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Abstract 
 
My thesis addresses the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of 

power which forms a central theme in the works of Per Olof Sundman (1922–1992). The 

purpose is to show that Sundman uses the theme of the encounter/non-encounter and the 

destructive leader to examine the conditions for allowing a deeper experience of reality and 

the destructive exercise of power. I analyze these themes using concepts borrowed from 

literary studies (Atle Kittang, Paul Ricoeur, Bertil Romberg, Staffan Björck, Gérard Genette), 

the philosophy of religion (Martin Buber, Göran Bergstrand) and psychoanalysis (Ludvig 

Igra, Otto Kernberg, Erich Fromm, Julia Kristeva). My study highlights the problems 

associated with the destructive exercise of power, which is the overriding theme of Sundman's 

work.   

   I explore the theme of the encounter by using the concept pair I-You/I-It. With the aid of 

this concept pair, I throw light on the aspect of depth in our existence by describing the 

human encounter. In my analysis on the theme of power, I point out the personal qualities 

inherent in the destructive leader. I also explore the link between the destructive leader's inner 

conflict of narcissism and repressed weakness – a conflict projected to the outside world – and 

the emergence of violence. In order to reveal this inner process, I unearth on a latent level the 

theme of the destructive leader/stranger in Sundman's work. This enables me to single out the 

mechanism responsible for the emergence of destructivity in the human psyche, while 

showing the close link between this pattern of narcissism and projected weakness and a 

distorted view of reality.  



 

 
VI 

   Sundman contrasts this world of power with an integrative attitude to life. In his novel The 

Expedition, Sundman depicts life in the other world as being a state of human coexistence in 

which no one is seen to be a stranger. This idea of unity is reinforced by the choice of name 

for the first-person narrator of the other world. In this novel, the conditions enabling the 

flourishing of universalism as an attitude to life are also those that give expression in the I-

You encounter to the experience of a deeper aspect to our existence.  

 

Key words: Per Olof Sundman, mystery of life, destructive pursuit of power, sympathetic 

reading, symptomal reading, double meaning of the text, first-person narrative, focalization, 

philosophy of religion, Chassidism, psychoanalysis, middle ground, object relations theory, 

schizo-paranoid position, integrative position, rational/irrational authority.
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I Inledning 
 

 
 

Problemställning, syfte och metod 

 

Problemställning 

När Birgitta Trotzig år 1993 efterträdde Per Olof Sundman i Svenska Akademien tecknade 

hon i sitt inträdestal en bild av Sundman och hans författarskap. Efter att i sitt anförande ha 

beskrivit Sundmans förhållande till sin samtid presenterade Trotzig den människo- och 

verklighetsuppfattning hon återfinner hos Sundman. Hon konstaterar att Sundmans livssyn 

vilar på ”upplevelsen av en ogripbarhet, en outgrundlighet i existensens botten”; 1  den 

verklighet Sundman i sitt författarskap återger är mångskiktad. I sitt tal framhåller Trotzig att 

Sundman i sin människosyn ger uttryck för det mångtydiga och det outgrundliga hos den 

enskilde; varje försök att definiera en individ avfärdas av Sundman som en orimlighet. 

   I anförandet återkommer Trotzig till en motsättning i Sundmans författarskap. Då Trotzig 

diskuterar novellen ”Skidlöparen”, vilken ingår i Sundmans debutverk Jägarna, och romanen 

Expeditionen, lyfter hon fram motsatsförhållandet mellan de olika romangestalterna i de 

bägge verken. Hon konstaterar att man i dessa arbeten återfinner ”en väv av varandra 

motsägande, motstridande jag genomdragen av en enkel huvudmotsättning: den drömmande 

Gunnar mot den isige Urban i novellen ’Skidlöparen’, Jaffar Topan mot löjtnant Laronne i 

                                                 
1 Birgitta Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien (Stockholm, 1993), s. 8. 
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Expeditionen, i bägge fallen livsmystikern mot rationalisten och makttillbedjaren, 

maktmedlöparen”.2 Jag anser den motsättning Trotzig uppmärksammar i sitt inträdestal vara 

grundläggande i Sundmans författarskap. Min avsikt är att vidareutveckla det problemområde 

som Trotzig belyser och ägna det en fördjupad analys. Med utgångspunkt i den motsättning 

Trotzig lyfter fram ämnar jag mot varandra ställa de två polerna livsmystik och destruktiv 

maktsträvan. 

   Även Örjan Lindberger har gjort betydelsefulla iakttagelser när det gäller Sundmans 

författarskap. I artikeln ”Den svåråtkomliga kunskapen om människan. Om författaren Per 

Olof Sundman”, vilken publicerades ett år efter Sundmans död, uppmärksammar Lindberger 

bl.a. makttemat hos Sundman. Den problematik som Lindberger i denna essä belyser anser jag 

vara betydelsefull; Lindberger understryker här makttemats centrala ställning i författarskapet.  

