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I

INLEDNING

Bakgrund

Efter att ha legat latent i Alexander Ahndorils hjärna i nästan tjugo år  kommer Regissören äntligen 

ut 2006. Han har under alla dessa år känt ”värmen” från idén, men inte kunnat realisera den innan 

”[b]erättelsen om Ingmar Bergman förvandlades till en roman om behovet att bli sedd av sin far”.1 

På så sätt är Regissören redan i ett idéstadium ett verk som vacklar mellan fakta och fiktion, men 

också mellan det personliga och det allmängiltiga. 

Att romanen vållade stor debatt i dags- och kvällspressen kan, med facit i hand, tyckas vara 

självklart. Regissören splittrade kritikerna i, åtminstone, två läger: de som försvarar författarens 

konstnärliga frihet och de som insinuerar att författaren begått tryckfrihetsbrott. Debatten liknar på 

så sätt den mediestorm som följde Carina Rydbergs självbiografiska roman Den högsta kasten och 

Bengt Ohlssons Rekviem för John Cummings, men också i hög grad den idag aktuella debatten om 

filmen Call Girl. Gemensamt för samtliga dessa verk är hur fakta och fiktion blandas till synes utan 

gränser i en form som ofta misstas som självbiografisk.

I Regissören får läsaren ta del av Ingmar Bergmans sedan tidigare väl dokumenterade arbete 

med filmen Nattvardsgästerna, men läsaren bjuds också in i Bergmans så kallade intimsfär, med 

snaskigt skvaller och snusk. I Den högsta kasten spelar Carina Rydberg på läsarens voyeuristiska 

position inför den självbiografiska genren, men blottar likt Ahndoril även andra människor. 

Debatten om Den högsta kasten kom därmed att speglas av hur Rydberg framställer dessa andra. 

Detta kanske pekar mot att problematiken kring mixen av fakta/fiktion, eller sant/falskt som vissa  

felaktigt likställer begreppen med, inte är reell om du skriver om dig själv allena. Call Girl-

debattens brännpunkt står att finna i framställningen av statsministern, som tillskrivits en rad 

berömda Olof Palme-citat, men samtidigt figurerar som kund på bordell. Framställningen har 

resulterat i en ännu oavslutad rättsprocess. Bengt Ohlssons roman om den före detta Ramones-

gitarristen Johnny Ramone (Rekviem för John Cummings) är ytterligare ett exempel på hur en 

författare kan fiktionalisera en biografisk person nästan sömlöst. Men att Ohlsson valt att skriva om 

en amerikansk idol istället för en svensk skiljer hans verk från de övriga nämnda.

1 Alexander Ahndoril, Regissören (Stockholm, 2007), 241 ff
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Denna uppsats skulle kunna skrivas om vilka som helst av de fyra verken, men med olika 

utfall. För mig föll Call Girl bort av två enkla anledningar; jag söker text och inte film samt det 

faktum att varken rättsprocessen eller debatten är avslutade. Återstod gjorde då Den högsta kasten, 

Rekviem för John Cummings och Regissören. Eftersom jag vill kunna isolera vissa särskilda 

aspekter ur verken jag arbetar med så har jag sökt likheter, snarare än skillnader, faller Den högsta 

kasten dels på grund av att den är skriven av en kvinna, men också på grund av att den handlar om 

hennes eget liv. Cummings, som Ohlssons roman i fortsättningen kommer att kallas, och Regissören 

är båda skrivna av män, handlar om andra (kända) män, med skillnaden att Cummings handlar om 

en död amerikan och Regissören om en vid utgivningen ännu levande svensk.

Syfte & frågeställningar

Denna uppsats knyter an till den hätska debatt om fakta/fiktion som gång på gång blossar upp i 

dags- och kvällspressen. Detta är mitt försök att förklara och förstå - utan att försvara någon av de 

olika ståndpunkterna. Undersökningen utgår från två huvudfrågor. Vilka är brännpunkterna i denna 

debatt? Och vad säger debatten och verken om samhället idag? Dessa frågor genererar givetvis en 

rad följdfrågor, av vilka vissa medvetet kommer att undvikas. Då syftet med uppsatsen på intet sätt 

är att utreda vad som är sant eller falskt i de två verken kommer jag att hålla mig borta från frågor  

om till exempel Bergman som biografisk person. Undersökningen måste ske på en samtidigt 

djupare och mer allmängiltig nivå. Istället för att fråga vad som är rätt och vad som är fel måste jag  

fråga hur de olika debattörerna positionerar sig mot varandra och vilken litteratursyn de röjer. I 

vilken litterär tradition kommer verken till? Spelar verkens genretillhörighet någon roll i  

mottagandet? Finns det någon juridisk aspekt? Istället för att fråga vad som är sant och falskt 

kommer jag att undersöka om det finns skönjbara gränser i verken där vad som är litterärt och vad 

som är dokumentärt tydliggörs.  Till syvende og sidst bottnar det må hända i en diskussion om 

litteraturens autonomi eller heteronomi. Kan man hävda att litteraturen är både och?

Helt utan anspråk på att besvara frågan om vilka som har rätt respektive fel i debatten är 

detta alltså en undersökning av två verks jordskalv på havsbotten och den flodvåg som därefter 

sköljt över svensk media.
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Metod, disposition & material

För att svara på ovan nämnda frågor kommer jag framförallt att närläsa de två verken, Regissören 

och Cummings, och analysera mottagandena.2 De två verken kommer att arrangeras, inte var för sig, 

utan jämte varandra med debattens brännpunkter som organiseringsprincip. Vidare kommer 

debattörernas ståndpunkter även styra vilka litteraturteoretiska grunder de olika avsnitten vilar på.  

Till exempel använder jag Christian Lenemarks (vidarearbetade version av Phillipe Lejeunes) teori  

om autofiktion och dubbelkontrakt när debatten handlar om självbiografin som genre. När jag 

diskuterar begrepp som fakta/fiktion använder jag Lenemark, men även Maria Jönssons Som en 

byracka. 

Valet av primärtexter motiveras av verkens påföljande mediehändelser. Det var med andra 

ord inte Regissören per se som initialt intresserade mig, utan den än idag aktuella debatten som likt 

ett brev på posten följde romanen i fråga. För att bena ut de olika synsätten krävs dock en inblick i 

vad Regissören och Cummings är för romaner, vilket gör att även romanerna i sig kommer att 

analyseras. Det kommer dock inte vara en fullständig romananalys utan snarare en undersökning av 

var i verken gränserna mellan fakta och fiktion finns och var brännpunkterna från debatten står att 

finna i verken. Som tidigare nämnts finns det åtminstone ett par verk som utlöst en liknande debatt,  

men för detta arbete lämpar sig dessa romaner bäst. Detta då Cummings och Regissören liknar 

varandra, med några få tydliga skillnader. Likheterna är bland annat att båda verken har 

genrebeteckningen roman, de handlar om redan kända personer med nästan mytologisk status och 

att de blandar fakta och fiktion. Med detta som grund är det möjligt att använda ”mest-lika-

metoden” där de två fallen (i detta fall romanerna sinsemellan och debatterna sinsemellan) i stora 

drag delar beroende variabler (genre, typ av objekt, fiktionsproblematik). Skillnaderna (oberoende 

variabler) går därmed att isolera. Mellan dessa verk är skillnaderna vid en första anblick att 

Cummings handlar om en amerikan och Regissören om en svensk, Cummings om en död person och 

Regissören om en levande. Värt att nämna är också att jag använder mig av en senare upplaga av 

Regissören med efterföljande författarkommentarer som berör problemet med att skriva fiktivt om 

en levande person av Bergmans kaliber och den, för honom oförutsedda, debatten.

Då jag inte eftersträvar jämvikt mellan verk och reception anser jag att de tidningsartiklar  

jag använder också är primärtexter. Jag är medveten om att tidningsartiklar om ett verk inte  

2 Jag använder de tidningar med flest artiklar i debatten för respektive verk. I Cummings-debatten är det till stor del 
Svenska Dagbladet och vad gäller Regissören så hämtar jag materialet från Aftonbladet. Detta för att kunna följa 
tydliga spår i debatterna.
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ensamma kan räknas som hela mottagandet - idag recenseras och debatteras verk i allt från radio 

och TV-program (exempelvis Babel, SVT, eller Kulturnytt i P1) till mindre formella forum på 

internet. Jag väljer dock att använda mig av vad som skrivits i dags- och kvällspressen då 

litteraturkritiken i tidningar är skrivna verk i en litterär genre, dessutom ofta skrivna av den så 

kallade kulturella eliten. På så sätt är debatterna där enklare att analysera och en bättre spegel för  

dagens litterära debatt än till exempel internetforum. Tidningsartiklarna i fråga kommer bland annat  

från Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet (Ab), Expressen (Exp) och 

Helsingborgs Dagblad (HD).

