rare Nordberg vad döda vänner borde heta, när han kom och frå-
gade efter adressen till en kamrat, en tragiskt bortgången kamrat, 
till min son, min son här, som jag är mycket fäst vid.  (s. 168 f.) 

Vad gäller Krilles pappa, så är han måhända inte akademiskt utbildad – det 
berättar romanen inte – men arbetet som byråsekreterare har gett honom vana 
vid att hantera byråkratiska hinder när han möter dem. Denna förtrogenhet med 
ett formellt språkbruk och formella situationer, i kombination med att han är en 
vuxen man, gör sannolikt Krilles antaganden vad beträffar det bemötande han 
skulle få hos Kyrkogårdsförvaltningen mycket rimliga. Vad Peter Pohl här illu-
strerar, är alltså att de mer gynnade barnen – i bästa fall – har föräldrar som en-
gagerar sig i deras liv och ser dem som fullvärdiga individer värda att mötas 
med respekt, samtidigt som de själva är beredda att hjälpa dem vid behov. 
Dessa vuxna ställer dessutom med självklarhet krav på exempelvis skolan, och 
de räds heller inte att ta strid för sina barns skull när så erfordras. På så vis har 
alltså barnen i den mer privilegierade världen ett skyddsnät som är både fin-
maskigare och mer vidsträckt än barnen i den andra världen, även detta en 
tydlig illustration till hur klassamhället fungerar.  

De utsatta barnen i Peter Pohls böcker är ofta hårt drabbade, vilket han skildrar 
med en intensitet som ibland är närmast smärtsam. För läsaren kan det kännas 
som att det inte är någon måtta på allt de unga romangestalterna har att tackla. 
Många av dem är närmast att betrakta som så kallade maskrosbarn, alltså per-
soner som under sin barndom lever under oerhört svåra omständigheter men 
vilka ändå, mot alla odds, överlever och förmår skapa sig en normal tillvaro 
som vuxna. Solveig Cronström-Beskow, psykolog och psykoterapeut, beskriver 
maskrosbarnens tillvaro under uppväxten. Hon säger att det innebär att 
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som barn ha vuxit upp i hem som präglats av föräldrar som på 
grund av missbruk och/eller allvarlig psykisk störning under 
långa perioder inte har kunnat ta hand om sig själva, ännu mindre 
fungera som förälder för sina barn.237 

 
Hon går därefter vidare med att definiera hur maskrosbarnens vuxenliv bör ge-
stalta sig för att de skall höra hemma under detta epitet. Detta lämnar jag dock 
för ögonblicket därhän, eftersom det är sällan som man hos Pohl stöter på vux-
na protagonister; barn och tonåringar står i fokus i hans böcker och hur deras 
tillvaro ser ut sedan de blivit vuxna får läsaren i de flesta fall inte någon känne-
dom om.238 

I Janne, min vän står sålunda Janne som representant för den andra världen, 
den icke privilegierade, och är alltså att betrakta som en av de utsatta. Peter 
Pohl har för honom skapat en tillvaro som i de flesta avseenden skiljer sig mar-
kant från Krilles. Han förefaller inte ha några föräldrar, den eller de vuxna han 
har omkring sig framstår som synnerligen tvivelaktiga individer och det är 
uppenbart att han inte har någon som kan eller vill föra hans talan – snarare 
handlar det om att i största möjliga utsträckning hålla honom utanför samhället 
och därmed utanför de sociala skyddsnät som detta erbjuder. Symboliskt ut-
trycks detta genom att cirkusdirektören för Cirkus AIR får uttala sig i tidningen 
efter det att en av artisterna störtat under en föreställning: 

Det var skyddsnätet, det i Sverige obligatoriska skyddsnätet, som 
räddade henne. Då var det väl bra med skyddsnät? 
 Nej, inte alls, menade cirkusdirektören. Domptören, skrev de, 
var det tryckfel? Det var inte alls bra med skyddsnät, för skydds-
nätet gjorde att artisterna slappnade av och slarvade, och då gick 
det så här. (s. 158) 

  
Skyddsnätet innebär alltså närmast en säkerhetsrisk, menar den vuxne represen-
tanten från de mindre privilegierades värld, och därmed står det klart att Janne 
(som faktiskt kan var just den som störtade) har att klara sig i livet utan skydds-
anordningar av vilket slag det vara må. Eftersom han står som företrädare för 
de ännu ej vuxna individer som befolkar den mindre privilegierade världen, så 
är det därmed inte svårt att se att dessa lever i en tillvaro av utsatthet, eftersom 
                                                 
237 Solveig Cronström-Beskow, Dansa med träben. Maskrosbarn och andra om överlevnadens konst – 
och pris, Falun 1996, s. 17. 
238 Ett undantag utgör Havet inom oss, där läsaren möter såväl (maskros)barnet Ulrika som den vuxna 
kvinnan Ulrika.  
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ingen står bredvid eller bakom dem för att, vid behov, sträcka ut en hjälpande 
hand. Därmed innebär minsta vingling, minsta snedsteg, drastiska konsekven-
ser: ett ansikte som ser ut som det har blivit piskat får symbolisera detta, och en 
alltför tidig, tillika våldsam död, berättar om dessa människors utsatthet in i det 
sista. 
 
Att många andra av Pohls romangestalter faller in under Cronström-Beskows 
beskrivning av maskrosbarn är otvetydigt, men det förefaller också som om 
Peter Pohl inte vill låta det stanna vid att beskriva dessa individers ibland 
nästan outhärdligt svåra hemförhållanden. Han verkar även vilja peka på hur en 
start i livet liknande maskrosbarnens, också utgör grunden för utanförskap och 
orättvisor i snart sagt de flesta avseenden. Det han beskriver, är ett samhälle 
som mer eller mindre bygger på att det finns en grupp människor som har det 
förhållandevis bra eller, åtminstone vad gäller rent ekonomiska omständigheter, 
mycket bra, de privilegierade eller de gynnade – och där finns vanligtvis inte 
maskrosbarnen. Parallellt existerar det en samhällskategori som lever under 
helt andra premisser, och dessa människor hör alltså till de utsatta – med andra 
ord ett tydligt klassamhälle. Inte sällan är personerna, oavsett vilken av de båda 
grupperna de tillhör, i princip omedvetna om denna konstruktion, men av en 
händelse ”möts de här individerna och de får därmed chansen att titta in i en 
värld som de knappt visste existerar”.239 Förvåningen är stor hos båda parter när 
de blir varse att tillvaron kan te sig helt annorlunda än vad de själva är vana 
vid. Detta har noterats även av Bodil Kampp som, apropå Peter Pohls narrativa 
strategier, konstaterar att ”vi i dag lever i parallelle, alternative, verdener, både 
i den sociale virkelighed og i vores bevidsthed”.240 Dessa olikheter vad gäller 
livsbetingelser får givetvis konsekvenser på för individen ibland svåröverblick-
bara vis.  
 
Krilles mamma, född i England men invandrad till Sverige, nämner i Janne, 
min vän folkhemmet, och det är kanske inte så konstigt med tanke på att roma-
nen utspelar sig i mitten på femtiotalet. Vid den tiden hade det endast gått ett 
tjugotal år sedan Per-Albin Hansson i ett tal till riksdagen formulerat sin bild av 
ett mer jämlikt Sverige: 
                                                 
239 Nordström, s. 15. 
240 Kampp, s. 122. 
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Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det 

goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ned på 
den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekost-
nad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda 
hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat 
på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda ned-
brytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja 
medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och 
beroende, i rika och fattiga, besuttne och utarmade, plundrare och 
utplundrade.241 

 
I Janne, min vän anar man dock att folkhemsvisionen inte fullt ut blivit verklig-
het. Krille har, sina förhållandevis unga år till trots, redan hunnit nå viss med-
vetenhet om de skillnader som råder mellan välutbildade och mindre välutbil-
dade, mellan mer och mindre välbärgade, mellan glasmästare och byråsekrete-
rare. När sedan Janne dyker upp i hans liv, blir han successivt på det klara med 
att de skillnader han dittills kunnat iaktta mellan sig själv och de övriga 
grabbarna i kompisgänget, trots allt förefaller små när han jämför med den 
tillvaro han efterhand inser att Janne lever i. För att understryka skillnaden vad 
gäller detta, har Pohl rent geografiskt placerat Janne i ett område på Söder som 
är totalt obekant för Krille. I de välbekanta kvarteren runt Fredmansgatan och 
Södra Latin hittar han som hand i handske – han har till och med hunnit med att 
utforska det system av gångar som finns under gatorna – men, konstaterar han, 
området öster om Götgatan och söder om Folkungagatan utgör en okänd värld, 
vilken han nu, tack vare vänskapen med Janne, står inför att lära känna. Den 
världen uttrycks dels genom sitt geografiska läge, dels också genom att omstän-
digheterna kring Jannes liv synliggörs. Läsaren ser måhända Jannes armod 
tidigare och klarare än Krille, men till sist förstår även Krille det oerhörda: 
Janne har sannolikt vuxit upp utan sina föräldrar. Han har under hela sin 
barndom exploaterats för allehanda syften, han har berövats en normal skol-
gång, ett normalt hem och normala relationer med andra barn, och han utsätts 
då och då för svår misshandel. Till Jannes kvarter runt Bjurholmsplan  har, i 
Peter Pohls roman, det svenska sociala skyddsnätet inte utsträckts. Janne 
kommer därmed att höra till de utsatta, till dem som inte omfattas av folkhem-
                                                 
241 Per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgarhemmet”, tal i andra kammarens remissdebatt 1928, i 
Från Fram till folkhemmet. Per-Albin Hansson som tidningsman och talare, (red. Anna Lisa Berkling), 
Solna 1982, s. 227.  
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mets omsorger – han förefaller strängt taget inte omfattas av några omsorger 
alls. Det blir sucessivt uppenbart att Janne och Krille lever i vad som skulle 
kunna benämnas som skilda världar i snart sagt alla avseenden. Medan Krille 
lever i en trygg familj med ordnad ekonomi, anständig om än inte lyxbetonad 
bostad, och med kloka och omhändertagande föräldrar, är Janne, för att tala 
med Per-Albin Hansson, definitivt ett styvbarn i femtiotalets svenska folkhem. 

”Det är synd om de värnlösa” säger Ulla Lundqvist i sin analys av tre romaner 
av Peter Pohl, och i detta påstående är det inte svårt att instämma. Svårare blir 
det dock när Lundqvist vill mena att de utsatta hos Peter Pohl alla är särlingar – 
utan att närmare diskutera vad som är orsak och vad som är verkan.242 Jag vill 
hävda att de utsatta hos Pohl inte sällan blir särlingar: det Pohl gång på gång 
söker beskriva är i först hand inte ett problem på individnivå – i stället handlar 
det, av allt att döma, om att beskriva en sedan länge etablerad samhällsstruktur. 
Vissa grupper av människor hör i denna struktur till de utsatta, genom att de 
har råkat födas på fel sida om den gräns som finns mellan de skilda världar som 
Pohl vill fästa läsarens uppmärksamhet på, och vilken det är i det närmaste 
omöjligt att överskrida annat än temporärt. De utsatta får aldrig, eller åtmin-
stone ytterst sällan, permanent uppehållstillstånd i de privilegierades värld. 
Men inte heller för de mer lyckligt lottade innebär bekantskapen med någon 
som har det svårt några betydande förändringar. ”De möts och skiljs. Ingenting 
är som före mötet men efteråt fortsätter allting som förut” säger Peter Pohl 
själv, och framhåller samtidigt att detta är verkligheten för många, ja, till och 
med alltför många människor.243 Detta beskriver han alltså redan i sin debutro-
man, där Janne står som representant för de utsatta. Motivet återkommer sedan 
gång på gång i hans fortsatta författarskap där också Jannegestalten har en lång 
rad efterföljare.  

Att ge röst åt de förstummade 
Ett andra motiv, nära knutet till motivet med de utsatta i tillvaron, utgörs av 
Peter Pohls önskan om att ge röst åt dem, som av olika orsaker inte själva kan – 
eller vill – föra sin egen talan. I en intervju i Tidningen Boken berättar han att 
han ”är fascinerad av att skriva utifrån någon som har väldigt svårt för att 

                                                 
242 Lundqvist, 1994, s. 229. 
243 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html, 3 januari 2008. 
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uttrycka sig” och i hans romaner har många av karaktärerna tystnat – av olika 
anledningar och på olika vis.244 Insikten om att de finns, de vars röster aldrig 
hörs, kom av allt att döma till honom redan i den tidiga barndomen. Vid flytten 
från Tyskland till Sverige tvingades han överge sitt modersmål och lära sig 
svenska, och hade därmed under en period svårt att göra sin röst hörd. Det är 
därför rimligt att uppfatta hans författande som den vuxne mannens strävan att, 
i kraft av sitt författarskap, ge röst åt det barn han en gång var. ”Peter Pohl ger 
även röst åt sig själv, barnet” säger han i ett e-brev till avhandlingsförfattaren, 
något som torde vara som mest uppenbart i Micke-sviten.245 Men även de 
(unga) människor ur de icke privilegierades grupp som ständigt återkommer i 
hans författarskap, de vilka har svårt att göra sina stämmor hörda, de som 
därmed heller ingen lyssnar till och de som heller inte har någon vuxen som 
förmår tala i deras sak: även dessa kan i någon bemärkelse uppfattas som rein-
karnationer av barnet Peter Pohl.  

Hos Pohl framställs problematiken med att det finns de som förstummats som 
ytterligare ett utslag av den rådande samhällsstrukturen – det ligger av allt att 
döma i de privilegierades intressen att de svagas röster tystas. ”Pohl tolkar den 
tystades skrik i ord som smärtar under huden” säger Gunnel Enby när den 
andra boken om Anette – Kan ingen hjälpa Anette? recenseras.246 I Janne, min 
vän utgör Janne en representant för de tystade, de förstummade, och det är 
givetvis ingen slump att han, när han blir upprörd, börjar stamma och därmed 
omedelbart hamnar i underläge i en diskussion. Detta kan jämföras med Krille, 
vilken redan i romanens inledning fått presentera sig som någon som inte har 
problem med språket och dessutom har ord som sin favoriträtt (s. 11). Därut-
över är Jannes situation den, att han, som tidigare påpekats, befinner sig utanför 
samhället. Hans yttrande ”aldrig snacka med snuten” som han upprepar så 
många gånger att det nästan framstår som ett mantra, härrör givetvis ytterst från 
det faktum att han i formell, samhällelig mening, inte finns. Han har inte en ad-
ress, inte heller ett personnummer, och han saknar målsmän och så vidare, 
något som givetvis skulle uppdagas om han kom i kontakt med myndigheterna. 
Därmed är hans möjligheter att göra sig hörd synnerligen minimala, och be-
                                                 
244 Kristjan Saag, “Expert på numerisk analys hyllas i hela Europa för sina ungdomsromaner”, i 
Tidningen Boken 1995 (9:6), s. 13. 
245 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförfattaren, 26 januari 2006.  
246 Gunnel Enby, ”Den tystades skrik tolkas”, i Göteborgsposten 12 december 1990. 
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skrivningen av hur han förs bort av två män – det bortförande som utmynnar i 
hans död – illustrerar detta med all önskvärd tydlighet:  

Barnet, som endast är iförd en röd skjorta (Karmosinröd?) sprattlar, 
sparkar och gör uppenbart motstånd. Men är alldeles tyst. Av just 
denna anledning […] tvekar fru B. först, men beslutar sig sedan för 
att gripa telefonen. (s. 244)                                                                                                              

Janne gör alltså fysiskt motstånd mot sina kidnappare men använder inte rösten 
för att påkalla omgivningens uppmärksamhet. Inte förrän någon annan (i detta 
fall fru B. som bor i närheten) ringer polisen och påtalar det märkliga som 
skett, rycker polisen ut och en utredning startar. Här visar Peter Pohl att Janne i 
mycket bokstavlig bemärkelse är beroende av någon annans röst för att någon 
skall börja intressera sig för hans situation. Hela romanens berättarstruktur stö-
der dessutom denna tanke: Janne har genom hela sin bekantskap med Krille 
varit ytterst förtegen vad beträffar sig själv. Han har inte uppgett ett fullständigt 
namn, inte berättat var han bor och han har absolut inte sagt någonting om sina 
livsbetingelser i övrigt. Det blir alltså Krilles uppgift att, på polismannens an-
maning, berätta fram Janne och Jannes historia; Krilles yttersta åliggande blir 
att ge röst åt den som till sist tystats definitivt.  

Detta med att ge röst åt enskilda eller hela grupper av människor, är emellertid 
varken oproblematiskt eller okontroversiellt, och det har diskuterats inte minst 
när det gäller så kallad rapportlitteratur i olika former. Det finns, konstaterar 
Annika Olsson, i sin avhandling Att ge den andra sidan röst (2004) ”grupper, 
platser och erfarenheter som saknar röst i det offentliga (litterära) samtalet”.247  
Inte sällan handlar det, säger hon, om kroppsarbetare, kvinnor och fattiga män-
niskor som inte bara får en röst via de etablerade författarna. De erbjuds också 
– om än tillfälligt – en plattform, en position, som det går att tala ifrån.248 Men 
hon beskriver även det hon ser som ”rapportbokens centrala problematik – att 
ge eller att vara röst. Vem är det som ger, åt vem ger man, vad ger man och 
varför?” 249 Det är alltså, hävdar Olsson, skillnad mellan att ge röst åt och att 
vara röst; i det förra fallet ser man det som sin uppgift att vara en förmedlande 
länk, att helt enkelt säga det någon annan av någon anledning inte förmår säga 
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själv, men på ett sådant vis att den man företräder i sitt röstgivande på något 
sätt ändå hörs. I det senare fallet har man trätt i någon annans ställe; man för 
någons talan men den man företräder har mer eller mindre försvunnit och var-
ken syns eller hörs egentligen längre. Peter Pohl är medveten om att detta i nå-
gon mån är ett problem eftersom han skriver skönlitterärt (han skriver alltså 
inte rapportböcker), och han kommenterar det exempelvis när det gäller Jag 
saknar dig, jag saknar dig! ”Problemet i arbetet”, säger han, ”låg för min del i 
att förvandla Kinnas nakna berättelse och förtvivlan till litteratur. […] Jag var 
tvungen att lägga till och dra ifrån för att få ihop det, men förvandlingen till 
litteratur fick inte innebära en förfalskning.”250 Medvetenheten om problemet 
innebär dock inte att det per automatik är löst. Clas Zilliacus konstaterar under 
rubriken ”Att ge röst. Ur rapportlitteraturens historia” att det å ena sidan finns 
de som i någon bemärkelse ”skapar fram” en verklighet, å andra sidan finns det 
”en kader av författare villiga att ägna sig åt att artikulera dehär erfarenheter-
na”.251 Det problem han ser sammanfattar han som att verkligheten ”har sina 
egna fiktioner, och de måste i realistiska framställningar beaktas. Verkligheten 
är […] en konstruktion.”252 Detta är intressant, inte minst med tanke på att Pohl 
återkommande hävdar att hans berättelser är hämtade ur verkligheten, samtidigt 
som han alltså är medveten om att verkligheten i hans böcker omformats till 
litteratur och därmed till fiktion. Men det manar också till eftertanke vad be-
träffar vems verklighet texterna handlar om: ”Och vilka röster får representera 
verkligheten?” frågar Annika Olsson i sin avhandling, en fråga som leder henne 
över till ett resonemang om det demokratiska samhället och det offentliga sam-
tal som där förväntas föras. ”Det är ett samtal som idealt skall ta hänsyn till alla 
berörda parter, det vill säga inte utestänga någon […] talare genom att exem-
pelvis inte lyssna på honom eller henne” säger hon.253 Peter Pohl har av allt att 
döma funnit att samhället inte fungerar på detta ideala vis. Det finns många 
som inte lyckas göra sina röster hörda, många som alltså inte finns med i det 
offentliga samtalet. Genom att återkommande ge utrymme åt dessa människor i 
sina böcker, ger Pohl dem inte bara röst – han ger dem också i någon bemär-
kelse ett ansikte, samtidigt som han ifrågasätter förhållanden och strukturer i 

                                                 
250 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Saknar.html, 3 januari 2008. 
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det svenska – demokratiska – samhället. Sverige framstår, gång på gång och i 
flera avseenden, som betydligt mindre demokratiskt än vad som vore önskvärt. 
Det beskrivs som ett klassamhälle, där de privilegierade både för det offentliga 
samtalet och har tolkningsföreträde i allt väsentligt, och som ett samhälle där 
människor diskrimineras på grund av kön. De människor han berättar om i sina 
böcker hör till de utsattas skara; de drabbas hårt i livet och detta, hävdar jag, är 
en av anledningarna till att Peter Pohl har kallats svartsynt. De vuxna läsare 
som utgör kritiker- och forskarkåren hör i de flesta fall till samhällets mer 
gynnade och känner inte igen – och vill heller inte kännas vid – den 
samhällsbild som Pohl målar upp. Detta har noterats och kommenterats av 
honom själv, bland annat i förordet till Janne, min vän. Där säger han att hans 
böcker inte i första hand är  

nödvändig läsning för en ung människa av den sort som jag skriver 
om, en som har fullt schå med att överleva. Däremot tror jag att det 
är de vuxna, just dessa som envist värjer sig mot mörkret i mina 
böcker, som behöver läsa och lyftas ut ur sin övertygelse om Det 
Lyckliga Slutets ensamrätt. 254  

Ett sätt för Pohl att åstadkomma detta, är alltså genom att ge röst åt dem som 
annars inte hörs. 

Att ge sig vänskapen i våld 
Redan i titeln till sin debutroman – Janne, min vän – har Peter Pohl slagit fast 
att den i hög grad är en berättelse om vänskap, men han säger också i en 
intervju gjord av Birgitta Fransson att ”när jag skrivit Janne hade jag många 
tankar och idéer om vänskap kvar.”255 Vänskapen är sålunda, så som många 
före mig konstaterat, ytterligare ett centralt motiv hos Peter Pohl, och jag har 
själv tidigare diskuterat detta i en artikel i boken Friends. Interdisciplinary 
Speculations on a Social Artefact.256 Vad jag lyfter fram där, är dels att vänskap 
i litteraturen i allmänhet och i ungdomslitteraturen i synnerhet är ett förvånans-
värt outforskat område, dels att det som står att finna i ämnet till största delen 
handlar om den manliga vänskapen. I en studie från 1984 har Ying Toijer 
Nilsson funnit att det främst är två former av vänskap som tydligt går att iaktta:  
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En manlig, handlingskraftig vänskap, som inte är särskilt verbal, ett 
tufft kamratskap, där motiv kan analyseras men inte känslor. En 
kvinnlig vänskap, som handlar om psykisk närkontakt, värme, 
känsloengagemang och som får sitt utlopp i en sorts samtalstera-
pi.257 

 
Hon menar alltså att hon i ungdomsromanen aldrig har sett pojkars vänskap be-
skrivas på det självuppoffrande, engagerade vis som flickors relationer många 
gånger ser ut, relationer som ibland nästan driver den kvinnliga romangestalten 
in i en självpåtagen depression. Hon menar också att pojkarna inte ägnar sig åt 
den analys av vänskapen som hon kallar själviakttagande, och vilken ofta leder 
till att en kvinnlig karaktär i en ungdomsroman ser sin vänskap befinna sig 
snuddande nära kärlek. Marika Andrae har dock i sin studie av Måns Garthons 
och Johan Unenges ungdomsböcker om Eva och Adam, funnit att vänskaps-
relationer mellan pojkar inte skildras så statiskt som tidigare varit fallet. Hon 
pekar på att pojkar och flickor förvisso beter sig olika i sina respektive um-
gängen, men att det i pojkarnas vänskapsrelationer numera finns en ambivalens 
som innebär att de finner något åtråvärt men samtidigt hotfullt i det intima sam-
talet. ”Här står olika viljor och rädslor mot varandra och ställer frågan om hur 
den manliga vänskapen egentligen bör se ut”, säger Marika Andrae och fort-
sätter: ”Den kvinnliga vänskapen är däremot tydligt fastlagd, där närhet är ett 
självklart inslag.”258 Samtliga Peter Pohls romaner är skrivna efter Toijer-
Nilssons undersökning och de flesta av dem innan Marika Andraes. Redan 
Janne, min vän, men också andra böcker av Pohl, visar dock att ungdoms-
romanen sedan dess gått in i en ny fas vad vänskapsbegreppet anbelangar: 
Krilles brinnande längtan efter Janne är en tydlig indikation på att Janne är mer 
än en vän – han är någon som Krille älskar ur djupet av sitt hjärta. Detsamma 
kan sägas gälla Malins och Gurras vänskap, men även Henrik/Micke reflekterar 
över nära och innerliga relationer. 
 
Vänskapen som ett återkommande motiv hos Peter Pohl har noterats i skilda 
sammanhang: ”Alltid finns vänskapen där” konstaterar Mikael Ringman i tid-
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ningen Arbetet,259 Wiveca Friman beskriver i sin avhandling hur barnen och 
ungdomarna i Pohls böcker hanteras illa av livet, hur de drabbas av ondska och 
grymhet, men att Peter Pohl, mitt i allt det svåra han berättar om också är ”en 
mästare i att skildra vänskap över alla gränser”,260 och när Berit Wilson recen-
serar Men jag glömmer dig inte finner hon att Peter Pohl vill försäkra läsaren 
om ”att vänskapen är det viktigaste mellan människor”.261 Eftersom vuxenvärl-
den många gånger svikit de unga romangestalterna grovt, har de inte sällan att 
söka kärlek, trygghet och nära relationer bland jämnåriga, men det är ändå inte 
så att Pohl ser vänskap som den företeelse som i alla lägen och för alla män-
niskor innebär en möjlighet till problemlösning och i förlängningen ett bättre 
liv. ”I många av sina böcker beskriver Peter Pohl vänskapens oändligt läkande 
kraft”, säger exempelvis Benedikta Cavallin i en artikel i Biblioteket i fokus262, 
och jag har själv uttryckt mig i liknande ordalag i Svenskläraren, där jag hävdat 
att Peter Pohl  

 
skildrat vänskap, kärlek, längtan och glädje som livets rikedom och 
som krafter som helar och läker såriga själar vilket ger kraft och 
vilja att leva vidare även när livet hanterat individen illa och tillva-
ron känts som mest hopplös.263 

 
Detta är dock, vill jag nu framhålla, bara en sida av vänskapens väsen i det 
Pohlska författarskapet. I volymen Friends. Interdisciplinary Speculations on a 
Social Artefact har jag sökt att formulera en något mer nyanserad beskrivning 
av vänskapen så som den skildras av Peter Pohl. Jag vill där snarare mena att 

 
Pohl beskriver vänskapen som en helande kraft som kan ge livsmo-
det och glädjen åter till den som hanterats illa av livet, men ofta be-
skriver han också vänskapens tillkortakommanden; hur de förhopp-
ningar – ofta om ett bättre liv – som vaknat genom en nära vän-
skap, går i kras eftersom någon nåd sällan gives den som redan be-
finner sig bland de svaga.264 
 

Det är alltså ofta som vänskapen inte förmår fungera som det skyddsnät och 
den läkande och helande kraft som man skulle önska, i och med att även den 
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närmaste och bästa vän ibland varken orkar eller förmår agera så som önskat 
vore. Understundom medför inte detta allvarligare följder än sorg och besvik-
else hos den vars förhoppningar inte infrias (vilket givetvis kan vara illa nog) 
men ibland blir konsekvenserna oerhörda, och det blir i dessa sammanhang 
relevant att prata om vänskapens tillkortakommande – ibland till och med om 
dess svek. För Peter Pohls romangestalter innebär alltså vänskapen inte bara 
glädje utan många gånger också smärta, längtan och lidande, och jag vill i det 
sammanhanget erinra om Wiveca Frimans formulering: vänskap över alla 
gränser, vilket inte endast innebär en gränslös hängivenhet utan också ett över-
skridande av såväl könsgränser som klassgränser, åldersgränser och normgrän-
ser. Med det sistnämnda avses exempelvis vänskap mellan individer av samma 
kön, vilken utvecklas i riktning mot förälskelse, passion och erotik, men även 
rent incestuösa relationer.  
 
Att ge sig vänskapen i våld på det viset, att ge sig hän, att blotta sig och visa 
även sina svaga sidor i förhoppningen att få sin längtan, sin sorg eller sin hun-
ger efter närhet stillad, innebär i Peter Pohls texter alltså ett risktagande. För 
Tina i Jag saknar dig, jag saknar dig! fungerar det väl: ”Om någonting är här-
ligt, så är det att ha vänner”265 avslutar hon sin berättelse om vägen tillbaka till 
livet efter tvillingsysterns död. För Micke är läget ett annat när Anders Roos 
tagit sitt liv: ”Jag förstod inte meningen då du bad mig om hjälp. Meningslöst 
är allt jag hädanefter försöker göra för dig.” Detta vänskapens svek har han 
sedan att brottas med under återstoden av sitt liv.266  
 

Att berätta sig till insikt  
Ett fjärde i det fortsatta författarskapet ofta återkommande motiv, som jag 
menar introduceras redan i Janne, min vän, är det om berättandet som en väg 
till insikt. Romanen är en jagberättelse, och samtidigt som Krille berättar sin 
historia reflekterar han över sitt eget agerande under det år som förflutit. Detta 
får i sin tur som konsekvens att han hela tiden skapar – och omskapar – sin bild 
såväl av Janne som av sig själv. Dessa bilder blir efterhand allt tydligare, inte 
bara för honom själv utan också för läsaren. Peter Pohl har, som tidigare 
nämnts, i olika sammanhang fått frågan om i vilken utsträckning Janne, min 
                                                 
265 Pohl och Gieth, s. 254. 
266 Peter Pohl, Vi kallar honom Anna, Stockholm 1987, s. 342. 
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vän är självbiografisk. Orsaken till det torde vara att Krille precis som Peter 
Pohl är intresserad av matematik, och att Pohl i likhet med sin romangestalt 
gick i Södra Latin på 50-talet. Detta, i kombination med jagberättandet, har av 
allt att döma bidragit till att mer än en läsare velat sätta likhetstecken mellan 
Peter Pohl och Krille. Pohl själv avvisar denna läsart, och i strikt bemärkelse är 
Janne, min vän ingen självbiografisk roman – därtill är olikheterna mellan 
Peter Pohl och Krille alltför stora – men det är ändå rimligt att anta att Krille åt-
minstone i ett avseende speglar Pohls egna erfarenheter, och det gäller just 
rollen som berättare. Krille berättar visserligen muntligt medan Peter Pohl be-
rättar i skriftlig form, men Krilles berättande beskriver sannolikt ändå en hos 
Pohl tidigt väckt förhoppning om berättande och skrivande som en möjlig väg 
till insikt och förståelse. ”– Jag gjorde tidigt upptäckten att det är lätt att glöm-
ma, att händelser försvinner med tiden. […] Jag tänkte att om jag skrev ned det 
skulle jag kunna förstå det senare” har han berättat.267 I hans uttalande ligger, 
förutom tron på berättandet i sig som en väg till insikt, också tanken om att 
möjligheten till förståelse av ett skeende ökar om man kan betrakta det retro-
spektivt. Han menar också att man som författare, genom att hitta den exakt 
rätta formuleringen för det man vill säga, exempelvis kan komma tillrätta med 
svåra känslor och inre smärta, inte bara hos sig själv utan även hos en presum-
tiv läsare.268 I Janne, min vän illustreras båda dessa tankar genom att Krille re-
trospektivt får berätta inte bara om Janne, utan också om sig själv, sin kärlek 
till och sin smärtsamma längtan efter Janne, men också om sin otillräcklighet 
och sitt tillkortakommande när det gäller den svåra situation som Janne uppen-
barligen befunnit sig i under hela deras bekantskap. Berättandet innebär för 
Krille inte endast att han ser klarare – både vad sig själv och vad Janne be-
träffar – utan också att han växer och mognar som människa. Bodil Kampp me-
nar i sin avhandling att det är berättelsen om Krilles (kognitiva) utveckling som 
”er den væsentligste historie i romanen”, och i sin inre dialog med Janne slår 
han till sist fast att han inte längre är det barn han var bara sextio minuter tidi-
gare. Det är otvetydigt hans berättande som lett honom fram till den punkten i 
mognadsprocessen.269 Såväl Peter Pohl som Bodil Kampp ser alltså på berät-
tande som en i allra högsta grad kognitiv verksamhet, och denna syn delar de 

                                                 
267 Ringman, s.19. 
268 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Saknar.html, 3 januari 2008. 
269 Kampp, s. 115. 
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exempelvis med Aidan Chambers, även han författare av litteratur för unga lä-
sare. Chambers menar att det inte är de faktiska erfarenheterna i sig som är ut-
vecklande eller som gör att människor förändras. ”What changes you is telling 
the story of your experience to yourself or other people” säger Chambers, och 
fortsätter: ”And so you can actually say, I believe, that human beings are story-
changed people. It is the telling of the story that changes us.”270  
Det är alltså viktigt, hävdar Chambers, att lära människor berätta, emedan det 
är enda sättet på vilket man kommer till insikt om sig själv och sin omvärld. 
Mängden erfarenheter, säger han, är av mindre betydelse; det är hur man tar 
dem tillvara som spelar roll: 
 

I know an awful lot of people who have a lot of experiences. They 
travel all around the world and they are some of the stupidest 
people I know. They are not changed at all. [...] It’s the telling of 
the story that does it because in telling the story, you are thinking it 
over. You are finding out what it really means.271 

Betty Greenway formulerar det så här i sin bok Aidan Chambers. Master 
Literary Choreographer: ”Chambers writes fiction in which the protagonist 
becomes intensley interested in how to tell about something so that the telling 
itself becomes the way to understanding.”272 I Peter Pohls författarskap berättar 
sig gestalterna gång på gång fram till ny kunskap, ökad förståelse och större 
mognad. Wiveca Friman har i sin avhandling bland annat tittat närmare på be-
rättaren i romansviten om Micke. Hela sviten präglas, säger Friman, av att det 
genomgående är en jagberättare i romanerna. Genom att berättaren vid olika 
tillfällen väljer olika strategier i sitt berättande blir dennes utveckling tydlig-
gjord vilket, enligt Friman, utgör ”en viktig del av romanens bärande konstruk-
tion.”273  

Eftersom Peter Pohl i sin debutroman valt att låta den tolvårige Krille vara så-
väl berättelsens fokalisator som dess berättare, har han på så vis samtidigt pla-
cerat läsaren i en position som i de flesta avseenden liknar Krilles: Läsaren har 
tillgång till samma information som Krille har (möjligen vet Krille, såsom tidi-
gare påpekats, något mer än det han väljer att dela med sig av), och har av den 
                                                 
270 Aidan Chambers, föreläsning under barnboksfestivalen i Umeå, 10 augusti 1983. 
271 Bernt Danielsson, intervju med Aidan Chambers, augusti 1983. 
272 Betty Greenway, Aidan Chambers. Master Literary Choreographer, Lanham 2006, s. 32. 
273 Friman, 2003, s. 202. 
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anledningen möjlighet att dra samma slutsatser som denne. I Janne, min vän 
bjuder Pohl alltså in läsaren att delta i textskapandet; denne har att, utifrån den 
information som presenteras i romanen, lägga det pussel berättelsen utgör och 
har – trots eller tack vare – sin position utanför romanens dieges alla möjlighe-
ter att komma lika långt som Krille gör inom diegesen – men sannolikt också 
ytterligare lite längre än vad han gör, i synnerhet om läsaren är det Bodil 
Kampp i sin avhandling kallar sofistikerad.274 Konsekvensen blir därvid att läs-
aren 

bliver i fortællingens forløb tilbudt at leve sig ind i Krilles position. 
Jo mere læseren indlever sig i Krilles situation, des mere vil læs-
eren antagelig overtage dennes filtre. Men læseren har tillige 
mulighed for at iagttage Krille udefra gennem den implicitte for-
tællers arrangement 275 

vilket i sin tur leder till att Peter Pohl konstruerar en berättelse där läsaren har 
möjlighet att i hög grad identifiera sig med Krille och dela hans känslor inför 
det som berättandet uppdagar för honom, men som också mycket systematiskt 
tematiserar berättandet. Janne, min vän blir alltså en metaberättelse med Peter 
Pohls eget textskapande som en dimension, Krilles skapande av en berättelse 
som nästa dimension och slutligen läsarens medskapande av Krilles berättelse 
som en tredje. Kampp har formulerat sig så, att berättelsen ”tematiserer reflek-
sionen over tilværelsen ved at fremstille hvad der sker når man samtidigt 
erindrer, genoplever, ræsonnerer, sanser og føler”, men det är alltså i det sam-
manhanget viktigt att komma ihåg att detta sker på flera nivåer samtidigt, att 
dessa nivåer existerar såväl intertextuellt som extratextuellt och att Pohl ytterst 
medvetet inbjuder läsaren att delta i denna process.276 Risken med detta, menar 
Kampp, är att läsaren låter sig förföras av den berättelse som Krille tillhanda-
håller. Inträffar detta, alltså att läsaren låter sig förföras, leder det till att den 
”faktiske læser føres helt der ind i forblindelsen hvor der ikke bare er filter for 
hovedpersonens øjne, men momentvis også kommer det for læserens øjne.” 
Detta, menar Bodil Kampp, leder till att läsaren så småningom kan komma till 
insikt om vad som händer när vi tänker, när vi upplever och när vi läser. Att 

                                                 
274 Kampp har i sin avhandling definierat den sofistikerade läsaren som någon som 1) kan dra in egna 
livserfarenheter i textläsningen, 2) utnyttjar sina litterära färdigheter, 3) har gott omdöme, 4) är intuitivt 
förstående och 5) är mentalt flexibel i förhållande till litterära texters konstruktion och mönster.  
275 Ibid., s. 120. 
276 Ibid. 
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man själv måste ”skabe sin sammenhæng”277 blir därmed den nya kunskap som 
läsaren förvärvar, hävdar Kampp. Anders Tyrberg beskriver det som ett – om 
än implicit – kontrakt där författaren genom sitt tilltal ställer anspråk på läsaren 
vilken tar sitt ansvar och underkastar sig detta anrop för att kunna ”skapa en 
mening av det som sägs eller skrivs, en mening som språket strängt taget inte 
självt kan förmedla.”278 

Det är värt att notera att Peter Pohl i olika sammanhang också har beskrivit be-
rättandes terapeutiska funktion. I Vi kallar honom Anna (1987) – den fjärde ro-
manen i romansviten om Micke om man ser till handlingens inre kronologi – 
har han hämtat mycket av stoffet från sin egen tid som ungdomsledare. ”Histo-
rien ligger mycket nära Peter Pohls egna upplevelser”, säger Tina Engström i 
en artikel i Impuls, och Pohl tillfogar själv att ”det här är motiv som jag gått 
omkring med länge. Jag behövde skriva av mig”.279 Benedikta Cavallin konsta-
terar i sin artikel att många ”går i terapi, men Peter Pohl skriver och hans 
böcker skildrar ofta allt det där som vi är som mest rädda för.”280

  

Men även när han kontaktas av Kinna Gieth, en tonåring i djupaste sorg efter 
tvillingsysterns död, ser han berättandets terapeutiska möjligheter. På sin webb-
plats beskriver han hur deras samarbete gestaltade sig och hur detta för Kinnas 
del blev en hjälp i läkningsprocessen efter systerns död. En av författandets 
drivkrafter hos Peter Pohl är sålunda att lätta på inre bördor – sådana som han 
själv länge burit på, och sådana som andra har haft att utstå, såsom i fallet med 
Kinna Gieth – men i bästa fall kanske även hos läsaren. ”– Man tröstar ledsna 
barn genom att berätta en sorglig saga”, säger Pohl i den tidigare nämnda arti-
keln av Benedikta Cavallin, vilken även har noterat Pohls tro på berättandets 
helande funktion: ”Och när smärtan får ord blir allt det där hemska måhända en 
liten smula mer fattbart och möjligen accepterbart”, säger hon i sin artikel.281  

                                                 
277 Ibid., s. 124. 
278 Tyrberg, s. 24 f. 
279 Tina Engström, ”Peter Pohl: – När jag skriver så rasar det ur mig… Det är en besatthet!”, i Impuls 
1988:3, s. 10. 
280 Cavallin, s. 18. 
281 Ibid. 
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Malins kung Gurra 
Malins kung Gurra – en kort resumé 
Malins kung Gurra utkom 1991 och är den nionde av hittills tjugosex utkomna 
böcker av Peter Pohl. Som beskrivits tidigare i detta arbete, tillkom romanen i 
samarbete med ett stort antal svenska mellanstadielever, vilket bland annat var 
ett resultat av att Pohl själv tyckte sig ha kört fast i sitt skrivande och, berättar 
han i ett förord till romanen, eftersom han ”inte alls gillade det slut på histori-
en” som han själv såg nalkas.”282 I korthet handlar romanen om Malin, som un-
der hela sin lågstadietid varit mer eller mindre osynlig – i skolan såväl som 
hemma – och hur denna osynlighet gjort henne till ett mycket ensamt barn. En 
dag i fyran råkar Malin stå i närheten av ett fönster i klassrummet när Gurra 
sparkar en fotboll rakt genom rutan. 

 När allt klirr hade tystnat och Malin vågade öppna ögonen 
igen, var båda lagen som nyss hade lirat därute försvunna. Utom 
Gurra som stod och stirrade spänt på henne, på hennes ansikte, där 
blodet hade börjat rinna. Malins blick gick rakt in i Gurras den lilla 
stunden (s. 73) 

och hon konstaterar att det var ”någonting nytt som började i den stund hon 
fastnade sådär med blicken i Gurras ögon” (s. 74). Plötsligt är hon sedd på ett 
sätt hon inte varit förut, och det innebär något mycket omvälvande, i det att hon 
känner ”att hon föddes framför honom, att hon framkallades ur sin osynlighet 
av hans blick och blev någon” (s. 75). 

Denna händelse blir upptakten till en mycket nära vänskap mellan Malin och 
Gurra vilket leder till att Malin synliggörs, i skolan likaväl som hemma, men  
också till att Malin och Gurra genom sin vänskap får inblick i andra sätt att leva 
och ordna sin tillvaro än vad de dittills haft kännedom om. 
 
Kanske en förenklad Janne, min vän 
Likheterna mellan Malins kung Gurra och Janne, min vän är understundom på-
fallande, och Peter Pohl har själv i ett e-brev till avhandlingsförfattaren också 
tillstått detta: ”Malins kung Gurra, ja. Kanske en förenklad ’Janne, min vän’”, 

                                                 
282 Pohl, 1991a, s. 7. Hänvisningar till romantexten kommer i fortsättningen i detta kapitel att ges inom 
parentes i den löpande texten och avser då denna utgåva. 
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säger han, men hejdar sig inte där utan fortsätter: ”Likheter torde finnas med 
fler av mina böcker – de har ju alla samma upphovsman.”283 Förenklingen be-
står först och främst av att läsaren efter avlutad läsning av Malins kung Gurra 
sannolikt inte står med lika många obesvarade frågor som fallet är med Janne, 
min vän. När Pohl skrev den senare hade han inte någon särskild målgrupp i 
tankarna medan han, när han skrev Malins kung Gurra, gjorde det i samarbete 
med dels barn i mellanstadieåldern, dels barn i samma åldersgrupp som pre-
sumtiva läsare av den färdiga romanen, vilket säkerligen är en anledning till att 
gåtorna i den är färre. Det enda som strängt taget är höljt i dunkel – å andra 
sidan en nog så väsentlig fråga – när berättelsen kommer till sitt slut, är vem 
Gurra egentligen är, hur hans hemförhållanden ser ut och varför han är så förte-
gen om sig själv och sitt liv utanför skolan; han har alltså på den punkten upp-
enbara likheter med sin föregångare Janne. En skillnad romanerna emellan är 
dock berättarperspektivet: Janne, min vän är – som tidigare konstaterats – en 
jagberättelse med Krille som fokalisator och berättare. I Malins kung Gurra är 
berättaren extradiegetisk-heterodiegetisk, det vill säga en berättare som inte 
själv finns inne i berättelsen och som därmed berättar med distans. Trots detta 
ligger berättarens synvinkel ofta mycket nära Malins, och Pohl utnyttjar där-
med inte den berättartekniska möjlighet som berättarperspektivet ger och som 
innebär att han skulle kunna låta berättaren redogöra för vad som försiggår 
inom andra karaktärer än Malin i berättelsen.  
 
I och med att det inte är Malin som berättar, blir emellertid konsekvensen att 
hon inte ges Krilles möjlighet att berätta sig till ökad insikt och förståelse. Hon 
vet – åtminstone i vissa avseenden – lika litet om Gurra när romanen slutar som 
hon gjorde i dess inledning. Hennes föräldrar vet dock (i likhet med Krilles för-
äldrar) av allt att döma mer än vad hon själv gör, medan läsaren befinner sig i 
samma position som Malin. Att Gurra inte lever det trygga och ombonade liv 
som Malin gör synes uppenbart, men han förefaller heller inte existera under 
samma svåra omständigheter som Janne gjorde; Gurra har uppenbarligen ett 
hem, och han går också i skolan. Det finns heller inga direkta indikationer på 
att Gurra svälter eller misshandlas. Det hem han har verkar han dock inte vilja 

                                                 
283 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 9 januari 1998. 
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visa upp, och det framstår också som om han är tvungen att arbeta för sitt uppe-
hälle, sin ringa ålder till trots. 
 
Gurra – en av de utsatta 
Pohl har inte gett någon exakt tidpunkt för när berättelsen Malins kung Gurra 
utspelar sig, men ett rimligt antagande är att det rör sig om slutet av 1980-talet, 
bland annat på grund av att den musik Malin lyssnar på i den freestyle hon får i 
födelsedagspresent av Gurra är Bad av och med Michael Jackson, vilken utkom 
1987, och på grund av att det tidigare nämnda skrivprojektet, i vilket romanen 
tillkom, genomfördes 1988. Janne, min vän utspelar sig som tidigare konstate-
rats i mitten av 1950-talet, men trots att drygt trettio år förflutit, ser människor-
nas livsbetingelser påfallande likartade ut i de båda romanerna, i den bemärkel-
sen att det fortfarande, i slutet på 1980-talet, är stora skillnader i samhället 
mellan de som lever under mer välordnade förhållanden och de som är att be-
trakta som de utsatta – man skulle kunna beskriva samhället som ett så kallat 
två tredjedelssamhälle ”där en majoritet kommer att ha det bra ekonomiskt, 
socialt och hälsomässigt, medan 1/3 kommer att få det allt svårare att leva i en 
stimulerande och dräglig tillvaro”. Beskrivningen är Bengt Starrins och Ronny 
Svenssons i boken Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och hopp.284 
 
I romanen står Malin som representant för den förstnämnda gruppen – med 
andra ord en åttiotalets Krille – medan Gurra, liksom tidigare Janne, hör till den 
senare gruppen – de utsatta. En skillnad är dock att medan Janne, min vän var 
fast och tydligt geografiskt förankrad på Södermalm i Stockholm, utspelar sig 
Malins kung Gurra på en icke namngiven svensk ort. Genom denna ort rinner 
en å, i folkmun kallad Äcklaån, och över ån går en bro som delar samhället i 
två halvor. Trots att Malin passerat över bron i stort sett varje dag sedan hon 
började skolan, har hon aldrig reflekterat över de skillnader som råder beroende 
på vilken sida om ån man hör hemma. En dag försöker Gurra beskriva denna 
skillnad för henne: 
 

Han beskriver två fiendehalvor av världen, målar långsamt och 
med ovana penseldrag upp en verklighet Malin aldrig har sett, fast-

                                                 
284 Bengt Starrin och Ronny Svensson, ”Inledning”,  i Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och 
hopp, (red. Bengt Starrin och Ronny Svensson), Umeå 1998, s. 9. 
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än hon lever mitt i den. Just så är det, menar Gurra. Bor man på rät-
ta sidan, vet man inte att något annat finns. Bor man på Gurras 
sida, får man känna av skillnaden varje dag. (s. 215 f.) 
 

För Malin kommer alltså vänskapen med Gurra att innebära att hon blir medve-
ten om att alla inte lever det välordnande liv hon själv lever – hon blir alltså 
varse klassamhällets existens. I likhet med Janne i Janne, min vän är Gurra 
mycket förtegen om sig själv: 

 
Att Gurra hörde hemma på Klockarbacken var egentligen allt hon 
visste om hans privata liv. De trista kåkarna i Hantverkarkvarteren 
lämnade inte ut några andra upplysningar om sina innevånare än att 
där bodde folk som inte ville eller kunde bo i de flotta hyreshusen 
närmare Centrum, än mindre i villa på andra sidan ån. (s. 78) 

 
Att han lever under helt andra betingelser än Malin framgår också med all 
önskvärd tydlighet av hans yttre (som även det har mycket gemensamt med 
föregångaren Jannes):  

 
Gurras trasiga uppenbarelse, hans tunna jacka nu, hans barfota och 
barbenta stil tills hösten blev på tok för kall, allt det där som, när 
man tänkte efter, mycket väl kunde betyda något annat än att sådan 
var helt enkelt hans stil (s. 94) 

 
gör att Malin till sist drar en för henne näst intill osannolik slutsats: ”Jag tror 
inte att det finns nån […] som tar hand om Gurra. Tror jag faktiskt inte” (s. 95).  
 
Själv har Malin vuxit upp tillsammans med pappa, mamma, en äldre och en 
yngre bror, och familjen bor i en villa på östra sidan om ån – den sidan som 
alltså hyser samhällets mer välbesuttna invånare. Pappan är advokat med egen 
byrå, och där arbetar även mamman, vilket givetvis även det har fått kon-
sekvenser för hur Malin ser på tillvaron. En dag fäller Malin i ett samtal med 
Gurra en kommentar om att om man bara kunde stänga fabriken som förorenar 
ån, så skulle vattnet i densamma bli mindre illaluktande. Det är självfallet ingen 
slump att det är på bron över ån som skiljer de båda världarna åt – ett slags 
ingenmansland där båda parter står på neutral mark och ingen av dem har ett 
givet övertag – som diskussionen med Gurra utspelar sig. Gurras uppgift blir 
ännu en gång att öppna Malins ögon för något som hon tidigare varit blind för: 
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Hur blir det med dom som jobbar där då, tror du? 
Dom? sa Malin. Dom blir väl glada att få nåt annat jobb. Vad 

jag vet är det skittrist att jobba där. 
Nästan alla gör det iallafall, påpekade Gurra. Greja nåt annat åt 

dom, om du kan. 
Nästan alla? tänkte Malin. Faktiskt ingen jag känner. Men hon 

anade att det var fel det också, fel att inte känna någon enda av 
nästan alla, även om hon inte tyckte att det hörde till saken att hon 
inte kunde ordna jobb, inte åt en enda av alla som blev utan, vem 
kunde det? (s. 102) 

  
I likhet med Krille har alltså Malin en tämligen begränsad kännedom om hur 
livet gestaltar sig för dem som lever under mindre välordnade förhållanden och 
med sämre ekonomiska resurser än i det egna hemmet. 
 
Precis som det för Janne i Janne, min vän kommer ett tillfälle när han för första 
gången skall hälsa på hos Krille, blir det en dag dags för Gurra att stiga över 
tröskeln till ett hem hos dem som har det bättre förspänt än vad han har det 
själv, och alldeles som i fallet med Janne innebär Gurras möte med de mer väl-
situerades vardagsförhållanden en överraskning gränsande till chock. För 
Gurras del sker detta under jullovet, efter en vådlig promenad som slutat med 
att Malin och Gurra gått igenom isen och varit nära att drunkna.  
 

Från den stund han anlände hade hela Gurra varit gapande mun och 
stora stirrande ögon. Är det köldchock, eller har du hakat upp dej 
på nåt vis? 

Nu stod han lika chockad, eller upphakad, mitt på golvet i 
Malins rum. Hur såg det ut hemma hos Gurra, när han kunde bli 
sådär förlamad av att stiga över tröskeln till Malins vardag? Innan-
för dörren till något hem i de Hantverkarkvarter Gurra var van vid, 
hade Malin naturligtvis aldrig varit, men hur en lägenhet kunde se 
ut trodde hon sig veta ändå. Där blev småttigare att bo än i villa, 
det blev det förstås, men inte kunde skillnaden vara värd en så vid-
öppet gapande förundran som Gurras nu? (s. 132) 

 
Paradoxalt nog är detta, trots att det är Gurras förvåning det hela gäller, en pas-
sage som strängt taget berättar lika mycket om Malin som om Gurra. Att hon 
aldrig satt sin fot i en lägenhet – varken i Hantverkarkvarteren eller någon 
annanstans – förefaller uppenbart, men hennes frågande hållning inför Gurras 
reaktion vittnar också om att hon aldrig tidigare träffat någon som haft anled-
ning att reagera på de förhållanden som hon och hennes familj lever under.  
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På samma vis som Janne står frågande inför Krilles samling av Berömda Sago-
gestalter, uppvisar Gurra en fullständig okunnighet inför innehållet i Malins 
bokhylla:  

 
Han läste författarnamn och titlar från ryggarna, läste ihop dem, 
som om namnet ingick i titeln, och uttalade allting så stakande att 
det tydligt hördes att han aldrig hade hört talas om böckerna, 
varken deras författare eller titlar. (s. 133) 

 
Och precis som Krille plockar fram Pippi Långstrump och föreslår Janne att 
läsa den, plockar Malin fram en bok om Emil i Lönneberga och försöker väcka 
Gurras intresse för litteratur. Såväl Krille som Malin har gjort sitt bokval uti-
från att de tycker sig se likheter mellan i Krilles fall Pippi och Janne, i Malins 
fall Emil och Gurra, men varken Janne eller Gurra låter sig frestas. Janne går 
till och med så långt att han undrar hur det egentligen står till med Krille som, 
med Jannes ord, går varmgång på en barnbok, någonting som inte ens är på rik-
tigt utan är en låssaspryl.285 Man kan naturligtvis undra hur berättigat det är när 
Krille och Malin drar paralleller mellan å ena sidan Janne och Pippi och å andra 
sidan Gurra och Emil – att Peter Pohl tillmäter Astrid Lindgren stor betydelse 
när det gäller att skildra utsatta barn förefaller dock tydligt. Jannes likheter med 
Pippi Långstrump har noterats och kommenterats i olika sammanhang, bland 
annat av Ulla Lundqvist som, förutom det rent utseendemässiga, pekar på att 
såväl Janne som Pippi är androgyna, gåtfulla/fantastiska och har ett utomsocialt 
drag som gör dem båda till främmande barn i en konventionell miljö. Hon ser 
också ett vemodigt drag – hos Janne intensifierat till tragik – hos de båda ges-
talterna.286 Den avgörande skillnaden Pippi och Janne emellan är givetvis att 
Janne är en alltigenom realistisk person, medan Astrid Lindgren genom att ut-
rusta Pippi med såväl övermänskliga krafter som en aldrig sinande kappsäck 
med guldpengar, gjort henne till en fantastisk gestalt och därmed osårbar på ett 
sätt som Janne inte är. Man kan formulera det så, att Pippi är suverän och där-
för kan utmana samhället och dess normer i alla avseenden: hon sover med föt-
terna på huvudkudden, hon bakar pepparkakor på golvet och hon utmanar eti-
kettsmässiga och språkliga konventioner, för att bara nämna några av de områ-

                                                 
285 Pohl, 1985, s. 88. 
286 Lundqvist, s. 199. 
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den där Pippi är en rebell. Hon deklarerar frankt och öppet att hon inte har för 
avsikt att gå i skolan (samtidigt som hon visar att kunskap kan inhämtas på 
andra vis än på institutionell väg), och poliserna Kling och Klang som då och 
då dyker upp för att återföra Pippi till ordningen, får finna sig i att bli vänligt 
bemötta men alls inte åtlydda; de blir närmast ytterligare två av Pippis lekkam-
rater när de klättrar omkring på Villa Villekullas tak. När Janne å sin sida inte 
deltar i familjen Nordbergs bordsbön beror det på okunskap och inte på att han 
ifrågasätter eller avvisar en norm, och poliser gör han sitt bästa för att undvika 
helt och hållet. Gurra har inte annat än problem i skolan, men han är ändå tvun-
gen att gå där och underordna sig regelverk och beslut mot vilka inga ifrågasät-
tanden tolereras.  
 
”Han liknar dej” – så förklarar Malin för Gurra varför hon väljer just Emil i 
Lönneberga ur sin bokhylla. 

  
Gör han? Gurra var mycket tveksam inför bilden på pärmen. 

Den där? 
Ja, för att han hittar på en massa jämt. Och egentligen är han 

snäll och menar att göra fina saker. Men jämt går det snett, och 
dom tror att han menar att busa och så låser dom in honom i 
snickarboden. 

Mej låser ingen in! försäkrade Gurra. Och snäll är jag inte alls. 
Du är! tänkte Malin så starkt att han borde känna det, men hon 

sa det inte. Nej, hon ställde in Emil på plats. Nån gång ska jag läsa 
för dej, så fattar du hur jag menar. (s. 133) 

 
Malins förklaring till varför hon ser likheter mellan Gurra och Emil är tolvårin-
gens, och det hon ser är hur de båda ständigt hamnar i problem som, enligt hen-
nes naiva analys, är resultat av vuxenvärldens missuppfattningar. Detta kan 
kanske gälla för Emil, där pappan i sin uppfostrarnit – och i enlighet med tidens 
anda – tror att han skall göra Emil till en bättre och lydigare människa genom 
att låsa in honom i snickarboden för att han skall begrunda sina hyss. Vad 
Gurra beträffar, har dock Peter Pohl skisserat ett annat scenario som innebär att 
Gurra, ett av de utsatta barnen, ständigt utses till syndabock av lärare och 
rektor. Gurras möjligheter att ifrågasätta detta är ringa eller inga alls. Han har 
av allt att döma ingen vuxen som kan hjälpa honom och själv är han – av för-
klarliga skäl – maktlös när institutionen skolan behöver en strykpojke. Detta ut-
nyttjas inte bara av skolans personal utan också av andra barn, vilka under 
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årens lopp har funnit att det alltid går att skylla på Gurra, i och med att han 
själv aldrig skvallrar och anklagelserna aldrig ifrågasätts, något som är ett re-
sultat av rådande samhällsstrukturer och av Gurras egen hederskodex. Emil har 
dock ett tryggt hem, en mor och en far och sin vän Alfred, alla tre ansvarsta-
gande vuxna som utgör det skyddsnät ett barn behöver. I klassamhället är detta 
en god förutsättning för ett tryggt och bra vuxenliv, och Astrid Lindgren har 
också deklarerat att Emil sedermera kommer att bli kommunalrådsordförande. 
Om Gurras framtid får läsaren ingenting veta, men hans förutsättningar är i alla 
händelser avsevärt sämre än Emils. 
 
Bekantskapen med Gurra gör alltså att Malin, precis som Krille via vänskapen 
med Janne, blir medveten om de sociala skillnader som råder i samhället. På 
samma vis som Krilles föräldrar snabbt blir på det klara med Jannes situation 
och agerar därefter, inser Malins föräldrar också ganska omgående att Gurras 
livssituation i de flesta avseenden närmast är att betrakta som katastrofal. Han 
får ta över kläder från Malins äldre bror, han bjuds in att dela familjen Svärdhs 
gemenskap, han inbjuds att tillbringa en vecka på familjens sommarställe under 
sommarlovet och Malins mamma inpräntar i Malin: ”Den stackars killen, han 
behöver dej mer än du anar, Malin” (s. 209). Likheten med Krilles mammas 
syn på Janne som ”stackars unge” är påfallande.287 
 
För Malin innebär den framväxande insikten om det egna gynnade livet att hon 
ägnar sig åt viss självrannsakan: ”Ska man skämmas för att man har det bra? // 
Inte för att man har det bra, bestämde hon sig för. Men för att man inte bryr sig 
om de många som inte har det så bra”, blir hennes slutsats (s. 105). Problemet 
är bara att hon ännu är långt ifrån på det klara med hur vidsträckta konsekven-
serna av att höra till dem som inte har det så bra är. Gurra får åter förklara: 

 
Du bor så fint, skrapar Gurras röst. Och har eget rum 

    och brorsor 
    och morsa 
    och farsa 
    och… […] 

 
 
 
                                                 
287 Pohl, 1985, s. 186. 
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och Malin hör 
 
Gurras plågade röst, när han räknar upp alla rikedomar som Malin 
har levt med och tagit som självklarheter: rummet och sängen och 
kläder och mat och att varje dag ha någonstans att komma hem till 
(s. 182 f.) 

 
Att det finns människor för vilka arbetslöshet är det enda alternativet till ett 
skittrist jobb på en fabrik har hon också blivit på det klara med. och ävenså att 
det sannolikt finns barn som får klara sig i stort sett på egen hand. Hon har bli-
vit uppmärksammad på att det råder stora skillnader i samhället vad gäller bo-
ende, men hon har också kommit att förstå att det för vissa inte ens är en själv-
klarhet med hela och ändamålsenliga kläder. Ändå har hon mycket kvar att lära 
av Gurra, och deras skilda förutsättningar framträder ånyo tydligt när Malin ef-
ter julavslutningen i fyran menar att det borde delas ut betyg i stället för att 
man, helt i onödan enligt Malin, bara skall träffas i klassrummet och tända ljus 
och önska god jul. 
 

Det går bra å säga för en sån som dej, tyckte Gurra efter en 
stund. 

Vadå ”en sån som mej”? 
Som kan allting. Som skulle få betyg som var nåt å ha. 
Det är inte det, menade Malin. 
Jorå. En annan är glad för att det inte är nåra betyg. Man 

kanske är värdelös, men man får inte papper påt iallafall. (s. 119) 
 
För Malin är detta ett helt nytt sätt att betrakta inte minst skolan och det ger 
henne anledning att fundera över vad betygen egentligen är ett mått på. Men 
innan hon hinner hitta något svar på det, fortsätter Gurra att prata: 
 

Jag är så…kass! kom det först. Och du så…fin! sa han sedan, med 
ännu större möda. Jag har inte fattat ännu…varför du vill va med 
mej, bekände han. Men om du inte vill det mera…så måste du inte 
(s. 123) 

 
säger Gurra med stor ansträngning. Men han har ytterligare visdom att bibringa 
Malin: 
 

Det finns så mycket regler för såna som dej. Men om man skiter i 
dom, då gills dom inte, på nåt vis. Man får inte jobba förrns man är 
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så och så gammal heller. Men vem bryr sej? Iallafall inte den som 
betalar jobbet, om man inte börjar snacka om kvitton. (s. 211 f.) 

 
Denna utläggning får Malin att fundera över vilka Gurra avser när han pratar 
om ”såna som dej”, och efter viss tvekan förklarar han att 
 

såna som Malin, det är såna som bor på rätta sidan om ån. De bor i 
de rätta villorna där. De har de rätta vännerna runt omkring. De 
regler Gurra pratade om nyss, har de och vännerna själva skrivit, 
mest för att skydda sig och sitt. Allting de äger och sätter värde på, 
måste skyddas mot såna som Gurra, såna från fel sida om ån. (s. 
215) 
 

Att det förhåller sig på det viset har Malin hört antydningar om tidigare när 
brott och brottslingar diskuterats vid middagsbordet hos familjen Svärdh. Pap-
pa advokaten har pekat på det faktum att det oftast är fattigt folk som fälls för 
brott – och så har det alltid varit, säger han. ”Beror det på att fattiga människor 
är mera brottsbenägna? Eller beror det på att lagen är skriven av de rika för att 
skydda egna intressen?” Malins bror Martin tycker sig veta svaret: ”Lagboken 
heter ju ’Sveriges Rikes Lag’. Dom fattiga har ingen” (s. 70). Och Malin är nog 
böjd att tro på såväl Gurra som Martin i detta avseende, inte minst när det går 
upp för henne att Gurra är tvingad att arbeta för sitt uppehälle och därför inte 
har tid att umgås med Malin. ”Jag har ett jobb å sköta”, förkunnar Gurra, och 
fortsätter: ”Man måste leva, förklarar Gurra […] Leva? Han sa att han skötte ett 
jobb för att man måste leva” (s. 169).  
 
Med hänvisning till det ovan sagda, vill jag hävda att Peter Pohl i Malins kung 
Gurra vill framställa saken så, att även det moderna svenska samhället vilar på 
en struktur som innebär att några har det bra och andra inte. Gurra hör till de 
utsattas skara i och med att han – åtminstone som det förefaller – har att till 
största delen klara sig själv; han måste till och med bidra till sin egen försörj-
ning. Det liv han hittills levt, har gett honom en ytterst dålig självbild – han be-
traktar sig själv som kass – och detta är någonting som inte minst skolan har 
svårt att förstå och hantera konstruktivt. Inga ansträngningar förefaller göras 
för att hantera de problem som uppkommer i skolan, och ingen kontrollerar 
heller hur Gurras hemförhållanden ser ut för att om möjligt involvera hans för-
äldrar i problemlösningen. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att skolan 
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rentav finner det bekvämt att ha Gurra som en given slagpåse i de flesta sam-
manhang där en sådan behövs, och Pohl förefaller inte tvivla på att det förhåller 
sig på motsvarande sätt i verkligheten också. Att försöka försvara sig eller att 
peka ut någon annan såsom varande skyldig till den förseelse som för tillfället 
är aktuell, är för den som befinner sig bland de utsatta helt meningslöst. Hör 
man till dessa har man inte mycket att komma med i en konflikt med myndig-
heter och institutioner. Gurra utgör därmed ytterligare ett exempel på att lagar 
och regler ser olika ut och tillämpas olika beroende på ur vilken grupp 
syndabocken hämtas. ”Underklassen ska bära straffet oavsett skulden”,288 me-
nar han vara den gängse inställningen, enligt vad han säger i ett inlägg i Opsis 
Kalopsis med anledning av en recension av Malins kung Gurra.  
 
Anders Tyrberg resonerar i sin bok Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik 
om paratexternas betydelse när det gäller författarens möjligheter att presentera 
de avsikter denne har med sin text. ”Den gemensamma texten”, säger Tyrberg, 

 
skapas genom ett dialektiskt och komplementärt spel mellan förfat-
tarappell och läsaransvar, och i detta textspel har författaren flera 
olika medel att introducera sina villkor i förhandlingen. Så kan för-
fattaren redan på tröskeln till texten, genom s. k. paratexter […] 
presentera sina intentioner och i viss mån kontrollera och styra 
yttrandeakten.289 

 
Detta resonemang är även applicerbart på den peritext som Pohls uttalande i 
Opsis Kalopsis bildar: den utgör en kontext till romantexten som författaren 
kan använda för att ”med olika kraft bjuda, mana eller truga läsaren in i den 
fiktiva världen och visa vilken sorts allvarlig uppmärksamhet som han förvän-
tar sig av läsaren.”290 Det förefaller uppenbart, menar jag, att Peter Pohl inbju-
der läsaren att, via Malin och Gurra, reflektera över klassamhället; genom vän-
skapen dem emellan får de båda två – och därmed också läsaren – möjlighet att 
blicka in i en annan värld än sin egen, och åtminstone för romangestalterna 
innebär det att få syn på en värld de knappt visste existerade.  
 

                                                 
288 Inlägget i Opsis Kalopsis finns även publicerat på Peter Pohls webplats: 
http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Klasshat.html, 3 januari 2008. 
289 Tyrberg, s. 22. 
290 Ibid. 
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För Malin blir detta en anledning att också fundera över hur det är möjligt att 
ha levt i sådan okunnighet, att ha varit så blind när det gällt andra människors 
villkor, som hon nu uppfattar att hon har gjort: ”Nog var en sådan blindhet 
konstig, tyckte hon själv. Man ser, men ser inte, kan det vara så?” (s. 49). Men 
hon tycker så småningom ändå att hon har kommit till viss insikt, att hon råkat 
ut för  
 

en fläkt över ögonen som skänkte henne ett annat seende. Förut tit-
tade hon på verkligheten för egen räkning, och tänkte egentligen 
mest på sig själv. […]  

Så självisk får man inte vara, blev Malins slutsats, efter föränd-
ringsfläkten över ögonen. Man måste lära sig att se sambanden här 
i världen, de samband som bestämmer villkoren för det liv man 
lever. Man måste se sig omkring som om man vore en annan. Man 
måste se sig själv som en utomstående skulle se. (s. 64) 

 
Malin har som synes sin egocentricitet gemensam med Krille, men i och med 
bekantskapen med Gurra har de utsatta synliggjorts i Malins ögon, och med 
hans hjälp har hon ändå lyckats – åtminstone delvis – att se sig själv och sin 
tillvaro med en utomståendes blick. Hon har också betraktat delar av det liv 
som är Gurras. Gurra har fått ta del av den tillvaro som är Malins; han har fått 
mat, ett vänligt bemötande och hela kläder. Men har någonting egentligen för-
ändrats? Peter Pohls svar på den frågan är av allt att döma nej, trots att Malin 
hyser visst hopp om motsatsen. På Gurras outtalade fråga om vad det finns för 
dem, de som har så olika förutsättningar, att hoppas på, svarar Malin: ”Jo, att 
det finns en bro över ån. Den kan vi gå på, Gurra, så enkelt är det! Du till mej 
eller jag till dej”  (s. 216). 
 
Men det som Malin i sina förhoppningar ser som den självklara lösningen, tor-
de i realiteten inte vara fullt så enkelt. Möjligen kan man för Gurras personliga 
del ana en ljusning i och med att Malin erbjuder honom att komma och bo hos 
henne – hon har visserligen inte dryftat saken med sina föräldrar, men känner 
sig ändå säker på deras samtycke till ett sådant arrangemang. Detta är emeller-
tid en långt ifrån given utveckling för alla de andra som bor i de trista lägenhe-
terna i Hantverkarkvarteren. För alla de andra som befinner sig på fel sida om 
ån, har varken Gurras eller Malins nyvunna insikter inneburit någon som helst 
förändring.  Och vad viktigare är: Pohl förefaller mena att det på det stora hela 
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inte har skett någon större förändring i det svenska samhället från Jannes och 
Krilles femtiotal till Malins och Gurras åttiotal. Gurra är i allt väsentligt en 
åttiotalets Janne, om än i något nedtonad form. Hans hemförhållanden ter sig 
tvivelaktiga, i det att någon förälder eller annan vårdnadshavare aldrig syns till 
– en sluddrig röst i telefonen hemma hos Gurra är det närmaste man kommer 
vad den saken beträffar. Å andra sidan förefaller det trots allt som om Gurra 
har ett hem, om än på fel sida om Äcklaån. Han är illa klädd – så illa att Malin 
drar slutsatsen att det inte finns någon mamma som vakar över honom – och 
precis som Janne byter han inte kläder efter årstid och temperatur. Till skillnad 
från Janne går dock Gurra i skolan, men hur mycket han tillgodogör sig verkar 
det vara lite si och så med, därom vittnar hans mindre goda färdigheter när det 
gäller läsning. Hans uppförande lämnar understundom en del övrigt att önska, 
men han har samtidigt ett i grunden gott hjärta och en förmåga att uppträda kor-
rekt när han anstränger sig. Att varken Janne eller Gurra är vana vid alltför for-
mella situationer vittnar dock såväl Krilles som Malins farhågor om, när det 
gäller mötet mellan Jannes och Gurras bordsskick och det egna hemmets. De 
omständigheter som Gurra har levt och lever under har emellertid bibringat 
honom vissa kunskaper gällande olika människors förutsättningar i livet, och 
han har konstaterat att för honom gäller andra villkor än för till exempel Malin. 
Till de villkoren hör exempelvis att ingen strängt taget bryr sig om honom, och 
därför förefaller Gurra, i likhet med Janne, vara tvungen att arbeta för sitt 
uppehälle. Dock framstår Gurras värv som mindre riskabelt och mindre ljus-
skyggt än den verksamhet som exempelvis Janne var involverad i. Gemensamt 
för dem båda är emellertid att ingen uppmärksammar att de lever under för ett 
barn helt orimliga förhållanden, och de förefaller inte själva kunna påkalla upp-
märksamhet för att påtala detta. Både Janne och Gurra hör därmed till den 
skara vars röster inte hörs. 
 
Att höra till dem som saknar röst  
Att höra till de utsatta innebär även att man har svårt att göra sin röst hörd. Det 
gäller inte minst i offentliga sammanhang, exempelvis i kontakten med myn-
digheter och institutioner av skilda slag. I Janne, min vän åskådliggörs detta 
genom att Jannes historia inte blir berättad förrän han själv genom sin död 
definitivt tystats. Det blir i stället Krilles uppgift att skildra året med Janne och 
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vad det året innebar för såväl Janne som för honom själv, och därmed också 
synliggöra Jannes utsatthet.  
 
I Malins kung Gurra förhåller det sig inledningsvis så, att Malin ända sedan 
årskurs ett tvingats konstatera att hon inte syns – följaktligen så hörs hon inte 
heller. Hur hon blivit osynlig förstår hon inte riktigt, men hon tycker sig i efter-
hand förstå att tecken på hennes osynlighet fanns redan första skoldagen då hon 
hade svårt att bokstavligen hitta en plats i klassrummet. Detta följs sedan av att 
hon fortsättningsvis har svårt att hitta sin plats i den sociala gemenskapen och 
av att hon blir allt mer ensam.  

 
Konstigt! tänkte Malin också, när dagarna gick och flickorna 

[…] inte såg henne. Alla gick de par om par, arm om liv, och var 
tillsammans och hade tusen hemligheter att berätta varandra. Och 
utanför paren fanns visst ingenting för dem att se. (s. 18) 

 
Denna osynlighet fortsätter och förstärks och till slut upplever Malin att hon 
varken syns eller hörs hemma heller. Fenomenet upphör emellertid vid det i in-
ledningen av detta kapitel beskrivna tillfället då Gurra sparkar in en fotboll ge-
nom klassrumsfönstret och Malin känner sig pånyttfödd. En av konsekvenserna 
av att bli synlig blir att hon också hörs, inte minst i skolan. Detta är inte någon 
av alla uppskattad förändring hos henne, och med jämna mellanrum hamnar 
hon i konflikt med sin fröken därför att hon plötsligt svarar emot och ifråga-
sätter:  

 
Klasskamraterna märkte förstås förvandlingen. Malin hade 

plötsligt fått ansikte och röst, jodå, det såg de. […] 
Riktigt uppkäftig kunde hon vara. Svara så nosigt att Birgitta 

blev röd i ansiktet, började rulla med ögonen bakom brillorna och 
bröt ut i ett Nu får det vara nog! Nu håller Malin tyst! (s. 113)  

 
Av fröken Birgittas reaktion att döma, kan man ana att hon föredrog den osyn-
liga och tysta Malin, ja, hon går till och med så långt att hon faktiskt uppmanar 
Malin att (återgå till att) tiga.  
 
I Peter Pohls texter förekommer även att den som vanligtvis och rimligen för-
fogar över såväl språk som röst ibland misslyckas med att göra sig hörd. Så är 
exempelvis fallet med den vikarierande musikläraren Björn, som plötsligt fin-
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ner sig fullständigt ha tappat greppet om såväl eleverna som lektionen. Trots att 
han skriker åt klassen, blir berättarens konstaterande att ”han hördes inte så 
bra” (s. 114). Olyckligtvis finns det ingen som är beredd att hjälpa Björn och 
föra hans talan, så musiklektionen slutar i fullständigt kaos. Musiklärarens 
oförmåga att göra sin röst hörd hänger rimligen samman med hans position 
som icke ordinarie lärare i klassen – han hör genom sin roll som vikarie i någon 
bemärkelse till de utsatta, till dem som inte har någon given auktoritet och som 
därmed inte tas på allvar av eleverna.  Men inte heller fröken Birgitta är alltid 
så framgångsrik när det gäller att komma till tals med eleverna, och när det 
gäller Gurra har kommunikationen havererat så till den grad att hon inte längre 
själv pratar med honom: ”Gurra ska till Rektor eftersom Birgitta inte klarar att 
snacka själv med Gurra” (s. 73 f.). Det blir alltså rektor som, i kraft av sin posi-
tion, får ge röst åt hennes synpunkter.  
 
Den som emellertid har allra svårast att göra sig hörd, är trots allt ändå Gurra. 
Gång på gång i texten understryker Peter Pohl hur svårt det är för honom när 
han skall prata. Hindren är av olika slag: Gurra har en hederskodex vilken inne-
bär att man inte skvallrar, så när han felaktigt blir anklagad för sådant han inte 
gjort, tiger han. Vidare lider han av nervryckningar i ansiktet som uppträder när 
han hamnar i situationer där han inte vet vad han skall säga. Malin har lärt sig 
att det är på det viset, och hon försöker undvika att konfrontera honom med så-
dant som hon tror att han kan uppleva som allt för närgånget, men hon lyckas 
inte alltid. När hon därför, på höstterminens sista dag i fyran, frågar Gurra om 
de kommer att träffas något innan jul, blir det besvärligt för Gurra: ”Nää…för 
att jag har…sa Gurra och hans ansikte revs hit och dit av alla nervryckningar. 
Alltså för att det går inte…för att jag ska…resa bort” (s. 121). Parallellen till 
Janne i Janne, min vän är tydlig: Gurras ansikte rycker och talet blir hackigt när 
han känner sig trängd. Janne stammar i motsvarande situationer.  
 
Gurras röst, slutligen, är allt annat än välmodulerad, något som också framhålls 
gång på gång i texten. I synnerhet när han inte pratar så högt, alltså ofta i nära 
samtal med Malin, beskrivs hans röst som rostig, raspig, sprucken och trasig.  
Inte heller är han någon talför person – han liknar på så sätt Janne i ytterligare 
ett avseende – men liksom Malin blir synlig tack vare att Gurra börjar intres-
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sera sig för henne, förändras Gurras röst under umgänget med Malin och hen-
nes familj. ”Han kan nästan prata vanligt nu” (s. 210), konstaterar Malin mot 
slutet av romanen, och drar slutsatsen att det beror på att han har vilat rösten 
hela sommaren. Symboliskt innebär dock Gurras förändrade röst att han känner 
att han befinner sig i ett sammanhang där det plötsligt finns någon – ja, rentav 
en hel familj med all den omsorg och det omhändertagande det innebär – som 
vill lyssna på vad han har att säga. Då bär också plötsligt hans röst. Malin och 
Gurra påminner alltså båda två, om än på olika vis, om Tove Janssons osynliga 
barn, vilket blivit osynligt på grund av brist på kärlek och genom att hon stän-
digt bemötts med ironi och elakhet av den tant som tidigare tagit hand om hen-
ne. Barnets självförtroende är totalt undergrävt, men tack vare muminmam-
mans och den övriga familjens omsorger blir hon successivt synlig igen och 
vågar sig till sist på att bita muminpappan i svansen – en respektlöshet hon ab-
solut inte skulle ha dristat sig till inledningsvis.291 
 
Hör man till de utsatta så är det, som tidigare påpekats, vanligtvis ingen som är 
intresserad av vad man har att säga. Före mötet med Malins familj har Gurra 
heller inte haft någon som har kunnat föra hans talan. I familjen Svärdh finns 
det inledningsvis en person – Malins pappa – som är beredd att prata för ho-
nom, men mot slutet av berättelsen talar även Malin i Gurras sak när hon söker 
upp skolans rektor och kräver att han närmare skall undersöka skuldfrågan i det 
senaste hysset som Gurra fått klä skott för. I båda fallen krävs att någon annan 
än Gurra tar till orda innan Rektor är beredd att lyssna. Någon måste alltså ge 
röst åt dem som ingen sådan har – de utsatta – för att de mer gynnade skall 
lyssna. Inom romanen sker det genom att advokat Svärdh och Malin upplåter 
sina stämmor, men det sker också medelst att Peter Pohl i denna roman, i Jan-
ne, min vän och på många fler ställen i sin produktion för de tysta(de)s talan. I 
och med det synliggörs också de osynliga, det vill säga de utsatta. 
 