Vad gäller sekundärlitteratur kommer jag framförallt att använda Christan Lenemarks 

avhandling Sanna Lögner.3 Lenemark analyserar bland annat Carina Rydbergs Den högsta kasten 

med hjälp av en begreppsapparat som bär frukt även för mig. Han förhåller sig till Phillipe Lejeunes 

teori om den tomma rutan, men fräschar upp den för att öka dess giltighet. Vidare kommer jag att  

använda delar av Maria Jönssons avhandling Som en byracka4 för att titta på hur teorier kring 

fakta/fiktion kan se ut idag. Efter genomgången av vilken skönlitteratur, kritik och teori som är 

skelettet i detta arbete, följer en del där aktuella teorier och begrepp reds ut. Därefter följer själva  

analysdelen (i kap. III och IV), som tidigare nämnt är den organiserad efter debatten och materialet.  

Detta eftersom varken romanerna eller mottagandet ensamt ger tillräckliga svar på de frågor jag 

ämnar diskutera. Slutligen följer en diskussion som avrundar arbetet.

Jag har medvetet valt att inte lägga fokus på författarna som biografiska personer, även om 

det kan vara svårt att undvika detta när debattens fokus stundtals riktas mot författarnas person 

och/eller avsikter. Ytterligare försvåras detta när författarna själva ger sig in i debatten. 

Mitt mål är att arbetet skall tydliggöra en tendens i synen på etik och moral i litteraturen, en 

allmän problematik inte endast giltig för dessa verk och denna debatt. Jag skall försöka dra mitt strå 

till stacken och förhoppningsvis kan arbetet fungera som en liten pusselbit i den väldigt omfattande 

romandebatten.

3 Christian Lenemark, Sanna Lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering (Hedemora, 
2009)

4 Maria Jönsson, Som en byracka – Självbiografi,estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap. (Umeå, 2006)
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II

TEORETISK BAKGRUND

Verkens plats i historien

Var i den moderna litteraturhistorien hör böcker som Regissören och Cummings hemma? Böcker 

om kända människor har skrivits förr och kommer fortsätta skrivas. Men synen på begrepp som 

sanning, dokument och fakta har varierat. En fullständig bild av var i litteraturhistorien vi befinner  

oss idag och varför kräver ett större omfång än vad jag har till mitt förfogande, så det lämnar jag 

därhän. Istället blir detta kapitel ett försök att, om än ytligt, placera Regissören och Cummings i en 

modern svensk litteraturtradition. Grovt förenklat skulle man kunna hävda att på 1960-talet 

dominerade genrer som resereportage och rapportböcker. De fick gärna handla om till exempel ett  

fattigt land eller om livet som fabriksarbetare. Författare gjorde anspråk på att objektivt och 

distanserat skildra en sanning/en verklighet. På 1970-talet var idealet istället att författare skildrade  

sina egna liv, dock fortfarande med seriösa sanningsanspråk. Något som i Sverige manifesterades 

tydligast genom den kvinnliga bekännelseromanen, ofta hårt politiserad och med syfte att bilda 

läsaren. I Christian Lenemarks avhandling Sanna lögner beskrivs skeendet så här:

 

Oavsett vilka uttryck strömkantringen mot verkligheten tog sig under

1960- och 1970-talen, så utmärktes den av en utbredd tilltro till litt-

eraturens förmåga att återge verkligheten som den är. Föreställningen

om att man […] med språket som verktyg kunde nå fram till verklig-

hetens innersta, dess essens, var stark.5

Enligt Lenemark var vågen av till exempel bekännelseromaner ”kulmen på den moderna 

hyllningen av autenticiteten, sanningen [och] subjektet”. På 1980-talet plockades dessa ideal isär 

och bannlystes, motiverat av synen på språkets ”oförmåga att referera till verkligheten”. 

Litteraturkritikern och filosofen Jacques Derrida hävdade enträget att ”det finns inget utanför 

texten” och fick i alla fall för stunden rätt i det.6 Estetiken stod i verkens centrum och den rådande 

föreställningen om konstnärsgestaltning är att allt är representation.

5 Lenemark, Sanna Lögner, 85
6 Ibid, 85
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1990-talet var realismens årtionde vilket tog sig i uttryck genom två skilda sorters litteratur.  

Den ena typen gör ett försök att skildra verkligheten som den är och därmed fortsätter den i 

bekännelseromanens tradition, med skillnaden att avsikten att politisk medvetandegöra är som 

bortblåst. Istället skrivs bekännelseromanerna av kända personer ”med avsikten att tjäna pengar”.7 

Den andra typen skildrar också en verklighet utanför texten men tar upp tråden från 1980-talets 

poststrukturalistiska tänkande:

[F]örfattaren både parasiterar på 1970-talsföreställningen om en ren, 

transparent realism och framvisar karaktären av konstruktion hos den 

verklighet som beskrivs, bland annat genom diverse metafiktiva grepp.

[---] Även i karakteristiken av 1990- och 2000-talens kulturella verk-

lighetshunger har man betonat det faktum att förhållandet mellan 

verklighet och fiktion inte längre kan betraktas som en motsättning.8

Så från att författaren på 1960-talet hade ambitioner att gestalta verkligheten, via gestaltningen av  

en specifik persons verklighet på 1970-talet och tanken på att allt är representation under 1980-talet,  

landar vi i 1990-talet. Ett årtionde med ”föreställningen om att allt är verklighet, trots 

representationen”.9 Denna utveckling beror på en rad olika företeelser varav två borde kunna vara 

den samhälleliga utvecklingen i övrigt, samt att litteraturen i allmänhet och romanen i synnerhet  

ständigt försökt att söka sig utanför och ifrågasätta sina egna gränser.

Fakta/fiktion

I ett citat ovan nämner Lenemark att gränserna mellan verklighet och fiktion suddas ut i litteraturen  

under 1990- och 2000-talen. I detta kapitel skall jag göra ett försök att förklara vad han menar med 

det. Detta har inte att göra med vad som är sant eller falskt i ett verk, en aspekt som är irrelevant för  

detta arbete såväl som för Lenemarks.

Klart är att ett verks genretillhörighet kan påverka läsningen och i förlängningen 

mottagandet av ett verk. Med det sagt så behöver det inte nödvändigtvis alltid vara så. Men faktum 

är att det lyser igenom receptionen av många verk med ambivalent genretillhörighet. Lenemarks  

exempel från Sanna lögner, Den högsta kasten, står fördelaktigt modell för detta. Men även i 

7 Lenemark, Sanna Lögner, 88
8 Ibid, 88f
9 Ibid, 90
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mottagandet av Per Olov Enquists Ett annat liv framgår detta tydligt. Recensionerna som följde på 

verket rörde sällan litterär kvalitet och kom snarare att handla om huruvida författaren talade 

sanning, om författarens urval av händelser var rättvisande för vad som hänt eller om 

huvudkaraktären tog moraliskt riktiga beslut.10 

Med denna tendens i åtanke så är det möjligt att förstå relevansen av Phillipe Lejeunes teori  

om läsarkontraktet. Lejeune menar att biografiska genrers särart inte är innehållslig, utan snarare 

återfinns i kommunikationen med läsaren. Läsaren når en överenskommelse med författaren, av 

Lejeune kallad ”den självbiografiska pakten”, om hur verket bör läsas.11 Detta innebär att läsaren, 

oavsett handling eller vad en självbiografis protagonist tar sig för, går med på att det som skrivs är 

sant. Ett synsätt som kan tyckas rimlig inom genrer som är rakt av dokumentära eller fiktiva. Teorin 

bygger också på att till exempel namnidentiteten på författare, berättare och protagonist i en  

självbiografi överensstämmer, något som överbevisats av många de senaste årtiondena. Återigen är 

Per Olov Enquist ett bra exempel, med sina historiska dokumentära romaner där huvudkaraktären 

(eller undersökaren) i många fall heter just Per Olov Enquist.