Det blir alltså ingen lätt uppgift för Gurra den gången då Malin inte längre 
orkar med hans undflyende beteende och, i stället för att gå hem, hänger över 
räcket på bron över Äcklaån och gråter. Hon är inte i stånd att förklara orsaken 
till sina tårar så följden blir att 
                                                 
291 Tove Jansson, ”Det osynliga barnet”, i Det osynliga barnet och andra berättelser, Stockholm 1998, 
s. 101-117. 
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Gurra blir först med att tala. Du grejar inte min stil, va? frågar han, 
så dämpat att orden rostar fast i halsen. […] 

Malin har inte sagt något. När orden är sagda så står de där, 
men ännu har hon inte sagt något. Det är Gurra som pratar, och han 
är inte så van vid att vara den som för ordet. Men eftersom Malin 
tiger, måste det bli Gurras sak att reda ut det här. (s. 182)  

 
Och det klarar Gurra, sin raspiga, rostiga och skrapande röst till trots. 
 
Fastän Gurra varken är någon van talare, är särskilt välformulerad eller har en 
välklingande röst, tar han ändå vid ett tillfälle till orda i klassrummet. Fröken 
Birgitta har under flera dagar retat sig på att Gurra kommit till skolan barfota 
och i trasiga jeans. 

 
Det går en dag, det går en till, men på onsdag kan Birgitta inte 
hålla sig längre. […]  

Komma och se ut som en tattarunge i skolan! klagar Birgitta 
då. […]  

Vad var det om tattarunge?  
Som vanligt är rösten omöjligt trasig när han talar så lågt, men 

hans fråga hörs märkvärdigt bra ändå. […] 
Vad var det om tattarunge? frågar han igen, på precis samma 

sätt. 
Det var inget med det, svarar Birgitta. Så gå nu och sätt dej. (s. 

172 f.) 
 

Det tornar upp sig till kraftmätning mellan Gurra och fröken Birgitta – Gurra 
med de bara fötterna, trasiga kläderna och likaledes trasiga rösten – en kraft-
mätning som utspelar sig inför hela klassen. När Birgitta tittar ut över klass-
rummet inser hon att hon inte har något stöd att hämta där: 

 
Vita ansikten överallt, hårda ögon som inte viker undan, stelt sam-
manpressade läppar. Allting är tecken i ett urgammalt språk, tyd-
liga tecken, deras budskap är kort: här har du inga vänner. 

Hon klarar av att tyda tecknen, att läsa budskapet. Hon drar 
sina slutsatser. Jag får be om ursäkt, säger hon till Gurra. (s. 174)  

 
Gurra går och sätter sig igen, men incidenten leder till att hela klassen kommer 
barfota till skolan påföljande dag som en markering av vems sida de står på. 
Gurra har alltså, kan man tycka, i någon bemärkelse vunnit över Birgitta, sitt ti-
digare underläge till trots. Noterbart i sammanhanget är att Gurra här alltså 
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protesterade genom att tala medan klassen gav honom sitt stöd genom att – 
tiga. Man kan konstatera att klassens barfotademonstration, trots att den var en 
tyst protest, ändå var ytterst vältalig! 
 
Malin, liksom Krille i Janne, min vän, lever i den tryggheten att hon har en 
pappa som vid behov kan rycka ut och hjälpa henne; ”han med all sin pratvana 
skulle nog se till att lägga orden rätt om det behövdes” (s. 148) är hennes över-
tygelse, så när situationen för Gurras del blir riktigt besvärlig och han behöver 
någon som för hans talan, blir denne någon Malins pappa, advokat Svärdh.  
 
När Gurra visar Malin den räkning skolan har skickat honom för att han skall 
betala för den fönsterruta som krossades, tar sålunda Malin den med sig hem, 
där hon lämnar över den till sin pappa. Han tittar på räkningen, konstaterar att 
det är en kopia och drar slutsatsen att skolan hoppas på att vårdnadshavaren för 
Gurra inte skall genomskåda bedrägeriet och därför betala räkningen. Fortfa-
rande sittande vid middagsbordet, ringer han upp skolans rektor, presenterar sig 
som advokat Svärdh och inleder därefter diskussionen gällande räkningen för 
fönsterrutan. Innan samtalet är över, har han klargjort för rektorn dels att ford-
ran är att betrakta som oskälig, dels att hela förfarandet är att se som bedrägligt 
men att han rått sin klient att göra upp i godo, om skolan åtar sig att bestrida 
alla kostnader denne haft genom att anlita en advokatbyrå. Samtalet mellan 
advokat Svärdh och rektorn återges mycket träffsäkert i romanen (s. 89-93) och 
det är en närmast roande skildring av hur advokaten, som behärskar det juri-
diska språket och som har mångårig träning i konsten att föra en argumenta-
tion, kan övertyga – eller kanske manipulera – den som är mindre rutinerad på 
området. Om inte annat skulle den kunna vara roande, om den inte samtidigt så 
effektivt visade hur det i många fall fungerar i samhället: Om man bor på rätt 
sida om ån och om man har de rätta vännerna, ja då blir utgången en helt annan 
än om man som Gurra bor på fel sida och, i någon bemärkelse, hör till tystade. 
Då behöver man någon som kan föra ens talan, till exempel en advokat Svärdh 
– vars namn redan det vittnar om att han är väl rustad att gå ut i strid – som kan 
ge röst åt den som förstummats. ”Tror du Peter, att man fortfarande måste ha en 
gedigen utbildning, utvecklat språk och en fin titel för att kunna påverka 
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skolan?”, undrar Jan Hansson i ett samtal med Peter Pohl och apropå Malins 
pappa. ”Ja, åtminstone hjälper det väldigt mycket”, svarar Pohl. 

 
Det kanske inte är alldeles nödvändigt överallt, men visst hjälper 
det till att man kan paragraferna och är ordentligt påläst. Ett hov-
rättsråd smäller lite högre än en gruvarbetare. Gruvarbetaren vet 
kanske inte riktigt hur han ska säga. Han vet att det är fel det rek-
torn säger, men vet inte riktigt hur det skall uttryckas.292 

 
Det är dock inte någon självklarhet att någon från de mer privilegierades grupp 
åtar sig denna uppgift. ”Malins pappa, advokaten, sviker sin samhällsklass ge-
nom att manövrera bluffen tillbaka mot Makten”, säger Peter Pohl i det tidigare 
omnämnda inlägget i Opsis Kalopsis, och tillstår samtidigt, i och med det, att 
han ser en samhällelig ordning som i hög grad bygger på klasstillhörighet.293  
 
Parallellt med att vänskapsbanden mellan Gurra och Malin blir allt starkare, 
blir Gurras situation i skolan alltmer ohållbar. Efter ett möte som Malins för-
äldrar deltagit i – någon vårdnadshavare för Gurra syns inte till på mötet – får 
Malin veta vilka villkor som gäller under resten av terminen, och hon förstår att 
hon måste prata med Gurra. Detta samtal är så viktigt att Malin har svårt att 
somna kvällen innan, medan hon försöker planera hur hon skall lägga fram det 
hela och hur hon skall formulera sig. Hon ser det hela framför sig som ett 
schackparti där hon själv spelar vitt och Gurra svart, och hon inser ganska 
snabbt att hon står inför schackspelarens huvudproblem: hon kan inte med sä-
kerhet förutse Gurras drag.  
 
Malins nattliga funderingar kring sitt förestående resonemang med Gurra an-
knyter på det symboliska planet till romanens budskap. Malin ser sig alltså som 
en schackspelare där hon ligger och planerar sitt och Gurras samtal. ”Malin 
spelar vitt i det här partiet, det vill säga hon öppnar samtalet” (s. 158) får läsa-
ren veta, men det är samtidigt alldeles tydligt att Malin och Gurra  också är 
pjäser i spelet – i ett större spel – även om hon inte ser det själv. Det stora 
spelet är livet, här symboliskt gestaltat som ett schackspel, och Malins grubbel 
gäller därför inte bara det förestående samtalet med Gurra utan tillvaron i stort.  

                                                 
292 Hansson, s. 21 f. 
293 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Klasshat.html, 3 januari 2008. 
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Sådana är alltså förutsättningarna när Malin söker upp Gurra för ett allvarligt 
resonemang, vilket är påkallat av ett möte i skolan som har utmynnat i att om 
Gurra inte håller sig lugn under det som återstår av terminen, kommer antingen 
Malin eller Gurra att flyttas till en annan klass. Inledningsvis verkar Gurra inte 
särskilt intresserad av att höra vad Malin har att förtälja, men så småningom 
inser han att han kanske bör lyssna ändå. Det blir också plötsligt uppenbart att 
så mycket står på spel(!), att det är av stor vikt att samtalet kan genomföras på 
så lika villkor och så ostört som möjligt. Gurra leder därför Malin ner under 
bron som går över Äcklaån, det vattendrag som skiljer deras respektive världar 
åt, och där sätter de sig på vad man skulle kunna kalla neutral mark och resone-
rar. Malin å sin sida har funderat över hur hon på bästa sätt bör uttrycka sig för 
att dels få Gurra att förstå allvaret i den föreliggande situationen, dels inte prata 
på ett sådant sätt att hon i allt för hög grad framstår som en representant för den 
samhällsklass som har språket i sin makt och som kan använda det som ett 
vapen. Hon jämför med hur hon skulle lägga språket tillrätta om hon skulle 
berätta om en händelse i skolan:  

 
Man kan inte komma med vändningar som man har snappat upp ur 
advokatbyråpratet. Vid förhöret med X framkom sådana uppgifter 
att Y kunde frias från ansvar. Ska detsamma berättas i skolan 
måste alla ord bytas ut. Typ tredje graden: Fråga X, liksom. Och 
domarn b’a: Pang, släpp Y! (s. 160) 

 
Malin redogör sålunda på bästa sätt för vad som framkommit under mötet, och 
det är alldeles uppenbart att kung Gurra nu är hotad: ”Håll dej lugn eller flytta, 
förtydligar Malin utpressningshotet” (s. 167).  
 
Att vara den som ständigt blir utsedd till syndabock, att ständigt riskera repres-
salier – även för sådant som andra är skyldiga till – är ingen avundsvärd posi-
tion och det ger också Gurra uttryck för: ”Jag är så trött på att vara Gurra, så 
det går inte att säga” konstaterar han (s. 167). Men Malin har börjat inse villko-
ren och tänker för sig själv: ”Man är den man är, man kan inte välja” (s. 167). 
Peter Pohl låter henne därmed bekräfta schackspelets – och livets – regler en-
ligt vilka människor såväl som schackpjäser har olika manöverutrymme. Det 
enda Gurra själv kan göra i det här läget, är att hålla en låg profil, att inte göra 
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någonting som skulle kunna föranleda åtgärder från skolans sida. Rektorn har 
under mötet gjort klart vad som gäller, och inträffar det något mer under 
vårterminen där Gurra kan sägas vara inblandad, så blir skolans drag att låta 
honom byta klass – något som alltså låter sig göra i strikt skolmässig be-
märkelse men som, verkar Pohl mena, i samhällelig mening inte är möjligt. 
Malin får uttrycka konsekvenserna av detta när hon säger ”att man liksom 
kommer bort från varann, när man inte går i samma klass” (s. 168). I skolan 
såväl som i livet förefaller alltså den bästa förutsättningen för en nära relation, 
ett nära förhållande, vara att man hör till samma klass.  
 
Att vara vänner 
Relationen till Gurra har, som tidigare beskrivits, kommit att betyda att Malin 
blir tvungen att reflektera över hur olika livet kan te sig beroende på var man 
bor och vem som är ens föräldrar, liksom över sin tidigare blindhet inför detta. 
Hon tvingas också fundera över vänskapens förutsättningar, villkor och konse-
kvenser. Å ena sidan, konstaterar Malin, får hon se en annan Gurra än den som 
syns i skolan. Å andra sidan är Gurra alltjämt förtegen om sitt privatliv, och när 
Malin kommer alltför nära hans hem får hon uppleva hur Gurra manövrerar för 
att så fort som möjligt ”fösa henne bort från det farliga, farliga område som är 
hans egen hemtrakt” (s. 163). Till Malin kommer insikten: ”han vill helt enkelt 
inte att hon ska se hur han bor, hon ska inte veta någonting om hur han har det 
där hemma”, och det är smärtsamt för Malin (s. 163). ”Gurra litar inte riktigt på 
mej. Ingenting vet jag om honom. Ingenting viktigt får jag veta” (s. 150 f.) 
tänker hon, och en dag når hon en punkt där hon inte orkar med hans hemlig-
hetsmakeri längre – hon känner det som om han inte bryr sig om henne och hon 
ger upp sin vanliga glada fasad: 

 
Hon har gett upp alldeles, hänger dubbelvikt över räcket. Inom 
henne gör någonting så vanvettigt ont att hon vill skrika, skrika 
rakt ut, ett tjut långt bort från alla tydliga ord, men kan inte, kan 
inte, kan inte. Bara gråta kan hon. (s. 181)  

 
Och Gurra förstår hennes våndor, men han kan inte ge henne mer än ett försök 
till förklaring för att åtminstone gå henne en aning till mötes:  

 
 Du tror att jag skiter i dej? förtydligar Gurra. Jo, jag vet att du 
tror det. […]  
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 Du vet inte, tar Gurra ny sats med att säga. Du vet inte hur det 
är. […] Men du kan väl iallafall tro mej: att jag inte skiter i dej bara 
för att jag jämt måste dra. Men jag måste! (s. 182 f.)  

 
Denna utläggning från Gurras sida gör inte Malin mycket klokare vad gäller 
Gurras liv, men hon förstår i alla fall så mycket som att han brottas med svårig-
heter av en art som hon inte har minsta erfarenhet av i sitt eget. Den insikten 
gör det åtminstone lättare för henne att acceptera hans förtegenhet, och hon be-
finner sig därmed i en position som i allt väsentligt minner om den situation 
Krille befinner sig i visavi Janne. Icke desto mindre innebär det faktum att 
Malin och Gurra har sina hemvister på var sin sida om den å som skiljer de mer 
gynnades värld från de mindre gynnades påfrestningar på deras vänskap. Det 
förefaller i första hand vara Malin som skulle önska att förhållandet vore mer 
jämlikt, att Gurra skulle vilja dela med sig av sitt liv på samma vis som Malin 
släpper in honom i sitt, men även Gurra verkar understundom plågas av att han 
inte kan (eller vill) vara fullständigt uppriktig mot Malin. 
 
Den mest påtagliga konsekvensen av hemlighetsmakerierna blir de plågsamma 
somrar som såväl Malin som Krille genomlider i saknad efter sin respektive 
vän. ”Längtan heter det basso ostinato som ackompanjerar Krille hela den lån-
ga heta sommaren 1955”,294 konstaterar Ulla Lundqvist, men även Malin läng-
tar när sommarlovet kommer och hon befinner sig i familjens sommarhus. Var 
Gurra finns vet hon inte, det hon vet är däremot att saknaden efter honom är 
outhärdlig. 
 

Glömsk av mig själv fylls jag av dig till brädden, sjunger Anne-Lie 
Rydé i sommarnatten, och Malin har äntligen förstått orden, ja, 
förstått dem. Hon har med hela sitt jag lärt känna vad det är att vara 
till brädden fylld av någon. Glömsk av sig själv är hon däremot 
inte, alla syner och hörselvillor hon har, där Gurra plötsligt finns 
inpå henne och omedelbart är försvunnen igen, allt det där gör ont i 
själen, så ont att det inte går att bli glömsk av sig själv. (s. 190) 

 
Hennes längtan efter Gurra är lika stark som den längtan Krille känner hela den 
långa sommar då Janne är försvunnen, den längtan som gör honom sjuk, och 
hon plågar sig själv för att slippa känna denna brinnande saknad efter vännen: 

                                                 
294 Lundqvist, s. 206. 
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Enda sättet att befria sig lite, lite, är att göra kroppen illa, riva 

långa spår längs ben och armar, sparka barfota rakt in i de vassa 
stenarna, driva knytnäven mot skrovliga trädstammar och klippor. 
[…] Sårskorporna river hon upp igen och igen. Experimenterar 
med att ta reda på vad uttrycket ”strö salt i såren” betyder i prak-
tiken. Hon finner att under den lilla stunden som saltet brinner 
längs de långa revorna på ben och armar, lyckas hennes tankar 
äntligen släppa Gurra. (s. 190 f.) 

 
Lyckligtvis ser Malins föräldrar hennes våndor, och de förstår också vad som 
orsakar dem: Vänskapen med och kärleken till Gurra har förändrat Malin, 
genom den har hon blivit synlig och lycklig och utan honom är hon bara en 
halv människa. Deras insikt resulterar i att de tar Gurra med sig ut till sommar-
huset, och för Malin får åter tillvaron mening. Glädjen i att möta Gurra igen är 
stor, så stor att Malin får lägga band på sig när de möts, hon 

 
betvingar sin lust att springa de tre, fyra stegen fram och krama 
honom, betvingar sin lust att drilla en lärksång, betvingar, be-
tvingar och undrar med ohörbar jämmer i hjärtat: Varför måste 
man jämt låssas som inget! Ju mera man känner desto mindre får 
man visa! Varför, varför? (s. 20) 

 
När det gäller Krilles känslor för Janne så har de gått från vänskap till kärlek – 
man kan till och med tala om passion – och detsamma gäller Malins i förhåll-
ande till Gurra. När de badar i havet berättar Peter Pohl på ett närmast poetiskt 
vis om den åtrå som vaknar inom henne: 

 
hela Gurra mot hela Malin, hela Malin mot hela Gurra, de glider 
iväg ur kurvan, ansikte, bröst, mage, ben, nakna mot varandra hela 
vägen, och kan inte komma loss, centrifugalkraft, magnetism och 
allt vad det är, jag kan inte ta ett simtag för att komma iväg, för då 
kanske jag sparkar dig, kan inte, vill inte, just det, egentligen vill 
inte, egentligen var nog den här stunden kort, kort, egentligen 
kanske vi bara snuddade hud mot hud, egentligen, fast faktiskt 
snuddade hela kroppen, just det, egentligen kort, men hur långt är 
kort om man ska bestämma noga, säg det, men i Malins hud sitter 
känslan av beröringen kvar, som om de har simmat pressade mot 
varandra länge, länge […] 
 Jag dör! tänker Malin, men lever tillräckligt länge för att hinna 
sträcka ut händerna och trycka dem mot hans axlar och glida ner 
över ryggen, men hejda sig, stanna innan hon når stjärten, hans 
stjärt är platt, bara som en fortsättning på ryggen, men ändå: inte gå 
nedanför midjan, vända tillbaka mot axlarna, alltsammans en gång 
till. Och hon lever fortfarande. 
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 Gurra vänder sig om, lyfter händerna, tjänster och gentjänster. 
Malin skyndar att vända ryggen till och har hans händer där, i sam-
ma slags vandring som hennes på hans rygg nyss, och när han 
vänder vid höfterna flyger en brand genom Malin, så vild att hon 
måste blunda hårt och pressa läpparna samman för att inte lågorna 
ska slå ut. (s. 202 f.)  

 
Förhållandet mellan Malin och Gurra är på så vis snarlikt det mellan Krille och 
Janne, men också det faktum att båda parter i förhållandet får inblick i ett annat 
sätt att leva gör att de båda relationerna minner om varandra. För Gurra och 
Janne innebär vänskapen med någon ur de privilegierades grupp att de mycket 
bokstavligt får lära känna en annan tillvaro, i och med att såväl Malins som 
Krilles hem öppnas för dem. De får mat, nya kläder och del av den omsorg och 
gemenskap som ett familjeliv innebär. För Malin och Krille däremot, är vän-
nernas hemmiljö och privatliv en väl förborgad hemlighet. I stället består deras 
nyvunna erfarenheter i första hand av att de, via Gurra och Janne, på ett mer 
teoretiskt plan medvetandegörs om de olika villkor människor har att leva 
under. Trots att såväl Malin som Krille är goda läsare och duktiga i skolan, är 
det de mindre bemedlade vännerna som sitter inne med kunskaper om hur sam-
hället är beskaffat. I synnerhet Gurra förefaller, sin ringa ålder till trots, vara 
väl medveten om och ha goda kunskaper i de villkor som råder på arbetsmark-
naden, och han argumenterar väl när han hamnar i diskussion med den, åtmin-
stone på det området, betydligt mer naiva Malin. Både Malin och Krille har 
alltså hamnat i relationer som innebär såväl glädje som smärta och därtill ökade 
insikter om hur tillvaron är ordnad i olika avseenden. 
 
Att hitta en vän bland de mer gynnade innebär för det utsatta barnet också en 
om än sällan uttalad förhoppning om att få till stånd en förändring i livet. Hos 
Pohl infrias inte dessa förhoppningar i någon markant utsträckning, åtminstone 
inte fullt ut. Janne går en våldsam och för tidig död till mötes. Fullt så drastiskt 
slutar inte det hela för Gurras del. Några garantier för ett bättre, tryggare liv 
gives honom dock inte, så i den bemärkelsen drabbas vänskapen även här av ett 
tillkortakommande. Å andra sidan har vänskapen med Gurra gett Malin en i 
många avseenden bättre tillvaro, eftersom hon numera både syns och hörs, i 
skolan såväl som hemma, samtidigt som den har tvingat henne att reflektera 
över saker som hon tidigare inte tänkt på.  
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En vänskap som närmar sig eller som rentav övergår i kärlek, är således ett av 
de dominerande motiven i Malins kung Gurra precis som i Janne, min vän. I 
båda romanerna står det klart att det innebär ett visst mått av risktagande att ge 
sig vänskapen i våld. För såväl Krille som Malin innebär en nära relation med 
en annan människa såväl glädje som sorg, och de får båda uppleva vad het och 
lågande längtan vill säga. Den katastrof – och det vänskapens tillkortakom-
mande – som så definitivt avslutar Janne, min vän inträffar dock inte i Malins 
kung Gurra. Visserligen liknar Malin sin föregångare Krille i det att hon inte 
vill, vågar eller förmår se och ta till sig Gurras predikament. I tänkarhålan un-
der bron över Äcklaån förklarar Gurra med stor möda hur Malins liv, det Ma-
lins liv som hon alltid tagit för självklart, framstår för honom, och hon känner 
att hon nog borde försöka få veta mer om den tillvaro som är Gurras. 
 

Hon vill fråga, eller vill kanske inte, törs inte fråga: Och du? Har 
du ingenting? 
 Nej, törs inte, ty hur skulle hon orka bära hans svar? (s. 183) 

 
Här finns en uppenbar parallell till situationen i kojan på Flaten, när Janne står i 
begrepp att avslöja sin Stora Jävla Hemlighet och Krille inte orkar ta emot den 
utan avbryter Janne så att ingenting blir berättat. I båda fallen är det fråga om 
ett slags vänskapens svek – ett vänskapens tillkortakommande. Värt att notera 
är också det faktum att både Janne och Gurra har ett gömställe – för Jannes del 
alltså kojan vid Flaten och för Gurras del tänkarhålan under bron – dit de kan 
försvinna utom syn- och räckhåll för vuxenvärlden och allt det den represente-
rar, och dit de för de personer som står dem allra närmast.  
 
Olyckligtvis värjer sig både Malin och Krille inför de avslöjanden de har 
chansen att få ta del av, och de återvänder därför mindre omtumlade än vad 
möjligt vore. Det får också konsekvenser för deras respektive kontrahenter, i 
det att ingenting förändras i grunden vad gäller deras omständigheter. För Jan-
ne innebär detta att han går en alltför tidig, tillika brutal, död tillmötes, för 
Gurra att han fortfarande bor kvar i Hantverkarkvarteren med en så kallad vård-
nadshavare som inte ger sig tillkänna på annat vis än som en klen och sluddrig 
röst i telefonen när Malin ringer till Gurra (s. 157). På en front ljusnar det dock 
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för Gurras del, och det gäller situationen i skolan. Malin och Gurra möts åter-
igen under bron över Äcklaån och Malin berättar för Gurra att han kommer att 
få gå kvar i skolan, i samma klass som hon själv. ”Någon dununge är han inte, 
men inte heller den flåbuse som rektorn har fått för sig”, säger Peter Pohl, och 
fortsätter: ”Ganska renhårig vändning av rektorn, tycker jag. Lite oväntad 
också, för mig som har erfarenhet av mer rabiata typer i rektorsstolen.”295  
 
Det är kanske inte en orimlig gissning att det är mellanstadieelevernas påver-
kan på berättelsen som där får genomslag, detta med tanke på att Pohl i föror-
det till romanen dels säger att han inte gillade det ursprungliga slut på boken 
som han såg framför sig, dels berättar att det i och med skrivarprojektet kom in 
närmare tvåtusen brev som innehöll förslag på en helt annan utveckling.296 
Kanske menade eleverna liksom Malin, att det finns en bro över ån som skiljer 
de gynnades tillvaro från de utsattas, och att det är möjligt att passera i båda 
riktningarna på den bron. Peter Pohl verkar ha en annan syn på det hela och ser 
små möjligheter till förflyttning mellan olika grupper i samhället. 
 
Att berätta sig till insikt 
En betydande olikhet mellan Janne, min vän och Malins kung Gurra är berät-
tarperspektivet. Janne, min vän är – som tidigare konstaterats – en jagberättelse 
med Krille som fokalisator och berättare. I Malins kung Gurra är berättaren 
extradiegetisk-heterodiegetisk, det vill säga en berättare som inte själv finns 
inne i berättelsen och som därmed berättar med distans. Eftersom fokalisatio-
nen i romanen dock nästan undantagslöst är intern, med Malin som fokalisator, 
blir konsekvensen ändå den att läsaren upplever sig ta del av Malins berättelse. 
”Fokalisering”, säger Maria Nikolajeva, ”innebär […] en manipulering av syn-
vinkeln som gör att vi uppfattar berättelsen ’som om’ den berättades av den fo-
kaliserade personen”, ett resonemang som väl låter sig appliceras på Malins 
kung Gurra.297  Berättaren ser och vet med få undantag lika mycket som Malin, 
och det är Malins upplevelser av skeendena som skildras, liksom hennes tankar 
och funderingar. Hur andra personer i berättelsen uppfattar händelser, samtal 
och så vidare, får läsaren kännedom om endast via fokalisatorn, vilket i sista 

                                                 
295 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Klasshat.html, 3 januari 2008. 
296 Förordet har rubriken ”Först några ord efteråt” och återfinns på s. 7-9 i Malins kung Gurra. 
297 Nikolajeva, 2004, s. 172. 
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hand även det ger lika mycket information om Malin som det ger om den det 
för tillfället berättas om. Precis som i fallet med Janne, min vän har läsaren 
möjlighet att, utifrån ålder, erfarenhet och så vidare, dra andra eller ytterligare 
slutsatser av det som berättas än vad Malin gör.  
 
De insikter som Malin efterhand kommer till rör, som tidigare nämnts, fram-
förallt de villkor som människor ur olika samhällsklasser har att leva under. 
Via Gurra blir hon varse att det liv hon själv under alla år tagit mer eller mindre 
för givet inte är en självklarhet för alla, och hon lär sig att lagar och regler i 
samhället inte tillämpas lika. Hon reflekterar över sin egen förvandling från 
stum och osynlig till synlig och stark, och hon lär sig vad längtan bortom det 
uthärdliga innebär. Hon blir också på det klara med hur lätt det är att vara blind 
inför det uppenbara och därmed inte se sammanhangen i det som sker; hennes 
häpenhet är ren och oförställd när hon på romanens sista sida blir på det klara 
med det Gurra och många med honom vetat sedan länge, nämligen att Roger – 
den i klassen som oftare än andra skjutit skulden för egna försyndelser på 
Gurra – är son till skolans rektor. Hon förstår också att om de rådande förhål-
landena ska kunna förändras, i stort eller i smått, måste någon våga ta initiati-
vet, och då gärna någon som inte finns bland de utsatta.   
 
Ett sätt att beskriva Malins utveckling i romanen är att säga att hon kommer till 
insikt om en mängd företeelser även om hon alltså inte berättar sig till insikt, 
och det är givetvis fullt möjligt att romanen Malins kung Gurra – berättelsen 
om Malin och Gurra – innebär att läsaren kommer till insikter (liknande eller 
andra) på samma vis som Malin. Annika Olsson pekar i sin avhandling på att 
ett av rapportbokens huvudsakliga syften är att ”upplysa läsaren om för denne 
okända liv, förhållanden och platser, dock inte enbart för att informera, utan 
också för att medvetandegöra.”298 Inom ramen för Peter Pohls författarprojekt 
ser jag författarens förhoppning om en ökad medvetenhet hos läsaren som stän-
digt återkommande.  
 
 
 

                                                 
298 Olsson, s. 107. 
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Att vilja förändra 
Som tidigare påpekats finns det stora likheter mellan Janne, min vän och 
Malins kung Gurra, så stora att det kan vara rimligt att fråga sig varför Peter 
Pohl valt att – mer eller mindre – berätta historien om Krille och Janne en gång 
till. Jag vill hävda att det först och främst hänger samman med att båda roma-
nerna handlar om något som Pohl finner det väsentligt att fästa läsarens upp-
märksamhet på. De beskriver en samhällsstruktur som innebär att några – 
kanske rentav de flesta – har det förhållandevis bra medan andra befinner sig 
bland de utsatta, då inte mycket görs för att ändra på detta förhållande. Janne, 
min vän skrevs inte med någon speciell läsarkategori i tankarna, men Peter 
Pohl menar ändå att den kanske inte lämpar sig för alltför unga läsare:  

Den berättarteknik jag använder, kräver ett visst mått av livserfar-
enhet hos läsaren för att berättelsen ska gå att förstå. Under någon 
viss ålder är det inte normalt att man har den erfarenheten. Gebers 
förlag gav ut Janne, min vän i en serie böcker avsedd för "ungdo-
mar på vuxentröskeln". Den avsikten försvann mycket fort ur reso-
nemangen; Janne, min vän kallades rätt och slätt ungdomsbok, och 
eftersom berättaren, Krille, är i tolv-, trettonårsåldern, blev detta en 
förmodat lämplig ålder även för läsaren. 

Här finns alltså ett argument för att berätta historien en gång till men nu i en 
något enklare form.  

En annan anledning torde ha med tiden att göra. Peter Pohl igen: 

Jag hade skrivit tre böcker med handlingen förlagd till fyrtio- och 
femtiotalen, men unga läsare, med rykande färska erfarenheter av 
åttiotalet, tyckte att jag gick nära, nära deras upplevelser. På så vis 
fick jag oväntade inblickar i livet för dagens skolungdomar. 

Därför, säger Pohl, valde han att skriva en roman som utspelade sig i nutid, 
”därför att när jag placerade händelserna i femtiotalet, så skrattade publiken åt 
det Lustiga Förflutna”.299 Det blev därför angeläget att förankra berättelserna i 
författarens samtid. Ovanstående citat handlar om Alltid den där Anette!, men 
torde ha giltighet även när det gäller Malins kung Gurra, inte minst med tanke 
på att Pohl påbörjat manuskriptet till den senare under vintern och våren sam-
ma år som den första boken om Anette kom ut. 

                                                 
299 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/NoK.html. 3 januari 2008. 
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Det verkar alltså som om en av drivkrafterna i Peter Pohls författarskap är en 
vilja att söka åstadkomma en förändring: Genom att gång på gång peka på 
missförhållanden och problem i samhället, genom att om och om igen ge röst åt 
dem vilkas stämma vanligtvis inte hörs, genom att ideligen låta sina romanka-
raktärer berätta sig själva – och förhoppningsvis också läsaren – till insikt och 
genom att ständigt söka synliggöra de utsatta, hoppas Peter Pohl kunna med-
verka till en förändring i samhället. Han vill se en utveckling bort från ett sam-
hälle som bygger på att några skor sig på andras bekostnad, bort från ett sam-
hälle där barn utnyttjas och far illa, bort från ett klassamhälle vilket, förefaller 
Pohl mena, de flesta inte ens vill medge att det fortfarande existerar. Romaner-
na skall, för att citera Annika Olsson, i likhet med rapportböckerna vara ”den 
ögonöppnare som leder till politiska förändringar av samhället, men också ge 
dessa tidigare osynliga människors liv och erfarenheter en plats i den allmänna 
minnesbanken.”300 

Nationalekonomen Stefan de Vylder hör till dem som i likhet med Peter Pohl 
ser ett Sverige där klyftorna ökar och där barn och ungdomar är att betrakta 
som de stora förlorarna. ”Hur skulle vi”, undrar han, ”kunna fostra våra barn 
till anständiga människor om alla vuxna ansåg att ordet rättvisa är menings-
löst?”, och han fortsätter: 

I 1990-talets Sverige behövs det heller inga subtila definitioner för 
att slå fast att orättvisorna i samhället har ökat på ett dramatiskt 
sätt. De fattiga har blivit både fler och fattigare, samtidigt som de 
rikas girighet har antagit helt skamlösa proportioner. Inte minst för 
barnen har orättvisorna ökat. Barnen föds in i ett samhälle där tur 
med föräldrar och bostadsort spelar en långt större roll för barnets 
rätt till en harmonisk uppväxt än för bara några år sedan.301 

Krilles mamma kritiserar vid ett tillfälle välfärdslandet Sverige med dess folk-
hem – hon tycker sig, i mitten på 1950-talet, se att nöden och exploateringen 
finns. Peter Pohl ser det av allt att döma fortfarande på 1990-talet. 

 
 

                                                 
300 Olsson, s. 283. 
301 Stefan de Vylder, ”Barn och barnfamiljer. 90-talets förlorare”, i Sverige efter välfärdskrisen. Mellan 
hot och hopp, (red. Bengt Starrin och Ronny Svensson), Umeå 1998, s. 76. 
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Micke-sviten 
 
Micke-sviten – en översikt 
Efter debuten med Janne, min vän utkommer Peter Pohl med den första roma-
nen – Regnbågen har bara åtta färger (1986) – i en svit om fem där Heinrich 
Hegg, sedermera Mikael Stenberg, är huvudperson. De övriga titlarna i sviten 
är Vi kallar honom Anna (1987), Medan regnbågen bleknar (1989), Vilja växa 
(1994) och Klara papper är ett måste (1998). Som en pendang till dessa fem 
romaner finns också De Stora Penslarnas Lek (1989), en samling sagor vilka 
ursprungligen ingick i den första romanen men som lyftes ut och sedan gavs ut 
separat av Alfabetas förlag.302 Jag kommer i det följande att använda mig av 
begreppet Micke-sviten för mer generaliserande resonemang som avser 
samtliga fem romaner; vad gäller protagonistens namn kommer jag att kalla 
honom Micke utom i de fall där diskussionen specifikt rör Regnbågen har bara 
åtta färger, då jag kommer att använda mig av den försvenskade namnformen 
Henrik. Det förtjänar också att påpekas att romanernas utgivningsordning inte 
motsvarar deras inre kronologi: Regnbågen har bara åtta färger utkommer 
först och behandlar åren 1945 till våren 1949, Vi kallar honom Anna utkommer 
som nummer två men handlar om en tidsperiod som omfattar sommaren 1958 
till våren 1959 då Micke avlägger studentexamen och Medan regnbågen blek-
nar börjar på hösten 1949 och slutar på sensommaren 1952 men är den tredje 
romanen i utgivningsordningen. Vilja växa utkommer som den fjärde romanen 
i sviten. Den utspelar sig under några timmar i juli 1957 medan Micke cyklar 
mot Södra Latins sommarhem men berättar retrospektivt om åren 1952 till 
1956. Micke-sviten avslutas tidsmässigt då Micke är trettionio år, och det sker i 
och med utgivningen av Klara papper är ett måste, en roman som berättar om 
skeenden mellan 1966 och 1979. 
 
Regnbågen har bara åtta färger 
När Micke-sviten börjar, har den femårige Henrik precis anlänt till Sverige från 
Tyskland tillsammans med sin svenska mamma. Hans upplevelser under bomb-
ningarna har följt honom till det nya hemlandet: ”Nästan alla var döda. De som 
inte redan var det skulle snart dö. Det var sådant som hände Därborta i ett kör” 
                                                 
302 Hur dessa sagor förhåller sig till Regnbågen har bara åtta färger har väl utretts av Wiveca Friman i 
hennes avhandling från 2003 och jag har därför inte för avsikt att närmare diskutera detta. 
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tänker Henrik när han står på balkongen i Hammarby och ropar efter sina kom-
pisar från tiden i Tyskland. Trots sin ringa ålder har han upplevt döden, gång på 
gång och på nära håll: 
 

 Därborta hade Pappa sagt åt mig att vara duktig och ta hand 
om Mamma. Sedan gick han ut genom dörren och dog i Kriget. 
Onkel Dieter gjorde likadant hemma hos sig, Onkel Wulf också. 
Tante Heidi fick ett brev som sa att allting var alldeles slut både 
med Onkel Friedrich och hennes två pojkar. […]  

Därborta regnade stenarna därför att bomben träffade huset 
bredvid. Människor skrek och grät runt omkring oss, och Tante 
Ruhmann dog alldeles intill Mamma och mig nere i källaren. […]
 Nick, min bästa lekkamrat Därborta, bodde i det träffade huset. 
Honom såg jag aldrig mer, och hörde inte av heller, fast han hade 
lovat mig att inte dö, vad som än hände.303 

 
Henrik och hans mamma har anlänt till Sverige med de vita bussarna, men mö-
tet med svenskarna har för Henriks del inte inneburit några positiva erfaren-
heter. Väl framme i Sverige visar det sig att ingenting är särskilt enkelt: ”Ingen 
ville ha oss där bussarna ställde av oss. Mamma pekade på mig och bad om 
hjälp på det ena kontoret efter det andra. […] Vi fick ingen hjälp på de där kon-
toren” (Regnbågen, s. 10) minns Henrik, och mamma erinrar sig det bemötande 
hon fick av släktingarna: ”Dom släktingarna! Minns du, ja det gör du förstås, 
hur Berit, min egen syster, smällde igen dörren, när vi kom där” (Regnbågen, s. 
243). Henriks första erfarenheter i Sverige innebär alltså att han inte är välkom-
men, inte önskad, och att varken svenska staten eller ens hans släktingar har 
någon hjälp att erbjuda honom och mamman. ”Svenska Staten gav oss varsin 
tia” berättar mamman för honom och fortsätter: ”Tio kronor per kvinna med 
barn. Handpenning! Ett slag i ansiktet, det var vad det var, även med 1945 års 
penningvärde” (Regnbågen, s. 243).  
 
Så småningom hittar Henrik och hans mamma Henriks morfar, och de flyttar 
alla tre till en lägenhet i det då nybyggda Hammarbyhöjden, men såväl Henrik 
som mamman är märkta av sina upplevelser under kriget. Mamman beter sig på 
ett vis som Henrik inte förstår: 
                                                 
303 Peter Pohl, Regnbågen har bara åtta färger, Stockholm 1986, s. 5 f. Hänvisningar till romantexten 
kommer i fortsättningen i detta kapitel att ges inom parentes i den löpande texten och avser då denna 
utgåva. Romantiteln kommer att förkortas Regnbågen. 
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Den låsta dörren, som hon aldrig öppnade. De svarta gardinerna 
som hon drog för, innan vi tände lamporna på kvällen. Fönstren 
som hon aldrig gick nära framför, utan att först kontrollera från 
gardinspringan att ingen syntes till, ingen som siktade mot fönstret. 
Vattenhinkarna och kastrullerna som hon fyllde på morgonen, och 
bytte till nytt vatten i på eftermiddagen. […] 
 Ifall någon skulle komma.  
 Ifall någon spionerade därute. 
 Ifall grannarna hade angett oss. 

Ifall något skulle hända. […] 
       Men till mig sa hon att ingenting kunde hända, att allt det onda 
var långt borta och att alla människor var snälla här. (Regnbågen, s. 
21 f.) 

 
För Henrik är det svårt och motsägelsefullt; för läsaren står det klart att mam-
man, på grund av sitt eget trauma, inte fullt ut orkar axla sitt ansvar som föräl-
der och ge Henrik de förklaringar han skulle behöva. Själv har han det inte lätt 
med de nya kamraterna, så inte ens mammans sista yttrande får Henrik att 
stämma överens med den verklighet han upplever. Han blir misshandlad och 
plågad. I spetsen för trakasserierna går Sten-Olof och hans två vapendragare 
Pelle och Gus vilka, under förevändningen att de lär honom svenska, ständigt 
misshandlar honom: 

 
 Två gånger talade han om vad det var han ville. Hade jag då 
inte förstått, slog han mig. Helst i huvudet. Han slog hårt. Han 
tyckte om att slå mig, det märkte jag utan att han sa det. Han tyckte 
om att knuffa mig så att skallen studsade mot något hårt. Han 
tyckte om att se på när Pelle och Gus slog mig. Jag lärde mig hans 
signal till dem: KLIPP TILL HAN! och visste att nu skulle de ha 
en stund med mig. (Regnbågen, s. 16) 

 
Och Henrik försöker hitta en väg ut ur misshandeln men inget hjälper: 

 
 De slog och sparkade. De slutade inte. Jag försökte be om nåd. 
De ville inte förstå mitt språk. SNACKA SVENSKA! SLÅ HAN 
TILL HAN SNACKAR SVENSKA! (Regnbågen, s. 17) 

 
Till mamman kommer sedan Henrik med sina sår och sina trasiga kläder men 
hon inser inte till fullo vad sonen har att uthärda när inga vuxna ögon ser. 
Henrik däremot ser och drar slutsatser: ”Jag hade gärna varit någon annan. Jag 
kunde se att det inte var lika för alla. Det var bara mig de slog” (Regnbågen, s. 
19). Man skulle kunna säga att Henrik här kommer till insikt om åtminstone en 
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del av konsekvenserna av att vara en av dem som hör till de utsatta: man är den 
som blir slagen och plågad eftersom de så kallade kamraterna inte gillar det de 
ser, men de vuxna blundar – eller ser det de vill se. Trots att plågoandarna ger 
sig på honom mitt på skolgården ingriper inte rastfröknarna, vilket får Henrik 
att fundera över om det är han som är osynlig eller om de vuxna är blinda 
(Regnbågen, s. 113 och 126). 
 
Efterhand blir tillvaron bland de andra barnen något bättre för Henrik:  

 
 Jag får vara med. Och jag har lärt mig de viktigaste reglerna 
jag behöver för att få stanna kvar: aldrig uttala några åsikter om nå-
gonting, aldrig gömma sig för bra, aldrig springa för fort, aldrig 
hitta allt smuggelgods, helst aldrig vinna, men om det är omöjligt 
att förlora: aldrig vinna för stort. (Regnbågen, s. 49) 

 
Tillhör man de utsatta är det några andra som bestämt reglerna – och det är inte 
samma regler som gäller för alla, det blir Henriks slutsats. När hans mamma 
ger honom böckerna om Pelle Svanslös i födelsedagspresent, finner han följ-
aktligen att de är roliga men att han irriteras av att Pelle, hur illa han än ligger 
till, slutligen står som vinnare. Att verkligheten är beskaffad på ett annat vis har 
han synnerligen handgriplig erfarenhet av (Regnbågen, s. 98).  
 
Att vara den som inte får vara med innebär att man hinner se mycket mer än 
kamraterna, konstaterar också Henrik. Det han har blivit varse är att det går två 
streck genom denna värld:  
 

Det första gick mellan vuxna och barn. På varsin sida stod de och 
såg i smyg på varandra, men solen speglades i strecket så att det de 
såg, förvandlades till det de ville se. […]  
 Det andra strecket gick mellan pojkar och flickor. (Regnbågen, 
s. 110)  

 
Här redovisar Henrik sin insikt om att det som – åtminstone skenbart – ser ut 
som en tämligen likartad tillvaro för dem som har att leva i den, i själva verket 
är en existens som är indelad i olika världar. Mellan dessa finns en skarp om än 
osynlig gräns. Han har också insett att människorna på respektive sida om 
denna gräns av någon anledning är förhindrade att se klart på det som befinner 
sig på andra sidan. Därmed blir det också svårt för dem att förstå vad som 
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händer där och varför. Han blir med andra ord på det klara med att människor 
som lever i Sverige, ja, till och med på ett så litet område som Hammarbyhöj-
den, har att existera under så olika betingelser att det i praktiken innebär att 
leva i skilda världar. Han har alltså blivit varse klassamhället även om han inte 
använder ordet. 
 
En bit in i första klass får Henrik en vän – Ylva. På så vis kliver han ur sin 
isolering och sin ensamhet och han upplever det som om Ylva ger honom kraft: 
”Från handen, Ylvas hand i min, strömmar kraft till mig så att jag klarar blick-
arna och flinen. Och snart slutar de både att titta och flina” konstaterar Henrik, 
och formulerar inom sig det som närmast är att benämna som en lovsång: 
”Ylva är min, ja, Ylva är min, ja, Ylva är min, ja, Ylva!” (Regnbågen, s. 125).  
 
Medan Henrik under de två år som gått sedan ankomsten till Sverige haft en i 
många stycken olidlig tillvaro – förutom att han har utsatts för pennalism och 
misshandel har två av hans närmaste vänner men också morfadern dött – har 
hans mamma allt mer gått in i sitt måleri, och under långa perioder glömmer 
hon helt bort Henrik: 

 
 Jag får sköta mig själv, min mat, mitt rum, mina tider, allting 
får jag sköta själv, medan Mamma bor mera i sin Lokal än här 
hemma. Och fast att Ylva har sagt, att jag inte ska skylla på 
Mamma, så orkar jag bara inte hålla på med att tvätta mig vareviga 
dag, och köpa maten på krita och laga till den på riktigt vis, och 
bädda sängen, och svara i telefonen att Mamma håller till i Loka-
len, nej, jag orkar inget alls, utan skiter i alltsammans efter ett tag, 
[…] skiter i att Mamma inte finns längre, skiter i allt, stannar 
hemma i sängen, sover och dåsar och sover i nätter och dagar som 
går, låter telefonen ringa, och dörrklockan också, blir hungrigare 
och hungrigare tills magen ingenting mera säger. (Regnbågen, s. 
263) 

 
Ingen vet hur lång tid som förflyter, inte ens Henrik själv, men till sist är han så 
illa däran att han genomgår en näradödenupplevelse där han förnimmer att han 
har lämnat sin kropp och i stället, vingprydd, svävar ovanför den i sökandet 
efter en väg ut ur rummet. Då, plötsligt, står mamman där och skakar honom 
tillbaka till livet igen som ett resultat av ett telefonsamtal från Henriks fröken 
vilket klargjorde för henne att Henrik inte visat sig i skolan på över en vecka. 
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Mamman inser att detta i värsta fall hade kunnat leda till Henriks död, och kon-
sekvensen blir att mamman återinträder i sin föräldraroll med sådan nit att 
Henrik tror att hon har en hemlig lista för att inte glömma vad moderskapet 
kräver av henne. Ordningen är återställd i hemmet – åtminstone för en tid 
(Regnbågen, s. 263). 
 

Att deras uppväxtår präglats av utsatthet hade framför allt berott på 
att båda föräldrarna varit oförmögna att fungera som föräldrar, 
eller att den förälder som var psykiskt frisk eller inte alkoholiserad 
i stället varit frånvarande under långa perioder eller större delen av 
dygnet 304 

 
säger Solveig Cronström-Beskow i sin bok om maskrosbarnens levnadsvillkor. 
I intervjuer med sina informanter har hon också funnit att dessa barn även upp-
levt det som om ansvaret för familjen under långa perioder vilat på dem. Det är, 
menar jag, i denna beskrivning inte svårt att känna igen Henriks situation.305 
 
Den första romanen i Micke-sviten slutar, trots mammans återinträde i Henriks 
liv, i katastrof när Ylva på en idrottsdag alldeles i terminsslutet får ett spjut ge-
nom halsen: ”Sjungande träffar spjutet sitt mål, spränger sig genom och tar i en 
väsning med sig livet, Ylvas enda liv, ut under högra käken” (Regnbågen, s. 
287). 
 
Medan regnbågen bleknar 
När den andra romanen i sviten tar sin början, har Henrik bytt namn till Mikael 
Stenberg och bor i Mälarhöjden hos Kamrer Stenberg och hans hustru Gudrun. 
Det har förflutit några månader sedan den fatala idrottsdagen men varken 
Mikael eller läsaren har någon vetskap om vad som har tilldragit sig under den 
mellanliggande tiden.  

 
Jag hade kanske funnits någon annanstans innan, men det var i så 
fall glömt. Allt hade jag glömt, kan du begripa! […]  

Det låg en dimbank där bakom mig. Jag hade nyss kommit ut 
ur den. […]  

                                                 
304 Cronström-Beskow, s. 38. 
305 Ibid., s. 40. 
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Livet började här, på den här sidan dimmorna. Jag föddes här, 
på något konstigt vis, föddes nio år gammal306 

 
meddelar Mikael i romanens inledning, och läsaren kan bara ana att han under 
ganska lång tid befunnit sig i något som förefaller vara ett sjukdomstillstånd, 
sannolikt som ett resultat av chock. Det är också tydligt att Mikael i ett väsent-
ligt avseende är mycket olik den Henrik han tidigare var: Henrik lade på min-
net, Henrik kom ihåg. Hans minne var av den arten att hans mamma ibland 
menade att han omöjligt kunde minnas det han sade sig komma ihåg, och 
ibland uppmanade hon honom att glömma. Men Henrik kunde inte glömma. 
”Allt kom jag ihåg” konstaterar han vid ett tillfälle, och när kamraterna miss-
handlar honom under uppmaningen ”GLÖM TYSKAN, JÄVLA NAZIST!” 
inser han att han har problem eftersom han ingenting kan glömma. Mikael 
Stenberg däremot, har alltså drabbats av total minnesförlust (Regnbågen, s. 18 
och 21). 
 
Paret Stenberg har hämtat Mikael på någon form av institution, och de får pen-
gar – underhåll – per kvartal för att ha honom boende hos sig, men varför 
Mikael inte längre kan bo hos sin biologiska mamma ges det i romanen inte 
någon förklaring till. Kamrer Stenberg visar sig emellertid efterhand vara såväl 
alkoholiserad som sadistisk. Han utsätter Mikael för både psykiska och fysiska 
övergrepp, det förstnämnda genom att återkommande påminna om den ständigt 
växande skuld som han anser att Mikael står i till honom och Gudrun, det 
senare genom att låta honom betala av på denna sin skuld genom omänskligt 
hårt arbete. Så småningom övergår Kamrern till ren misshandel av Mikael, vil-
ket slutligen resulterar i att han rymmer och Barnavårdsnämnden tar honom ur 
Kamrerns (van)vård. Även detta trauma resulterar i att Mikael drabbas av 
minnesförlust, och han finner sig plötsligt en dag stående på en fotbollsplan:  

 
 Jag blir av med bollen i samma ögonblick som en visselpipa 
skriar. […] En svettig kille puffar mig på axeln. Inte ovänligt, inte 
särskilt vänskapligt heller: Du är fan hopplös, jävla Kungen. […] 
 Vem är jag? Kungen, fick jag veta genast när jag vaknade. 
Men jag heter väl Mikael? Hur blev jag Kungen? (Bleknar, s.  
155 f.) 

                                                 
306 Peter Pohl, Medan regnbågen bleknar, Stockholm 1989, s. 17 f. Hänvisningar till romantexten 
kommer i fortsättningen i detta kapitel att ges inom parentes i den löpande texten och avser då denna 
utgåva. Romantiteln kommer att förkortas Bleknar. 
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Det visar sig att Mikael befinner sig på koloni på Björkö, men han har inget 
minne av hur han kommit dit. Under sommaren på kollo blir han medveten om 
sin fysiska litenhet, men beslutet om att växa och förändras fattar han inte förr-
än sommaren därpå när Knekten, en av Sommarhemmets ledare, ger sig på 
honom med sparkar och slag. Inom Micke vaknar ett ursinne som han upplever 
förvandlar honom så till den grad att det närmast innebär en pånyttfödelse. Han 
berättar: 

 
Och mot mossan spottar jag mellan mina sparkade läppar tillsam-
mans med blodet en ed, helig och het, att jag, med all kraft jag 
någonsin kommer att förmå, ska tvinga mig ur min ynkedom 
och pressa mig upp till ljuset, och hålla mig kvar däruppe, och 
aldrig mera – aldrig, aldrig mera – återvända till underläge. 
(Bleknar, s. 346) 

 
I ögonblicket handlar hans tankar naturligtvis om att ta sig upp ur sitt fysiska 
underläge, men hans beslut omfattar givetvis också att han skall ta sig ur det 
underläge han befinner sig i såsom varande en av de utsatta. Systematiskt – om 
än inte vare sig vetenskapligt eller ens särskilt genomtänkt – börjar därför 
Micke att arbeta på sitt (fysiska) växande, och han tittar sig i spegeln varje 
kväll i förhoppningen att se en förvandling. Den låter dock vänta på sig, men 
speglandet fyller rimligen också funktionen av själviakttagelse, alltså ett försök 
att via speglingen omvandla jaget ”till ett iakttagbart du, vilket skapar en dis-
tans som gör tanke och reflexion (!) över det egna jaget möjligt.” Orden är 
Carina Lidströms och rör spegelmotivet i Maria Gripes skuggserie, men reso-
nemanget låter sig väl appliceras på Micke. Inte minst med tanke på att Micke i 
Vi kallar honom Anna ges möjlighet att spegla sig i den utsatte Anders Roos 
samtidigt som den romanen till stora delar bygger på just ett du-tilltal, känns 
Lidströms tolkning av spegelmotivet som ytterst tillämpbart i samman-
hanget.307  
 
Några gånger under sommaren dyker det upp människor för att titta på Micke, 
och han uppfattar detta som att han är till salu. När paret Gerda och Rolf Bro-
man infinner sig på Björkö för fjärde gången, och Rolf ställer frågan om Mika-
                                                 
307Carina Lidström, Sökande, spegling, metamorfos. Tre vägar genom Maria Gripes skuggserie, 
Stockholm 1994, s. 67. 
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el skulle kunna tänka sig att heta Broman hädanefter, så blir Mikaels reaktion 
denna: 

 
Egentligen är det skitsamma vad man heter, men nu får det vara 
nog! Köp mig, om ni har lust, det är ändå ingen annan som vill ha 
mig. Köp mig, och gör vad fan ni vill med mig, men jag byter inte 
namn en gång till! Någonstans finns någon, tror jag, någon som en 
dag ska söka mig. Då ska namnet hjälpa till att visa vägen. 
(Bleknar, s. 165) 

 
Vid tio års ålder skall alltså Mikael börja på vad som i någon bemärkelse kan 
sägas vara hans fjärde liv. Av de tre föregående minns han knappt någonting 
och hans minnesförlust är med största sannolikhet ett resultat av andra förlus-
ter, nämligen förlusterna av (alltför) många personer som han varit känslo-
mässigt bunden till. Trots att hans argument mot att byta namn är av tämligen 
pragmatiskt slag, är det ändå rimligt att anta att hans bestämda avvisande av att 
byta efternamn i minst lika hög grad handlar om att söka bevara något av den 
identitet som gått förlorad i och med minnesförlusten.  
 
Den Mikael Stenberg som slutligen flyttar till Gerda och Rolf på Krukmakarga-
tan på Söder hör sålunda i allt väsentligt till de utsatta men han inser, sin ung-
dom till trots, att han är tvungen att förhålla sig till såväl det som varit (och 
som han alltså inte minns mycket av) som till det som nu skall komma. ”Det 
fanns två vägar att välja mellan, i starten till det nya livet här”, tänker han för-
sta kvällen i det nya hemmet: 

 
Antingen lyssna på mitt hjärta, som skrek att det inte fanns en plats 
på hela Jorden som jag skulle inbilla mig att kalla min. Människor 
köpte mig, hade mig ett tag, sålde mig till nästa. Eller säga åt hjär-
tat att tiga med klagotjuten så att man fick ork att försöka hugga tag 
i tillfället som erbjöds. 
 Jag hade ingen aning om hur de var, de där två, Gerda och 
Rolf. Hur skulle jag då kunna välja? (Bleknar, s. 166 f.) 

 
Micke får, kommer det att visa sig, en bra tillvaro hos paret Broman, men han 
inser inför skolstarten i Södra Latin att han inte är lik sina blivande skolkamra-
ter, och han förstår att han behöver en strategi för att  

 
få kompisar, killar som var vanliga. Då måste jag själv verka van-
lig, och måste ha ett förflutet som vilken normal människa som 
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helst, en komplett verklighet att servera, komplett och sammanhän-
gande ända ner till min födelse. Min verkliga verklighet lämpade 
sig inte för andras öron. (Bleknar, s. 174) 

 
Väl i skolan inser Micke också att han inte befinner sig där på samma villkor 
som de flesta av de andra eleverna. När lärarna meddelar vilka böcker som be-
hövs, går de flesta till bokhandeln och köper dessa. Micke, däremot, har en 
blankett som skall skrivas på av Magistern som ”skrapar med pennan och be-
griper att Mikael Stenberg är fattig” (Bleknar, 180 f.). Även fosterfadern Rolf 
inser att Mickes utgångsläge är ett annat än de övrigas:  
 

Fint folk har våningen full med uppslagsverk är Rolfs förkla-
ring. Dina duktiga kompisar har lärda farsor, som kan den där 
valsen och kör igenom den med dom. Du har lite otur, du Micke, 
som har hamnat här hos oss! (Bleknar, s. 181) 

 
På det stora hela kommer dock Micke, sitt i många avseenden dåliga utgångs-
läge till trots, att klara sig bra i Södra Latin; ändå bär han på en ständig medve-
tenhet om att han ges möjlighet att gå i skolan tack vare de stipendier han upp-
bär. Statuterna kräver inga överprestationer av honom vad gäller det rent kun-
skapsmässiga, men han har inga marginaler när det gäller betygen i ordning 
och uppförande, vilket vid några tillfällen tvingar honom in i förnedrande situa-
tioner. Gerda förklarar för honom:  

 
 Ibland måste man krypa, Micke! berättar hennes röst runt om-
kring mig. Stolthet, det är något för dom som har råd. Vi andra får 
krypa! Och tar det emot i ryggen, så tänk på att det gäller hela din 
skoltid. […] Kryper du nu, Micke, så kan du resa dej sen. Är du för 
stolt för att kröka dej nu, så får du ett liv som lus. (Bleknar, s. 222) 
 

Befinner man sig i Mickes position, hör man till de utsatta, så har man inte råd 
att vara stolt, är Gerdas budskap. Som kvinna och ensamstående efter en skils-
mässa med ett icke alltför välbetalt arbete som hon dock är beroende av för sin 
egen och Mickes försörjning, talar hon rimligen av egen erfarenhet: klassam-
hället innebär att den svage måste underkasta sig. 
 
En dag finner sig Micke stående utanför en butik med tavlor i skyltfönstret. 
Han går in, och möter en doft han känner igen och en kvinna som tilltalar 
honom med namnet Henrik. Plötsligt väller minnesfragment från de glömda 
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åren över honom, och han förstår att det är sin mamma han har framför sig. 
Mamman ber honom skriva sin adress på ett papper men uppmanar honom 
samtidigt att inte komma tillbaka. Henrik lämnar butiken utan att ha uppgett sin 
adress för mamman, återvänder hem till Gerda och berättar om det smärtsamma 
mötet: ”Jag har hittat min riktiga mamma idag. […] Hon ville inte ha mej!” Här 
avvisar alltså mamman honom för andra gången, och det sker nästan samtidigt 
med att Rolf lämnar Gerda och därmed också Micke för en annan kvinna – han 
känner sig därför dubbelt bortvald (Bleknar, s. 232). 
 
Mickes utsatthet har alltså så här långt förklarats i flera steg: Den börjar i och 
med upplevelserna i Tyskland och förlusten av pappan och vännerna, och fort-
sätter i och med hans invandring till Sverige, där han varken känner till den 
språkliga koden eller andra koder. Det i Sverige utbredda tyskhatet bidrar till 
hans utsatta position, vilken ytterligare förstärks genom att hans mamma var-
ken ser eller fullt ut förstår hans situation, men också genom att hon själv är så 
sargad av krigsupplevelserna i Tyskland att hon inte fungerar fullt ut som 
människa och som mamma. Två kompisar – i princip de enda två kompisar han 
har haft sedan ankomsten till Sverige – omkommer, morfadern dör och mam-
man försvinner alltmer in i sitt konstnärskap. Slutligen förolyckas också mo-
dersgestalten och hjärtevännen Ylva och mamman abdikerar definitivt från sitt 
moderskap. Vilsen och med total minnesförlust finner sig Micke boende hos 
den vidrige Kamrern. Han tvingas till övermänskligt hårt arbete samtidigt som 
han har att bygga upp nya relationer i skolan utan att vilja – eller kunna – av-
slöja någonting om sig själv, och efter att närapå ha blivit ihjälslagen av Kam-
rern går han in i en ny period av dimma och minnesförlust. Känslan av utsatthet 
förstärks under denna första vistelse på Södra Latins Sommarhem dels genom 
hans fysiska underläge, dels genom att han upplever sig som en handelsvara 
när olika människor kommer för att titta på honom inför en eventuell foster-
hemsplacering. Installerad hos de nya fosterföräldrarna blir han via livet i 
skolan varse de olika förutsättningar som gäller beroende på vilken samhälls-
klass man kommer ifrån, och han upplever en rad förödmjukelser i anslutning 
till detta. Fosterfadern Rolf sviker familjen, och för Mickes del innebär det en 
sommar i ovisshet: får han komma tillbaka till hemmet på Krukmakargatan 
eller skall han bjudas ut till försäljning igen?  
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Vi kallar honom Anna 
En känsla av underlägsenhet, av att egentligen inte höra till, följer sedan Micke 
genom hela skoltiden i Södra Latin och bekräftar den insikt han fick redan 
tidigt: Det är inte lika för alla. På Södra Latins sommarhem finner han dock att 
han har en uppgift att fylla; efter att själv ha varit en av dem som behövde den 
fristad som Sommarhemmet erbjuder grabbar med trassliga hemförhållanden, 
blir han ungdomsledare – en uppgift som han griper sig an med ytterst höga 
ambitioner. Peter Pohl beskriver ingående Sommarhemmet och dess verksam-
het i Vi kallar honom Anna, men han berättar också ännu en gång om konse-
kvenserna av att höra till de utsatta – dock heter den utsatte i detta fall inte 
Mikael Stenberg utan Anders Roos, vilken Wiveca Friman beskriver som ”en 
gestalt kring vilken utsattheten och utanförskapet tydligt tar form.”308 På grund 
av att han har varit sjuk, anländer Anders elva dagar efter de andra pojkarna, 
vilket givetvis gör det svårare för honom att få – eller skapa sig – en självklar 
plats i kollektivet. Det visar sig också att han mobbats i sin klass och därför inte 
skall bo tillsammans med de klasskamrater som också befinner sig på Sommar-
hemmet, vilket annars vore det naturliga. Han är dessutom liten för sin ålder, 
mager och rädd, och det finns något hos honom, visar det sig, som omedelbart 
utmanar de sämsta sidorna hos några av de övriga pojkarna.  
 
”Anders är en gentagning av den 11-årige Micke vid hans första besök på Som-
marhemmet” säger Friman, och visst finns likheterna de två emellan.309 
Fysiken är det som läsaren kanske noterar först – såväl Micke som Anders var 
respektive är liten för sin ålder, outvecklad och mager, men det blir snart upp-
enbart att de påminner om varandra även i andra avseenden. Under sitt första år 
på Sommarhemmet blir Tjefen den som Micke kommer att ty sig till – Anders 
söker en liknande gemenskap med Micke. Micke har bakom sig den biologiska 
mammans svek, den sadistiske Kamrern och minnet av fostermodern Gudrun 
som inte hjälpte honom undan Kamrerns misshandel. Han har också upplevel-
sen av fosterfadern Rolf med sig. Anders lever, visar det sig efterhand, med en 
far som i de flesta avseenden är en kopia av Kamrern (ljudlikheten mellan ordet 
kamrern och kapten är påfallande och sannolikt inte oavsiktlig från Pohls sida). 
Micke frågar sig försiktigt fram: 
                                                 
308 Friman, 2003, s. 155. 
309 Ibid. 
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Slår han dej också? […] Ibland, nästan aldrig, ingenting jäm-

fört med mamma. Men allt han säger… orden! Orden! […] 
Han hatar mej och vill se mej plågas!310 

 

En kväll får Micke ta del av Anders via fadern sedan länge inpräntade överty-
gelse: han är ingenting värd. Han är ”ett misslyckande på skapelsens väg mot 
den riktiga människan”, så har kaptenen sagt (s. 241). Och Anders berättar 
vidare: 

 
 Mamma kan bara göra missfoster. Brorsan är inte mycket att 
ha, han heller. Han är två år äldre än mej, stor som ett hus, men 
fattar inte mer än att han kan sopa lite utanför huset. […] 
 Sen är det min lillebror. Han är så dålig så att han inte kan vara 
hemma. Han är elva år nu, fast är som en ettåring. (Anna, s. 241) 

 
Kaptenen har konstaterat att det är sin lillebror som Anders liknar mest. ”Vem 
vet,” säger han till Anders, ”vi kanske kan få dej placerad på nåt hem för idio-
ter redan före jul.” Modern säger ingenting (Anna, s. 242). 
 
Kaptenens misshandel, den fysiska såväl som den psykiska, har gjort Anders 
nervös, rädd och osäker och han blir omgående ett offer för mobbning. De 
andra pojkarnas förakt för honom kommer omedelbart i dagen, i det att de ger 
honom sommarhemsnamnet Anna. Det är dock viktigt att konstatera att Pohl 
här indikerar en skillnad mellan Anders och Micke, vilken under sin första 
vistelse på sommarkoloni fick namnet Kungen. Anders har i många avseenden 
fungerat som en spegling av Micke som han var den sommaren han kom till 
kollot på Björkö, men i och med valet av smeknamn (eller snarare öknamn) an-
tyds alltså att Anders och Mickes historier kommer att gå i olika riktningar.  
 
Anna blir alltså Anders Roos sommarhemsnamn, och under sommaren eska-
lerar de övriga pojkarnas trakasserier mot honom. Det kommer slutligen att in-
nebära både en gruppvåldtäkt och något som närmast är att betrakta som ett 
regelrätt mordförsök. När skolan börjar igen, fortsätter förföljelserna, och trots 
Mickes försök att komma tillrätta med problemen händer ingenting. Efter ett 
                                                 
310 Peter Pohl, Vi kallar honom Anna, Stockholm 1987, s. 239. Hänvisningar till romantexten kommer i 
fortsättningen i detta kapitel att ges inom parentes i den löpande texten och avser då denna utgåva. 
Romantiteln kommer att förkortas Anna. 
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möte med lärare och skolledning där Micke redogjort för vad han känner till 
om Anders situation, tvingas han konstatera att det han en gång lärde sig för 
länge sedan fortfarande gäller:  

 
 Jag pratar, försöker. Hur fel orden kommer! […] De rycker till 
när fula ord faller över mina läppar. Förföljelser – fy! rycker de till. 
Misshandel – usch! drar de sig samman. Pennalism – gräsligt hur 
den där Stenberg uttrycker sig! […] Vad har jag sagt? Det gör 
detsamma – inget har ändå hörts, det ska jag strax bli varse. 
 Rektor kan använda språket. Han har årens vana att formulera 
åsikter så att de snart blir åhörarnas egna, och avvärja invändningar 
och förvandla dem till medhåll, att rikta församlingens blickar mot 
de högre målen. […] 
 Jag behöver ingen hjälp, jag kan själv sammanfatta Rektors 
anförande, medan han tar sig ytterligare något vatten och omständ-
ligt placerar glasögonen på plats. Det sagda betyder i korthet: I 
Rektors fina skola förekommer inte pennalism. (Anna, s. 300 f.) 

 
Vuxenvärlden blundar alltså, och budbäraren från de utsattas värld hamnar på 
de anklagades bänk: 

 
 Rektors hårt ansträngda tålamod är uttömt. Glasögonen flyger 
av. Vi har nu hört tillräckligt mycket av Stenbergs insinuationer. 
Den där sortens argument är inte ägnade att vidmakthålla vår goda 
vilja till samtal. Ingen här närvarande bär skulden till att Stenberg 
är ensidigt informerad. Stenberg har heller inte här framlagt 
någonting påtagligare än beskyllningar. Grundlösa beskyllningar. 
[…] Vi ska givetvis inte heller i fortsättningen slappna av i vår 
vaksamhet mot de missförhållanden, som ju bevars kan uppstå var 
som helst, […] vi håller oss efter förmåga till sakfrågan, även om 
den är nebulös, och nu ser vi oss tvingade att gå vidare i vår hårt 
ansträngda dagordning. (Anna, s. 311) 

 
Mot makten har de utsatta ingen chans – vid detta möte finns ingen närvarande 
som kan lyssna och ingripa, blir Mickes slutsats. 
 
Wiveca Friman har i sin avhandling konstaterat att Peter Pohl i sitt porträtt av 
Anders Roos inte någon enda gång låter honom vara i överläge. ”Anders är” 
säger Friman, ”klen, obegåvad och utan möjlighet att ta vara på sina rättig-
heter” och hon fortsätter: ”De pojkar han möter i skolan och på Sommarhem-
met är själva utsatta barn som hävdar sig genom att ge sig på den svagare”. Ut-
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talandet måste tolkas så, att bland de utsatta hör Anders till de mest utsatta. 
Hans väg ut ur utsattheten blir att ta sitt liv.311  
 
Vilja växa 
Redan titeln på den fjärde romanen i Micke-sviten – Vilja växa – pekar mot ett 
annat öde för Micke än för Anders, något som också deras sommarhemsnamn 
tidigare varit tecken på. I denna roman blickar Micke tillbaka på åren 1952 till 
1957, och möter via retrospektionen sig själv och det utsatta barn han en gång 
var. När han i tankarna börjar skriva en tilltänkt roman, har han inlednings-
orden klara för sig: ”Jag var liten och fattade inget.”312 Därefter får läsaren 
gång på gång klart för sig vilket underläge Mikael Stenberg befann sig i sin 
första sommar på Sommarhemmet: han minns sig själv som en stackare av 
ynkliga mått, och han ser i de grabbar han möter delar av sig själv, kanske 
tydligast gestaltad i den småvuxne och ständigt skräckslagne Plutten – ännu en 
gestalt från de utsattas värld, vars liv hastigt ändas när han blir ihjälslagen av 
sin pappa. Med sig har han dock eden, den ed han svor när han misshandlades 
av Knekten: 

 
Jag ville själv inget hellre än att bli stor och stark, jag drevs ju fram 
av ett hett och heligt beslut, jag skulle bli starkare än alla andra, jag 
skulle upp från den ynkliga platsen längst ner. Upp, inte bara tre, 
fyra pinnhål, utan ända upp skulle jag. Jag hade svurit en ed, jag 
hade lovat mig själv: Aldrig, aldrig ner igen! (Växa, s. 58) 

 
Denna ambition innebär som tidigare påpekats givetvis mer än bara ambitionen 
att växa fysiskt – den utgör i själva verket en symbol för Mickes strävan att 
lämna sitt liv bland de utsatta för att försöka skapa sig en tillvaro bland de mer 
gynnade. Romanens brutna kronologi tillåter Micke att relativt tidigt summera 
sina ansträngningar och resultatet av dem, och han gör det genom att beskriva 
sitt envetna snarare än målmedvetna tränande och de resultat det så småningom 
ger: Han kan efter tre års slit, med benen sträckta i rät vinkel från kroppen, med 
enbart armkraft dra sig upp till taket i skolans gymnastikhall. Att denna presta-
tion är en metafor för ett socialt klättrande blir snart uppenbart: 

 
                                                 
311 Friman, 2003, s. 165 f. 
312 Pohl, 1994b, s. 80. Hänvisningar till romantexten kommer i fortsättningen i detta kapitel att ges 
inom parentes i den löpande texten och avser då denna utgåva. Romantiteln kommer att förkortas Växa. 
 



 189

Är inte den överväldigande majoriteten av jordens människor dels 
sådana som inte alls kan klättra till taket i lina och aldrig heller har 
kunnat det, dels sådana som kan det och alltid har kunnat? Inte in-
tresserar sig någon av dessa två arter för blandformen, minoriteten 
som lärde sig, tvingade sig upp, först några meter med benknip och 
hejdad av plötsligt uppkommen kissnödighet, sedan allt högre med 
hjälp av allt bättre fotteknik och slutligen ända upp bara med arm-
kraft och elegant demonstrerande överloppsstyrkan i bukmuskler-
na. Jag ville upp och jag kom upp (Växa, s. 60) 

 
konstaterar Micke, och klargör i och med detta att han kommer att lyckas i sin 
strävan att lämna de utsattas skara. Hans resonemang innebär emellertid sam-
tidigt en bekräftelse av den bild av samhället och världen som Pohl redan tidi-
gare skisserat, nämligen såsom uppdelad i två världar där människorna i den 
ena världen aldrig kommer att ta sig upp till taket och sålunda är predestinerade 
att höra till de utsatta, medan de i den andra världen lika självklart – och i prin-
cip från födelsen – med lätthet kommer att lyckas med detta. Micke har alltså, 
som tidigare konstaterats, tidigt blivit medveten om sin position bland de ut-
satta (även om han själv inte använder det ordet). Han är dock, till skillnad från 
exempelvis Anders Roos, begåvad, och han är framgångsrik i sina studier och 
inom idrotten. Gerda förmår också, efter skilsmässan från Rolf, skapa ett tryggt 
och stabilt hem för honom. Successivt är han alltså på väg att erövra det mesta 
av det som mer eller mindre är självklart i de icke utsattas värld. 
 
Fortfarande har han dock endast fragmentariska minnen av barnaåren. Vid sex-
ton års ålder lär han sig att outredda händelser från barndomen bör redas ut, 
men han konstaterar samtidigt att han ingenting vet om sin egen barndomstid. 
Viss insikt får han på sin sextonde födelsedag, när ett brev anländer som berät-
tar att det finns pengar fonderade för hans räkning som han nu, från och med 
sextonårsdagen, får förfoga över. Han förundras över att han, Mikael Stenberg, 
har rätt till pengar som är avsatta för Henrik Heggs räkning, och detta på grund 
av en kvinna som har ytterligare ett tredje efternamn men som skall gälla som 
hans biologiska mamma.  

 
 Men Gerda pekar på sidan tre där länken mellan Henrik och 
Mikael bekräftas med myndighets stämpel. Hon påminner mig var-
samt om detta som jag helst aldrig pratar om, men ändå bör veta, 
nämligen att mitt förflutna är ett dimhöljt land, där namnet sudda-
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des ut och alla förklaringar bleknade bort tillsammans med regnbå-
gens åtta färger. (Växa, s. 265) 

 
Efter denna händelse gör Micke ett par försök att hitta sin biologiska mamma, 
men trots att hon vid det här laget är en mycket känd konstnär lyckas han inte. 
Han ger för tillfället upp, men hoppas samtidigt att han senare i livet skall få 
veta mer. Han är dock inte omedveten om att hans oförmåga att finna mamman 
snarare handlar om rädsla än om att det egentligen skulle vara särskilt svårt att 
hitta henne. När vännen Bigg konfronterar honom, tänker han för sig själv att 
det egentligen handlar om att han inte vet om han vill veta, 

 
inte vet om jag orkar veta. Det gör så ont varje gång jag försöker se 
mig om över axeln. Smärtsinnet har människan fått för att ta sig i 
akt. Att då vända sig helt om och stirra rakt in i det där som signa-
lerar fara, det kräver mer mod än jag äger. Jag måste först veta om 
det verkligen är nödvändigt. (Växa, s. 268) 

 
Mickes iver att införa orientering i Sommarhemmets verksamhet visar symbo-
liskt på hans strävan efter att förbättra sina möjligheter att navigera i tillvaron, 
att bättre kunna leta sig fram och hitta det han söker efter. Han har med åren 
blivit medveten om att orientering handlar om att ”man hela tiden ska veta var 
man är”, men han konstaterar i samma andetag att hans egen orienterarkarriär 
så långt varit tämligen misslyckad (Växa, s. 272).  
 
Micke får allt eftersom åren går en allt starkare position på Sommarhemmet, 
där han fungerar först som ledarassistent och sedan som ledare. Hans 
utveckling, såväl vad gäller vuxenblivandet som ledarrollen, är dock inte opro-
blematisk, och han känner sig under de år som förflyter både missförstådd och 
sviken. Denna utveckling hos Micke har ingående beskrivits och analyserats av 
Wiveca Friman i hennes avhandling. Hon konstaterar att det för Mickes del i 
första hand rör sig om fem personer som han känner sig sviken av. ”De fems 
största svek består i att de förändras och inte uppfyller de förväntningar Micke 
ställer på dem” säger Friman, men menar också att det snarare handlar om 
Mickes egocentriska världsbild, som gör att han uppfattar dessa människors 
handlande som svek.313 Detta blir Micke själv också på det klara med i takt 
med att han växer och mognar som människa: 
                                                 
313 Friman, 2003, s. 122. 
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”De Fem” har initialt stor betydelse för Micke genom att de tar sig 
an honom men de tvingar honom samtidigt att etablera ett förhåll-
ningssätt som i realiteten innebär att han själv växer ifrån barnet, 
vars rätt till trygghet han vill behålla. Kravet för att växa är att gå 
vidare på egna ben314 
 

konstaterar Friman, och stöder detta på Mickes egen analys av sina känslor 
gentemot en av De Fem: ”Jag kunde inte förlåta honom att han inte alls mot-
svarade den bild jag hade av honom” (Växa, s. 136). Detta torde gälla även de 
övriga fyra som barnet Micke känt sig sviken av.  
 
Klara papper är ett måste 
I romansvitens sista del – Klara papper är ett måste – är Micke vuxen, välut-
bildad och arbetar med forskning på FOA och undervisning på KTH. Han har 
således, som en av få utsatta i Peter Pohls produktion, förmått att ta klivet över 
till de icke utsattas värld, sannolikt som en följd av såväl Gerdas förmåga att – 
ekonomiska och andra svårigheter till trots – ge barnet Micke ett gott och kär-
leksfullt hem som egna insikter och därav följande ansträngningar att växa, inte 
bara fysiskt utan i alla avseenden. Upplevelsen och känslan av att höra till de 
utsatta bär han dock med sig, och detta bidrar sannolikt till att han med stor 
målmedvetenhet går in för att rädda Södra Latins Sommarhem undan nedlägg-
ning. Som sin främsta motståndare i kampen om Sommarhemmet har han 
Södra Latins rektor, kallad Råttan. Under våren 1966 blir han överraskande 
kontaktad av en person som kallar sig Mona-Lisa. Hon företräder en grupp 
elever vid skolan som går under benämningen Sällskapet ER – eliminera Råttan 
– och hon tror att Mickes kamp för Sommarhemmet kan samordnas med Säll-
skapets strävan att tvinga Råttan bort från posten som rektor. För Micke 
innebär mötet med Mona-Lisa, eller Leena Mark som hon egentligen heter, att 
han också möter kärleken, men såväl åldersskillnaden dem emellan (Leena är 
sexton år och Micke tjugofem när de först möts) som Mickes rädsla inför att på 
allvar fästa sig vid någon, gör att det dröjer många år innan det blir något 
emellan dem. De genomför dock några gemensamma aktioner mot Råttan, men 
lyckas inte förhindra att Sommarhemmet avvecklas. Inte heller lyckas Säll-

                                                 
314 Ibid., s. 126. 
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skapet ER eliminera Råttan, utan han sitter kvar som rektor fram till sin pensio-
nering.  
 