Elizabeth Bruss använder också en kommikationsgrundad definition av självbiografin. Hon 

menar att författarens sanningsanspråk är det relevanta – inte huruvida det som förmedlas är sant 

eller falskt. En förutsättning för både Lejeunes och Bruss teorier verkar vara frågan om biografiska 

texter refererar mer till verkligheten eller är mer sanna än fiktionslitteratur. Jag tror att de båda  

skulle ha svarat – Nej. Maria Jönsson visar i sin avhandling, Som en byracka, hur denna syn på 

självbiografin förändrats över tid:

De flesta forskare […] är idag överens om att självbiografin är en 

litterär genre och inte en faktaorienterad eller dokumentär sådan. 

Självbiografin styrs av genrekonventioner, litterära figurer och 

berättartekniska grepp som producerar verklighet i minst lika hög grad

som den 'återspeglar' verklighet.12

Även om Lejeunes definition har sina fördelar, så känns den ofullständig. Att definiera 

självbiografin som en autonom text, ett ”texten själv”, gör att man går miste om ett ”utanför texten”  

och blir på så sätt ett smidigt sätt att komma runt cirkelargument om ett verks sanningshalt. Men det  

finns en poäng med att skilja på genrer som anses vara dokumentära/biografiska och skönlitterära, 

vilket gör att ett ”utanför texten” måste få stå kvar. Skillnaden ligger inte i sanningshalt, utan i  

10 Hugo Hardell, Den självbiografiska utvecklingsromanen: B-uppsats 2012, i författarens ägo. 
11  Jönsson, Som en byracka, 27
12 Ibid, 32
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sanningsanspråk.13 Åter till Lejeune. Som en del i att förstå vad som är speciellt med 

självbiografiskt skrivande skapade han vad som idag kallas Lejeunes rutnät. På bekostnad av nyans 

och ibland giltighet skapar han ett rutnät med nio rutor, av vilka två förblir tomma. En av dessa två 

tomma rutor har jag senare anledning att återvända till. 14

Protagonistens namn 

Kontrakt 

Inte författarnamn 0 Författarnamn

Fiktions Roman Roman Tom ruta I

0 Roman Obestämbar Självbiografi

Självbiografiskt Tom ruta II Självbiografi Självbiografi

För att förtydliga vilken av de två ”tomma” rutorna jag använder mig av så har jag döpt dem. De är 

således, ironiskt nog, inte längre tomma. I rutnätet står att läsa att om ett verks protagonist inte delar  

namn med författaren och ett fiktionskontrakt är upprättat så är verket en roman. Detta kan tyckas 

banalt. Om kontraktet i ett sådant verk istället är självbiografiskt så landar vi i ”Tom ruta II”, ett  

scenario som Lejeune inte tog hänsyn till i och med att han tog det för omöjligt. Med facit i hand är  

det enkelt att se att Lejeune här tog fel. Framförallt är det kvinnor som skrivit självbiografiskt under  

pseudonym som passar in i den rutan. ”Tom ruta I” ansågs även den osannolik. Alltså att en 

författare skulle skriva fiktionlitteratur med en huvudkaraktär som han/hon delar namnidentitet  

med. Också detta har gång på gång inträffat. Närmast tänker jag på Klas Östergrens Fantomerna, 

Gangsters och Gentlemen.

 Modellen är alltså inte absolut. I sin klassificeringsiver har Lejeune helt klart missat en rad 

blandgenrer. Men just därför har också modellen sina poänger, den visar hur svårt det är att 

klassificera verk med ambivalenta läsanvisningar. Ett verk säger ständigt till läsaren att ”så här vill  

jag bli läst!”. Antingen hör läsaren ”tro mig!” eller ”tänk er att!”, på bekostnad av det ena eller  

andra.15 De verk som får läsaren att höra både och vållar till debatt, oavsett om det handlar om fakta 

som fiktionaliserats eller fiktion som tydligt refererar till levande eller döda personer utanför texten.

13  Jönsson, Som en byracka, 33
14 Lenemark, Sanna Lögner, 93
15 Ibid, 98
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III

MEDIEHÄNDELSERNA

Inledande recensioner

Detta kapitel kommer inledningsvis att redogöra för receptionens första fas, själva recensionerna, 

för att senare handla om den efterföljande debatten. Den första delen kommer att organiseras efter 

verken och den senare efter vad jag väljer att kalla brännpunkter, det vill säga de punkter i debatten 

där debattörerna är oense. Detta blir på så sätt en ingång i hela mediehändelserna för de båda 

verken. Min analys av hur man kan tolka resultatet kommer dock först i kapitel IV och V. Där 

kommer också en genomgång av var i de två romanerna man kan spåra fröet till vad som sen blev 

brännpunkter i debatten.

Redan innan Alexander Ahndorils roman Regissören kom ut i bokhandeln var den både 

omskriven i dagspressen och omtalad i TV. Och kanske kunde man redan här skönja två läger i 

debatten. I Sveriges Televisions litteraturprogram Babel fick tittarna veta att Ingmar Bergman var 

arg, han menade att boken var ”tråkig och totalt ointressant. Och dessutom en förolämpning och en 

förödmjukelse. [...] När han skildrar Käbi som ligger naken tycker jag att det är ett svineri”. 

Samtidigt får Ahndoril tala ut om projektet i en intervju i Sydsvenskan, en intervju som snarare 

liknar ett idolporträtt:

[Barnen] har kommit på att om de ritar en teckning och vänder den så 

lyser bilden igenom. De kallar den sidan 'drömmen' och fyller i 

konturerna med en annan färg. Det är precis så jag gjort med Bergman.

Han har ritat sitt liv på ett stort papper och jag har vänt det och tecknat

min version16 

Att romanen var uppmärksammad redan innan den släpptes kallas av Maria Bergom Larsson för 

skicklig marknadsföring. Hennes recension i Aftonbladet visar tydligt att en debatt om verket var i 

full gång redan då. Hon är hård i sin kritik av romanen och menar att Ahndroril inte bara tolkat 

Nattvardsgästerna fel och misslyckats med att porträttera Bergman, han har också passerat en 

16 ”Det var ju min romanfigur som ringde upp”Ida Lännerberg. Sydsvenskan, 2006-09-09
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moralisk gräns. Gränsen mellan liv och död:

Ingmar Bergman har protesterat. Jag förstår honom. Att göra fiktion av

berömda författare har blivit allt vanligare, allt från Edith Södergran 

och Selma Lagerlöf till Marie Curie. När de dött tycks det vara fritt 

fram att fantisera och tolka deras personligheter, liv och skrivande. 

Men en moralisk gräns har passerats när författaren ockuperar levande 

människors liv och tar sig rätten att snylta på deras konstnärskap och 

berömmelse.17

Det Ahndoril gör sig skyldig till är, enligt Bergom Larsson, inte att fiktionalisera en biografisk 

person, utan att han gör det medan den fiktionaliserade personen fortfarande lever. Det finns 

anledning att återkomma till denna ståndpunkt senare i debatten.

Som ovan nämnts anser Bergom Larsson att Ahndoril tolkat Nattvardsgästerna fel. Hon 

redovisar var ifrån Ahndoril måste ha fått uppfattning om att filmen handlar om Bergmans aviga 

relation till sin fader, men avvisar det som snarare en missuppfattning. Sedan avslutar hon stycket 

med ett bekymrat: ”Men Ahndoril har skrivit en fiktion och kan därför fabulera fritt”. Med detta 

menar hon inte att Ahndoril har rätten att fabulera fritt, utan snarare att Ahndoril gömmer sig bakom 

klassificeringen av verket som roman. Även detta kom att bli en av kärnorna i debatten.

Men alla kritiker var inte negativt inställda till verket. I Sydsvenskan skriver Alexandra 

Kronqvist att Regissören aldrig blir en ”avslöjande roman om svensk film och teaters störste, om 

hans exfru och hov av skådespelare”. Istället menar hon att Ahndoril skapat ”ett eget universum 

med ett eget brytningsindex”.18 Hon förstår att det kan tyckas modigt eller till och med dumdristigt 

att välja Bergman som objekt, men låter den moraliska aspekten stå åt sidan. Istället skriver hon om 

Ahndorils form och stil, och hon gillar vad hon läser. Detta ”tvillingsyskon till verkligheten […] är 

sällsamt, vackert och suggestivt”. 