I denna roman liksom i resten av Micke-sviten är det Micke själv som för or-
det, och det är också ur hans perspektiv skeendet betraktas, vilket givetvis får 
konsekvenser för hur såväl människor som händelser skildras. Konflikten kring 
Sommarhemmet ges stort utrymme i texten, och står på det symboliska planet 
för kampen mellan de privilegierade, de som har makt, och de utsatta. I spetsen 
för de gynnade går Råttan, som genom sitt agerande också får stå för det onda, 
medan det goda representeras av Micke, de utsattas anförare. Mitt emellan gott 
och ont finns Leena; hennes skäl för att vilja eliminera Råttan redovisas aldrig 
men får, genom att ingenting annat antyds, antas vara åtminstone i huvudsak 
goda. Metoderna lämnar dock en del övrigt att önska visar det sig när hon 
vänder sig till Micke med ett förslag: ”En liten trafikolycka. Du har ju bil. En 
råtta slinker över gatan utan att se sej för. Påkörd, överkörd, adjö. […] Vi är 
många som kan intyga att han bara sprang ut.”315 Trots att Micke avböjer att ta 
på sig uppdraget som torped, står det emellertid efterhand klart att samtliga in-
blandade parter och personer agerar manipulativt och ägnar sig åt dubbelspel, 
och det blir också successivt så, att Micke kommer att betrakta hanteringen 
kring Sommarhemmet som just ett slags spel. Spelmetaforen kommer därmed 
att fungera som ett ledmotiv i romanen. Sålunda blir Micke misstänksam när en 
av Sommarhemmets gamla luckchefer, numera lärare vid Södra Latin, erbjuder 
sig att bli hans och de övriga ledarnas kontaktman i kollegiet. ”Vi låter honom 
visa lite fler kort”, blir Mickes försiktiga beslut, vilket han meddelar sin när-
maste medarbetare på Sommarhemmet vilken kallas – Tärning (Papper, s. 
120). När Leena besöker Sommarhemmet noterar hon att grannarna i området 
torde leva ett tryggare liv än i ett villaområde. ”Spelregler som skyddar dom” 
är hennes förklaring till detta, vilket leder henne och Micke in på en diskussion 
gällande såväl mål som medel för de aktioner mot Råttan som de har framför 
sig (Papper, s. 371). Micke menar att många av de inblandade, framförallt i 
Målsmannaföreningen, är hederliga människor med respekt för spelreglerna, 

                                                 
315 Pohl, 1998b, s. 83. Hänvisningar till romantexten kommer i fortsättningen i detta kapitel att ges 
inom parentes i den löpande texten och avser då denna utgåva. Romantiteln kommer att förkortas 
Papper. 
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och trots att han ser även Leena som hederlig menar han samtidigt att hon 
förfogar över en annan uppsättning spelregler än dem han själv agerar efter 
(Papper, s. 379).  
 
Att Leena i allra högsta grad är medveten om att det finns regler att hålla sig 
till, framgår inte minst av att hon är en mycket duktig schackspelare, långt 
skickligare än vad exempelvis Micke själv är, och hon får också möjlighet att 
för honom utreda vilka regler som gäller när man ställer upp ett schackpro-
blem. Sedan det är gjort, börjar Micke tänka också på ränksmidandet runt Som-
marhemmet som ett schackparti. I sin avhandling har Wiveca Friman också 
noterat schackmetaforens förekomst. Hon ser schacktemat som ett ödesmättat 
motiv som gestaltar en deterministisk världsåskådning. Det ligger, säger Fri-
man,  
 

i schackspelets natur att det finns två motståndare som kämpar om 
att förgöra varandra. För pjäserna är det förvisso ödesmättat men 
för spelarna ligger i skickligheten en makt. I Klara papper är ett 
måste kan man i detta ledmotiv se de agerande karaktärerna öm-
som som spelare och ömsom som pjäser. Ett steg vidare kan man 
se kampen om att vara den som bestämmer pjäsernas positioner 
och positionsförändringar.316 

 
Friman menar vidare att man i förlängningen kan se spelet med de svarta och 
vita pjäserna som kampen mellan gott och ont, och hon konstaterar att Micke 
identifierar sig själv som vit kung och Råttan som svart dito. När Leena söker 
upp honom, för att tala om det misslyckade försöket att få Råttan avsatt som 
rektor för Södra Latin, och då hävdar att Micke var den som ”planerade hela 
partiet åt oss ända fram till sista draget”, värjer sig dock Micke: ”Verkligheten 
kan inte analyseras som ett schackparti”, säger han (Papper, s. 377 f.) och före-
faller därmed inte längre se sig själv som vare sig spelare eller pjäs. 
 
De utsatta i Micke-sviten 
”Med denna bok är kanske det sista av intresse sagt om Micke och om det 
Sommarhem där hans rötter sitter djupt i marken”, säger Peter Pohl apropå 
Klara papper är ett måste.317 Då har läsaren kunnat följa honom från hans an-
                                                 
316 Friman, 2003, s. 192. 
317 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Trilogi.html#Papper, 3 januari 2008. 
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komst till Sverige 1945 fram till avvecklingen av Sommarhemmet 1968, och 
sett honom växa, mogna och utvecklas i de flesta avseenden.  
 
Är då Micke-sviten någonting mer än den brett upplagda utvecklingsroman 
många hittills betraktat den som? Jag menar att svaret på den frågan är ja. För-
utom Mickes personliga utveckling – grundligt analyserad och beskriven av 
exempelvis Wiveca Friman – belyses och utforskas genom hela romansviten 
det jag benämner utsatthetens anatomi. Utblottade kommer Henrik och hans 
mamma till Sverige – utanförskap och utsatthet blev vad som väntade i synner-
het den lille Henrik i det Sverige som i mångt och mycket var under uppbygg-
nad mot det välfärdssamhälle det senare blev. På sin väg genom livet kommer 
han sedan att möta många representanter från de utsattas värld, vilket dels får 
honom att själv sträva efter att växa och förändras, dels väcker en lidelse inom 
honom som driver honom att arbeta för andra vilkas utgångsläge är dåligt och 
som därmed riskerar ett permanent uppehållstillstånd i de utsattas skara. Såväl 
Janne i Janne, min vän som Micke och Anders hade hela eller delar av sin 
barn- och ungdomstid förlagd till 1950-talet. Det samhälle som Pohl då 
skildrar, ligger vid publiceringstillfällena alltså trettio, ibland fyrtio år tillbaka i 
tiden, och det är dess struktur och dess rådande värderingar som kommer till 
uttryck och kritiskt betraktas av Peter Pohl i de fyra första romanerna. I Klara 
papper är ett måste har berättelsen nått fram till slutet på 1960-talet, men 
mycket är sig ändå likt, förefaller Pohl mena. Ironiskt nog är det den allt annat 
än medkännande Råttan som, vid ett av romanens otaliga möten, gör sig till 
talesman för de utsatta. Han vill sälja Sommarhemmet för att kunna använda 
pengarna ”för att hjälpa dom elever som är i verkligt prekär situation” (Papper, 
s. 67) säger han, och fortsätter: 
 

Vi hade ju här före studentexamen tre eller fyra fall av skriande 
nöd […] Vi hade en elev som var i så utblottad ställning så han inte 
kunde få nya kläder till sin examen, och eventuellt inte skulle gått 
upp […] Vi hade en elev, som Barnavårdsnämnden har hjälpt fram 
till examen […] I och med att hon tar sin examen så står hon 
fullkomligt ställd utan pengar. […] Vi hade en elev, vars far hade 
dött för ett par år sedan, modern dog dagen före studentexamen. 
Han har en syster som är tretton år, tror jag, som myndigheterna 
ville ta hand om, men det ville varken han eller flickan vara med 
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på […] Ja, så ser det ut, man tror nästan inte det är sant i dagens 
samhälle. Jag har anfört det här för en tjänsteman på ett departe-
ment, som sa: Behövs det numera nånting? I vårt Socialsverige, där 
allting är så välordnat? Då gav jag dom här tre exemplen. Och det 
finns fler, vi har haft under årens lopp åtskilliga fler. Nej, jag blir 
upprörd när någon säger att vi har det välordnat och nöden är 
avskaffad. (Papper, s. 74 f.)  

 
Att det är Råttan som levererar denna redogörelse är givetvis ingen tillfällighet. 
Avsikten torde vara att visa på ytterligare några mindre sympatiska sidor hos 
Södra Latins rektor. Trots att han med största säkerhet har rätt i sak, gör han sig 
skyldig till allvarlig indiskretion när han så öppet dryftar enskilda elevers situa-
tion, dessutom på ett sådant sätt att det inte innebär några större svårigheter för 
de närvarande att identifiera vilka elever han talar om. Sannolikheten att hans 
frispråkighet skall komma till dessa elevers kännedom är dock liten – vilket 
alltså Råttan vet om och utnyttjar för egna syften – och även om det skulle in-
träffa så är ingen av dem i en position där de har möjlighet att ställa Råttan till 
svars. De utsattas skyddslöshet blir därmed dubbelt gestaltad: de är inte bara 
medellösa och därför i händerna på myndigheter och beslutsfattare – de blir 
också offentligt förnedrade av en representant för dessa, vilket föranleder en av 
de närvarande att reagera: ”Jag trodde inte att elevernas mest privata angelä-
genheter ventilerades så öppet”, blir kommentaren som får inte bara Råttan 
utan samtliga i rummet att tystna (Papper, s. 75). 
 
Att ge röst åt de förstummade  
Även i Micke-sviten är ett av de utsattas problem att deras röster inte hörs – de 
är i någon bemärkelse förstummade. Henrik talar enbart tyska när han kommer 
till Sverige. Hans förstumning gestaltas sålunda genom att han inte kan göra sig 
förstådd i mötet med de svenska barnen; han har inget språk. När han så små-
ningom erövrat svenskan och därefter bytt namn till Mikael blir tigandet, stum-
heten, en överlevnadsstrategi. Hårt ansatt av den sadistiske Kamrern blir Mika-
els metod att tiga: ”Jag gnällde inte. Jag gnällde verkligen inte. Jag teg”, berät-
tar Mikael, samtidigt som han konstaterar att Gudrun, Kamrerns kuvade hustru 
– ännu en utsatt varelse i Pohls värld – har samma strategi. ”Hon teg väldigt 
mycket” konstaterar han, ”hon sa nästan ingenting” (Bleknar, s. 18 och 19). 
Eftersom Mikael inte säger något och inte fostermodern heller, hinner Kamrern 
misshandla honom svårt innan någon får reda på hur det ligger till. Men inte 
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ens när han ligger i gästsängen hemma hos vännen Sanna, halvt ihjälslagen och 
med sargad rygg, berättar han.  

 
Tyst! Det är viktigt att tiga. Det är viktigt att inte svara på frågor. 
[…] Tiga, tiga! är hans enda klara tanke […] Barnavårdsnämnden, 
javisst. Assistenten har varit här med frågor. Här fanns inga svar, 
pojken teg (Bleknar, s. 131 f.) 

 
och konsekvensen blir att han för en tid tvingas återvända till Kamrerns hus. 
Det paradoxala är dock att assistenten, vilken sannolikt av fosterföräldrarna får 
veta bakgrunden till misshandeln och Mikaels rymning, och som därmed skulle 
kunna vara den som för hans talan, inte heller säger någonting: ”Vad hon fick 
veta har hon dock plikten att tiga med” (Bleknar, s. 132). Därmed finns ingen 
som kan ge röst åt Mikael och hjälpa honom ur hans lidande. 
 
Även fortsättningsvis väljer Mikael tystnaden när han hamnar i situationer som 
han inte behärskar. När Rolf och Gerda Broman kommer till Sommarhemmet 
för att träffa honom, svarar han inte på tilltal. ”Jag för min del tiger”, berättar 
han. ”Frågar de mig något, får de inget svar.” Han inser dock att han måste sä-
ga något om han inte skall tvingas byta namn ytterligare en gång, han som ”inte 
vill prata alls”, och när han samlat sig för att säga nej till efternamnet Broman 
blir det knappast med något eftertryck han yttrar sig: ”Rösten är klen och hörs 
knappt” (Bleknar, s. 165) inser han, och han liknar i detta avseende såväl sin 
föregångare Janne som sin efterföljare Gurra. Janne börjar, som tidigare påpe-
kats, stamma när han är trängd; Gurra har en hes och raspig röst som föga 
lämpar sig för längre utläggningar.  
 
Till skillnad från Gurra, som vid ett par tillfällen förlitar sig på att Malins 
pappa talar för honom, och Janne, vars historia berättas av Krille, kommer dock 
Micke att lämna sitt förstummade tillstånd. Detta illustreras på flera sätt i 
romansviten, första gången när Henrik yttrar sin första mening på svenska: 
”Inte klipp till. Heinrich snackar svenska” (Regnbågen, s. 17). I rask takt 
erövrar sedan Henrik allt mer av det svenska språket, vilket innebär att han får 
vara med de andra barnen och leka och att han får vänner. Nästa steg är att 
även lära sig att hantera språket i skrift, och även det lär sig Henrik både tidigt 
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och snabbt. När han gör skolmognadsprov inför skolstarten, får hans mamma 
veta att han hanterar språket bättre än de flesta infödda barn i samma ålder. 
 
Den förstumning som Mikael hamnar i på grund av det trauma som Ylvas död, 
separationen från modern och Kamrerns misshandel innebär, förlöses han 
successivt ur bland annat genom Gerdas och Rolfs omsorger, så när det är upp-
rop första dagen i Södra Latin och den excentriske klassföreståndaren Kranfa-
ger anmodar pojkarna att högt och tydligt markera sin närvaro i klassrummet är 
Micke redo: 

  
Här är bäst att ge ordentligt skall från början, det hinner jag inse 
medan uppropet under vilda tjut rasar ner genom alfabetet. 
 Stenberg! 
 Jag störtar upp ur bänken, fort nog gaphals? och skriar med 
allt mina lungor kan ge: NÄRVARANDE! (Bleknar, s. 178) 

 
Efter att med denna insats ha visat att han har såväl språk som röst, återfaller 
inte Micke mer i tigandet. 
 
Att han kommit ur sin förstumning – och därmed kan ge röst åt såväl sin egen 
som andras berättelse – är naturligtvis romansviten i dess helhet också ett bevis 
på. Samtliga fem romaner har en jagberättare, och i regnbågsdiptyken är det 
framförallt dennes utsatthet som står i centrum.318 I de övriga tre har berättaren 
erövrat en starkare ställning (först som luckchef, sedan som ledare och slutligen 
som föreståndare för Sommarhemmet) och är inte längre själv att betrakta som 
en av de utsatta, men han möter ständigt nya individer i vilka han känner igen 
sig själv och sin tidigare belägenhet och vilkas berättelse han nu själv ger röst 
åt.  
 
Att berätta sig till insikt 
Givetvis innebär Mickes berättande också att han berättar sig till insikt, 
framförallt om sig själv och sina egna upplevelser. Hur han förändras som 
berättare, från att i Regnbågen har bara åtta färger vara den naive berättaren 
till att i Klara papper är ett måste bli den kritiskt iakttagande och insiktsfulle 
berättaren, har ingående utretts av Wiveca Friman, som då också kopplat såväl 

                                                 
318 Uttrycket regnbågsdiptyken har jag övertagit från Wiveca Friman. 
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berättarens fysiska som psykologiska växande till berättarrollen. Det förefaller 
alltså uppenbart att berättandet men också skrivandet tematiseras i samtliga fem 
romaner, inte minst genom att den unge protagonisten i regnbågsdiptyken 
ständigt reflekterar över språket – dess begränsningar, dess mysterier och dess 
möjligheter – och intensivt längtar efter att erövra även skriftspråket, men 
sedan också genom att den snart sjuttonårige Micke i Vilja växa i tankarna 
skriver en roman med den tänkta titeln Hur Micke blev Micke och slutligen 
genom att den vuxne Micke i Klara papper är ett måste av omgivningen upp-
manas att skriva en bok om Sommarhemmet och dess verksamhet. Det sist-
nämnda föranleder Micke att reflektera såväl över syftet med och upplägget av 
en sådan bok som över den egna förmågan att åstadkomma den. Vad gäller den 
egna förmågan är Micke tvivlande – han håller med om att Sommarhemmet 
vore värt en ingående beskrivning, men han tycker sig inte vara rätt person att 
genomföra den. Å andra sidan har han en känsla av att ett sådant projekt kunde 
leda till något för hans egen del: ”Det är kanske bara ett enda stort självbedrä-
geri jag håller på med” säger han, och syftar därmed på sitt enträgna arbete på 
och med Sommarhemmet. Han fortsätter: ”Jag vet inte, men sätter jag mej och 
skriver, så får jag kanske veta, och jag vet inte om jag vill veta” (Papper, s. 
237).  Micke är alltså medveten om att skrivande sannolikt kommer att leda till 
någon form av insikt, och han är inte säker på att han vill veta vad denna insikt 
innebär.  
 
Vad Micke-sviten beträffar, är det dock värt att påpeka att den i ett avseende 
skiljer sig ifrån Peter Pohls övriga produktion i det att den, som han själv ut-
tryckt det, ligger rätt nära honom själv. ”När det gäller Henriks oförmåga att 
våga lita på lyckan och ha förtroende, så är den något som jag själv hade – och 
kanske har”, säger Pohl i ett samtal med Birgitta Fransson, och han har, som 
tidigare påpekats, också medgivit att Micke till stora delar, om än inte helt och 
hållet, är han själv, vilket givetvis tillför en dimension till resonemanget om att 
berätta sig till insikt.319 Sonja Svensson menar i sin artikel om idyllfobin i 
1900-talets ungdomsbok, att Peter Pohls romaner i hög grad är att betrakta som 
”utdragna och detaljerade självterapier” (vilka hon, bör det framhållas, har in-
vändningar emot), men Pohl själv har också i många sammanhang, något som 

                                                 
319 Fransson, s. 247. 
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också poängterats tidigare i denna avhandling, uttalat sig om ordets och de 
språkliga formuleringarnas terapeutiska funktion.320 Det är därför inte alltför 
orimligt att tänka sig att författaren Peter Pohl berättar sig till någon form av 
förståelse och insikt parallellt med att berättaren i Micke-sviten gör samma-
lunda.  
 
Det är i synnerhet i Vilja växa som Mickes sökande efter förståelse för sig själv 
och andra blir tydlig, detta genom att han gång på gång erinrar sig människor 
och händelser från de fem senaste åren och sedan ställer den lille Mickes tankar 
och erfarenheter mot den äldre Mickes dito. Eftersom hela romansviten är en 
retrospektion, genomsyras den emellertid i sin helhet av sökandet efter själv-
insikt, och utgör alltså ett slags utvecklingsroman. ”En vanlig form av ut-
vecklings-/bildningsroman är den mer eller mindre fiktiva självbiografin”, kon-
staterar Carina Lidström i sin undersökning av Maria Gripes skuggserie, och 
hon menar fortsättningsvis att denna typ av text ofta har en protagonist som 
söker ”ett fullkomnande av det egna jaget, där ofta själva skrivandet, och/eller 
minnet och reflexionen utgör ett sökande efter den sanna identiteten.” Lidström 
har funnit att för Berta i skuggserien fungerar skrivandet ”som ett slags 
sökande, en undersökande process där målet är att i efterhand klarlägga sam-
manhangen för att komma fram till vad som egentligen hänt och varför.”321 
Micke-gestalten måste sägas svara väl mot denna beskrivning, och det är rim-
ligt att anta att skrivandet har fyllt samma funktion för Peter Pohl själv – detta 
sagt utan att för den skull sätta likhetstecken mellan Mikael Stenberg och Peter 
Pohl. Lena Kåreland har i Möte med barnboken konstaterat att ”inslag av meta-
fiktion blivit allt vanligare i den moderna ungdomsboken”, och Peter Pohls 
böcker utgör inget undantag i det hänseendet.322 ”Att Micke så ofta kommente-
rar att han ska skriva en roman ger sken av att det skulle kunna vara denna ro-
man läsaren nu har i sin hand”, säger Wiveca Friman i sin avhandling.323 Hon 
resonerar också kring förhållandet mellan berättare och författare i kapitlet 
”Sedan”, och finner därvid att det kan vara Peter Pohls sätt att ”låta berättelsen 
betrakta och kommentera sig själv, ett metafiktivt inslag.”324 Med tanke på att 

                                                 
320 Svensson, s. 117. 
321 Lidström, s. 52 och 53. 
322 Lena Kåreland, Möte med barnboken, Stockholm 2001, s. 126. 
323 Friman, 2003, s. 120. 
324 Ibid., s. 197. 
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hela romansviten tematiserar skrivande och berättande förefaller detta inte bara 
rimligt utan högst sannolikt. ”Sedan” inleds på följande vis: 

 
Ack jo, jag vet: en god berättare utmärks av förmågan att kunna 
sluta. Jag har emellertid erfarit, att den här historien kan väcka en 
önskan att få veta hur det på vissa punkter gick sedan. […] Den 
som föredrar den litterära skildringens slutna form, kan låta bli att 
läsa det följande. (Papper, s. 531) 

 
Wiveca Friman har tolkat detta som att berättaren vill ”ge sken av att romanen 
ändrar [min kurs.] karaktär från litterär fiktion till verklighet.”325 Jag är mer 
benägen att hävda att berättaren med detta ännu en gång vill understryka berät-
telsens karaktär av verklighetsbaserad fiktion eller, om man föredrar det, fiktio-
naliserad verklighet. Genom att exempelvis berätta för läsaren att han går till 
alla möten i Målsmannaföreningens styrelse med en mycket liten bandspelare 
dold i kavajfickan, och att fru Clara Palm ordagrant stenograferar ner vad som 
sägs på möten där Micke själv inte är närvarande, vill berättaren – det vill säga 
Micke – övertyga läsaren om att det är verkligheten han berättar om.  
 
Peter Pohl har, som tidigare påpekats, medgett att Mickegestalten och Micke-
sviten ligger nära honom själv. Att det finns ett problem när det gäller att dra 
gränsen mellan fakta och fiktion i självbiografiska framställningar, har noterats 
av Merete Mazzarella, och relationen mellan verklighet och dikt kan sägas ut-
göra huvudtemat i hennes bok Där man aldrig är ensam, i vilken hon diskute-
rar fenomenet ur många olika aspekter.326 En av hennes slutsatser blir att själv-
biografiskt skrivande ”förutsätter en strategi, en roll – en mer eller mindre med-
vetet vald själviscensättning”,327 där själva ordet iscensättning pekar mot ett 
arrangemang där verkligheten ordnas för att passa in i fiktionen, i detta fall den 
självbiografiska texten. Även Torbjörn Forslid har, i sin studie av minne och 
narrativitet hos Sven Delblanc, ställt frågan var ”skiljelinjen mellan en själv-
biografisk skildring som är uppenbart berättartekniskt tillrättalagd och en fiktiv 
framställning, vilken är lika tydligt självbiografiskt inspirerad” går, men  också 
skiljelinjen mellan författarens faktiska levnad och det självbiografiska verket 

                                                 
325 Ibid., s. 196. 
326 Merete Mazzarella, Där man aldrig är ensam, Helsingfors 1999. 
327 Ibid., s. 105. 
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finner han svår att dra.328 När det gäller litteratur för unga läsare, har frågan 
bland annat uppmärksammats av Ying Toijer-Nilsson i hennes studie av Maria 
Gripes böcker. ”Att Fredrika”, huvudperson i Ellen Dellen, ”lånat drag av 
Maria Gripe innebär inte att det skulle vara en självbiografisk bok”, menar 
Toijer-Nilsson. Ellen Dellen är, fortsätter hon, att betrakta som fiktion, även 
om den behandlar för samtiden – och därmed för Maria Gripe – aktuella (famil-
je)problem i kombination med mer generella frågor som exempelvis kamratre-
lationer.329 I Pohls Micke-svit blandas verklighet och fiktion genom att auten-
tiska händelser under den i romanen aktuella tiden återges inom ramen för fikti-
onen, samtidigt som författaren söker förankra sin berättelse utanför fiktionsra-
men genom hänvisningar till artiklar i olika tidningar. Såväl händelserna som 
tidningsartiklarna är givetvis möjliga för den hugade läsaren att belägga. Detta 
är, som tidigare framhållits, inte unikt för Micke-sviten utan förekommer redan 
i debutromanen Janne, min vän. Detsamma kan iakttas i de första romanerna i 
Micke-sviten med deras exakta geografiska beskrivningar: gatuadresser anges 
noggrant, miljöer beskrivs i detalj och framväxandet av nya bostadsområden 
utanför Stockholms stadskärna (Hammarbyhöjden, Björkhagen) skildras. Ying 
Toijer-Nilsson noterar i sin bok Minnet av i går att författare som berättar med 
sina minnen som utgångspunkt ofta utnyttjar miljöer som de känner väl till: 
”Och så precisa är författarna ofta i sina beskrivningar,” säger hon, ”att man 
kan läsa deras böcker med kartan i hand och följa i deras fotspår”, någonting 
som alltså i hög grad gäller såväl Micke-sviten som Janne, min vän.330 Själv 
säger Peter Pohl apropå Janne, min vän att den ”innehåller mängder med ’verk-
lighet’, både sådant som går att hitta i tidningarna från den tiden, och sådant 
som människor, som levde då och där, kan bekräfta” och att han tar detta och 
”blandar med påhittat, ändrar sådant som låter sig ändras, låter annat stå precis 
som det var.” Detta torde gälla även för Micke-sviten.331 
 
Att ge sig vänskapen i våld 
Micke-sviten handlar emellertid också, förutom hittills diskuterade teman, i 
hög grad om vänskap. Det börjar med den lille Henrik som på grund av den o-

                                                 
328 Torbjörn Forslid, Fadern, sonen och berättaren. Minne och narrativitet hos Sven Delblanc (diss.), 
Nora 2000, s. 29. 
329 Toijer-Nilsson, 2000, s. 131.  
330 Ying Toijer-Nilsson, Minnet av i går, Stockholm 1990, s. 66. 
331 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/OmJan.html, 3 januari 2008. 
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mänskliga behandling han får utstå, bland annat på grund av sitt tyska ursprung 
och sitt tyska språk, på kvällarna ber en bön: ”Gör så att Sten Uhloff, Pelle och 
Gus försvinner” (Regnbågen, s. 20). Han blir dock inte bönhörd – plågoandarna 
lever vidare i högönsklig välmåga. Att antagonisterna överlever medan han får 
se flera av de barn han tycker om dö, leder honom till en förfärande insikt: ”Det 
var så jag förstod att jag släpade på en magisk Ond Kraft: den som jag tyckte 
om dog” (Regnbågen, s. 20). Denna insikt leder till att Henrik fattar beslutet att 
inte bry sig om, inte tycka om, inte längta. 
 
Emellertid leder hans erövring av svenskan till en stor förändring i hans liv: 
”Att kunna svenska betydde att den här vintern gick det att hitta någon”, säger 
Henrik, och den han hittar är Fredde (Regnbågen, s. 41). En morgon kastar 
Fredde en snöboll på Henriks köksfönster och vill att han skall komma ut och 
åka kälke, och Henrik gläds. ”Jag hade en kompis som kom och hämtade mig! 
[…] Det var mig han väntade på! Jag hade en kompis som väntade på mig!” 
berättar han (Regnbågen, s. 43). När han kommer ut ligger Fredde med blodet 
rinnande, intryckt under en lastbil. ”Då visste jag”, konstaterar Henrik. ”Jag 
hade dödat Fredde, för att jag tyckte om honom” (Regnbågen, s. 44). Efter 
Freddes död, förhåller sig Henrik mycket försiktig i sina relationer till andra: 
”Jag tänkte på hur det hade gått med Fredde, och försökte vara sur mot Uffe. 
Jag ville inte ha någon vän. Särskilt inte Uffe, för han var för bussig för att dö” 
förklarar Henrik (Regnbågen s. 87). Uffe är dock inte mottaglig för Henriks av-
visanden, och de blir så småningom kompisar. Vid ett besök på badhuset blir 
Henrik kvar i bastun några minuter längre än Uffe. ”Den lilla stunden” berättar 
Henrik ”var allt som behövdes. […] Två badvakter drog just upp Uffe på bas-
sängkanten. För sent” (Regnbågen, s. 102). Efter detta förstummas Henrik, han 
skriver men han låter inte någon annan ta del av hans texter, han pratar inte 
med någon och han är avvisande mot allt och alla. ”Vänlighet? Vänskap? Det 
var slut med sånt där nu. Ensam är stark”, blir hans slutsats (Regnbågen, s. 
104). 
 
I denna stumma ensamhet lever Henrik resten av höstterminen och en bit in på 
vårterminen, innan han för tredje gången ger sig vänskapen i våld, denna gång 
tillsammans med Ylva. Henriks pappa är död och det är även Ylvas mamma. 
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Henriks mamma målar, Ylvas pappa är pianist. De har alltså båda erfarenhet av 
såväl en förälder som försvunnit permanent ur deras liv som en som går så 
totalt upp i sin konst att de på grund av detta periodvis abdikerar från föräldra-
rollen. Sålunda finner de två barnen varandra, och Henrik upplever att han får 
styrka via Ylva. Han tror dock fortfarande på den Onda Kraften som vill 
förstöra allt omkring honom, och han formulerar sin defaitism sålunda: 
”Trasigt blir allting jag rör vid, meningslöst är allting jag gör när jag hoppas; 
ingenting hjälper mot avstånd och förbestämd ondska” (Regnbågen, s. 160). 
 
Ylva är emellertid av en annan sort – hon vågar både längta och hoppas, och 
när hon och Henrik träffas ute på Ylvas sommarö under sommarlovet bekräftar 
Ylvas farmor både hennes kärlek till och längtan efter Henrik, när hon klargör 
att ”dä va för väl han kömm, försi fleckebarne har vari sömm sjuk ättern” 
(Regnbågen, s. 179). Denna längtan efter en älskad vän känns igen såväl från 
Krilles längtan efter Janne som Malins längtan efter Gurra. Notabelt är också 
att det hos Pohl är sommaren som är längtans tid framför andra; solens och 
sommarens hetta förstärker den brand som rasar inom den längtande som till 
sist upplever sig – eller som i Ylvas fall av omgivningen uppfattas – som sjuk. 
När vännerna till slut möts, inbjuder sommarvärmen till lätt eller ingen klädsel 
alls, till solbad och svalkande dopp, men också till ett första försiktigt utfors-
kande av kropp och sexualitet. Peter Pohl beskriver fortsättningsvis i romanen 
hur Ylvas och Henriks relation fördjupas, hur de växlar ringar som symboler 
för de hemligheter de har tillsammans, hur deras vänskap växer till kärlek och 
hur den sakta också börjar ta sig fysiska uttryck. Allt tar slut den dagen Ylva 
får ett spjut i halsen och dör. 
 
Ylvas död i kombination med moderns försvinnande ur hans liv, kommer som 
tidigare påpekats att innebära ett trauma för Henrik. När han tillfrisknar be-
finner han sig i ny familj och i ny skola med nya klasskamrater och nytt namn – 
Mikael – och han är igen ett mycket ensamt barn. Men han har sin hemlighet, 

 
 
Ylva heter hon, och är min största, största hemlighet. […] 
 Jag har henne alltså i en påse i min skolväska, Ylva, en flicka 
så liten att ingen, som tittar ner där, kan se henne. […] När jag 
lyfter upp henne ur påsen, växer hon i ett nafs och blir lagom stor. 
Sedan pratar vi om allt. (Bleknar, s. 49) 
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Ylva har alltså förvandlats till den för det ensamma barnet inte alltför ovanliga 
låtsaskamraten, och Mikael är ytterst noga med att bara plocka fram henne när 
han är ensam. Hur hon har hamnat där i påsen är Mikael inte riktigt på det klara 
med. ”Det finns en ond saga inuti mig,” berättar han, ”som viskar att man en 
gång har försökt ta henne ifrån mig”, men hur det skulle ha gått till vet han inte 
– och vill inte heller veta (Bleknar, s. 61). 
 
Sakta vågar så Mikael försöket att ännu en gång ge sig in i en vänrelation. 
Denna gång är det Sanna, klass- och bänkkamrat, som han sakta närmar sig. In-
ledningsvis går det trögt – även Sanna känner sig ensam och övergiven sedan 
hennes bästa vän flyttat till Kanada, och hon är till att börja med avig och tag-
gig mot Mikael – men efterhand går det bättre. En rejäl puff får deras relation i 
och med att de av Fröken tilldelas rollen som groda – sedermera prins – respek-
tive prinsessa i den teaterpjäs som klassen skall uppföra, och när vårterminen 
såväl som föreställningen närmar sig slutet och Sanna kysser grodan Mikael är 
det en hisnande upplevelse för honom: 

 
Jag, en Groda, en Mikael utan minnen, är förvandlad till silver-
prins, och när jag vaknar ur den dröm hon sänkte ner mig i, står sa-
gans Prinsessa skimrande vit framför mig. […] Nu hörs larm från 
Drakens borg, men jag försvinner ut i kulisserna med Sanna och 
behöver inte veta mer. Vet inte mer. (Bleknar, s. 76) 

 
Sedan är det dags för sommarlov, och de två vännerna skils åt utan att ha 
hunnit prata med varandra. Mikael skall iväg på koloni under sommaren och 
inser att han har något att ta itu med innan han åker – han måste släppa ut sin 
tama kråka och han måste släppa ut Ylva ur påsen så att hon inte känner sig så 
instängd under sommaren. ”Plötsligt, i en blixt från klara skyn, förstår jag att 
hon inte finns.” Och han funderar vidare: ”Första dagen på sommarlovet 1950 
förlorade jag mina två vänner, och fick veta att jag var sinnesrubbad” konstate-
rar Mikael och ger sig därefter iväg till kolonin (Bleknar, s. 81). När sommar-
lovet är över, träffas Mikael och Sanna igen och återupptar sin vänskaps-
relation, men den avbryts när Mikael, efter att ha blivit halvt ihjälslagen av 
Kamrern, rymmer från fosterhemmet i Mälarhöjden. Så långt i livet har alltså 
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Henriks/Mikaels vänskapsrelationer av olika orsaker kommit till plötsliga och 
oväntade slut.  
 
När Mikael börjar vid Södra Latin blir han klasskamrat med Bigg, som kom-
mer att bli hans vän och vapendragare genom hela läroverkstiden. Det är för 
Bigg han berättar sanningen om sin bakgrund – det lilla han vet och minns – 
och Bigg anförtror i gengäld Mikael sanningen om sin pappas självmord. 
Fysiskt är de två vännerna mycket olika; sitt smeknamn har Bigg fått inte bara 
på grund av sina intitialer – Bengt I. G. Gustafsson – utan också för att han är 
stor och kraftig, medan Mikael är liten och tunn. Båda kommer efterhand att 
involveras i verksamheten vid Södra Latins Sommarhem, först som deltagare 
och sedan som ledare. Då uppenbaras en annan olikhet dem emellan, i det att 
Bigg, till skillnad från Mikael, vill komma tillrätta med den pennalism som 
förekommer genom att själv använda sig av våld. Detta leder till att Bigg 
försvinner ur sommarhemsverksamheten redan i ungdomsåren. Eftersom 
mycket av Mickes tillvaro kretsar kring denna verksamhet, blir konsekvensen 
att de två förlorar kontakten med varandra sedan de slutat skolan. När Micke i 
Klara papper är ett måste för sista gången lämnar Sommarhemmet, minns han 
sin vän och tycker sig höra att Bigg ställer en fråga till honom: ”Hur är det 
möjligt att vara dödspolare hela skoltiden, terminer och lov, och sedan aldrig 
mera ses?” (Papper, s. 526). Micke funderar över ett svar och minns: 

 
Bigg blev ju tvungen att lämna Sommarhemmet därför att han gick 
för långt på våldspedagogikens väg 1959. Men att vi inte höll kon-
takten? Ja, det är väl det där med dödspolare, själva begreppet. 
Bigg kunde säga att vi var det, dödspolare. Jag sa det aldrig, gick 
aldrig så långt, har aldrig gått så långt. Dödspolare låter som vän-
skap till döds – nej, jag tror nog inte på begreppet. Ingen förmår 
uppfylla sådana krav. Inte han. Inte hon. Ingen. Och så länge jag 
håller mig med en bottensats av misstro, får jag finna mig i ensam-
heten. (Papper, s. 526) 

 
I detta yttrande summerar Micke mycket av sin syn på vänskap och nära rela-
tioner.  
 
Tidigare forskning kring Peter Pohls böcker har ägnat uppmärksamhet åt det 
svek som Krille och Micke gör sig skyldiga till när de inte förmår hjälpa Janne 
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respektive Anna. I Klara papper är ett måste står det klart för Micke att ingen 
förmår leva upp till en vänskap som förväntas hålla in i döden. De tankar han 
ger uttryck för under cykelfärden i Vilja växa, handlar till stor del om hans rela-
tion till och hans syn på människorna i hans omgivning, främst då fem personer 
som han har mött på Sommarhemmet. Ingen av de fem förmår leva upp till den 
bild Micke har gjort sig av dem, och de förhoppningar som är knutna till dessa 
personer kommer gång på gång på skam. På grund av hans svåra upplevelser 
under bardomen, kom Sommarhemmet att innebära en fast punkt i Mickes i 
andra avseenden kaotiska tillvaro. Ledarnas engagemang, såväl i verksamheten 
i stort som i hans person, kom att betyda mycket för honom, och det har lett till 
att det mesta i tillvaron för Mickes vidkommande kretsar kring Sommarhem-
met och den verksamhet som bedrivs där. Det blir uppenbart att han inte fullt ut 
klarar av att hantera det faktum att Sommarhemmet för många av de andra 
ledarna bara är en företeelse bland många i livet och därmed inte har den höga 
prioritet som det har i Mickes värld. Trots att man kanske kan uppfatta hans in-
ställning som i någon mån orimlig, är det ett faktum att han – ännu en gång – 
känner sig sviken. De svek han upplevt kommer att prägla hans förhållningssätt 
till andra människor på så vis att han har svårt att ge sig hän i en nära relation.  
 
I Vilja växa finns exempelvis Zum, en pojke som har svårt att finna sig tillrätta 
på Sommarhemmet och vilken Micke visar lite särskild uppmärksamhet för att 
få honom att trivas bättre. Detta ångrar han emellertid snart, eftersom han upp-
lever det som att Zum blir en börda för honom: ”Zum tydde sig till mig resten 
av sommaren, och det var mer än jag orkade. Han klättrade och klängde och 
skulle äga mig” säger Micke (Växa, s. 393). Vad han inte ser är att Zum är en 
spegelbild av honom själv den första sommaren på Sommarhemmet, och vad 
han till yttermera visso ännu inte vet, är att han dessutom är en föregångare till 
Anna. I inget av fallen orkar Micke med att vara det stöd och den vän som de 
båda pojkarna söker och hoppas på, och de utgör därför båda gestalter vilkas 
förtroende Micke inte klarar av att svara upp till. Att han därmed också själv 
sviker ser han inte, åtminstone inte när det gäller Zum. I fallet med Anna kom-
mer däremot självinsikten att drabba honom hårt. 
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Ytterligare en av Sommarhemmets pojkar, Cat, söker en relation med Micke. 
En hel sommar går och spelet mellan de två pågår ständigt, likt en lek mellan 
två personer som är förälskade i varandra. De söker varandras blickar och 
varandras närvaro, de för dubbelbottnade samtal med varandra och de hittar sätt 
att få röra vid varandra. Liksom de somrar då Krille och Malin längtat sig 
sjuka, är denna sommar het med strålande sol, och det subtila samspelet mellan 
Cat och Micke har underströmmar av erotik: 

 
 Jag ser Cats ansikte. Solreflexerna från vattnet spelar kring 
fräknarna. De sjögröna ögonen glimmar i springan mellan ögon-
fransarna. Jag vet att han studerar min kropp, jag vet att blicken 
följer vare rörelse jag gör, fast han låtsas blunda. Det är svårt att 
göra rörelserna riktigt då, svårt att vara helt naturlig. Svårt också att 
titta på hans ansikte, när han ser att jag tittar. 
 Värmen från fördäck löser upp min stelhet, gör svårt lätt till 
slut. Jag slappnar av, sträcker ut mig bredvid honom och tittar bäst 
jag vill på de vackra ansiktsdragen. Ser från nära håll hur Cat slutar 
låtsas, hur han öppnar mera väg för blick. 
 Sträcker ut en hand och rör vid dig. Även den försiktigaste be-
röring lämnar spår, reser fina kroppshår, väcker skalv i djupa skikt. 
 Bilden dallrar till i värmen, nu går vi arm om liv, klistrade 
skinn mot skinn av hettan över landsvägen. Tre ben har vi, varav 
ett gemensamt. Gemensam är också pulsen som slår, slår, slår. 
(Växa, s. 150) 
 

Mellan Cat och Micke handlar det alltså inte om en djup vänskapsrelation 
liknande den mellan Krille och Janne eller Malin och Gurra; i stället rör det sig 
om två personer mellan vilka det finns en tydlig fysisk attraktion – en attraktion 
som dessutom inte bör märkas utåt, dels på grund av Mickes position som 
ledare, dels på grund av att den är av homoerotisk art. Micke bär dessutom, till 
följd av tidigare erfarenheter, på en rädsla för att ge sig in i någon som helst 
nära relation. ”Jag ville ju hålla mig undan, jag ville inte komma intill, ville 
inte en gång till låta lura mig av ett leende, och tro mig vara nära, för att rätt 
vad det var få mig en smäll och bli sittande där igen”, konstaterar Micke. 
(Växa, s. 393). Detta, i kombination med hans för länge sedan avgivna löfte till 
sig själv om att aldrig ge sig hän, gör att han till sist fattar sitt beslut:  

 
 Micke, säger jag. Nu är det slut. 
 Jag vet vad jag menar. 
 Syndens straff är döden. Och jag har lovat. (Växa, s. 413) 
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Med detta beslut i ryggen, raserar han slutgiltigt sitt förhållande till Cat. 
 
Vilja växa innehåller, som tidigare påpekats, alltså mycket av Mickes funde-
ringar kring relationer till andra och upplevda svek. Peter Pohl ger honom ock-
så möjligheten att, när romanen närmar sig sitt slut, summera sin syn på vän-
skap: 

 
 Det finns en tragisk och oundviklig sanning om vänskap och 
varje annat band mellan två. Man kan vara mer eller mindre fäst 
vid en människa, den andra kan vara mer eller mindre intresserad 
tillbaka. Med det känslornas breda spektrum som finns, är det full-
ständigt omöjligt att båda ska känna precis samma nyans av vän-
skap, tillit, kärlek… På så vis är en av dem med nödvändighet mera 
sårbar än den andra. (Växa, s. 390) 

 
Detta må vara Mickes ord, men tanken som sådan går igen i roman efter roman 
av Peter Pohl: vänskapen är per definition ojämlik, och kommer därför av 
någon i relationen till sist ändå att upplevas som ett svek eller innebära ett till-
kortakommande.  
 
Att vilja förändra 
Är det då rimligt att hävda att också Micke-sviten ingår i det man skulle kunna 
kalla Peter Pohls förändringsprojekt? Jag hävdar att det är så, dock inte genom 
att Micke-sviten erbjuder några egentliga lösningar – eller ens förslag till lös-
ningar – på de problem som presenteras. I stället fungerar romanerna så, att 
Pohl visar på problem och missförhållanden av skilda slag. Dessa är inte sällan 
sprungna ur såväl enskilda individers som myndigheters och institutioners 
okunnighet, oförmåga, förblindelse, prestigetänkande, fördomsfullhet eller an-
nat, kombinerad med de svagas oförmåga att själva uppmärksamma omgiv-
ningen på vad som försiggår. Så uppkommer och utbreder sig såväl avundsjuka 
som pennalism, alkoholism och sadism. Som ett fundament för hela denna 
ordning finns samhället, ordnat i enlighet med den tidigare beskrivna principen 
med en grupp som hör till de gynnade och en annan som är att beskriva som 
mindre gynnade.  
 
Tidsmässigt sträcker sig romansviten från 1945, då Henrik och hans mamma 
kommer till Sverige, till 1968 då Sommarhemmet ute på Värmdö läggs ner och 
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verksamheten flyttas. Trots att närmare tjugofem år förflutit, och trots efter-
krigstidens reformpolitik, kan man ana att Peter Pohl tycker sig se ett samhälle 
där förvånansvärt lite i grunden egentligen har förändrats. Bengt Starrin och 
Ronny Svensson menar att de sociala frågor som låg till grund för tanken om 
folkhemmet var massarbetslöshet, fattigdom och utanförskap, något som tredje 
vägens politik skulle komma tillrätta med genom ”en nationell vision om att 
förena människor från olika klasser till ett gemensamt ansvar för det framtida 
samhället”. Detta skulle leda till ett samhälle präglat av ”nationell försoning, 
samarbete och förbättrad allmänanda”, vilket i sin tur skulle resultera i rättvisa 
och solidaritet mellan människorna.332 För Micke personligen innebär de tjugo-
fem åren, såsom de skildras i Mickesviten, en rad förändringar, inte minst 
genom den klassresa hans utbildning innebär, men rent samhälleligt är sig det 
mesta märkvärdigt likt. Klassamhället finns kvar, orättvisorna likaså, möjligen 
något bättre kamouflerade än tidigare. 
 
Peter Pohl kommer alltså inte med några direkta anvisningar om hur ett eventu-
ellt förändringsarbete skulle kunna bedrivas för att bli lyckosamt. I stället väljer 
han, här som tidigare men också senare, att för läsaren visa upp det han upple-
ver som missförhållanden: missförhållanden som funnits sedan länge och som 
fortfarande finns när romansviten kommer till sitt slut. Hans uppgift blir därför 
att – ännu en gång – synliggöra de osynliga och ge röst åt dem vars röster tyst-
nat eller har tystats. Felet ligger, verkar Peter Pohl anse även här, inte på indi-
vidnivå utan i ett bristfälligt system. Jag menar att Pohl i sitt skrivande drivs av 
förhoppningen att om problemen blir påvisade så borde de rimligen också bli 
åtgärdade. Jag vill återvända till Pohls uttalande i ett samtal med Viveka Lärn 
och Jan Hansson, där han alltså sade att ”man inte kan sitta och skriva och tro 
att det man skriver kommer att påverka världen.” Han fortsätter: ”Det är kul om 
det gör det, men det är inte målet för mitt skrivande.”333 Trots detta anspråks-
lösa yttrande vill jag alltså hävda att hopp om att åstadkomma förändring åt-
minstone är ett delmål i Pohls författarskap och ävenså i Micke-sviten. 334 
 
 

                                                 
332 Starrin och Svensson, s. 8. 
333 Friman, 2003, s. 120. 
334 Hansson, s. 26. 
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De Stora Penslarnas Lek 
Länkad till Mickesviten är De Stora Penslarnas Lek (1989), av Wiveca Friman 
benämnd ”Peter Pohls skapelseberättelse”, vilken kan beskrivas som en sam-
ling poetiska sagor.335 Peter Pohl säger i Författaren själv – ett författarlexikon 
där författarna får presentera sig själva – att De Stora Penslarnas Lek är ”en 
naturlig utgångspunkt då Pohls författarskap ska betraktas”336 En förklaring till 
det kan vara att sagorna, som påpekades redan i författarpresentationen, ur-
sprungligen ingick i Regnbågen har bara åtta färger men lyftes ut ur denna. 
Friman beskriver det sålunda: 

 
Det finns en ramberättelse i De Stora Penslarnas Lek som består av 
dialogen mellan Morfar och ”jag”, det jag som återberättar Morfars 
sagor. Ramberättelsen bestod ursprungligen av hela romanen Regn-
bågen har bara åtta färger, i vilken sagorna från början var tänkta 
att integreras i texten, men av olika anledningar lyftes de ur och 
fick bilda en egen volym, som inte publicerades förrän tre år senare 
och strax innan Medan regnbågen bleknar kom ut 1989.337 

 
Genom sina sagor vill Morfar förklara tillvaron för det lyssnande barnet, både 
dess angenäma och dess mindre angenäma sidor. Det han berättar inledningsvis 
är ett slags skapelseberättelse där det beskrivs hur de olika årstiderna uppkom-
mit men också hur olika karaktärsegenskaper funnit sin plats i tillvaron. Den 
sista berättelsen, som har rubriken ”Den här Lilla Själen”, beskriver ett slags 
reinkarnationstanke där en Liten Själ kommit alldeles för tidigt till Evigheten. 
Där vistas den en tid tills den har glömt vad den varit med om tidigare, och den 
färdas därefter genom två rymder innan den slutligen föds på nytt ”Och blev i 
detsamma ett ömtåligt Liv // som föddes med en jublande sång.”338 Sagornas 
form skulle kunna beskrivas som poetisk prosa – eller, kanske ännu bättre, 
prosapoesi. 
 
Här finns alltså den vuxne, kanske rentav gamle, mannen som berättar för bar-
net – ett slags berättandets urscen med Morfar som narratör och barnet som 
narrat. Genom hela sagosamlingen tematiseras berättandet genom att målet 

                                                 
335 Wiveca Friman, ”Peter Pohls skapelseberättelse. En läsning av ’De stora penslarnas lek’”, i 
Abrakadabra 1997:3, s. 22. 
336 Peter Pohl, ”Pohl, Peter”, i Författaren själv. Ett biografiskt lexikon av och om 1189 svenska 
författare, (red. Bo Heurling), Lund 1993, s. 278.  
337 Friman, 2003, s. 34. 
338 Pohl, 1989a, s. 106. 
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med Morfars berättande är att berätta barnet till förståelse för tillvaron och dess 
mysterier. Eftersom Morfar snart skall dö och berättelserna därmed riskerar att 
försvinna med honom, känner barnet ansvaret att rädda sagorna undan glöm-
ska. Detta skapar en metanivå i berättandet som även Wiveca Friman har be-
skrivit: 

  
Morfar berättar och barnbarnet lyssnar och memorerar. Det urskil-
jer sig efterhand två berättare i två olika berättarnivåer; Morfar som 
sagoberättare och barnbarnet, den återberättande i ramberät-
telsen.339 

 
Man kan därför säga att en del av berättarprojektet utgörs av att barnet övertar 
Morfars berättelser för att sedan kunna ge röst åt dem sedan Morfar har dött. 
Det tvingar barnet till en för ögonblicket nästan övermänsklig prestation: han 
skriver fastän han inte kan skriva och han avger ett löfte till Morfar:  

  
Du kommer aldrig att dö, Morfar. 

För en dag ska jag skriva rent dina sagor! 340 
  
Här inställer sig kanske återigen frågan om hur förhållandet mellan den fiktive 
berättaren – barnet, i detta fall – och den verklige författaren – Peter Pohl ser 
ut. Jag har inte för avsikt att i detta sammanhang söka besvara den, men vill 
ändå peka på att Peter Pohl i Författaren själv berättar om hur det han 
benämner ”den sagolyssnande pojken” avger ovan återgivna löfte till Morfar. 
”Pohl tog god tid på sig att uppfylla löftet till Morfar”, är hans slutsats.341 
 
När det gäller utsatthet och vänskap kan dessa motiv inte sägas utgöra bärande 
inslag i De Stora Penslarnas Lek. Boken kan inte heller anses höra till de texter 
som i sig är uttryck för Peter Pohls förändringsprojekt. 

                                                 
339 Friman, 2003, s. 35. 
340 Pohl, 1989a, s. 83. 
341 Pohl, 1993b, s. 278. 
341 Lundqvist, 1994, s. 97. 
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Peter Pohls övriga författarskap –  
en överblick 
 
Som den tidigare presenterade forskningsöversikten ger vid handen, så är det i 
första hand Janne, min vän som tilldragit sig forskarnas och kritikernas in-
tresse, Wiveca Friman undantagen, när det gäller Peter Pohls författarskap. 
Flera av läsningarna ger tankeväckande bidrag till förståelsen av just Janne, 
min vän, men ingen av dem sätter romanen i relation till Pohls övriga författar-
skap. Detta kan givetvis delvis förklaras av att ett flertal av artiklarna skrevs i 
början på 1990-talet, och att Pohls författarskap vid den tidpunkten inte hade 
nått den omfattning det gjort idag. Sannolikt förklaras också det stora intresset 
för Peter Pohls debutroman av att den, som tidigare påpekats, i många avseen-
den innebar en förändring och förnyelse av den svenska ungdomslitteraturen. 
Det lockade många till att närmare studera såväl dess form som dess innehåll – 
Ulla Lundqvist väljer exempelvis att studera några av hans romaner med moti-
veringen att han ”förnyar […] ungdomsbokens form och språk som ingen av 
sina kolleger och diskuterar existentiella frågor med ett allvar som också är 
nytt.” 342 
 
Vid det här laget har emellertid mer än tjugo år förflutit sedan Janne, min vän, 
och Pohls första roman har kommit att följas av ytterligare tjugofem böcker. 
Det som därmed är av stort intresse, och dessutom alltså också är något som ti-
digare forskning inte uppehållit sig vid, är att undersöka i vilken mån det finns 
motiv och teman som upprepas och varieras hos Pohl, och huruvida dessa är 
frågor som upptagit hans intresse redan från debuten med Janne, min vän – allt-
så om det i Peter Pohls produktion går att finna ett slags författarskapets kärna, 
något som skulle kunna benämnas hans litterära projekt.  
 
För att, om möjligt, finna ett svar på ovanstående frågor, kommer jag i följande 
avsnitt att göra en utblick över de arton böcker av Peter Pohl som inte granskats 
tidigare i avhandlingen. Eftersom denna genomgång omfattar ett så stort mate-
rial, blir den med nödvändighet av en mer översiktlig karaktär än de tidigare 
presenterade läsningarna av Janne, min vän, Malins kung Gurra och Micke-

                                                 
342 Lundqvist, 1994, s. 97. 
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sviten, men den görs fortfarande med fokus på de återkommande teman som 
tidigare diskuterats och vilka jag alltså nu tar upp till förnyad granskning.  
 
Det har efterhand visat sig att fyra av de arton resterande böckerna intar något 
av en särställning i författarskapet; dessa kommer därför att behandlas sist och 
under en egen rubrik. 
 
Peter Pohls litterära universum 
Något som man kan konstatera efter att ha läst samtliga i bokform utgivna 
texter av Pohl, är att han – i någon bemärkelse – skapat sitt eget litterära uni-
versum och såtillvida följer föregångare som Balzac och Hjalmar Bergman i 
fotspåren. När det gäller Balzac är det självfallet så att Pohl inte kommer i när-
heten av sin franske kollegas enorma produktion, men greppet att ”befolka sin 
[…] litterära värld med fiktiva men på samma gång sannolika gestalter, som 
ibland figurerade i centrum, ibland i periferin av berättelserna” känns igen.343 
Att det i romansviten om Micke är så att vissa av gestalterna kring protago-
nisten dyker upp gång på gång – detta gäller exempelvis vännen Bigg, foster-
modern Gerda och många av ledarna vid Sommarhemmet – är föga förvånande. 
Intressantare är måhända exemplet med skomakarsonen Per Anders Andersson 
från Janne, min vän, som dyker upp som deltagare på Sommarhemmet i Vilja 
växa, och vars död det berättas om via tidningsartiklar i båda romanerna. Upp-
gifterna gällande omständigheterna kring dödsfallet är desamma på båda 
ställena, men även datum för artiklarnas publicerande – den 6 april 1955 – är 
detsamma i båda romanerna. Värt att notera i sammanhanget är att DN den 6 
april 1955 har en notis med rubriken ”Brommadramat var planlagt”, där det be-
rättas om hur skomakare Karl Hilding Andersson först mördat sin son Per An-
ders och sedan tagit sitt eget liv.344  
 
Att använda sig av böcker och tidningslägg för att skaffa sig bakgrundsmaterial 
till berättelserna är inte ovanligt bland de författare som skriver om gårdagen, 
säger Ying Toijer-Nilsson i boken Minnet av igår, men påpekar samtidigt att 
författarna ofta också lägger in ”tidningsnotiser och citat, ibland äkta ibland 

                                                 
343 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm 1990, s. 349. 
344 I Vilja växa omnämns tidningsartikeln endast (s. 329), medan den i Janne, min vän återges på s. 91 i 
ett skick som ligger originaltexten ganska nära. 
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påhittade, i själva texten.”345 Notisen om skomakaren och hans son utgör en 
blandform; den är till stora delar äkta men något omarbetad. 
 
Att de båda romanerna om Anette är länkade till varandra torde vara uppenbart, 
men att ett samtal mellan Anette och Pia i Alltid den där Anette! återges som en 
dialog ur ett filmmanus i Jag saknar dig, jag saknar dig! är kanske mer över-
raskande.346 Inom fiktionen förklaras detta med att Tina, den överlevande tvil-
lingen i Jag saknar dig, jag saknar dig! får sig tillskickade några texter att läsa 
inför sommarens litteraturläger och där finns texten ”Ensam tvilling” vilken 
givetvis appellerar starkt till henne. Detta är en fiktionaliserad återgivning av 
hur verklighetens Kinna Gieth, efter att ha läst Alltid den där Anette!, tog kon-
takt med Peter Pohl för att be honom berätta hennes och tvillingsysterns histo-
ria.347  
 
Men förutom att återanvända sina karaktärer, återvänder Peter Pohl även till 
redan tidigare presenterade miljöer. Sålunda spelar Södra Latin en viktig roll i 
såväl Janne, min vän som i Mickesviten (undantaget Regnbågen har bara åtta 
färger). I Man kan inte säga allt bor Sussy tillsammans med sin bror Fredde 
och deras mamma i ett hyreshus i ett bostadsområde i Nedringe, samma 
Nedringe som också hyser Kicki och hennes mamma i När alla ljuger. Kicki 
och mamman bor, precis som Fredde och hans mamma, inte alltför långt från 
sjön Trekanten, och Fredde erinrar sig historien om kommunens ekonomiska 
sammanbrott som också Robin i När alla ljuger drar sig till minnes. Listan på 
detaljer av det här slaget skulle kunna göras åtskilligt längre, men det sagda får 
räcka för att exemplifiera fenomenet.348 
 
Att ha en avsikt med sitt skrivande 
Tidigare i denna avhandling har jag framfört tanken att det ur Peter Pohls verk 
går att extrahera fem bärande tankegångar, fem teman, varav fyra är intratex-
tuella och ett är extratextuellt. Dessa har jag rubricerat som Att synliggöra de 
                                                 
345 Toijer-Nilsson, 1990, s. 32. 
346 Samtalet mellan Anette och Pia återfinns på s. 203 i Alltid den där Anette! och dialogen i Jag saknar 
dig, jag saknar dig! finns på s. 115. 
347 Peter Pohl redogör ingående för samarbetet med Kinna Gieth på sin webbplats, adress 
http://www.nada.kth.se/~Pohl/Saknar.html, 3 januari 2008. 
348 Sjön Trekanten och Trekantsbadet diskuteras exempelvis i När alla ljuger på s. 11-17 och 
förekommer i Man kan inte säga allt på s. 60. 
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utsatta, Att ge röst åt de förstummade, Att ge sig vänskapen i våld och Att 
berätta sig till insikt, vilka alla fyra är underordnadnade Att vilja förändra. Jag 
har visat hur dessa teman manifesterats i Janne, min vän, och jag har i två 
grundliga analyser visat hur de likaledes förekommer i Malins kung Gurra och 
i Micke-sviten. Min avsikt är nu att också visa dels hur dessa fem teman 
förhåller sig till varandra, dels hur de sätter sin prägel på resten av författar-
skapet. 
 
Peter Pohls roman Vi kallar honom Anna (1987) och Jan Guillous roman 
Ondskan (1981) brukar ibland jämföras med varandra eftersom de båda temati-
serar våld och pennalism, ett våldsutövande som dessutom mer eller mindre 
sanktionerats av den skola respektive protagonist är elev i. Jan Guillou berättar 
i boken Hur jag blev författare (1996) om sin väg från internatskoleelev till 
bestsellerförfattare, och han gör det under rubriken ”Man kan inte skriva utan 
avsikt”. Han berättar där hur han gick på en internatskola vars grundsyn 
byggde på det han benämner ”en fascistoid våldslära” och hur hans egna pro-
tester mot detta system paradoxalt nog drog honom allt längre in i våldsutöv-
andet. ”Jag misshandlades eller misshandlade ständigt”, berättar han, och han 
fattar ett beslut: om det så skall ta honom resten av livet, så skall internatskolan 
Solbacka utplånas. Genom ett reportage i FiB/Aktuellt lyckas han, vilket leder 
till att Solbacka läggs ner. ”Med en avsikt i skrivandet gick det att skriva 
romanen om Solbacka”, säger Guillou och konstaterar: ”Att skriva är att slåss. 
Nåja, att slåss för en god sak.”349  
 
Att vilja förändra 
Peter Pohl har vid olika tillfällen och i olika sammanhang även han uttalat sig 
om hur det kom sig att han började skriva, men en lika tydligt uttalad avsikt 
som den Guillou har är svår att hitta; han är visserligen återkommande kritisk 
mot det svenska skolväsendet i allmänhet och mot det hårda klimat som rådde i 
pojkläroverket Södra Latin i synnerhet, men skrivandet, säger han, började 
tidigt, i första hand därför att det fanns saker och händelser i livet som han inte 
ville glömma. Sina minnesanteckningar från barn- och ungdomstiden sparade 
han, enligt egen utsago och som tidigare nämnts, i en kartong som han sedan 

                                                 
349 Hur jag blev författare, Stockholm 1996, s. 64 och 79. 



 216

kom att öppna i vuxen ålder. Ur denna kartong, berättar Pohl, har han hämtat 
mycket av materialet till sina böcker. ”Mina dagböcker, tankeböcker och tidiga 
skrivförsök är en oerhört rik källa att ösa ur, när jag berättar om det förflutna”, 
säger han på sin webbplats, och konstaterar i det sammanhanget också att han 
därför inte behöver fantisera särskilt mycket när han skriver.350 ”Jag har nog-
granna anteckningar från hela skoltiden”, har han berättat i en intervju i DN, 
och han säger sig ha kunnat hämta många av sina berättelser ur det mate-
rialet.351  
 
Det är alltså svårt att hitta ett konkret uttalande från Peter Pohl själv där han 
mer exakt uttrycker vad avsikten med hans skrivande är – åtminstone saknas en 
målformulering som liknar den som (om man får tro honom själv) drev Jan 
Guillou att bli författare. Han har däremot, som påpekats tidigare i denna av-
handling, klart uttalat att han inte tror att han kan påverka världen med sitt 
skrivande och att det heller inte är målet med detsamma. Hans böcker, och 
många av hans uttalanden i andra sammanhang, bär dock ändå ett tydligt 
vittnesbörd om något annat, om att det – trots allt – finns en avsikt bakom 
skrivandet, en avsikt som ligger bortom att förse en presumtiv läsare med en 
stunds avkoppling. Birger Hedén har under rubriken ”Det jämlika tilltalet – 
ungdomsboken från 40-tal till 90-tal” bland annat resonerat kring ungdoms-
boksförfattarnas pedagogiska ambition och uppgift. Han konstaterar att de ny-
are författarna ”i mindre utsträckning än tidigare känner sig begränsade av 
något slags krav på att vara speciellt pedagogiska”. Han konstaterar ändå att 
flera av dem – och då bland annat Peter Pohl – är ute i moraliska syften och vill 
”utmana läsaren, få honom eller henne att reagera, opponera, vad som helst”.352 
 
Peter Pohl drivs uppenbarligen av ett socialt patos i sitt författande, vilket i sin 
förlängning har som sitt mål att åstadkomma en förändring av och i samhället. 
Annika Olsson konstaterar i sin avhandling om den svenska rapportboken att 
de författare och journalister som verkar inom denna specifika genre är de 
”som på grund av sitt sociala och politiska engagemang väljer att skriva artiklar 

                                                 
350 http://www.nada.kth.se/~Pohl/biografi.html, 3 januari 2008. 
351 Larsson, s. 32. 
352 Birger Hedén, ”Det jämlika tilltalet – ungdomsboken från 40-tal till 90-tal”, i Läs mig - sluka mig!, 
Stockholm 1998, s. 177 och 179. 
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och/eller böcker om verkligheten för att förändra densamma.”353 Självfallet är 
Peter Pohls romaner inte att betrakta som rapportböcker i strikt bemärkelse 
(Olsson diskuterar och definierar genren under rubriken ”Rapportboksbegrep-
pet” i sin avhandling), men utifrån sitt sociala engagemang har han av allt att 
döma en önskan om att med sitt skrivande kunna förändra verkligheten eller, 
för att citera Olsson igen, ”medvetandegöra för att åstadkomma någon typ av 
förändring: av det svenska samhället, världen i stort eller åtminstone litteratu-
ren och den enskilde läsaren.”354   
 
Allra tydligast kommer denna förändringsambition till uttryck i Tillsammans 
kan vi förändra världen (1998), utgiven som den tjugoförsta boken i Pohls för-
fattarskap. Undertiteln är ”En frivilligbilderbok”, och principen är den att Peter 
Pohl står för texten medan det här och där i boken finns tomma rutor där 
läsaren kan rita egna bilder. Under de tomma rutorna anges vad som skall ritas 
in. Frivilligheten består sålunda i att läsaren själv får avgöra om han eller hon 
vill rita och hur denne vill utforma det ritade mer exakt – vad som skall ritas är 
redan bestämt. Första gången läsaren har möjlighet att rita in något, ser det ut 
så här: 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

       du              och jag                   och några likasinnade355 
 
Redan bokens titel innehåller en – om än implicit – indikation på att en föränd-
ring behövs. Samtidigt finns i vi-formuleringen en inbjudan till läsaren att, till-
sammans med Peter Pohl, gå in i detta förändringsarbete. Denna inbjudan för-
tydligas i bokens första mening: ”Tillsammans kan vi – och då är ’vi’ du, vör-
dade läsare, och jag – få den här berättelsen färdig.” Pohl fortsätter sedan med 
att förklara att han själv har bilderna i huvudet eller snarare, klarlägger han, 

                                                 
353 Olsson, s. 286. 
354 Ibid., s. 12. 
355 Pohl, 1998c, s. 6. 
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”fick bilder i huvudet när jag läste i tidningarna och upplevde i livet.”356 Det är 
med andra ord livet självt som på olika sätt försett Peter Pohl med de bilder han 
har av verkligheten – läsarens bild kan givetvis se ut på ett annorlunda vis. 
 
Titeln antyder vidare att det finns ett ni eller ett de som på ett eller annat vis 
står i ett motsatsförhållande till vi. Vilka dessa är står klart några sidor längre 
fram: det är ingenjörer, arkitekter, tekniker, ministrar, statssekreterare, kommu-
nalråd, finanslejon, börsmäklare med flera, alltså människor som i någon be-
märkelse har en position i samhället och därmed också makt och inflytande.357  
 
Peter Pohl beskriver fortsättningsvis i boken hur alla kommer till Jorden mer 
eller mindre (jäm)lika, men hur en stor grupp människor – de jag kallar de 
utsatta – ändå blir offer för dem som på orättfärdigt vis tagit sig fram genom 
utbildningsväsendet och sedan skaffat sig positioner där de hållit varandra om 
ryggen och mörkat obehagliga sanningar. Om ingen ingriper, kommer dessa 
onda krafter att förgöra Jorden och människorna, och ekonomerna kommer att 
utnyttja katastrofen till att göra fördelaktiga penningplaceringar medan medie-
folket lägger locket på därför att de är ”gamla kompisar med ingenjörerna // 
och arkitekterna och teknikerna”. Eftersom ingenting kommer till allmänhetens 
kännedom, kan detta scenario upprepas gång på gång tills allt har kommit till 
en punkt  

 
där den slutgiltiga jämlikheten har lagt sig till ro 
under det slutgiltigt liggande locket 

 
över Jorden, den ödelagda, 
människans gravplats.358 
 

Pohl ser alltså en verklighet där några tar sig fram ”på bekostnad av dig och 
mig och några av våra likar”, och där de som offras inte kan göra någonting 
därför att de inte hörs och därför att de skulle vara tvungna att göra det tillsam-

                                                 
356 Ibid., s. 5.  
357 Ibid., s. 8 f. 
358 Ibid., s. 44 och 71. 
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mans för att lyckas.359 Mänskligheten är på så vis per automatik uppdelad i ett 
A- och ett B-lag, och A-laget kommer, genom sin avsaknad av skrupler, att 
köra över B-laget och förgöra Jorden. Situationen efter apokalypsen beskriver 
Pohl i romanen Intet bortom det yttersta (1998); det ojämlika samhället innan 
den slutgiltiga undergången skildrar han gång på gång med skiftande fokus vad 
gäller konsekvenserna av denna konstruktion för de mindre lyckligt lottade. För 
värstingen Allan i Tusen kulor (2002) har problemen börjat redan i förskolan, 
och vid sjutton års ålder är bilden av honom som brottsling och våldsverkare 
cementerad av medierna. Någon egentlig möjlighet att hitta en väg ut ur detta 
och in i en normal tillvaro har han i praktiken inte. 
 
De ensamstående mödrarna i När alla ljuger (1995) och Man kan inte säga allt 
(1999) har fullt upp med att arbeta ihop till mat och till hyra för en lägenhet i 
ett föga inbjudande bostadsområde. ”Jag har aldrig hört Mamma klaga på sin 
besvärliga tillvaros villkor”, säger hennes femtonårige son Fredde. ”Det enda 
som hörts är att hon ibland har lättat sitt bröst från en och annan bitterhet över 
folk som inte begriper hur onödigt bra de har det.”360 Vardagen bjuder alltså 
henne och hennes medsystrar på tillräckligt mycket av svårigheter för att de 
inte fullt ut skall orka vaka över sina barn. Därför får såväl hon som Kickis 
mamma se sina döttrar sexmördas och därmed också bli ett lovligt byte för 
snaskig kvällstidningsjournalistik. Polisen lyckas inte i något av fallen lösa 
morden, sannolikt därför att det finns (ekonomiska och politiska) krafter i 
rörelse som har en del att vinna på att sanningen inte kommer fram.  
 
Jörgen i Men jag glömmer dig inte (1997) tvingas från tidig ålder ta hand om 
sig själv, eftersom hans alkoholiserade mamma endast ser honom som en börda 
– inga sociala myndigheter ingriper. I samma roman finns Sally och hennes 
tvillingbror vars mamma mördats av pappan, samma pappa som förgripit sig 
sexuellt på Sally och misshandlat brodern så att han fått hjärnskador som är av 
den svårighetsgraden att han inte kan gå utan körs runt i rullstol av sin syster. 
Han förefaller av allt att döma inte heller kunna prata – han hör alltså till dem 
vars röster inte hörs, även detta ett resultat av pappans misshandel. Trots detta 
har myndigheterna gett pappan rätt till umgänge med barnen, vilket gör att de 
                                                 
359 Ibid., s. 24. 
360 Pohl, 1999, s. 142. 
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nu göms undan av ett hemligt nätverk. I Sekten (2005) berättas det om en 
kvinna, Annmarie, vilken har hoppat av från en religiös sekt. Trots polisutred-
ningar och ett flertal prövningar i olika rättsliga instanser lyckas vårdnads-
tvisten mellan Annmarie och hennes make (som fortfarande är medlem i sek-
ten) inte komma till en lösning. 
 
I de två romanerna om Anette – Alltid den där Anette! och Kan ingen hjälpa 
Anette? – är det främst den förstnämnda som har låtit tala om sig. Den har i 
första hand uppfattats som en text där Peter Pohl går till hårt angrepp mot det 
svenska skolväsendet – ”en uppgörelse med skolan” kallar Monika Ahlberg 
den,361 och Ulla Lundqvist recenserar den under rubriken ”Peter Pohl skriver 
om dagens skola. En syndabock drabbas av skolans alla töntar”362 – men den är 
i lika hög grad en berättelse om en flicka, Anette, vars oerhörda erfarenheter av 
död och sorg redan i sjuårsåldern gör henne sårbar och utsatt när hon börjar 
skolan. Rent socialt hör Anette till dem som har det bra, och hon bor i ett bo-
stadsområde kallat Guldkanten, men i mötet med skolan och den personal som 
finns där, spelar detta ingen roll: Guldkantens skola befolkas av en samling 
tjänstemän som på alla nivåer och på alla områden uppvisar en inkompetens 
som är monumental och det drabbar Anette hårt. Peter Pohl har i denna roman 
flyttat sig fram till 1980-talet, främst, säger han, 
 

därför att när jag placerade händelserna i 50-talet, så skrattade 
publiken åt det Lustiga Förflutna och berömde mig för språket, 
men undrade om ungdomarna skulle begripa det konstiga gammal-
dags snacket. […] Därför skrev jag en berättelse om livet på en 
skola idag, där tonen ges av en i flera avseenden olämplig rektor, 
en sådan som dominerar och förgiftar hela skolan. De barn som 
kommer på kant med det sjuka system som en sådan skolledare slår 
vakt om, de klarar sig inte.363 

 
Som framhölls redan i författarpresentationen, hade Peter Pohls upplevelse av 
dagens skola gjort honom så förtvivlad att han inte kunde berätta historien på 
ett objektivt sätt – många av karaktärerna är tillspetsade, och situationer och 

                                                 
361 Monika Ahlberg, ”Peter Pohl”, i De skriver för barn och ungdom. Svenska nutidsförfattare L-Ö, 
Lund 1990, s. 208. 
362 Ulla Lundqvist, ”Peter Pohl skriver om dagens skola. En syndabock drabbas av skolans alla töntar”, 
i DN 15 oktober 1988. 
363 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/VarfAnette.html, 3 januari 2008. 
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diskussioner närmar sig understundom det parodiska. Möjligen utgör detta en 
förklaring till att romanen, till skillnad från många andra böcker av Pohl, av 
många uppfattats som överdriven, snuddande nära en karikatyr. Lena Kjersén 
Edman menar exempelvis att båda Anette-böckerna snarare än realistiska 
romaner är att betrakta som ironiska debattinlägg.364 Den tendentiösa skildrin-
gen av skolan balanseras dock, vill jag hävda, av skildringen av Anette som på 
grund av en serie olyckliga, för att inte säga tragiska, omständigheter blivit 
hudlös, sårbar och skör i mycket unga år.365  

 

Pohls kritik i denna berättelse är i första hand riktad mot skolan och dess befatt-
ningshavare, en skola som han förefaller finna föga intresserad av att se sina 
elever som de individer de är och utifrån detta försöka möta deras behov. På sin 
webbplats har han publicerat ett föredrag hållet för blivande lärare vid 
Högskolan i Gävle 1988. Där citerar han några passager ur en kommande bok 
och ett uttalande lyder: ”Fördumningen av skolungdomarna är ett faktum 
och den är genomförd avsiktligt.” Till åhörarna – de blivande lärarna – ställer 
han sedan den retoriska frågan varför skolan har denna målsättning. Ur roman-
texten hämtar han svaret:  

• Att de som har makten vill behålla den.  
• Att de därför vill säkra den.  
• Att den som vill säkra makten måste undanröja hoten mot den.  
• Att för att få makten i en diktatur krävs vapen.  
• Att för att undanröja hoten i en diktatur krävs vapen.  
• Men att vi har valt demokratins väg.  
• Att för att få makten i en demokrati krävs kompetens.  
• Att den som inte har kompetens inte kan hota makten.  
• Att den som är dum inte är kompetent.366 

Rektorn i den skola där Anette går tycker sig ha bilden av Guldkanten och dess 
invånare klar för sig, och han beskriver det som att ”barnen hänger håglösa och 
hålögda i sina bänkar efter föräldrafria nätter framför videon”. Hans förklaring 
till detta lyder: ”Föräldrarna har övergett dem till förmån för amorteringar och 
lyxbåtar.”367 Det visar sig emellertid under romanens gång att såväl eventuell 

                                                 
364 Lena Kjersén Edman, ”Peter Pohl”, i Författare som stör – och berör, Lund 1998, s. 109. 
365 Ibid. 
366 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/FLOP.html, 3 januari 2008. Någon roman av Peter Pohl där de 
i föredraget citerade textställena förekommer har ännu inte kommit ut. 
367 Pohl, 1988b, s. 85 f. 
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hålögdhet som föräldrafrihet inte sällan har helt andra förklaringar än de som 
den föga handlingskraftige rektor Inge Göör föreställer sig. Själv gör han inget 
mer än att uttrycka sig i floskler och ordstäv, och han svarar väl mot den bild 
av makthavare som Pohl skisserar i Tillsammans kan vi förändra världen: en 
som nått sin position genom att ha gått på de rätta festerna där han träffat de 
rätta människorna, de som håller varandra om ryggen, och som därmed tagit sig 
fram på ett orättfärdigt vis. Hans ovilja att göra någonting för Anette förefaller i 
ljuset av ovanstående punkter som ett utslag av hans ambition att säkra den 
maktposition han har.368 

  
I Jag är kvar hos er (2000) riktas kritiken mot sjukvården, som alltför sent tar 
den femtonåriga Annas smärtor och andra besvär på allvar, vilket gör hennes 
sista år i livet ytterst plågsamt. Genom att varva Annas, mammans, systerns 
och kompisen Hannas berättelser med utdrag ur sjukjournalerna, tydliggörs av-
ståndet mellan å ena sidan patienten och hennes närstående för vilka smärta, 
illamående och gradvis försämring river sår i hjärta och själ, och å andra sidan 
vårdapparaten som försöker mäta plågorna med linjal (!) och vilken betraktar 
en ung flicka som dagligen åtminstone kunde sitta upp i en rullstol som var-
ande ”i ganska gott skick” samtidigt som det konstateras att ”pat. kvarstannar i 
hemmet till slutet.”369  
 
Genom att visa på Anettes, Annas och många andra människors situation, men 
också på skolans, sjukvårdens och myndigheternas fyrkantiga handhavande av 
människor i sorg och svårigheter av skilda slag, och på dessa individers svårig-
heter att på egen hand göra någonting åt sina problem, arbetar Peter Pohl av allt 
att döma vidare på sitt förändringsprojekt. 
 