Kanske kan Bergom Larssons och Kronqvists recensioner användas som någon sorts 

fundament i debatten. En grund som de flesta inlägg måste förhålla sig till. Å ena sidan en moralisk 

debatt om vad en författare får och inte får göra, å andra sidan en debatt om huruvida projektet är 

estetiskt lyckat eller inte. Jag återkommer senare till hur dessa debatter utvecklas, men först tänkte  

jag kolla lite närmre på de inledande recensionerna av Bengt Ohlssons Rekviem för John 

Cummings. 

17 ”Att snylta på en människas liv” Maria Bergom Larsson. Aftonbladet, 2006-09-16
18 ”Såsom i en spegel” Alexandra Kronqvist, Sydsvenskan. 2006-09-15
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Cummings fick aldrig den förhandspublicitet som Regissören åtnjöt. Detta beror mest troligt 

på att den handlar om en redan död person. En person som dessutom aldrig spelade någon roll i den 

svenska kultursfären. Projekten är annars slående lika: att skriva en roman om en ikon. 

Mottagandena är i vissa avseenden lika, i andra skiljer de sig desto mer. Mer om detta senare, nu till  

recensionerna. Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet, ställer frågor om moral i sin recension. Han 

menar att ”[d]et är ett projekt som reser moraliska frågor, inte minst då Ohlsson skriver i jagform”.19 

Vilka attityder har han rätt att tillskriva sin huvudperson? Hur kan han 

skildra det privata som John Cummings förhållande till sin fru och 

upplevelsen av sjukdomen som tog hans liv? Hur kan han beskriva 

Johnny Ramones professionella och politiska konflikter med Joey 

Ramone, gruppens sångare?

Frågorna känns relevanta, men han väljer att inte försöka besvara dem. Han erkänner sin 

ambivalens. Vidare menar han att oavsett vilken ståndpunkt han har så har verket sina tydliga 

brister. Eftersom att språket lämnar mer att önska så är romanen ”helt beroende av sina påståenden”.  

Kan läsaren sin Ramones så är verket endast en ”bekräftelse på vad denne redan vet”. Om läsaren 

däremot, likt han själv, inte är särskilt inläst på punkbandet så öppnar den för frågan om ”litterär  

kontra faktisk sanning”. Stor vikt läggs vid ett av bokens många påståenden: det när Ohlsson påstår 

att Johnny ritat hakkors på gudstjänstlokaler.20 Kanske är detta accentuerat för att något står på spel. 

Handlingen utmålar Johnny som antisemit och är dessutom juridiskt straffbar.

I Dagens Nyheter hyllar Martin Aagård valet av ämne som ”onekligen upphetsande”, men 

fördömer romanen som tråkig. Framförallt att Ohlssons romankaraktärer saknar Ramones ”humor, 

aggressivitet och slagfärdighet”. Eftersom Aagård saknar kunskap om Ramones så har han bett ett 

Ramones-fan faktagranska romanen. Vad som då framkommit är, förutom den banala detaljen att de 

flesta anekdoter är hämtade från en annan biografi, att två av karaktärerna i verket har fått andra 

namn. Det handlar om karaktären Wayne, som egentligen är den oerhört populäre artisten Eddie 

Vedder, och Leon som verkar vara en blandning av Nicolas Cage, Rob Zombie och Vincent Gallo. 

Aagård ställer sig frågande till varför Ohlsson väljer att fläka ut Linda Cummings intima delar och 

samtidigt döpa om Eddie Vedder och Nicolas Cage. Och när svaret inte står att finna inom 

romanens pärmar är hans analys att det beror på ”en feghet som gränsar till juridiska 

hänsynstaganden”.21 Med detta verkar Aagård mena att Ohlsson, med rädsla för juridiska påföljder 

19 ”Cummings i sorglig historia” Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet. 2011-08-27
20 Ibid.
21 ”När Johnny dog. Ett djärvt försök, men allt för osvängigt” Martin Aagård, Dagens Nyheter. 2011-08-26
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som till exempel stämning, valt att döpa om de två levande världskändisarna. 

I en recension i Göterborgs-Posten är tongångarna mildare. Tyvärr består två tredjedelar av 

recensionen av beskrivningar av verkets karaktärer och anekdoter. I sista stycket kommer dock 

omdömet:

Rekviem för John Cummings är en rörande berättelse om en man som

Långsamt dräneras på sin manlighet utan att förlora sin mänsklighet,

om vänskap och, framförallt, en text med ett berättarperspektiv som i

sin detaljrikedom, sin absoluta trovärdighet i såväl fiktionens nu som 

i dess många biografiska återblickar är en njutning att läsa.22

Precis som vad gäller Regissören går Cummings mottagande i ett par olika riktningar. Vissa har valt 

att fokusera på den moraliska frågan, andra på det estetiska och en tredje på både och. Med en del 

av det inledande mottagandet klargjort tänkte jag gå vidare till debatten.

Debatten

Eftersom att jag valt att organisera debatten efter dess brännpunkter, så krävdes en snabb 

genomgång av de första recensionerna. Genom de så lades en grund som förhoppningsvis kan 

motivera åtminstone en del av brännpunkterna. Den första jag tar upp är frågan om författarens 

intentioner, där Stig Björkman menar att "gränsen mellan profitering och profit är hårfin. Och det  

borde vara en gränslinje så god som någon."23 Vidare finns frågan huruvida det spelar någon roll om 

romanobjekten är levande eller döda. Maria Bergom Larsson menar att ”en moralisk gräns har 

passerats när författaren ockuperar levande människors liv”24 Den tredje brännpunkten är av juridisk 

karaktär och får ständigt plats både i debatten om Regissören och  om Cummings. Närmast tänker 

jag på ovan nämnda stycke om karaktären Johnny Cummings och hakkorsen. Den sista och kanske 

största frågan blir den om författarens konstnärliga frihet. Denna brännpunkt går självklart även in i 

de andra och vice versa och kommer bland annat att röra om konsten är heteronom, autonom eller 

både och. Den kommer även att handla om litterär sanning, litterär lögn och genreproblematik.

22 ”Stark mässa för en Ramone” Ylva Sundgren, Göteborgs-Posten. 2011-08-26
23 ”Författaren” Stig Björkman, Aftonbladet. 2006-10-01
24 ”Att snylta på en människas liv” Maria Bergom Larsson. Aftonbladet, 2006-09-16
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Gränsen mellan profitering och profit är hårfin

En av debattens hetaste diskussioner var den om författarens intentioner. Vad har en författare för 

intentioner med ett visst verk? Spelar det någon roll? En annan fråga som av förklarliga skäl inte 

var särskilt het i debatten, men väl för mig är: Påverkar debattörernas syn på författarens intentioner 

vad de tycker om boken?

Leif Zern antyder i sin recension av verket, i Dagens Nyheter, att han förstår Ingmar 

Bergmans ilska. Men tillägger också att ”den som gjort sig själv till en samtida myt får finna sig i  

att dyka upp i människors drömmar och fantasier”. Med detta menar nog Zern två saker. Att 

Bergman som offentlig person får så lov att finna sig i att folk skriver om honom, och att Bergman i 

och med att han själv skrivit ett par stycken självbiografier inte kan hindra andra från att använda 

det stoffet. ”Klaga månde Bergman. Ja, ja. Har man tagit Fan i båten så får man ro honom i land, i 

synnerhet när man själv är Fan.” Men vad har då detta med profitering och profit att göra. Jo, att 

Zern anser att romanens största problem är att den saknar problem som genom fiktionen 

kompletterar bilden av objektet (Bergman). Romanbygget saknar alltså ”något som kunde förklara 

varför en ung svensk författare vill krypa under skinnet på Ingmar Bergman”.25 Jag tolkar detta som 

att Zern menar att romanen är mer eller mindre meningslös. Implicit säger Zern att Ahndorils avsikt  

med verket är att tjäna pengar, bli känd författare eller åtminstone omskriven. Ahndoril skulle i så  

fall profitera på det kändisskap och den myt som Bergman byggt kring sitt namn. I en intervju i 

Helsingborgs Dagblad får Ahndoril svara på vad själva meningen med romanen är:  

Mitt författarprojekt går ut på att undersöka fiktionens ytterkanter. Det 

hade jag inte kunnat göra om jag kallat huvudpersonen för något annat

än Ingmar Bergman. […] Det är inte på spekulation jag har skrivit 

romanen, inte för att marknadsföra mig själv26

Ahndorils eget svar i frågan säger så klart inte särskilt mycket om hans intentioner, då få författare 

skulle erkänna kommersiella baktankar. Däremot är det intressant att idén med romanen, enligt  

Ahndoril, inte har med Bergman i sig att göra, utan med att testa romanens gränser. Alexandra 

Kronqvist har däremot inga problem med att hitta det ”något” som Zern saknar. Hon menar att 

Ahndoril använder sin tolkning av Nattvardsgästerna – om Bergmans relation till sin far – för att 

25 ”I huvudet på Ingmar Bergman” Leif Zern. Dagens Nyheter, 2006-09-15
26 ”Ahndoril vs. Bergman” Björn Gunnarsson. Helsingborgs Dagblad, 2006-10-01
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säga något om oss alla.

Ahndoril berättar om en regissör, en konstnär som naturligtvis är man 

och barn i samma kropp, därför att så är det för oss alla, vi bär barnet 

med oss, det sårade, hungrande, övergivna barnet som hela livet söker 

sin famn, sin upprättelse eller den där blicken av kärlek och tillkänna-

givande vi aldrig fick.27

På ett sätt kan denna tolkning av romanen avfärda synen på Ahndorils kommersiella baktanke. På 

ett annat sätt kvarstår problemet. Varför skriva en roman om Bergman som envar? Varför behöver 

romanen en av världens största filmskapare om den handlar om det övergivna barnets jakt på 

bekräftelse? 

Självklart är det vanskligt att diskutera en författares avsikt med ett verk, men kanske kan 

man kräva att fiktionalisering av verkliga personer skall, direkt eller indirekt, motiveras i verket.  

Vissa hävdar att denna motivering inte finns i Regissören och därmed är frågan om författaren 

profiterar på ett kändisskap befogad. Om detta skriver Stig Björkman i Aftonbladet. Han jämför 

romanen med en bok om skådespelerskan Jean Seberg ”som tvärsigenom tyngs av en kladdig 

sentimentalitet parad med en alltför uppenbar sensationslystnad. Och gränsen mellan profitering 

och profit är hårfin. Och det borde vara en gränslinje så god som någon”. Utan tvekan en känga till 

Ahndorils projekt som enligt honom hamnar under kategorin profitering. Vidare förtydligar 

Björkman detta genom att berätta om hur förlaget agerat:

Sedan en tid gör Bonniers reklam för Alexander Ahndorils roman 

Regissören på de affischplatser i Stockholm som är reserverade för 

kulturevenemang. Det är första gången jag har sett en bok annonserad 

på detta sätt. Den lanseringen har Bonniers aldrig förärat några av sina 

författare, vare sig de har hetat Tranströmer eller Ekman, Stig Larsson 

eller Carina Rydberg eller Håkan Nesser. Kanske ger detta en antydan 

om hur de ekonomiska intressenterna betraktar det just nu litterära 

verket?28

27 ”Såsom i en spegel” Alexandra Kronqvist, Sydsvenskan. 2006-09-15
28 ”Författaren” Stig Björkman, Aftonbladet. 2006-10-01
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Hur Bonniers gör reklam för verket kan inte lastas på Ahndoril, men det säger något om tiden. 

Ahndoril blev utgiven författare på Norstedts redan 1988. Han hade skickat två manuskript, varav 

det ena blev utgivet. Det andra, Bergman-manuskriptet, ville inte Norstedts ge ut. Arton år senare 

gjorde han ett nytt försök med Obrutet insegel, som den då kallades. Men då den ännu en gång blev 

refuserad av Norstedts vände han sig till Bonniers som svarade med att inte bara ge ut den, utan 

också förära den en marknadsföringskampanj som enligt Stig Björkman saknar motstycke i 

Sverige.29 Joyce Carol Oates har varken läst verket eller följt debatten. Men då Björkman och Oates 

brukar brevväxla ställde Björkman frågan om hur hon ser på en eventuell problematik i Regissören. 

I en författarkommentar till min roman Blonde skrev jag att boken är 

'ett radikalt koncentrerat ´liv´ i skönlitterär form' för att göra det klart 

att romanen inte var avsedd att vara en sannskildring. Det var min 

förhoppning att mitt porträtt av Norma Jean Baker skulle kunna tydlig-

göra och fördjupa den något grunda bild av 'Marilyn Monroe' som 

flertalet i den stora publiken hade av henne. Men jag har ingen som 

helst aning om vilka intentioner författaren till Regissören har haft med 

sitt verk: att förstärka, fördjupa, förlöjliga, exploatera eller helt enkelt 

utforska?30

Även Oates kommer in på frågan om författarens intentioner. Hon verkar känna att det är viktigt att  

motivera vilken avsikt hon hade med boken om Marilyn Monroe. Av förklarliga skäl vet hon inte 

vilka intentioner Ahndoril haft och väljer därför att inte kommentera det specifika fallet. 

Maria Bergom Larsson, Aftonbladet, tror sig dock veta vilka dessa intentioner varit:

Den som väljer att skriva en roman om Ingmar Bergman gör det knap-

past i blindo. Regissören skulle överhuvudtaget inte blivit diskuterad 

eller uppmärksammad om det inte vore för Ingmar Bergman. Bonniers 

skulle inte affischera romanen över hela Stockholm, Ahndoril skulle 

inte genast fått ett filmerbjudande. Aftonbladet skulle inte upplåtit spalt-

meter till en debatt. Hela romanens koncept lever i symbios med 

Bergmans berömmelse. Precis som Klick! eller andra kändistidningar 

exploaterar den läsarens lust att se bakom fasaden på en berömd person31

29 Ahndoril, Regissören. 241 ff
30 ”Här finns ett problem” Joyce Carol Oates, Aftonbladet. 2006-10-04
31 ”Inga problem?” Maria Bergom Larsson. Aftonbladet, 2006-10-06
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Att ockupera levande människors liv

En av skillnaderna mellan Regissören och Cummings är att John Cummings är död när verket 

släpps. Har detta påverkat debatten? Vissa i Regissören-debatten tycks dra sin moraliska gräns just i 

det faktum att Bergman lever. Bergom Larsson ställer många frågor och svarar faktiskt genom sättet 

att formulera dessa: 

Hur långt får romanen gå i sitt utnyttjande av levande människor? Och 

vem ska avgöra vad som är tillåtet? Svaren har varit varierande och 

motsägelsefulla. Själv har jag hamnat på något slags ytterflank med 

mitt ifrågasättande av legitimiteten i Regissörens sätt att utnyttja 

Ingmar Bergman vare sig som ikon eller levande existerande person.32

Om det inte spelat någon roll i debatten att Bergman levde, skulle inte frågorna gång på gång 

poängterat just det, att han lever. Frågorna hade fungerat lika bra utan dessa ”levande”, men 

Bergom Larsson verkar känna att just detta är värt att lägga tyngd vid. Vid ytterligare ett tillfälle  

under debatten påvisar hon detta genom att säga att det ”tycks” vara ”fritt fram att fantisera och 

tolka deras [kända personers, min anm.] personligheter, liv och skrivande” när de har dött. Hon 

menar att en moralisk överträdelse begåtts när en ”författare ockuperar levande människors liv”. 33

Även i Cummings-debatten har liv och död en roll att spela, men denna gång inverterad. 

John Cummings var död och hans släkt och vänner var på behörigt avstånd, språkligt och 

geografiskt, från utgivningen av Cummings. Detta har nog medverkat till att Cummings-debatten 

handlat mindre om den biografiska personen eller verket i sig och mer om romanen som genre. Men 

på en punkt får det specifika verket kritik, nästan unisont. Som tidigare nämnts har Ohlsson valt att  

ge andra namn till Nicolas Cage och Eddie Vedder. Kan man tänka sig att det är för att stjärnorna 

fortfarande är i livet? Vill man vara krass kan man poängtera att det finns tre världsstjärnor med i  

romanen, en som är död och bär sitt rätta namn, två som lever och bär falskt. Martin Aagård kallar 

detta för ”en feghet som gränsar till juridiska hänsynstaganden”34.