Utsatthetens anatomi 
De som skulle ha mest att vinna på en förändring, är givetvis de som i 
avhandlingen har betecknats som utsatta, och utsattheten och dess konsekven-
ser är något som Pohl ständigt återkommer till i sitt författarskap. Jag har i 

                                                 
368 Det är i sammanhanget värt att påpeka att de flesta av befattningshavarna i Guldkantens skola har 
namn som börjar på Ing-. Rektorn som ingenting gör, heter alltså Inge Göör, den föga empatiska skol-
sköterskan heter Inga-Gulla, skolpsykologen heter Ingemar och så vidare. 
369 Pohl, 2000, s. 222 och 223. 
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kapitlet om Micke-sviten formulerat det så, att han söker utforska utsatthetens 
anatomi, men jag har också återgett Pohls eget uttalande om barn och utsatthet 
där han säger att barn är utsatta genom att de, eftersom de inte kan försvara sig, 
oupphörligen blir förlorare i de olika kamper som ständigt pågår i deras omgiv-
ning.370 Denna form av utsatthet är emellertid inte av den arten att den behöver 
innebära några direkta problem så länge det finns vuxna runtomkring dessa 
barn, vuxna som tar ansvar för sig själva, för barnet och för tillvaron och livet i 
stort. Mer problematiskt blir det med den utsatthet som hänger samman med 
social tillhörighet, och som förefaller ha en olycklig benägenhet att gå i arv och 
till yttermera visso sorterar människor i de grupper som jag tidigare benämnt 
som de gynnade och de icke gynnade. Detta är alltså en form av utsatthet som 
man föds in i, men som man har mycket små möjligheter att göra någonting åt. 
Det per definition utsatta barnet växer, om det befinner sig bland de gynnade, 
upp till en icke utsatt gynnad vuxen. Det utsatta, icke gynnade barnet (man kan 
kanske här tala om en dubbel utsatthet) växer med lika stor sannolikhet upp till 
en icke gynnad och fortfarande utsatt vuxen. 
 
Det tydligaste exemplet på det sistnämnda – ett utsatt barn som blir en utsatt 
vuxen – hos Peter Pohl, är kanske Ulrika i Havet inom oss (1988). Pohl har 
själv försett boken med en dedikation: 

 
Denna bok tillägnas 
Ulrikas alla systrar –  
ett ändlöst led av kvin- 

 nor, med liv som formats 
till en pekoral så urbota 
att ingen ids beskriva 
den, ingen gitter bry sig 
om den.371 

 
Dedikationen säger mycket, inte enbart om hur Ulrikas liv gestaltat sig men 
också om romanen som helhet; jag menar att den är den svartaste i hela Pohls 
produktion. Den skildrar en kvinna som i berättelsens nu-plan är omkring fyrtio 
år och som, vid ett plötsligt möte med en person ur det förflutna, konfronteras 
med minnen från barn- och ungdomstiden. Peter Pohl har beskrivit det i termer 
av att den ”medelålders Ulrika försöker nå barnet Ulrika och hjälpa henne att 
                                                 
370 Margareta Sörenson, ”9 år en ålder som inte finns”, i Expressen 15 december 1989.  
371 Pohl, 1988a, s. 7.  
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välja en annan väg än den som leder till nuet.” Som Ulrikas liv gestaltat sig, 
kan det näppeligen beskrivas som annat än en enda lång via dolorosa. Hennes 
biologiska mamma dör, som det verkar, i samband med Ulrikas födelse. Hen-
nes första fostermor lämnar henne, Faster (som fungerat som en andra moders-
gestalt) lämnar henne, den man hon förälskar sig i och blir gravid med lämnar 
henne och slutligen överger också sonen henne. Den enda hon aldrig blir fri 
ifrån är fadern som misshandlat henne sedan barnsben. När Ulrika blivit lite 
äldre och Faster lämnat huset, övergår faderns misshandel till ett ömsesidigt 
våldsutövande – de gisslar varandra under någon form av pervers njutning. På 
sin webbplats antyder Pohl det närmast deterministiska i Ulrikas öde när han 
konstaterar att det är i barndomen som hon ”möter sina första och livsavgör-
ande besvikelser”. När hon sedan under ungdomstiden också ”möter och mister 
kärleken” förefaller hennes fortsatt miserabla liv närmast som ett resultat av 
defaitism – det är föga lönt att försöka undgå sitt öde.372 Man skulle kunna 
uttrycka det så, att denna roman maximerar konsekvenserna av en eländig 
uppväxt. Fadern är krympling, både kroppsligt, känslomässigt och på alla andra 
sätt. Ändå – eller kanske tack vare detta – lyckas han hålla Ulrika i ett välde 
som hon inte förmår ta sig ur.  
 
Vid ett möte med Peter Pohl nämnde han för mig att det i de fall där kapitlen i 
hans böcker inleds med anfanger alltid finns ett budskap att utvinna ur dessa. 
Han förtydligade sedan detta i ett e-brev där han säger:  

 
Förlagets falska anfanger känns igen på att de inte är några anfan-
ger utan bara lite förstorade begynnelsebokstäver. Av en anfang 
begärs lite mer. Den ska åtminstone vara nedsänkt i texten, rejält 
mycket större än övrig text och gärna utsmyckad lite. […] Får du 
inte ihop de första anfangerna till något som kan vara ett ord, så 
behöver du inte fortsätta.373  

 

Med hjälp av anfangerna i Havet inom oss har Peter Pohl försett denna roman 
med ett motto: ”Då kylan vidgas bortom varje gräns ska barnet dansa för att 
övertyga vintern”. Det torde kunna gälla inte bara för Ulrika utan även för Jan-
ne, Gurra, Henrik, Sally och många fler.  

                                                 
372 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Havet.html, 3 januari 2008. 
373 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförfattaren, 13 januari 2006. 
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Den andra formen av utsatthet som Peter Pohl uppehåller sig vid, är den som 
man hamnar i när man drabbas – av sjukdom, av död, av sorg, av besvikelser: 
man kommer kort sagt att befinna sig i en situation där man är hudlös och sår-
bar. Sådan är exempelvis Tinas belägenhet, en flicka som i de flesta avseenden 
haft ett tryggt och bra liv, men vars tillvaro rasar samman när tvillingsystern 
omkommer i en bilolycka. Lena Kåreland konstaterar i Möte med barnboken att 
Tina, den överlevande tvillingsystern i Jag saknar dig, jag saknar dig!, tvingas 
ta itu med ”de svåra känslorna av skuld och ånger i samband med en anhörigs 
bortgång.”374 Detsamma gäller för Anna och hennes familj i Jag är kvar hos er. 
De har levt ett harmoniskt liv fram till dess att sjukdomen drabbar Anna, men 
då blir de plötsligt tvingade att inte bara hantera sjukdomen i sig och det li-
dande den innebär för Anna, utan också att gå i närkamp med vården, sig själva 
och den övriga omgivningen, och detta vid ett tillfälle då de redan är hårt 
prövade.  
 
Lotta i När alla ljuger har under hela sitt femtonåriga liv haft allt vad man kan 
önska sig och lite till vad gäller det rent materiella i livet. Hon har levt i en 
ytterst skyddad tillvaro med sina föräldrar och sin bror, en tillvaro som brutalt 
slås sönder när bästa väninnan mördas och pappan omkommer i en bilolycka. 
Förutom den oerhörda sorgen efter två människor som stått henne nära, har 
Lotta efter pappans död också att brottas med det faktum att familjen står 
ekonomiskt utblottad, och att mamman försvinner in i sin egen värld och är ett 
ytterst ringa stöd för sin dotter, men också – och kanske värst av allt – att 
omständigheterna kring vännens och pappans död aldrig blir helt klarlagda. 
Lotta frågar sig rentav om det kan vara så, att det är hennes egen far som 
våldtagit och mördat hennes bästa vän.  
 
Anette har även hon vuxit upp i ett hem där det materiella inte utgjort något 
problem. Hon har en älskad storebror, sin tvillingsyster och en hund. Förutom 
mamman och pappan finns mormodern där som en extra trygghet i familjen. 
Våren innan tvillingarna skall börja skolan, insjuknar Anettes tvillingsyster. I 
våndorna inför systerns sjukdom ger sig brodern ut på moped, en resa som 

                                                 
374 Kåreland, 2001, s. 103. 
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slutar med att han krockar och avlider under natten mot påskaftonen. På annan-
dagen dör tvillingsystern. Kort därefter måste hunden avlivas eftersom han i sin 
sorg vägrar äta. När skolan börjar hör Anette till de sköra och utsatta, något 
som skolan inte klarar att hantera. Mamman vågar inte älska det enda barn hon 
har kvar och fjärmar sig från Anette och pappan, en stridbar man som inte drar 
sig för att gå in i en konflikt med exempelvis skolfolket, men han tappar ibland 
fokus på vad hans kamp egentligen gäller och då kan han ibland komma 
snubblande nära att offra Anette för att vinna en principiell seger. När mor-
modern blir dement och slutligen dör har Anette blivit ett mycket ensamt – och 
utsatt – barn. 
 
Karin är huvudperson i Peter Pohls roman från 2007, Nu heter jag Nirak.375 
Strax innan hon fyller fjorton år, introducerar hennes frånskilda föräldrar varsin 
ny partner. Mellan Karin och mammans pojkvän uppstår en stark attraktion och 
de inleder tämligen omgående ett hemligt, sexuellt förhållande. Trots att Karin 
känner att relationen mellan henne och Roland är av ett destruktivt slag, förmår 
hon inte värja sig mot honom, vare sig när det gäller hans önskemål om – eller 
kanske snarare krav på – hårdhänt sex, eller hans ansträngningar att manipulera 
hennes vilja. Karin, som känt sig ensam och vilsen sedan föräldrarnas separa-
tion, har bara Nirak att anförtro sig åt. Nirak är hennes låtsassyster sedan barn-
domen men numera inte uppskattad av de vuxna i hennes omgivning, vilka 
menar att hon sedan länge borde övergett fantasier av det slaget. I romanens 
inledning beskrivs den stora ensamhet som Karin känner; mamman arbetar och 
hon kommer allt som oftast hem till en tom lägenhet. Pappan bor så pass långt 
bort att hon inte kan ta sig dit med mindre än att hon blir skjutsad. I skolan är 
hon, och har alltid varit, betraktad som en särling och därmed ett legitimt offer 
för omgivningens elakheter. Karins taktik, utarbetad tillsammans med Nirak, 
blir att visa sig så stark och onåbar att angriparna skräms iväg. ”Därmed blev 
ensamheten djupare. En sådan flicka får inga vänner”, konstaterar Peter Pohl.376  
 
I den situation som Karin hamnat i, är hon alltså helt ensam. Inte ens skolpsy-
kologen kan hjälpa henne – det är nämligen hennes egen mamma som innehar 
den befattningen. Hennes utsatthet är odiskutabel när hon möter den såväl att-
                                                 
375 Peter Pohl, Nu heter jag Nirak, Stockholm 2007. 
376 Pohl, 2007, s. 17. 



 227

raktive som manipulative Roland och han, för att nå sina syften, tålmodigt 
väntar ut hennes inledningsvis ytterst avvisande hållning. Han förstår mer än 
väl att utnyttja utsatthet samtidigt som han ökar på den ytterligare. 
 
Vad jag menar att ovanstående – och därmed även Peter Pohl – antyder, är dels 
att vi i Sverige idag har en samhällsstruktur som predestinerar ett stort antal 
människor till utsatthet, dels att ingen kan vara säker på att skonas när det kom-
mer till en annan sort av utsatthet, nämligen den som uppträder när en män-
niska drabbas hårt och därmed samtidigt är som sämst rustad att möta 
ytterligare svårigheter. Annemarie i Sekten får föra den senare kategorins talan:  

 
Jag bad Irja Ljusmark [sektledaren, min anm.] om hjälp med Elina. 
Jag var i desperat behov av hjälp och förlitade mig på hennes 
läkande krafter.                                                                     
 Hon utnyttjade min utsatthet!377 
  

Att ge röst åt de förstummade  
Oavsett om man har hamnat bland de utsatta av den ena eller andra orsaken, så 
är, som tidigare påpekats, en del i ens predikament att befinna sig bland dem 
var röster inte hörs. I sin avhandling Att ge den andra sidan röst (2004) resone-
rar Annika Olsson kring orsakerna till att vissa grupper inte hörs. Hon skriver: 
”Problemet handlar […] inte om att de röstlösa saknar röst utan att ingen tar 
notis om deras röster.”378 När en författare då åtar sig uppgiften att ge röst, 
säger Olsson, ger denne dem inte bara ”en röst utan också fungerar som en 
plattform, erbjuder en temporär position som är möjlig att tala från.”379 Hon 
fortsätter: 

 
Att ha en röst implicerar med andra ord någon form av plats i en 
offentlighet: utan plats i denna offentlighet har man ingen röst, på 
samma sätt som den som saknar röst också saknar plats i den 
offentlighet där samtalet förs.380 
 

Detta är ett inte helt okontroversiellt påstående, i synnerhet i ett samhälle som 
gäller för att vara demokratiskt. Jag ansluter mig dock här till det jag ser som 
yttrandets grundidé, nämligen att vissa (det kan gälla enskilda personer eller 

                                                 
377 Pohl, 2005, s. 251. 
378 Olsson, s. 289. 
379 Ibid., s. 290. 
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grupper) har lättare än andra att göra sig hörda, i synnerhet i offentliga sam-
manhang; vissa – dit hör exempelvis politiker – erbjuds rentav utrymme för att 
kommentera händelser och företeelser, andra kan själva i högre eller lägre grad 
skapa detta utrymme. Dit hör exempelvis journalister och författare.  
 
Man har ett snärj (1991) är kanske den roman där författaren Peter Pohl allra 
tydligast skapar en plattform från vilken någon ges möjlighet att tala. Han har 
berättat om hur han kontaktades av en mamma som efter att hon läst Alltid den 
där Anette! konstaterat att hon i många avseenden kände sig som Anettes far, 
det vill säga som någon som förgäves kämpade mot den oförstående organisa-
tion som förskola och skola utgjorde. Pohl har redogjort för hur han, utrustad 
med en bandspelare, träffade denna kvinna, och hur han lyssnade till hennes 
berättelse samtidigt som han spelade in den. Han fascinerades av hennes sätt att 
berätta: ”tonfallet, svadan, det obalanserade pratet” och han fann  

 
att det var en intressant utmaning att använda hennes berättarstil, 
men LITE uppstramad, eftersom hon delgav mig alltsammans i en 
enda mycket lång utandning. […] Hennes berättarstil 

 
 fortsätter han, och detta är ytterst väsentligt,  

 
gör att hon inte når fram i de muntliga drabbningarna. Det ställer 
orimliga krav på lyssnaren. Av en läsare kan man kräva mycket 
mer. Jag gör det. Och kräver samtidigt att läsaren ska förstå varför 
lyssnarna inte lyssnar.381  

 
Det sistnämnda är alltså hennes problem såsom hon ser det själv, och det 
uttrycker hon också i romanen. Denna är en cirkelkomposition där de första 
och de sista sidorna i princip ser exakt likadana ut, och där mamman sålunda 
både börjar och slutar med att säga att hon har hur mycket som helst att berätta 
men att det inte finns någon som lyssnar. Man kan alltså säga att Peter Pohl i 
Man har ett snärj först och främst gett den vars röst ingen lyssnar på en 
position att tala utifrån. Han har dock i så stor utsträckning som möjligt försökt 
återskapa hennes röst så som den faktiskt lät och därigenom blir romanen också 
ett dokument över svenska språket så som det lät, (åtminstone inom vissa kret-
sar) omkring 1991. Uttryck som ”Jag känner hela tiden att det är larmsignaler i 

                                                 
381 E-brev från Peter Pohl till avhandlingsförfattaren 13 december 2003. 



 229

luften kring Markus”, ”jag tycker att han signalerar här hemma på alla möjliga 
sätt”, ”jag tycker inte heller att jag orkar ta tag i det nu”, och ”nånting måste jag 
göra för att konkret bearbeta den här biten” känns tidstypiska men därmed ock-
så modebetonade, vilket inte nödvändigtvis innebär något positivt i kommuni-
kationssammanhang. Olyckligtvis är det nog också delvis detta som gör att 
ingen vill lyssna på henne.382 
 
Freddes mamma i Man kan inte säga allt förefaller mer medveten om proble-
met med att inte ha en position att tala ifrån; när hon får höra att skolans rektor, 
i stället för att svara på frågor, skällt på en tv-journalist som bett om ett utta-
lande, konstaterar hon att man ”måste ha en viss ställning för att våga sej på 
sånt”, en ställning som hon själv inte har. Peter Pohl låter henne beskriva det 
hon upplever som samhällets syn på henne och hennes barn: ”Modern är en-
samstående och vanvårdar barnen genom att ägna sig åt ett lågstatusarbete. […] 
Som om familjen skulle må bättre av att jag gick arbetslös”, är hennes bittra 
sammanfattning av situationen.383  
 
Peter Pohls roman Sekten (2005) är också den ett exempel på hur han ger röst 
åt någons berättelse. Sekten är, säger han, ett ”stycke verklighet som kom till 
mig, först genom ett telefonsamtal, sedan i tidningsartiklar och radioprogram 
och slutligen i samtal med några inblandade.”384 Den som kontaktade honom 
var mamman i berättelsen, Annemarie, och det är också hon som får sista ordet 
i romanen där hon sammanfattar sina reflektioner kring bland annat sekten, 
vittnespsykologer, advokater och skilda juridiska instanser. Hennes inlägg 
formar sig till ett slags j’accuse, möjliggjort genom att Peter Pohl i romanens 
form gett även henne en plattform att tala ifrån. 
 
Med det ovan sagda i minne, framträder röstgivandet som en del i Peter Pohls 
förändringsprojekt mycket tydligt: genom att ge de utsatta röst, det vill säga ge 
dem en sådan position att omgivningen – i detta fall läsaren – ges möjlighet  
eller kanske rentav mer eller mindre tvingas att lyssna, ökar chanserna för att 
en förändring skall ske. Givetvis kan ingenting göras för den aktuella romanka-

                                                 
382 Pohl, 1991b, s. 113, 90, 32 och 89. 
383 Pohl, 1999, s. 154 och 111. 
384 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Sekten.html, 3 januari 2008. 



 230

raktären, men möjligen har fiktionen blottlagt någonting som står att känna 
igen även utanför densamma, och möjligen kommer det att innebära att man 
kommit närmare att också åstadkomma en förändring i samhällsstrukturen. 
 
Vänskapens väsen  
Det är ingen överdrift att hävda att Peter Pohls författarskap i stort genomsyras 
av vänskapsmotivet, och jag har tidigare formulerat mig sålunda när det gäller 
detta ämne:  

 
Hos Peter Pohl finns många skildringar av hur vänskapen blir den 
kraftkälla den svage behöver för att orka resa sig igen. Men att ge 
sig hän i vänskap och kärlek har sitt pris och inte sällan är priset 
smärta och svek och inte heller det drar Pohl sig för att röra vid. 
Ibland blir sveket – det egna eller andras – en anledning till själv-
rannsakan och utveckling, ibland är det endast smärtsamt.385  

 
Den erfarenheten har Sally i Men jag glömmer dig inte, så när hon en dag 
konstaterat att hon och Jörgen nu av allt att döma blivit vänner blir hennes 
kommentar: ”Man kan inte ha vänner. […] Det enda som händer med vänskap 
är att man kommer att svika.”386 Även Markus i Tusen kulor har erfarenheter av 
vänskap som är smärtsamma: 

 
Av allt som är svårt med vänskapen mellan två människor är det 
värsta att det alltid är en av de två som lider mest när den förklin-
gar. Åsa och Markus hette vännerna, som inte längre föreföll att ha 
något gemensamt. Åsa gick upp i sitt kulspel och led inte alls, nej, 
hon tycktes inte ens märka att någonting slocknade i livet, men för 
Markus var mörkret nästan olidligt hela läsåret i fyran, innan han 
hade vant sig och hittat nya vägar. 
 Och när en vänskap inte ens får tillfälle att förklinga, utan bara 
abrupt bryts av – det är en annan plåga, och även den tvingades 
Markus in i387 

 
skriver Pohl i romanen och förefaller därmed mena, vilket också framkommit i 
tidigare diskuterade böcker i denna avhandling, att vänskap inte är lätt och 
ingenting man kan ta för givet. Den analys av vänskapen som Ying Toijer-
Nilsson i den tidigare refererade undersökningen från 1984 endast tillskriver 
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   386 Pohl, 1997b, s. 90. 
387 Pohl, 2002, s. 12. 
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kvinnliga romangestalter, finns däremot hos Peter Pohl även hos de manliga 
karaktärerna. Och mycket av det centrala i Tusen kulor rör just frågan om vän-
skap som sätts på prov, som brister och som försiktigt återupptas, något som 
inte minst understryks i anfangerna som bildar mottot ”Kanske du kan säga vad 
vänskap är”.  
 
När det gäller Markus i det ovan återgivna citatet, hamnar han, förutom i nyss 
beskrivna bekymmer, också i en konflikt som innebär att han tvingas välja 
mellan två av sina vänner, varav den ene varit hans kompis sedan dagistiden 
och vilken han svurit evig vänskap: 

 
Allan fick fram sin hemliga kniv och skar ett jack i pekfingret, skar 
även Markus på samma ställe, eftersom Markus inte vågade själv, 
och så tog de varandra i hand med fingrarna tryckta så att blodet 
blandades. Aldrig att de skulle svika. Aldrig!388 

 
Allan väljer sedan en bana i livet som innebär brottslighet i såväl större som 
mindre skala, och det blir bekymmersamt för Markus: skall han stå bakom sin 
blodsbroder i alla lägen eller inte? Till att börja med väljer han att hålla sig till 
den ed de två svor som barn, och Pohl tolkar Allans lättnad: ”Jag litade på dej 
och fick rätt: du är min vän, i evighet, amen.” När romanen kommer till sitt slut 
är dock läget ett annat: efter att ha ställts inför ultimatum av (flick)vännen Åsa, 
väljer Markus att avslöja Allan och det brott han är på väg att begå. ”Man kan 
fan inte lita på nån!”, blir Allans slutsats inför det han upplever som ett vän-
skapens svek.389 Markus å sin sida har, skulle man kunna säga, offrat en vän-
skapsrelation för att vinna – eller möjligen befästa och fördjupa – en annan. 
Åsa (som alltså är den som ställer honom i valsituationen) har under många år 
varit hans närmaste vän. Under några år har de emellertid kommit ifrån var-
andra, och det har medfört det för Peter Pohl så vanliga tillståndet av längtan 
(tidigare diskuterat i samband med Krille och Malin). När Markus tänker på 
Åsa  

 
hugger honom en längtan genom bröstet, en längtan efter Åsas 
ansikte när hon ser på honom, en längtan efter röstens melodi 
bakom den snabba strömmen av oerhört precisa bokstäver över 

                                                 
388 Ibid. 
389 Ibid., s. 92 och 170. 



 232

hennes läppar. En längtan, så mycket mera plågsam eftersom det 
har blivit allt omöjligare att träffa henne.390 

 
När Allan efter några år av frånvaro dyker upp i Markus liv, har han och Åsa 
precis återupptagit sin avbrutna relation. Inför utsikten att ännu en gång förlora 
henne, väljer alltså Markus att inte gå Allan till mötes, något som denne uppfat-
tar som ett svek. 
 
Förutom Markus finns Fredde i Man kan inte säga allt som utnämner sin 
kompis Jocke till ”dödspolare sedan blöjåldern.” När alla tankar kring systerns 
död blir Fredde övermäktiga har han ändå Jocke där – ”tack, Jocke att du finns! 
Jocke, den enda jag vet som orkar höra allt som trängs i min skalle och vill upp 
till pratets granskning”, låter Freddes summering av Jockes betydelse under en 
påfrestande tid. Och när romanen når sitt slut och inga frågetecken kring 
Sussys död egentligen rätats ut, har Fredde ändå nått till en förvissning: ”Det är 
bra med en vän. Det är det bästa man kan ha.”391 För Anna och Hanna i Jag är 
kvar hos er har vänskapen varit stark och viktig genom barndomen, trots Annas 
sjukdom. När nu Anna står inför att lämna jordelivet och därmed också Hanna, 
känner de båda att de behöver bekräfta sin vänskap inför det definitiva och 
oundvikliga. Hanna berättar: 

 
 Jag var ganska säker på att det var sista gången jag träffade 
Anna i livet. Därför stannade jag så länge jag kunde, men hon vak-
nade inte på hela tiden. Ändå hörde jag henne. Inom mig hörde jag 
henne säga något som jag förstod då men inte kan fånga och över-
sätta nu. Jag svarade henne, sa till Annas sovande ansikte: 

– Du vet väl att du fortfarande är min bästa kompis?  
Då log hon – nej, inte Anna som sov i sängen, utan Anna inom 

mig log ljus genom mitt hjärta och bröst. Och vid själva ljuskällan 
var hennes röst med det korta, gamla vanliga svaret: 
 – Du med. 
 Så där sa vi ofta till varandra, när vi var små. En sorts besvär-
jelse, med löfte att vi alltid skulle fortsätta att vara bästisar. Och så 
blev det ju.392 

 
Här ställs läsaren alltså inför en vänskap som inte ens döden kan besegra, en 
vänskap som skall vara för alltid. Trots detta faller den i någon bemärkelse 
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under den sortens vänskap som inte får förklinga utan som abrupt klipps av, så 
inte ens den eviga vänskapen är alltigenom smärtfri. Men i jämförelse med de 
våndor som Krille upplever när han inser att Janne är död, den lille Henriks 
övertygelse om att bära på en ond kraft sedan Fredde och Uffe förolyckats och  
Mickes ruelser efter Anders Roos självmord, är detta ändå ett avslut av en vän-
skapsrelation med förtecken av ett betydligt ljusare slag än de tidigare. Hos 
Peter Pohl finns sålunda också den livgivande och läkande vänskapen, vänska-
pen som orkar och uthärdar och som kan skänka mening åt ett liv som tömts på 
allt som liknar glädje. Den vänskapen får Tina – ännu en gång – vittna om där 
hon befinner sig på årsdagen av sin tvillingsyster Cillas död: ”Om någonting är 
härligt, så är det att ha vänner. Om något är underbart, så är det att få skratta 
tillsammans med dem.” Det är en nåd som borde vederfaras alla.393  
 
Att berätta sig till insikt 
Många av Peter Pohls böcker har alltså kommit till honom i form av berättelser 
som människor av skilda anledningar valt att delge honom. Pohl har själv i 
olika sammanhang uttalat sig om värdet av att berätta, inte minst för att nå 
insikt och förståelse. Berättandet som en väg till insikt är det fjärde tema som 
jag menar presenteras i debutromanen Janne, min vän och därefter uppenbarar 
sig gång på gång i det fortsatta författarskapet. Det är emellertid viktigt att 
konstatera att även detta är ett tema som manifesteras på olika sätt i olika 
böcker; det är alltså inte alltid på förhand givet vem som berättar vem till 
insikt.  
 
Jag har tidigare i denna avhandling visat hur jag-berättelserna om Krille och 
Micke innebär att (roman)berättaren berättar sig själv till insikt, mognad och 
förståelse. Jag har också pekat på hur Pohl, genom att försätta läsaren i en 
position jämförbar med Krilles, också låter denne berätta läsaren till insikt. När 
det gäller Micke-sviten har jag också diskuterat möjligheten av att romanskri-
vandet fungerat som terapi för Peter Pohl själv. Huruvida det verkligen har 
fungerat på det sistnämnda viset är dock strängt taget av underordnat intresse. 
Det jag väsentligen vill ha sagt är att möjligheten att författaren – textskaparen 
– även berättar sig själv till insikt också finns. 
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Så torde sannolikt vara fallet med Jag saknar dig, jag saknar dig!, den roman 
som Peter Pohl, som tidigare nämnts, skrev tillsammans med den då fjorton-
åriga Kinna Gieth, vilken alltså tog kontakt med honom ett halvår efter att 
hennes tvillingsyster omkommit i en bilolycka. ”Hon ville hedra sin förlorade 
syster på något sätt, och hon trodde att jag kunde skriva på sådant sätt att 
berättelsen kunde bli till tröst för andra i någon liknande sorg”, har Peter Pohl 
berättat.394 Det som slutgiltigt fick honom att ge sig i kast med uppgiften, var 
ändå hans tro på att arbetet med boken skulle hjälpa Kinna i sorgearbetet. 
”Kanske skulle det aldrig bli en bok, men att arbeta med texten skulle nog ändå 
hjälpa Kinna i sorgens arbete” – så går hans tankar, för vilka han redogör på sin 
webbplats där han beskriver textens tillkomst. Han blev emellertid varse att 
arbetet med romanen även kom att påverka honom själv mycket starkt, 
eftersom Kinnas erfarenheter till stora delar sammanföll med hans egna. Att 
arbetet med Jag saknar dig, jag saknar dig! ändå kom att fungera på det sätt 
han tänkt sig, ger Pohl också uttryck för. Han menar också att det, den 
smärtsamma processen till trots, varit ett lustfyllt arbete att skriva romanen. 
”Om man ska förklara lustupplevelsen i det sammanhanget,” säger han,  
 

så ligger den i att se det där, som har suttit invärtes och värkt, 
hamna precis riktigt formulerat på papperet: smärtan är fångad och 
därmed till stor del oskadliggjord, förvandlad av Ordet till något 
som kan skänka glädje och styrka till mig och andra. Att få vara 
med om detta är att uppleva något av författarlivets stora ögon-
blick. Mig hände det.395   
 

Romanen uttrycker också, medelst sin narratologiska struktur, att även Kinna 
med största sannolikhet via arbetet med texten, och sålunda via berättandet, 
fångat och kanske oskadliggjort den smärta hon burit på efter systerns död. 
Kinna heter i romanen Tina, och romantexten har följande inledning: 

  
Nu är det april månad och hemma i Rosengården sitter två flickor, 
Cilla och Tina heter de. Enäggstvillingar är de och ska fylla fjorton 
år i sommar. Men det får Cilla inte vara med om – hon kommer 
snart att dödas i en trafikolycka. […] Och jag som berättar är Tina, 
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men jag vet att jag inte kommer att orka berätta om ”mig”, så 
därför säger jag ”hon” i stället.396 

 

Tina väljer alltså inledningsvis att berätta i tredje person för att – om möjligt – 
skapa distans till det hon berättar och därmed också verkligen ha kraft att be-
rätta. Under berättelsens gång lär Tina känna inte bara sig själv bättre; hon blir 
också mer insiktsfull vad gäller sin döda syster, sina föräldrar, sin äldre bror 
och sina vänner. När årsdagen av Cillas död infaller, och hennes och Cillas 
gemensamma klasskamrater dyker upp hemma i Rosengården, har hon berättat 
sig till insikt även när det gäller sin sorg, och hon övergår till att tala om sig 
själv i första person, vilket hon sedan fortsätter med ända till slutet. Hennes 
sista ord i romanen blir: ”Först när jag nästan hade kvävts bland de tunga skug-
gorna på bottnen, kunde jag inse glädjen i glittret som spelar över det lekande 
skvalpet på ytan”, och hon ger därmed också själv ord åt sin process och sin 
vunna insikt.397 Även anfangerna i romanen uttrycker nyvunnen förvissning 
(som hon möjligen också delar med den övriga familjen) i det att de formar 
följande utsaga: ”Nu vet vi att livet är evigt”.  
 
Man kan inte säga allt är i sin helhet en jag-berättelse med den femtonårige 
Fredde som berättare – likaså är det Fredde som är berättelsens fokalisator. 
Dock finns ingen ramberättelse (i motsats till vad som är fallet i Janne, min 
vän) som förklarar den narrativa situationen – möjligen kan kapitelrubrikerna i 
form av mer och mindre precisa datumangivelser indikera att det rör sig om en 
dagbok. Incitamentet till berättandet torde dock vara mordet på Sussy, Freddes 
tolvåriga syster, och de påfrestningar som detta innebär för honom. Att berät-
tandet i sig innebär något positivt är inte minst Freddes bästa vän Jocke med-
veten om, och han föreslår därför att pojkarna skall träffas, försedda med pap-
per och penna, för att, som Fredde formulerar det, ”dämpa mitt grubblande till 
en hälsosam nivå.” Och Jocke förefaller veta ganska väl vad han är ute efter när 
han argumenterar för detta i ett samtal med Fredde: 

  
Nog visste jag hur det gick till hos hjärnskrynklarna? frågade han. 
Patienten ligger på soffan och snackar om allt som faller honom in, 
doktorn sitter bredvid och antecknar. Vi skulle göra likadant. Kan-
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ske ingen soffa, men jag skulle snacka rakt ut om allt som flög 
genom skallen. Jocke skulle skriva. 
 Vi gjorde det, vi gör det fortfarande. Och häpna: det hjälper!398 

 
konstaterar Fredde när verksamheten pågått ett tag. Och han finner också att 
han piggnat till av att få prata av sig, och att pratandet samtidigt hjälper honom 
att organisera tänkandet. Hans mamma går så långt att hon kallar det hela för 
samtalsterapi, och hon ser det som positivt att Fredde inte stänger till om sina 
känslor. Trots detta, innebär romanens titel ändå en reservation mot det oförbe-
hållsamma berättandet, när den slår fast att man inte kan säga allt. I första hand 
gäller detta Sussys kompisar som ser hemligheten med den barnpornografi-
härva de varit involverade i som omöjlig att tala om, men såväl Fredde som 
hans mamma har hemligheter som de inte berättar för exempelvis polisen. I 
båda fallen kan man dock som läsare konstatera att ingenting blir bättre av 
hemlighetmakeriet – tvärtom skulle sannolikt ett och annat kunnat utvecklas på 
ett helt annat sätt om de inblandade faktiskt berättat allt.  
 
I Man har ett snärj – även den en jag-berättelse – förmedlas, som tidigare på-
pekats, känslan av en person, en mamma, som berättar oavbrutet; hon förefaller 
knappt ha tid att andas. Hennes avsikt med berättandet är dock inte att vinna 
några nya insikter för egen räkning – i stället berättar hon för att hennes omgiv-
ning skall se klarare. ”Jag har haft rätt hela tiden”, slår hon fast redan inled-
ningsvis, och hon menar också att det hon har att säga har ”ett enormt allmänt 
intresse”. Trots det tvingas hon gång på gång konstatera att ingen vill lyssna på 
henne, och hon känner sig ideligen ignorerad och missförstådd.399 När hon be-
rättat sig till slutet på sin historia känner hon sig tillintetgjord och krossad, och 
hon ägnar några ögonblick åt självrannsakelse. ”Har jag haft fel hela tiden?” 
frågar hon sig, men återvänder sedan till det som också var berättelsens ut-
gångspunkt: ”Jag har hur mycket som helst att berätta, men det finns ingen som 
lyssnar.”  
 
Romanens cirkelkomposition understryker sålunda berättarens oförmåga att 
betrakta sin situation ur något annat perspektiv än sitt eget. På samma vis som 
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hennes egen berättelse – och därmed också romanen – kommer tillbaka till 
samma punkt där den startade, på samma vis går hennes egna tankar (och där-
med också hennes agerande) i cirklar. ”Det går runt för mej” konstaterar hon 
avslutningsvis, och det blir därmed uppenbart för läsaren att hon, åtminstone 
inte ännu, vunnit några nya insikter.400 
 
De två romanerna om Anette utgör även de variationer på temat att berätta sig 
till insikt. Den första – Alltid den där Anette! – har en berättare som inte befin-
ner sig i berättelsen och som berättar med distans. Peter Pohl vill inledningsvis 
också möjligen sätta likhetstecken mellan berättaren och författaren i denna 
roman – åtminstone antyder förordet något sådant, samtidigt som det också vill 
hävda att romanen har ett visst mått av verklighetsförankring: 
 

Författarens förord 
 
Nej, inget samhälle, ingen skola heter Guldkanten, Slummelunda 
eller Ångesta. I verkligheten har man mera neutrala och allmänt 
passabla namn. Jag tar till de här förargelseväckande namnen för 
att inte riskera att råka peka ut något ställe som finns. […] 
 
All övrig förargelseväckande överensstämmelse med verkligheten 
är beklaglig. Alltså varken tillfällig, oavsiktlig, överdriven eller 
förvanskad, utan just beklaglig. 
 
Ändå ber inte verkligheten om ursäkt. 

Kanske borde jag göra det, i stället. 
Men icke! 
Så är det!401  

 

Vad läsaren får sig till livs är alltså en berättelse om verkligheten, berättad av 
en iakttagare – kanske författaren – som inte ber om ursäkt för sin berättelse 
trots att den understundom presenterar, eller åtminstone påstår sig presentera, 
en allt annat än smickrande bild av verkligheten i allmänhet och skolan i syn-
nerhet. Ibland apostroferas läsaren av berättaren, som då också kan ge sig till 
att kommentera såväl berättelsen och sitt berättande som läsarens roll: 

 
Hur var det, då? 
Det förmäler icke historien. 
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Ändå vill du veta. 
Anette ville inte berätta. Inte Pia heller. 
Om det du vill höra är att allt Anette gjorde var innerst inne rätt 

och att alla misstankar mot henne var i grunden fel, då vill du inte 
veta något om äventyret under den här skolkperioden. Om det du 
vill höra är en berättelse om pappans rättfärdiga kamp mot den 
oförstående Skolan, om allting ska höra hemma inom ramen, vara 
enkelriktat och nå ett lyckligt slut utmed sådana banor, då ska du 
inte fråga efter vad som hände de där veckorna. De hör inte alls 
hemma i den saga du i så fall vill höra.402  

 

Ingen person inom fiktionen berättar sig sålunda till insikt, utan avsikten torde 
vara att bringa insikt till läsaren genom berättelsen, en berättelse som, hävdar 
berättaren, inte är tillrättalagd för att passa läsarens önskemål utan är berättad 
för att visa hur det verkligen var. Detta (föga anspråkslösa) anspråk – att berätta 
sanningen om än den inte ser ut som man skulle önska – är, som jag tidigare 
framhållit, rimligen knutet till Peter Pohls förhoppning att genom sitt skrivande 
kunna åstadkomma en förändring.  
 
Något annorlunda förhåller det sig med den andra romanen om Anette, Kan 
ingen hjälpa Anette?. Den har genomgående en jag-berättare, psykologen 
Björn Bolander, som berättar om några dagar – kanske någon eller några 
veckor – efter att Anette försökt ta sitt liv. Berättelsen är hållen i presens men 
bör ändå uppfattas som en retrospektion, ett återgivande av något som har hänt. 
Presensberättandet har snarast syftet att dra in läsaren i skeendet och – mer 
eller mindre – få honom eller henne att uppleva det så som berättaren upplevde 
det då det faktiskt hände. I praktiken innebär det att ”gåtan” i romanen på 
vanligt pusseldeckarmanér är löst (i detta fall av berättaren Björn Bolander) 
innan scenen där skurken avslöjas presenteras för läsaren. Detta innebär att det 
inte är själva berättandeakten i sig som leder berättaren till insikt vad den 
frågan beträffar – däremot når på detta vis läsaren insikt vad gäller romanens 
gåta eller mysterium. Det är dock inte, vill jag hävda, denna insikt som är det 
primärt intressanta i romanen – i stället är det karaktären Anette som är berät-
telsens fokus. Det blir hon genom ett berättartekniskt arrangemang som innebär 
att en mängd olika personer gemensamt berättar fram bilden av henne. Många 
av händelserna som presenterades redan i den första boken – Alltid den där 
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Anette! – återkommer nu, berättade av personer som kan sätta dessa tilldragel-
ser i ett nytt sammanhang och därmed nyansera läsarens uppfattning av Anette. 
Detta innebär dock inte att Anette framstår som en helt annan person än i den 
första romanen, utan snarare är det så att läsarens förståelse för hur hon har 
blivit den hon är successivt ökar. 
 
En viktig informationsgivare är givetvis Anettes pappa. Problemet med honom 
är emellertid att han inte sällan är så upptagen av sin roll och uppgift som rätts-
haverist, att han glömmer bort vad saken egentligen gäller. Återförd till det 
rätta spåret av exempelvis Björn Bolander, har han en hel del att berätta från 
Anettes tidiga barndom som kastar ljus över den nu tolvåriga Anette. Fredrik 
Wester börjar med att berätta om sin hustru: 

 
Inte anar man… då man är ung och träffar en flicka och ser ljuset 
tändas av att hon ler… inte anar man att hon är lagd för att gå in i 
mörkret när påfrestningarna blir för stora. […] – Min gudinna, hon 
tålde inte att få barn. Hon skulle ha ihjäl barnet, det var en pojke, 
Jörgen. […] Tiden gick i paradiset, tio år gick och sen blev det åter 
tid att föda. […] Det fanns bättre mediciner, så Anette kom till 
världen utan mordhot från sin mamma. […] Min gudinna försvann 
i sin värld, jag i min. Idag ser jag att vi knappt kände varandra 
längre. 