Jan Arnald, som tidigare skrev romanen om Artur Lundquist och Maria Wine, menar att det 

absolut inverkar om de biografiska personer man fiktionaliserar fortfarande är vid liv:

32 ”Inga problem?” Maria Bergom Larsson. Aftonbladet, 2006-10-06
33 ”Att snylta på en människas liv” Maria Bergom Larsson. Aftonbladet, 2006-09-16
34 ”När Johnny dog. Ett djärvt försök, men allt för osvängigt” Martin Aagård, Dagens Nyheter. 2011-08-26
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Hade det sett likadant ut om de [Lunquist och Wine] hade varit vid liv, 

som Ingmar Bergman och Käbi Laretei? Det finns förstås människor i 

min bok också som fortfarande är vid liv – var går gränsen för vilka 

man ska kontakta och diskutera med? Utgör döden – då ”offren” inte 

längre kan ”försvara sig” – den absoluta skiljelinjen? Jag tycker inte det.

Men jag hade definitivt diskuterat saken med dem, skickat dem manus, 

lyssnat noga på dem. Ungefär som Ahndoril verkar ha gjort. Att han 

sedan av allt att döma har blivit offer för en av ett eller annat skäl ändrad 

åsikt är en annan sak35.

Arnald är inte ensam om att föreslå att författare bör kontakta de biografiska karaktärerna och ge 

dem en möjlighet att påverka bilden av sig själv. Även Kristoffer Leandoer förespråkar detta, i sin 

recension av Emmanuel Carrères roman Andra liv än mitt eget. Enligt Leandoer skapade Carrère ett 

nytt sorts förhållande mellan författare och karaktär när han ”lät alla inblandade läsa” och ”de fick  

veta att Carrère var beredd att lägga till, ta bort eller ändra precis vad de ville”.

En så drastisk demokratisering av texten förutsätter nog genuin 

sympati mellan författare och modeller [...]. Frågan är om man kan gå

längre i omsorg om litterär moral och biografisk sanning än genom att 

sträcka ut handen till romangestalterna och bjuda in dem att agera med-

skapare. Såvitt jag vet har ingen annan romanförfattare delat med sig 

av ansvaret lika generöst, och intressant nog blev ändringarna under 

dessa omständigheter ytterst få. Människor vill bli respekterade, men 

de vill också bli berättade.36

Vissa etiska spörsmål kan bara avgöras i domstol

Att skriva en annan människas historia väcker som ni ser moraliska frågor. Vad anser vi (författare, 

litteraturvetare, läsare, medborgare etc.) vara rätt respektive fel? Men det finns också en juridisk 

aspekt. Vad är lagligt att skriva om någon annan? I en historisk skildring ingår läsaren en pakt med 

författaren, där den första ska kunna lita på den andre i att detta är vad som verkligen hände. 

Herman Lindqvist vet om detta mycket väl då han utan tydliga fakta anklagade Karl-Gustaf 

35 ”Har vi fått mer att dölja?” Jan Arnald, Aftonbladet. 2006-09-29
36 ”Carrere tog den litterära moralen ett steg längre” Kristoffer Leandoer, Dagens Nyheter. 2011-09-24
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Hildebrand som antisemit i sin bok Drömmar och verklighet. Norstedts som skulle ge ut boken fick 

dra in hela första upplagan. I en roman ingår istället läsaren och författaren i en pakt där läsaren inte  

ska uppfatta verket som en historisk sanning. Förhoppningsvis kan verket säga något om någon 

verklighet någonstans, men något sanningsanspråk har inte författaren. I verk som blandar fakta och 

fiktion uppstår därför ett problem. Kan en författare skriva vad som helst om en levande eller 

historisk person så länge det står roman på baksidan?37

Joyce Carol Oates ser debattens lösning just i det juridiska. Hon menar att Ahndoril inte 

gjort något fel genom att skriva en roman om Bergman, men förstår också Bergmans vrede. Vidare 

skriver hon: ”vissa etiska spörsmål kan bara avgöras i domstol, eftersom samhället hela tiden 

förändras och utvecklas.” Martin Aagård tycker att ”den fejkade biografin” är omoralisk, men 

fortsätter sedan: ”låt litteraturen vara omoralisk”. För honom ligger problemet i att den då kan vara 

”brottsligt hänsynslös mot levande människor”. Å andra sidan kritiserar Aagård Ohlsson för att vara 

feg när han inte vågar ge Cage och Vedder sina riktiga namn. Han menar att det ”är en feghet som 

gränsar till juridiska hänsynstaganden.”38 

Bengt Ohlsson fick också känna på denna juridiska aspekt. Innan romanen släpptes fick han 

ett brev från JRA, Johnny Ramone Army, ledda av Linda Cummings. De hotade med stämning om 

han släppte boken. Ohlsson tog kontakt med Bonniers jurist och fick hjälp med att svara på JRA:s 

brev. Svaret blev enkelt: tryckfrihetsförordningen! Stämningen uteblev.39 Det relevanta med den 

juridiska aspekten är just detta, att oavsett författarens intentioner, litterär kvalitet eller debatten i  

dagspressen står en juridisk process överst. Och i den processen är genrebeteckningen högst 

relevant. Såväl Dante som Goethe skrev skönlitterärt om historiska personer, utan att de hamnat i  

klammeri med rättvisan. Men Herman Lindqvist tvingades redan innan Drömmar och verklighet 

gavs ut att trycka om hela första upplagan. Med detta sagt kan man kanske påstå att genre eller 

sanningsanspråk spelar in i huruvida ett verk kan dömas eller inte.

Konstnärlig frihet

Står det författaren fritt att skriva om vad som helst hur som helst? De flesta av oss vill nog svara ja, 

och i de flesta fall är denna frihet inget problem. Men gäller denna frihet fortfarande när de  i ett  

verk omskrivna människorna känner sig kränkta? Om det finns någon gräns, var går den då? När 

romanobjekten tillskrivs handlingar de inte begått som är straffbara? Om valet står mellan å ena 

sidan en litteratur som är fri men förtalar, å andra sidan censur så kanske inte valet är särskilt svårt.  

37 ”Kontraktsbrott” Thorsten Pettersson, Dagens Nyheter. 2006-10-02
38 ”När Johnny dog. Ett djärvt försök, men allt för osvängigt” Martin Aagård, Dagens Nyheter. 2011-08-26
39 ”I kampen mellan roman och biografi vinner alltid den bästa historien” Bengt Ohlsson, Dagens Nyheter. 2012-04-15
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Nedan följer den del av debatten som handlar om synen på konstnärlig frihet och om litterär lögn 

kontra litterär sanning. Dessa ämnen är en grund för hela debatten och har därför vidrörts även 

under de andra brännpunkterna, men de förtjänar ändå en egen del i arbetet. 

Magnus Eriksson skriver i sin recension av Cummings att ”det är ett projekt som reser 

moraliska frågor, inte minst då Ohlsson skriver i jagform.” Som tidigare nämnts förknippas jag-

formen med de självbiografiska skrivandet, vilket kan medföra en ambivalent läsarpakt som 

uppmanar läsaren till både en faktabaserad och en fiktionsbaserad läsning. Vidare menar Eriksson 

att episoden med hakkorsen är problematisk. I ett verk där endast de som redan är inlästa på ämnet 

kan veta om det handlar om en litterär lögn eller en faktisk sanning.

Ingen av dessa möjligheter är litterärt fruktbar. Då blir frågan till vilken 

läsare Bengt Ohlsson vänder sig. Boken är dessutom helt beroende av 

sina påståenden. Allt sker i berättelsen. I språket händer däremot 

ingenting. Ohlssons prosa är relaterande.40 

Eriksson tycks mena att Ohlsson har åtminstone tre problem. Valet av berättarperspektiv, urval av 

episoder men även språket. Ohlssons ”torftig[a] prosa” gör att verket är ”blott en sorglig produkt”. 

Han skriver till och med att romanen hade kunnat vara bra, men om det var i ”händerna på Richard 

Ford”.

Svaren kom som ett brev på posten. Emma Strindmar Nordström förundras över Erikssons 

recension. Hon menar att Eriksson bedömt verket på felaktiga grunder. ”När kritiker övergår från att 

bedöma litterära kvaliteter till att indignerat fråga efter vad som verkligen hände, är deras  

utgångspunkt inte, som det ofta verkar, att personer hängs ut eller framställs negativt.” Detta 

underbygger hon med att exempel på att även när författare fiktionaliserat sig själva har de stött på 

kritik. Hon menar att ”problemet handlar snarare om bristen på klara besked: sant eller påhittat!?” 

Enligt Strindmar Nordström handlar detta om kritikernas frustration över att inte veta var de ska 

placera verken, som fakta eller fiktion. Istället borde kritikerna bedöma verket efter dess litterära  

kvalitet och se hur fiktionaliseringen skapar en dynamisk berättelse om historiska personer.41 

I ett svar skriver Eriksson att problemet med jag-formen är att författaren ger ord åt, i detta 

fall, John Cummings upplevelse. Detta utan att romanen rymmer ett ifrågasättande av den 

biografiska sanningens ovilja att dokumenteras. Han menar att den historiska romanen har blivit 

”naivare” och idag betraktas dokumenten som vore de åtkomliga för gestaltning.42 

40 ”Cummings i sorglig historia” Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet. 2011-08-27
41 ”Fiktiva biografier förbryllar kritiker” Emma Strindmar Nordström, Svenska Dagbladet. 2011-09-08
42 ”Jag-form ett moraliskt problem” Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet. 2011-09-14
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Anna Cavallin rycker ut till Strindmar Norströms försvar. Hon menar att Eriksson är ute på 

djupt vatten när han påstår att ett av de moraliska problemen är författarens tråkiga prosa. Hur kan 

det vara ett moraliskt problem att ”en författare skriver på ett sätt Eriksson upplever som tråkigt?”.  

Cavallin hävdar att det absolut finns ett moraliskt problem, men att det snarare handlar om 

författaren genom sin blandning av fakta och fiktion ”åsamkar smärta för de omskrivna utan röst”. 

Däremot bör varken jag-formen eller prosans kvalitet tas i beaktande.43

Carina Rydberg har en egen position i fältet. Hon har varit både författaren som skrivit om 

andra och blivit föremål för en romankaraktär. Hon förstår Bergmans ilska i samband med 

utgivningen av Regissören och skriver: ”Någon har stulit mitt namn. Med vilken rätt?” Blixtsnabbt 

kommer svaret: ”Med all rätt i världen”. Rydberg tog plats i en roman skriven av en före detta 

älskare och kände sig oerhört kränkt av det. Inte för att hon blev negativt skildrad, utan för att 

skildringen var byggd på en lögn om att hon var homosexuell. Enligt henne berodde detta inte på 

den påstådda homosexualiteten, utan på grund av lögnen. Rydberg menar att hon i sina verk alltid är 

sanningsenlig och fortsätter: ”Sanningen kan vara kränkande nog. Lögnen är alltid oacceptabel”.44

När Bengt Ohlsson efter debattens slut skriver en krönika om sitt arbete ställer han frågor 

om sanningen. Han försöker sätta sig in i John Cummings perspektiv och funderar på hur han själv 

skulle ha reagerat om någon tog sig för att skriva en roman om Bengt Ohlsson sju år efter döden. 

Han tänker på vilka han önskar att författaren skulle intervjua, ”Givetvis skulle jag föredra att 

författaren träffade människor som jag hade mött på fina och balanserade premisser, när jag var hel 

och ren och i harmoni med tillvaron. Men hur ofta är man det? Är man det någonsin?”

Jag skulle sitta i min himmel och stöna irriterat. De där människorna 

fattade ju ingenting av vem jag var! Han där som jag jobbade med och 

som tyckte att jag var dryg och otrevlig, det berodde på att jag 

avskydde fanskapet. Och hon där, jo, så säger hon säkert, men hon är 

ju vrickad. Och min syrra, ja, vi har ju haft det lite tjafsigt emellanåt.45

Han tänker sig att han innan sin död skrivit en självbiografi och frågar sig ”Vilken av böckerna 

skulle vara 'sannast'? Självbiografin eller romanen?”

43 ”Platt språk inget moralproblem” Anna Cavallin, Svenska Dagbladet. 2011-09-22
44 ”Stöld, med all rätt i världen” Carina Rydberg, Aftonbladet. 2006-09-28
45 ”I kampen mellan roman och biografi vinner alltid den bästa historien” Bengt Ohlsson, Dagens Nyheter. 2012-04-15
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Alterfiktion

I såväl debattartiklar som litteraturteoretiska verk finns ett tydligt problem med att namnge den 

genre Regissören och Cummings tillhör. Alltså den blandgenre där personer som lever eller har levt 

fiktionaliseras av en utomstående författare. Den omskrivs bland annat som autofiktion, historisk  

roman, biografisk roman, faktion och pseudohistorisk roman. Samtliga termer beskriver en litteratur 

där fakta och fiktion blandas, men ingen av dem passar den specifika genre jag försöker namnge. 

Vissa termer är för vida, andra är snäva men träffar fel.

Autofiktion är kanske den, i debatterna, mest frekvent använda termen. Den beskriver ett 

verk som fått beteckningen roman men där namnidentiteten överensstämmer med författaren.  

Termen skapade av Serge Doubrovsky när han i ett försök att fylla Lejeunes ena tomma ruta (Tom 

ruta I) skrev en roman där huvudkaraktären bar samma namn som han själv. Om vi tar isär 

autofiktion rent semantiskt så betyder självklart fiktion att något är fiktivt. Auto är lite knepigare, då 

detta inte betyder automatisk eller automatiserad som det ofta gör i det svenska språket. Auto:t i  

autofiktion  kommer istället från termen autobiography, som betyder självbiografi. Auto → själv, 

bio → liv och graph → skrift. Semantiskt blir då autofiktion en fiktion om sig själv. Termen är 

absolut användbar, men dess omfång är inte lika stort som vissa teoretiker och debattörer tycks tro. 

Regissören och Cummings är inte autofiktioner. Termerna historisk roman, biografisk roman,  

faktion och pseudohistorisk roman passar alla in på verken i fråga, men å andra sidan passar de in 

på i princip alla verk som blandar fakta och fiktion. 

Jag skulle vilja föreslå en term som avgränsar romaner som Regissören och Cummings från 

autofiktion utan att vara så vid att alla verk som blandar fakta och fiktion passar in. Som rubriken 

skvallrar om är den termen alterfiktion. Det positiva med termen är att alter (fr. latin → annan) 

tydligt markerar att fiktionen handlar om någon annan. Det negativa är att termen är beroende av 

det semantiska släktskapen med autofiktion. Utan autofiktion så kan alterfiktion lika gärna betyda 

annan typ av fiktion, alternativt fiktion om annan utan en förståelse för att det handlar om en 

”verklig” levande eller död person. Men då autofiktion är en välkänd och vanligt förekommande 

term idag så ser jag alterfiktion som en bra term som kompletterar ovan nämnda genrer. 

Att denna del av arbetet är placerad under kapitlet om mediahändelserna beror på att  

debatten på ett tydligt sätt motiverar varför verk som Regissören behöver en egen avgränsad 

genrebeteckning. Min förhoppning är att alterfiktion kan specificera vissa verks genretillhörighet 

och samtidigt ge genrer som t.ex. autofiktion en knuff tillbaka till sin rätta innebörd.

21



IV

IN I VERKEN

Den regisserade regissören

Redan på framsidan av Regissören skapas den ambivalenta läsarpakt som sedan speglar hela verket. 

Framsidan pryds av en bild på Ingmar Bergman under inspelningen av Nattvardsgästerna. Man ser 

Bergman på nära håll bakifrån samtalandes med en kvinna, det ser ut som att de två har ett förtroligt  

samtal. Under bilden står det ”REGISSÖREN – en roman av Alexander Ahndoril” och under den 

rubriken, mer finstilt läser man: ”I rollerna Ingmar Bergman, Käbi Laretei, Karin Bergman, Erik 

Bergman, Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Sven Nykvist m.fl.”. Innan läsaren ens har öppnat 

boken har den hört både ”tro mig!” och ”tänk er att!” Fotot och namnlistan på framsidan kan nog ha 

påverkat de debattörer som menar att Ahndoril profiterar på myten om Bergman.

Till skillnad från Cummings har Regissören en allvetande berättare. Berättarperspektivet går 

in i Bergmans hjärna men zoomar också ut för att se Bergman utifrån, bland andra människor. Detta 

perspektiv gör det möjligt för Ahndoril att först berätta en anekdot (ofta tagen från dokument om 

Bergman) för att sedan beskriva vad Bergman känner i situationen. Inte sällan kommer en dialog 

med Käbi, någon skådespelare eller Bergmans föräldrar efteråt. En dialog där Bergman stundtals 

ljuger eller förnekar det som hänt. 