Hon tålde inte att barnen dog heller. Ingen tål sånt, i och för 
sig, men hon flydde till sina demoner. […] Dom fick henne på be-
nen rätt snabbt, dom har tabletter till varje ändamål, men i åratal 
vågade hon knappt se åt Anette.403 

 

För läsaren växer alltså bilden fram av en flicka som inte bara förlorat sin 
tvillingsyster, sin bror, sin hund och sin mormor utan också en flicka som 
under stora delar av barndomen levt tillsammans med en mamma som inte 
orkat kännas vid henne. Av allt att döma har föräldrarnas relation till varandra 
inte heller varit den allra bästa.  
 
Men det är inte bara Fredrik Wester som berättar. Undan för undan tecknas 
porträttet av Anette. Skolsköterskan, lokaltidningen, en polisman, vårdaren 
Bengt, skolpsykologen Ingemar Skooge, rektor Inge Göör, läraren Ingrid Hall-
berg och läkaren Gunilla Rydell: alla bidrar de på olika sätt till att nyansera 
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bilden av henne, till att kasta nytt ljus över händelser och skeenden. Vuxnas 
samvetslöshet kommer i dagen, och det visar sig att för många av dem är den 
egna prestigen viktigare än barnens väl. Andra kan, däremot, uppvisa en när-
mast överraskande insikt och förmåga till empati. Sammantaget blir detta ändå 
en skildring av en flicka som under sina tidigaste barnaår, på grund av 
olyckliga omständigheter, haft att bära bördor så tunga att de hade varit mer än 
nog att uthärda även för en vuxen människa. Av likaledes olyckliga omständig-
heter har hon hamnat i en skolmiljö där ingen sett hennes belägenhet, och där 
hennes ibland udda och kantiga beteende ständigt tagits till intäkt för att göra 
henne till syndabock och därför också straffa henne. Som läsare har man goda 
möjligheter att komma till samma insikt som berättaren Björn Bolander: ”alltid 
är det barnen som förlorar, alltid barnen.”404 
 
I Nu heter jag Nirak, slutligen, har Pohl ordnat det så, att huvudkaraktärens 
historia berättas för läsaren av hennes låtsaskompis Nirak som är den som ger 
röst åt Karins berättelse. Att det är mer komplicerat än så, framkommer dock 
på romanens näst sista sida. Karin överger sin kompis sedan barndomen och 
Peter Pohl beskriver det så här: 
 

 ”Jag har skippat Nirak”. 
 Utan saknad gav Karin mig fri. Ja, hon var lättad och kände sig 
själv befriad i min frigivnings stund. Aldrig mer skulle hon råka ut 
för att öppna munnen och höra sin stämma ge röst åt mig (min 
kursivering).405 

 
Nirak har alltså berättat Karins berättelse, men det har bara varit möjligt genom 
att Karin har gett Nirak en röst att berätta med. I boken Disturbing the 
Universe. Power and Repression in Adolesccent Literature resonerar Roberta 
Seelinger Trites kring temat sex och makt i ungdomslitteraturen. Hon finner att 
var och en av de böcker hon studerat, där vuxna begår sexuella övergrepp mot 
barn och unga, leder detta slutligen till att ”the child victims learn that they 
have power over their own voice: they can overcome their victimization only 
by talking about it.”406 Så sker också i Nu heter jag Nirak: Det är ändå till sist 
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Karin som själv berättat sin historia. När hon är framme vid slutet, har hon 
berättat sig till insikt och till ökad mognad. ”Fri, att själv tala och tänka” 
summerar Pohl.407 
 
Undantagen som bekräftar regeln 
Förutom de hittills omnämnda böckerna av Peter Pohl, finns ytterligare fyra 
stycken, vilka av olika anledningar inte passar in i de fram till nu förda resone-
mangen. Dit hör Glittras uppdrag (1992), en berättelse om sexårige Martin 
som samlar på nycklar och hittar på ofog på det vis som små pojkar gör. Som 
sin Beskyddare har han Glittra, en varelse från Evigheten som inte alltid sköter 
sitt uppdrag så noggrant som hon borde. När Glittra slappnar i uppmärksamhet 
hamnar Martin i fara. För det mesta klarar hon av att lösa de problem som upp-
står, men när Martin och hans kompis Linda lyckats låsa in sig i garaget och 
starta bilmotorn, är problemet snudd på övermäktigt. Det enda som återstår för 
Glittra är Det Förbjudna – att Tätna. På det viset räddar hon barnen men ham-
nar själv i ett annat Universum utanför Evigheten: hon har blivit sin egen Anti-
gestalt. 
 
Till formen är Glittras uppdrag ett slags prosaberättelse, en saga, och den upp-
visar ett visst släktskap med De Stora Penslarnas Lek, dels i sin poetiska form, 
dels genom att några av gestalterna i De Stora Penslarnas Lek dyker upp även i 
Glittras uppdrag: exempelvis känns Det Snusbruna Ansvaret igen, men likaså 
de Små Grå Bekymren, Den Lila Förtjusningen och de Glittriga Fnittren. Det 
skulle med visst fog kunna hävdas att den har likheter med en bilderbok – och 
den är för övrigt illustrerad av Birgitta Nino-Larsson – men samtidigt har den 
klara poetiska drag, och Pohl använder sig även av den grafiska formen i sitt 
berättande, exempelvis när Martin står på en stol för att komma åt att låsa upp 
pappas vapenskåp: 

  
Nu kliar det på foten igen. 
 Martin krafsar, 
 men håller fast nyckeln den här gången. 
Sedan koncentrerar han sig, 

 
 

                                                 
407 Pohl, 2007, s. 239. 
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    sig, 

och får in nyckeln ett litet stycke  
i det kärvande låset, 

ett litet stycke bara,  
innan Glittra blåser lite nytt flimmer på honom.408    
 

Peter Pohl kommer in på metafysiska frågor i den här texten, och det tycks som 
om han har varit angelägen att finna en form som bättre än den traditionella 
prosan samverkar med dessa. De frågor som texten – bland annat – ställer är 
den om huruvida våra liv styrs av slumpen eller om det faktiskt finns någon 
som vakar över oss. Kan vi förstå begrepp som evigheten? Finns det en exi-
stens bortom vår jordiska – och kanske ännu längre bort än så? Pohl säger ock-
så att våra mänskliga förmågor är otillräckliga; sålunda hinner och orkar Mar-
tins mamma inte med alla hans påhitt – trots att hon är en ansvarstagande 
vuxen.  
 
För beskyddaren Glittra innebär arbetet med Martin att hon två gånger tvingas 
tillgripa otillåtna medel – hon Tätnar och blir därmed för det kortaste av ögon-
blick synlig för Martin i en ängels gestalt. För sig själv försvarar hon det med 
att Martin annars skulle bli ”övergiven kropp // och vilsen Själ”.409 Anlednin-
gen till att detta är en förbjuden åtgärd, är att människan inte ens tål aningen av 
visshet om att Evigheten existerar. 
 
När det gäller Glittras uppdrag och de tidigare presenterade fem återkom-
mande motiven i Pohls författarskap, så kan man konstatera att berättelsens 
form i kombination med dess metafysiska undertext gör att den faller utanför 

                                                 
408 Pohl, 1992a, s. 47 f. 
409 Ibid., s. 58. 
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såväl frågan om röstgivande som motiven med vänskap, berättande, föränd-
ringsvilja och utsatthet. Möjligen kan man säga att Martin, såsom varande ett 
barn, per automatik hör till de utsatta, och att det är därför som han är i stort 
behov av sin Beskyddare, men berättelsen tematiserar inte utsattheten på det vis 
tidigare nämnda texter av Peter Pohl gör.  
 
I de två diktsamlingarna Vill dig (1994) och Minns det (1996) har Peter Pohl 
valt att uttrycka sig i en annan form än prosans, vilket självfallet gör att de inte 
låter sig analyseras med samma redskap och med samma utgångspunkter som 
romanerna. Det bästa för att göra Pohls lyrik rättvisa vore att först granska 
varje enskild dikt, därefter betrakta dessa i den kontext som respektive diktsam-
ling utgör och slutligen sätta in såväl de enskilda dikterna som diktsamlingarna 
i det sammanhang som Peter Pohls hela författarskap utgör. Detta är dock ett 
alltför omfattande projekt för denna avhandling, och jag stannar därför vid att 
på ett mer översiktligt vis se hur Pohls lyrik förhåller sig till berättande, röstgi-
vande, utsatthet, vänskap och förändring. 
 
Det första man kan konstatera, är att poesi inte är berättande i samma mening 
som prosatexter. Det jag har velat visa när det gäller Peter Pohls prosatexter, 
nämligen att någon berättar någon – sig själv eller någon annan – till insikt, är 
därför något som inte gäller när det kommer till hans lyrik. Möjligen kan man 
säga att Pohl i sina diktsamlingar ger röst åt någon eller några, om än inte i 
exakt samma bemärkelse som i prosatexterna.  
 
Dikterna i Peter Pohls två diktsamlingar handlar, säger han själv, ”till stora 
delar om barn, […] om att från vuxet håll se barn”,410 men det handlar inte 
sällan ändå om att se ur barnets perspektiv och därmed också tydliggöra hur 
egendomlig världen kan te sig för den som är liten, alltså att förklara den 
utsatthet som barn enligt Pohl befinner sig i just därför att de är barn. Några 
strofer ur Vill dig får tjäna som illustration: 

 
Mamma, Pappa går på stan 
mellan dem går du 
vänsterhand i hand med Pappa  

                                                 
410 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Lyrik.html, 3 januari 2008. 
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                  närmast gatan 
högerhand i hand med Mamma 
                  närmast skyltfönstren 
går som barnen brukar: 
inte trampa här, inte trampa där 
När de inte hittar minsta plätt att stiga på 
får Mammas vänsterhand och Pappas högerhand däruppe 
vara hiss som räddar dig förbi411 

 
Här presenterar alltså Peter Pohl bilden av den lyckliga familjen på promenad i 
stan. Barnet vandrar trygg, hand i hand med sina föräldrar, och leker en lek 
som de vuxna ibland deltar i utan att veta om det. Fortsättningsvis i dikten får 
läsaren klart för sig att varken Mamma eller Pappa är helt nöjd med sin tillvaro, 
men detta är barnet helt ovetande om. Medan föräldrarna går i sina funderingar 
på allt som livet inte gett dem, har barnet nått fram till en ny fas i leken: 

 
Just då hissar du dig upp och slår en volt 
snurrar viktlös runt 
Båda vaknar 
   båda stannar 
           båda plötsligt rasande 
                   båda vänder sig mot mitten 
      båda ryter nedåt där du är 
 att de kunde tappat dig 
 att du kunde krossat skallen 
 att nu får du sluta upp med dina dumheter 
Och du slutar, slocknar, gråter 
du, som nyss i lyckoskimmer 
slog en volt i luften mellan dem412 

 
För barnet, i sin värld av lek och lycka, ter sig de vuxnas vrede helt obegriplig 
– den drabbar barnet som en blixt från klar himmel och trasar sönder såväl 
glädjen som tryggheten utan att de vuxna ens märker det. Dikten slutar: 

 
Tystnad vilar över slutscenen: 
Mammas tankar är tillbaka utåt höger 
Pappa sänder sina vänsterut igen, över gatan 
och i mitten släpar dina fötter håglöst rakt fram413 

 

                                                 
411 Pohl, 1994a, s. 37. 
412 Ibid., s. 39. 
413 Ibid. 
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Här förefaller det alltså rimligt att säga att Pohl ger röst åt barnet – det barn han 
en gång själv var såväl som barn i generell bemärkelse – men, säger han, ”tex-
terna vänder sig nog, strängt taget, till vuxna läsare, främst sådana som har 
behållit en viss kontakt med barnet inom sig.”414 
 
Frågan huruvida Pohls lyrik tematiserar utsattheten, dess orsaker och dess kon-
sekvenser, är med ovanstående resonemang redan delvis besvarad, men det 
förefaller inte befogat att hävda att utsatthet utgör ett centralt motiv i Vill dig 
och Minns det. Att det finns människor som av någon anledning existerar under 
omänskliga villkor framgår emellanåt, exempelvis i denna dikt ur Minns det: 

 
En av dem 

    ett leende 
     ett solvarmt leende  
     ögonens strålande ljus 
  

   En kvicksilverkropp 
   ett flygande steg 
   ett sommarrufsigt virrvarrshår 
 
   Vad han bar på visste ingen 
   ingen visste att han bar 
   förrän han tog livet av sig 
 
   men då var det redan vinter415 
 

Dikten återfinns i den delen av diktsamlingen som har rubriken ”Fjorton kollo-
killar” och handlar sannolikt om Anders Roos i Vi kallar honom Anna, något 
som Wiveca Friman också har noterat i sin avhandling. Friman menar att dik-
tens intertextuella förbindelse med romanen förstärker bilden av verklighet i 
den senare, men hon menar också att diktens komprimerade form understryker 
allvaret i skeendet.416 Jag finner ingen anledning att motsäga henne på den 
punkten, men vill i sammanhanget också framhålla att den lyriska formens kon-
centration inte medger något mer än att belysa just ögonblicket: Omfattningen 
av Anders Roos utsatthet, så som den skildras i Vi kallar honom Anna, förblir 
dold i dikten.  
 
                                                 
414 http://www.nada.kth.se/~Pohl/Lyrik.html, 3 januari 2008. 
415 Pohl, 1996, s. 36. 
416 Friman, 2003, s. 166. 
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Vad vänskapsbegreppet beträffar, så har inte heller det något stort utrymme i 
Pohls båda diktsamlingar. Någon brinnande vänskap likt den mellan Krille och 
Janne eller mellan Malin och Gurra skildras inte och inte heller några direkta 
betraktelser av vänskapens väsen står att finna. Människor har relationer med 
varandra – och då handlar det inte sällan om relationer mellan vuxna och barn – 
men vänskapen som företeelse tematiseras inte. 
 
Vad gäller det jag valt att kalla Peter Pohls förändringsprojekt, slutligen – alltså 
en önskan om att med litteraturen som redskap åstadkomma en förändring i 
samhället – så utgör diktsamlingarna även på den punkten ett undantag. Möj-
ligen kan man i Vill dig ana en önskan om en förändring vad gäller såväl barns 
existentiella villkor i samhället som vuxnas misstänksamhet mot främlingar i 
allmänhet och mot män som tycker om barn (men inte är pedofiler) i synnerhet. 
När det gäller det sistnämnda, har Pohl kommenterat det på sin webbplats: 

För några år sedan skrev jag en liten diktsamling med namn 
”Vill dig”. Någon del av den hyllar barnets sätt att leva […] Större 
delar utgörs av den vuxne, utan återvändo vuxne, mannens betrak-
telser kring barnet som sådant […] Många av dikterna avlyssnar en 
man som tycker om barn […] Inom bokens pärmar redovisas den 
naturliga tanken att när en kvinna säger att hon tycker om barn, är 
det ingen som skriker på polis, men när en man säger samma sak, 
kan en viss misstänksamhet förnimmas hos omgivningen.417 

I dikterna reflekterar sedan Pohl över detta fenomen, uttalar sitt beklagande 
över att det förhåller sig på det här viset men funderar också – lite skämtsamt – 
på möjliga lösningar på detta problem.418  
I diktsamlingen Minns det finns, i den avdelning som har rubriken ”Som en av-
sikt”, en dikt som börjar ”Vad är det för flock som drar fram här utanför?”. I 
den känner läsaren igen en del tankar som också finns i Tillsammans kan vi 
förändra världen: 
 

Och när banken gick omkull efter miljardförluster, 
hur gick det med tryggheten då? 
 
Jag hade mina försänkningar, 
jag hade även mina försäkringar, 

                                                 
417 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Misstnkt.html#Villdig, 3 januari 2008. 
418 Pohl, 1994a, s. 61 f. 



 247

ett halvår före avslöjandet omsatte jag pengarna  
i säkra papper 
med värde som steg och steg 
för att nå en svindlande trygghet  
till barnens myndighetsdag. 
 
Men när bedragarna slog sig samman 
med styrelsernas ordförande och företagens VD 
och förskingrade tillgångarna 
hur gick det med dina säkra papper då?419 

 
Därefter fortsätter diskussionen gällande människors olika villkor i samhället 
och vilka konsekvenser det faktum att några hör till de mindre gynnade får. 
Trots denna ganska långa dikt, är det inte befogat att hävda att Peter Pohls 
poesi är avsedd att förändra samhället; de två diktsamlingarna står därmed 
utanför hans förändringsprojekt. 
 

Den sista av de fyra böcker i Peter Pohls författarskap som skall behandlas i 
detta kapitel är En röd sten till Carina (1993),420 en bok som skrevs efter ar-
betet med Jag saknar dig, jag saknar dig!. Vad gäller formen, beskrivs En röd 
sten till Carina kanske bäst med begreppet drömspelsteknik. Pohl ger själv föl-
jande beskrivning på sin webbplats: ”En handling som är sönderriven i frag-
ment, text som är arrangerad i mönster och olika grupperingar. Lyrik, prosa, 
dramatik i blandning. Strukna stycken.”421 Boken är indelad i trettiotre kapitel – 
möjligen fungerar det lika bra att benämna dem scener, avsnitt eller tablåer – 
där det första inleds med ordet ”Ingång” och det sista med ”Utgång”.422 Kapit-
len däremellan benämns exempelvis ”Första sången”, ”Andra sången” och så 
vidare, eller ”Första rummet”, ”Första vägskälet” etcetera. Exempel på andra 
kapitelrubriker är ”Rekonstruktion”, ”Vägar vägvisare visar”, ”Viloplats”, och 
”Festplats”.423 Samtliga kapitel inleds efter samma mönster: först nummer, där-
näst rubrik, sedan en scen- eller läsanvisning och därefter något som man 
skulle kunna kalla en kommentar eller ett förtydligande till rubriken. För första 
kapitlet ser det exempelvis ut så här: 

 

                                                 
419 Pohl, 1996, s. 84 f. 
420 Pohl, 1993. 
421 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigCar, 3 januari 2008. 
422 Pohl, 1993, s. 11 och 292. 
423 Ibid., s. 15, 32, 19, 25, 39, 133, 226 och 262. 
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ETT 
 
Ingång 
                 (Fingrarna minns: Själv sjunga är ju ingenting. 
                        Ensamheten, den är sann då de andra skrattar  
                  innan läpparna tar drycken till sig. 
                  Sjung den första sången!) 
          
           är ingången till Labyrinten.424 
  

Därefter följer så det som är det aktuella kapitlets text, vilken kan ha formen av 
en dialog, en rimpokal (som inte rimmar men som ser ut som en pokal), en pro-
satext, textfragment där en del av texten är täckt av svarta rutor eller på något 
helt annat vis.   
 
Denna bok har alltså en form som i de flesta avseenden avviker från de övriga 
romanernas. Den komplexitet den därigenom uppvisar, är en tydlig indikation 
på att den egentligen förtjänar en grundligare granskning än vad jag har möjlig-
het att ge den inom ramen för detta arbete; den genomgången får därför bli 
något för den fortsatta Pohl-forskningen att ta itu med. I stället kommer jag nu 
att titta på den på samma vis som jag tittade på diktsamlingarna – jag vill alltså 
se hur den förhåller sig till berättande, röstgivande, utsatthet, vänskap och för-
ändring.  
 
I det tidigare nämnda brevet till avhandlingsförfattaren, säger Pohl följande när 
det gäller En röd sten till Carina: ”Jag vill absolut inte påstå att boken är rät-
linjigt skriven och lättläst, men det är också onödigt att krångla till läsningen 
överhövan.”425 På sin webbplats, där Peter Pohl har en sida med frågor och svar 
gällande såväl honom själv som hans böcker, säger han vidare: 

 
Den boken [En röd sten till Carina, min anm.] ska du inte läsa för 
att förstå, åtminstone inte första gången. Läs den med känselsprö-
ten. Ungefär som man kan läsa lyrik, ja, boken har ju passager som 
kan kallas lyrik. Läs de avsnitt du tycker om en gång till. Läs nå-
gon annanstans och se om du kommer att tänka på ytterligare något 
annat avsnitt.  Börja i slutet, känn efter hur andra delar av boken 
ekar där.426 

                                                 
424 Ibid., s. 11. 
425 Brev från Peter Pohl till avhandlingsförf., 7 mars 1996. 
426 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigCar, 3 januari 2008. 
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Det förefaller som om detta är en ganska god läsanvisning, och den rimmar väl 
med den beskrivning han gav av boken strax innan den kom ut och där han 
säger att kapitelnumreringen egentligen inte spelar någon roll: ”Boken skulle 
lika gärna kunna läsas med en helt annan ordning och kapitelindelning”, hävdar 
han, och han påpekar också att den varken har en handling eller en röd tråd.427  
 
Vad kan då avsikten var med att skriva en bok utan handling eller röd tråd, där 
man kan börja läsningen i slutet likaväl som i början, som inte är vad den ser ut 
att vara och där författaren redan innan den kommer ut inte känner det som en 
självklarhet att den kommer att bli förstådd? Det första svaret på den frågan 
måste bli, att den inte ingår i det tidigare beskrivna författarprojektet – alltså att 
dess uppgift inte är att tematisera vare sig berättande, röstgivande, utsatthet 
eller vänskap – och att den inte heller är skriven för att åstadkomma förändring, 
åtminstone inte i någon samhällelig bemärkelse.  
 
Förvisso finns det passager i En röd sten till Carina som kan sägas beröra 
åtminstone några av de fem begreppen – exempelvis finns i tjugofemte kapitlet 
en person kallad Vetaren som berättar om hur han stått i en folksamling och 
skrikit utan att någon lyssnat till honom: 

 
Vetaren: Jag stod bland tusentals människor och 
 skrek, skrek så jag trodde att min röst skulle  

följa med skriket ut ur mig. Men ingen hörde 
mig. 
 

Han berättar vidare om hur han till sist sjunkit till marken, men att ingen 
hjälpte honom upp. Han fortsätter: 

 
Vetaren: Jag skrek, och det var av svaghet. Jag  
 föll, och det var av utmattning. Tusentals män- 

niskor runt omkring, i småprat om vardagliga 
ting, i väntan på att något skulle hända, och  
ingen som såg att något hände, ingen hörde att 
jag skrek, ingen märkte att jag föll, ingen bryd- 
de sig om det.428 

 

                                                 
427 Haglund. 
428 Pohl, 1993, s. 205 och 207. 
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Vetaren tolkar det inträffade så, att de tusentals människor som han uppfattade 
runt omkring sig vid det aktuella tillfället var likgiltiga inför honom och därför 
varken hörde eller såg honom. Han upplever det som att denna likgiltighet 
dödade honom. 
 
Det skymtar även förbi en flicka som berättar att hon blivit våldtagen och 
dödad vid tretton års ålder; hon är givetvis att betrakta som ett utsatt barn. Trots 
detta faller En röd sten till Carina utanför Pohls författarprojekt så som jag 
tidigare beskrivit det, och ur detta följer att drivkraften för att skriva denna text 
måste vara en annan än för hans övriga produktion.  
 
”För mig var det angeläget intill livsnödvändighet att få den skriven”, berättar 
han i ett brev till avhandlingsförfattaren, och han berättar i samma brev hur han 
kommit till insikt om att skrivandet för honom har varit ett sätt att befria sig 
från smärta. Men han ger också ytterligare upplysningar om tillkomsten av just 
denna bok, och menar i det sammanhanget att den innebär en vändpunkt i hans 
författarskap. ”Det kanske inte märks om man tittar på utgivningstakten, men 
’En röd sten till Carina’ bröt en tystnad från min sida,” säger han, ”lyfte ut mig 
ur det förstummade tillstånd jag hamnade i efter att ha skrivit ’Jag saknar dig, 
jag saknar dig!’”429  
 
Med det i åminnelse, förefaller det rimligt att hävda att Pohl med sin mest 
komplexa – och för läsaren därmed svårförståeliga – bok berättat åminstone en 
person till insikt, nämligen sig själv. Han har också (åter)gett röst åt en 
förstummad person, närmare bestämt återigen sig själv. Det som ändå gör att 
den inte inordnar sig i det Pohlska författarprojektet i övrigt, är det Pohl själv 
också konstaterat: att skriva denna bok var livsnödvändigt för honom själv. När 
det gäller tillgängligheten för de presumtiva läsarna får han själv sista ordet: ”– 
Om någon kommer att förstå den? Ja, det skall bli spännande att se!”430 
 
Så jag läser, ty jag måste läsa så 
Jag har i denna avhandling försökt besvara frågan huruvida det finns något som 
skulle kunna benämnas som Peter Pohls författarprojekt. Jag vill därvid ännu 
                                                 
429 Brev från Peter Pohl till avhandlingsförf. 7 mars 1996. 
430 Haglund. 
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en gång understryka att min undersökning inte haft för avsikt att värdera Peter 
Pohls författarskap, vare sig i dess helhet eller i dess delar. Jag tar heller inte 
ställning till huruvida Pohls samhälls- och karaktärsbeskrivningar är ”riktiga” 
eller ens rimliga: jag har som min uppgift ålagt mig att försöka tolka och förstå 
det som jag har valt att kalla Peter Pohls författarprojekt Det gör jag med 
utgångspunkt i böckernas innehåll och utformning, men också utifrån vad han 
själv säger om och med anledning av sitt författarskap. Även Peter Pohls liv i 
form av hans erfarenheter under, i första hand, barndomen och ungdomstiden, 
har ibland också fungerat som incitament för tolkningen. I det sammanhanget 
har inte minst hans mycket omfattande webbplats varit till god hjälp, men han 
har också själv på ett tillmötesgående sätt svarat på frågor, både om sig själv 
och om sitt skrivande. 
 
För att besvara frågan huruvida det finns ett Peter Pohls författarprojekt, har jag 
inledningsvis genomfört en ingående läsning av hans debutroman Janne, min 
vän, vilken jag hävdar i allt väsentligt innehåller det som kommer att uppta 
Pohls intresse i resten av författarskapet, så långt det har kommit vid detta 
arbetes avslutande. Därefter har jag extraherat de motiv i romanen som jag 
betraktar som bärande, nämligen utsatthet, röstgivande, vänskap och berätt-
ande. När det gäller utsattheten, handlar det i första hand om att synliggöra de 
människor som kan sägas höra till gruppen av utsatta, oavsett hur de har 
hamnat där, och att göra läsaren uppmärksam på en samhällskonstruktion som, 
förefaller Pohl mena, bygger på att några – de gynnade – har det bra på andras 
– de utsattas – bekostnad. Röstgivandet handlar dels om att Pohl ger röst åt det 
barn han en gång var (och som han, säger han, fortfarande har kontakt med), 
dels att han ger röst åt dem vilka ingen annars lyssnar på. Vänskapen skildrar 
Peter Pohl å ena sidan som en kraft som kan ge mening och innehåll åt indivi-
dernas liv och tillvaro och många gånger närma sig kärlek och passion i inten-
sitet, å andra sidan som en företeelse som inte sällan kommer till korta och där-
med närmar sig ett svek. Berättandet tematiseras i författarskapet dels genom 
att Peter Pohl berättar sig själv till insikt, dels genom att någon i den aktuella 
romanen berättar sig själv och/eller läsaren till insikt. På grund av debutroma-
nens tydliga patos, och på grund av Pohls solidarisering med de utsatta i sam-
hället, har jag till hans författarprojekt också tillfogat en extratextuell aspekt, 
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nämligen en önskan om att via sitt författarskap åstadkomma en förändring i 
samhället, möjliggjord genom att Peter Pohl berättat sina läsare till en insikt 
som gör att de inser behovet av en sådan. 
 
Jag har, med avseende på det ovan beskrivna författarprojektet, därpå granskat 
en roman för yngre läsare – Malins kung Gurra – och de böcker som ingår i 
den så kallade Micke-sviten: Regnbågen har bara åtta färger, Medan regn-
bågen bleknar, Vi kallar honom Anna, Vilja växa och Klara papper är ett 
måste. Jag har i detta sammanhang också nämnt sagosamlingen De Stora Pens-
larnas Lek, en samling berättelser som ursprungligen ingick i Micke-svitens 
första del, men som sedermera kom att utgöra en egen volym i Peter Pohls för-
fattarskap. Jag har funnit att de, sånär som på den sistnämnda, som främst på 
grund av sin poetiska form avviker från de övriga, väl låter sig inordnas under 
de fyra tidigare nämnda motiv som jag hävdar ingår i Pohls författarprojekt. 
 
Slutligen har jag, i en mer översiktlig form, presenterat de resterande i bokform 
utgivna titlarna i Peter Pohls författarskap, fortfarande med avseende på hur de 
passar in i det av mig beskrivna författarprojektet. Jag har därvid funnit att det 
finns fyra titlar – Glittras uppdrag, diktsamlingarna Vill dig och Minns det 
samt lyrikprosadramanovellsamlingen (beteckningen är Pohls egen) En röd 
sten till Carina – som faller utanför, medan det i de resterande böckerna 
framgår att Peter Pohl upprepar och varierar de motiv som ovan beskrivits. 
Denna översikt har känts nödvändig och värdefull att genomföra, eftersom den 
mesta forskningen kring Pohls författarskap hittills uppehållit sig antingen vid 
debutromanen Janne, min vän eller vid andra enstaka titlar i författarskapet, 
undantaget Wiveca Frimans studie av växandets gestaltning i samtliga romaner 
i Micke-sviten. 
 
Peter Pohl var en framgångsrik filmare innan han debuterade som författare 
1985. En av orsakerna till att han övergav filmandet var, att han upplevde det 
som problematiskt att åskådarna ibland tolkade hans filmer i en annan riktning 
än vad han själv hade avsett. ”Vad jag till att börja med inte visste var att även 
skrivna skildringar råkar ut för publikens benägenhet att i texten lägga egna 
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tolkningar”, berättar han på ett ställe på sin webbplats.431 Tolv år efter debuten 
kommer hans sjuttonde bok, Men jag glömmer dig inte ut, och han får ett brev 
från en läsare som har svårigheter med bokens slut. Pohl svarar: 

Någonting måste du ju ändå tro, när du läser min bok. Detta som 
du tror vaknar av den erfarenhet du har av hur det kan se ut här i 
världen. Kanske saknas i boken det avgörande beviset för att du 
tror rätt, men om där åtminstone inte finns något som logiskt mot-
bevisar din tes, så kan du ju tänkas ha rätt.  Självklart har även jag 
en tolkning av boken, min tolkning utifrån mina erfarenheter, an-
nars skulle jag knappast kunna skriva den. Men jag påstår inte att 
min tolkning är riktigare än din. Och jag behåller den för mig 
själv, eftersom risken är stor att författarens tolkning kommer att 
anses vara den rätta.432  

Här överlämnar alltså Peter Pohl sin text, ja, rentav alla sina texter, till sina 
läsare att ur dem och ur sina erfarenheter nå fram till en rimlig tolkning. Mina 
tolkningar har jag härmed presenterat. 

                                                 
431 http://www.nada.kth.se/~Pohl/texter/Misstnkt.html#Villdig, 3 januari 2008. 
432 http://www.nada.kth.se/~Pohl/ansqu2.html#konstigslut, 3 januari 2008. 
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Summary 
 
This thesis deals with the works of the Swedish writer Peter Pohl. He was born 
in 1940 in Germany and immigrated to Sweden in 1945. Between 1985, when 
his first novel Janne, min vän was published, and 2007 Pohl wrote twenty-five 
books, all of them included in this study.  
 
In this thesis, it is maintained that Janne, min vän is to be seen as a kind of 
guideline to the most important issues dealt with in Pohl’s literary production 
as he, in his writing, repeatedly returns to many of the topics introduced in this 
novel. Earlier studies on the works of Pohl have mainly concentrated on 
individual books; by analyzing all of his texts retrospectively, it is possible to 
establish meanings and connections between the texts which are not visible in 
separate books. In other words, the complete works of Peter Pohl provide the 
reader with a deeper understanding of the meaning of his literary work.  
 
Peter Pohl’s background and his experiences both as a child and as an 
adolescent have had a great impact on his writing. Therefore, a thorough 
presentation of the writer is given in the first chapter of the thesis. At the age of 
four, he arrived from Germany to Sweden. His father, as well as many other 
people close to him, had died in the war and Pohl was suffering from a neurosis 
caused by his experiences in Germany. In Sweden he was met with a hostility 
that he was unable to understand. He did not speak Swedish at all when he 
arrived, but by the time he started school in 1947, no one could hear that he 
was not Swedish. Children in his neighborhood acted as his disciplinarians, 
beating him until he stopped speaking German, then beating him to make his 
accent disappear and finally beating him to make sure that it would not come 
back again. In his books Regnbågen har bara åtta färger and Medan 
regnbågen bleknar Pohl writes about this, and more specifically about his first 
few years in Sweden. In school, Peter Pohl was a successful student. After 
military service, he studied mathematics and physics at the university and took 
a doctor’s degree in 1975.  
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Throughout life, Pohl has been searching for the right way to express himself: 
he started by writing, then changed to photography and after that filming, until 
he finally returned to writing. He makes his debut as an author at the age of 
forty-five. .  
 
Janne, min vän 
Peter Pohl’s first novel Janne, min vän was first published in 1985. In various 
ways, it represented something new in literature for young readers, and Pohl 
has received several awards such as Litteraturfrämjandets debutantpris (1985), 
and  Deutscher Jugendliteraturpreis (1990) for preceisely this novel.  
 
Janne, min vän is the story of twelve-year old Krille (Krister Nordberg) who 
lives in Stockholm with his parents and his sister. The relationship between 
Krille and his parents is good and mutually trustful. He has just started his first 
trimester at Södra Latin; in 1954 a school only for boys. Since he is the only 
one from his old group of friends who is in secondary school, Krille starts to 
think about his life compared to that of many of his friends. He soon realizes 
that there are people who live in conditions that are very different from those of 
his own and that there are groups of people who are less privileged than him. 
 
Krille is the narrator of the book. By telling the story of his friendship with a 
mysterious boy called Janne, he is forced to think about things that he has not 
reflected on before. His first encounter with Janne is the starting-point for a 
friendship which is different from anything Krille has experienced before. 
Janne looks like a girl but he can handle a bike better than any of the other 
boys. Physically, he is not a strong boy and he is not a very good ball player 
either. He does not talk much when it comes to private matters and as a result, 
Krille does not know his age, or his last name, his address, or if he goes to 
school or not. There are things that Janne is surprisingly good at, but 
sometimes it is obvious that he is totally ignorant about quite ordinary things, 
such as who Jesus was and Pippi Longstocking. 
 
By telling the story of Janne, Krille gradually understands more and more not 
only about his mysterious friend, but also about himself. He realizes that Janne 
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has come to mean more to him than any of his other friends – he is someone 
Krille loves deeply. However, he also comes to the conclusion that Janne’s life 
is totally different from that of his own and he becomes aware of the fact that 
there are people in society who are more or less invisible, people no one listens 
to, who are very vulnerable. These people are in a desperate need of help; they 
need someone who can tell their story and inform other people about their 
predicament. Finally, Krille has to face the fact that his own immaturity and 
blindness have indirectly contributed to Janne’s death. His friend has been 
murdered by unscrupulous people who have taken advantage of him and 
deprived him of his childhood and life. The act of telling has made Krille see 
things more clearly. He understands himself as well as Janne in a new way. He 
has learned that friendship brings joy as well as pain and his experiences have 
made him mature. 
 
Vulnerability  
In the books written after Janne, min vän, Peter Pohl frequently returns to the 
issue of vulnerability, especially that of children and adolescents, as he regards 
them as particularly exposed to violence and injustice. People have contacted 
him, he says, and confirmed that real life is as cruel and merciless as described 
in his books. To Pohl, this was an unexpected consequence of his writing, but it 
has resulted in new books about children and young people who, as an effect of 
their inability to deal with their difficulties in life are dependent on parents, 
teachers and other grown-ups. Unfortunately, these so-called role models often 
fail in their responsibilities, and the consequences are shown to be fatal.  
 
A spokesman for the silent 
Another common theme in Pohl’s writing is that a large group of people are in 
need of someone who can speak for them. This is appears to be closely related 
to social class, as people from less privileged groups of society do not have a 
platform to speak for themselves. It is, however, also a matter of having access 
to language. Many of the characters in Peter Pohl’s books reflect on the 
importance of having the “right” language when it comes to contacts with 
authorities and the conclusion is that if you cannot express what you have to 
say in the right way, no one will listen to you.  
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Friendship 
A third issue repeatedly dealt with in Pohl’s writing is friendship. There are 
relations of different kinds; equal and unequal, durable as well as fragile.  
Friendship often involves a possibility to get into contact with new sides of life, 
especially those concerning living conditions. Society is described as divided 
into different worlds where some people are favored, whereas others are not. 
Contacts between people with opposing living conditions make it possible to 
become aware of this, and in many cases relationships develop out of these 
contacts may, as described by Pohl, be a way out of a lonely and troublesome 
existence, and perhaps a way to begin a new life. It is, however, obvious, that 
Peter Pohl is aware of the fact that class barriers are not easily removed, and 
therefore many dreams of a better life unfortunately never come true.  
 
The act of telling 
Pohl features the act of telling as an important instrument in the process of 
personal development on many different levels. He has related how early in his 
life he understood that things are easily forgotten. This made him realize that if 
he wrote things down, he would remember them and understand them more 
easily in the future. Pohl also believes that it is possible for a writer to help 
people deal with anguish by means of finding the right words and expressions 
for their pain.  
 
Peter Pohl’s literary project 
These four topics, visible in the main part of Peter Pohl’s production, represent 
the most important aspects of Pohl’s literary project which may be described as 
a desire to improve the conditions of the less privileged groups of society. This 
wish is closely related to Pohl’s passion for social justice and his compassion 
for those who, for some reason, are more vulnerable than others. In one book 
after the other, he describes these people’s battle against a society which is 
unwilling to recognize their needs. Consistently, he writes about their 
unfavorable position in society.  
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In Janne, min vän it is of course Janne’s life that needs to be changed. He 
travels and lives with a circus into which he has been kidnapped as a small 
child. He has never gone to school and the authorities do not even know that he 
exists. Most likely he is involved in prostitution as well. Since Pohl over and 
over again comes back to issues of this kind in his book, it is reasonable to 
assume that he wants to illustrate that many unpleasant things are happening 
right in front of us, often without anyone noticing what is actually going on. 
The question is whether it is because we really do not see things as they are or 
whether we choose not to face reality. Pohl seems to hope that if bad things are 
pointed out and described as being real problems and if it can be proved that 
they are unfair, it should be possible to convince authorities that some 
problems need to be dealt with on a structural rather than a personal level.  

As mentioned before, Peter Pohl was a film maker before he started writing 
books. One reason for him to relinquish filmmaking was that he found it 
difficult when his audience interpreted his films in other ways than he had 
intended. In 1997, his seventeenth book was published and he received a letter 
from one of his readers who found the ending of the book difficult. In his 
answer, Pohl states that the reader is entitled to her or his own interpretation. 
He admits that he, of course, has his interpretation – otherwise it would not 
have been possible for him to write the book. He concludes, however, by 
saying that his interpretation is not more correct than that of the reader. And he 
is not willing to share it, because he fears that it may be understood as ”the 
right” one. At this point, Peter Pohl presents all his texts to his readers, giving 
every one of them the right to their own interpretations of them. It is impossible 
to say whether his books have changed society or not, but by telling his stories, 
Pohl has at least changed himself. 
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