Bergman sade att hans ilska bland annat berodde på hur ”svinigt” det är att Käbi blir skildrad 

naken. Jag kan givetvis varken tala för Bergman eller påstå att hans känsla är falsk, men en oskyldig 

nakenscen torde väl inte få Bergman att rasa – har han inte regisserat Tystnaden? Jag tror snarare att 

Ahndorils intrång i Bergmans tankar är den utlösande faktorn. Självklart är det frustrerande att en 

författare hänger ut honom som lögnaktig, krävande och ömhetstörstande, kanske rent utav 

mänsklig. Som Leif Zern påpekar får man se bra mycket mindre av Käbi i Regissören ”än av 

Harriet i 'Sommaren med Monika' och Erland i 'Saraband'”.46 Ahndoril skriver mycket riktigt om 

verkliga personer, men den enda intimsfär han gottar sig i är Bergmans hjärna. Är den sfären kanske 

den mest intima? Bergman har valt att själv skriva ett par biografier om sitt liv. I dessa har han själv  

valt vad som står och inte står om honom. På så sätt är inte heller hans egna självbiografier ”sanna” 

- vem kan skriva  sitt liv, utan att göra ett urval av händelser?

46 ”I huvudet på Ingmar Bergman” Leif Zern. Dagens Nyheter, 2006-09-15
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Johnny Ramones upprättelse

Ohlssons roman flirtar vid en första anblick inte lika mycket med myten om den idol som ska 

skildras. För det första så heter inte verket ”Rekviem för Johnny Ramone”, vilket på något sätt 

poängterar att Ohlsson inte är särskilt intresserad av punkmusikern utan snarare människan. För det 

andra är det en målad bild på framsidan, till skillnad från Regissörens foto. När Regissören  

använder sig av en väl dokumenterad tid i Bergmans liv, skriver Ohlsson om den tid i punkhjältens 

liv som tidigare inte inresserat författare. Tiden från att bandet har lösts upp till att John dör. Detta  

kanske kan förklara att debatten kring Cummings handlat mer om form och genre än om Ohlssons 

intentioner med verket. 

Verket är som sagt skrivet i jag-form. Något som av naturliga skäl markerar en närhet till 

huvudkaraktären. Min tolkning är att den är skriven i jag-form på grund av att Ohlsson vill skildra 

den hemska sjukdom Cummings dog i. Det är också först när karaktären John Cummings har fått 

cancer som verket lyfter. 

Med Ohlssons tidigare författarskap i åtanke – pastischen på Doktor Glas om pastorn 

Gregorius med sina pedofila böjelser – tänker jag att detta verk är ett försök till upprättelse eller  

åtminstone förståelse för en hatad person. John Cummings var i verkliga livet den som stal 

omtyckte Joey Ramones flickvän, den som skällde ut bandmedlemmar på scen och enligt många 

fans den som splittrat bandet. Men det är onekligen svårt att inte sympatisera med karaktären John 

Cummings när han sitter i sitt dåliga skick och tänker på gamla svunna tider.

Om det i verket finns någon gräns mellan fakta och fiktion så är det nog i dessa minnen. 

Minnena dryper av anekdoter, platser, händelser och kända personer. Jag får en känsla av att de 

bygger på samlade fakta från tidigare dokument. Minnena är så klart noga utvalda för att Ohlsson 

skall kunna skapa å ena sidan en huvudkaraktär som passar det han vill säga, å andra sidan ett väl 

sammanhållet verk. I nuet däremot, där läsaren följer John Cummings i hans kamp mot cancern, blir 

språket friare och den litterära kvaliteten högre. 
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V

SLUTDISKUSSION

Jag tänkte i detta avslut diskutera det material som presenterats under arbetet. Förvisso har en stor 

del av materialet diskuterats fortlöpande i texten, men det finns ändå anledning att samla ihop 

bitarna och försöka knyta an till de frågor jag ställt inledningsvis. 

Debatten vittnar om olika sätt att se på den genre jag valt att kalla för alterfiktion. Vissa,  

förvisso i minoritet, väljer att helt bortse från den moraliska problematiken och talar endast om 

verkens estetiska värde. Andra talar moral och etik men reducerar begreppen till estetik – Det är OK 

att skriva alterfiktion eftersom det finns en stor estetisk potential eller att det inte är OK att skriva  

alterfiktion om du gör det i en viss litterär form eller skriver tråkig prosa. Dessa andra bortser från 

den del av autofiktion eller alterfiktion som refererar till något ”utanför” texten. Sedan finns det de  

som gör precis tvärtom. De som använder sitt utrymme i dags- och kvällspressen för att beskriva 

och förkasta hur författarna av verken har beskrivit en viss person eller händelse. Givetvis finns här 

varken rätt eller fel, det är fria åsikter om komplexa ämnen, men likväl bottnar deras åsikter i olika  

sätt att se på litteraturen. De som, likt Derrida, ser det som omöjligt för texten att referera till  

verkligheten, som ser litteraturen som autonom och då litteraturen är autonom stiftar den sina egna 

lagar. Men det finns också de som ser litteraturen som heteronom och därmed en del av samhället - 

kanske till och med underkastad samhället med allt vad det innebär. I ett sådant synsätt måste 

litteraturen finna sig i att ta ansvar. 

Men vilka är litteraturens gränser? Jag skulle vilja påstå – inga. Man kan skriva om precis 

vad som helst, allt från kändisar och politik till egna erfarenheter och sex. Samhället har alltid och 

kommer alltid att ifrågasätta och fördöma vad som skrivs när gränser överskrids. Men de gränser 

som överskrids är inte litteraturens, de är moralens och ibland även juridikens. Om vi istället frågor 

oss vilka gränser moralen och juridiken satt för litteraturen så landar vi någon annanstans. Inom 

juridiken verkar gränsen vara passerad när ett verk med sanningsanspråk kränker någon, baserat på 

att kränkningen är grundad på ett faktafel. Samma juridiska praxis gäller inom journalistiken, till  

exempel Ulf Lundells reaktion på Fittstim och sensationsartiklarna om Mikael Persbrandt. Lundell 

stämde Karolina Ramqvist, för att ha publicerat det brev han skickat till henne, och vann. I och med 

att brevet var konst. Persbrandt stämde Expressen för förtal när de publicerade en artikel om honom 

med faktafel, även Persbrandt vann sitt mål. Sanningsanspråket verkar på så sätt avgöra utfallet. 
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Inom moralen är det mer komplicerat, vilket debatten om de två verk jag arbetat med visar.  

Man skulle kunna påstå att det är dessa gränser som detta arbete undersökt. Något enkelt svar finns 

inte – det har jag aldrig utlovat och det kommer du heller inte att få. Men debatten om Regissören 

och Cummings visar att vissa anser att alterfiktionen är omoralisk när den profiterar på en persons 

kändisskap eller myt. Andra anser att överträdelsen ligger i huruvida personen lever eller är död. 

Hur de som företräder den åsikten ställer sig till de döda alterfiktionsobjektets kränkta släktingar 

förtäljer inte debatten, men är en högaktuell fråga i debatten om filmen Call girl. Oavsett var denna 

gräns går eller inte går så bottnar diskussionen i olika syn på  litteraturen och dess frihet, uppgift 

och ansvar.

Men säger dessa verk och den efterföljande debatten något om samhället idag? Detta är en 

fråga som är väldigt bred och det är självklart vanskligt att fastslå det ena eller andra baserat på en 

debatt om litteratur och två böcker. Men ur en litteraturvetares perspektiv skulle det kanske kunna 

säga något om dagens mediesamhälle, där människor hänger ut sina liv i bloggar, på Facebook och 

Twitter. Inte minst sensationsjournalistiken i tidningar som Klick!, Se och Hör och Hänt Extra!. 

Lägg där till dokusåpor som Big Brother och Bonde söker fru. Alla verkar de spela på 

läsarens/tittarens voyeuristiska begär. Om de två verk jag undersökt faller in under den kategorin 

vet inte jag, men på den svenska bokmarknaden verkar intresset för olika sorters biografier endast 

överträffas av deckare.

Carina Rydberg menar att ”[s]anningen kan vara kränkande nog. Lögnen är alltid 

oacceptabel”.47 Kanske är hennes sanning hennes verklighet, men är den min? Om Ahndorils lögn 

är Bergmans sanning vet bara gudarna. 

47 ”Stöld, med all rätt i världen” Carina Rydberg, Aftonbladet. 2006-09-28
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