   I sin essä lyfter Lindberger fram romanerna Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées 

luftfärd. Lindberger anser att Sundman i dessa verk belyser egenskaper hos den dominerande 

handlingsmänniskan, egenskaper som har som följd att bilden av verkligheten blir förvrängd. 

Han anser att ”båda böckerna kan uppfattas som uttryck för Sundmans strävan att lyfta fram 

och belysa karaktärsdrag, som leder till en felaktig uppfattning av verkligheten och att 

klargöra de från mänsklig synpunkt oacceptabla konsekvenser som en sådan felaktig 

uppfattning leder till”.3 Lindberger framhåller att det är från två olika perspektiv Sundman i 

dessa romaner tecknar den dominerande handlingsmänniskan: av de två berättarna ger enligt 

Lindbergers uppfattning Olle Stensson som jagberättare en förvrängd bild av det som händer, 

medan Knut Fraenkel i sin skildring är mera trogen verkligheten. 4  Lindberger anser att 

Sundman på detta sätt förtydligar sin kritik av en destruktiv maktsträvan. I detta sammanhang 

                                                 
2 Ibid., s. 18. 
3 Örjan Lindberger, ”Den svåråtkomliga kunskapen om människan. Om författaren Per Olof Sundman”, Nordisk 
tidskrift för vetenskap, konst och industri 1993: 3, s. 214. 
4 Ibid.  
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nämner Lindberger även att Sundman i den roman som skulle blir hans sista, Berättelsen om 

Såm, återigen skildrar en destruktiv handlingsmänniska.5 

 

 

Syfte 

Jag ämnar i min analys av livsmystik och destruktiv maktsträvan som två poler i Sundmans 

författarskap lägga huvudvikten vid romanerna Expeditionen och Två dagar, två nätter, verk 

jag betraktar som centrala när det gäller de frågeställningar jag har för avsikt att belysa. I 

samband med min analys av Expeditionen och Två dagar, två nätter har jag även för avsikt att 

undersöka novellerna ”Skidlöparen” och ”Främlingarna”. Den förra ingår i Sundmans 

debutverk Jägarna, den senare återfinns i novellsamlingen Sökarna. Samma motsättning, med 

tonvikten på maktproblematiken, ämnar jag lyfta fram i de två romanerna Ingenjör Andrées 

luftfärd och Berättelsen om Såm.  

   I sina romaner Expeditionen och Två dagar, två nätter belyser Sundman med mötet 

respektive icke-mötet och den dominerande handlingsmänniskan som motiv betingelserna för 

en fördjupad verklighetsupplevelse och en destruktiv maktutövning. Då Sundman i sitt 

författarskap ofta behandlar män i maktställning, eller som i romanen Två dagar, två nätter en 

person som eftersträvar makt, kommer jag i min undersökning av den dominerande 

handlingsmänniskan att särskilt uppmärksamma den destruktive ledaren.  

   Sundman undersöker i sin skildring av mötet förutsättningarna för en upplevelse av 

tillvarons djupdimension; när jag analyserar mötet/icke-mötet som motiv närmar jag mig 

Sundmans författarskap på ett sätt där mötet som bärare av en djupare dimension ställs i 

förgrunden. I min analys av den destruktive ledaren i Expeditionen respektive Två dagar, två 

nätter avser jag att lyfta fram egenskaper hos den destruktive ledaren såsom de kommer till 

                                                 
5 Ibid.  
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uttryck i romanerna. Samtidigt ämnar jag hos denne ledare undersöka sambandet mellan en 

inre konflikt narcissism-förträngd svaghet, en konflikt som förläggs till omvärlden, och 

uppkomsten av våld. För att belysa denna inre process avser jag att i dessa romaner på en 

underliggande nivå frilägga motivet destruktiv ledare-främling. Därmed blir det enligt min 

uppfattning möjligt att synliggöra den mekanism som ligger till grund för destruktivitetens 

uppkomst inne i människan. Det finns, enligt min uppfattning, ett nära samband mellan denna 

underliggande konflikt narcissism-förträngd svaghet och en förvrängd verklighetsuppfattning. 

   De aspekter av Sundmans författarskap jag ovan presenterat har inte tidigare belysts på ett 

mera djupgående sätt. Min avsikt är att visa att Sundman i sina romaner Expeditionen och Två 

dagar, två nätter undersöker betingelserna för såväl en fördjupad verklighetsupplevelse som 

destruktiv maktutövning. Jag anser att motsatsförhållandet destruktiv maktsträvan och 

livsmystik, med tyngdpunkten förlagd till maktproblematiken, även återfinns i de två 

romanerna Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm; det är maktaspekten jag i dessa 

arbeten i första hand ämnar belysa. Med min undersökning av Sundmans olika verk hoppas 

jag att det skall vara möjligt att lyfta fram Sundmans problematisering av den destruktiva 

maktutövningen som det överordnade temat i författarskapet. 

 

 

Metod 

Som metod, när jag undersöker Sundmans olika verk, kommer jag att använda mig av en 

sympatisk respektive symptomal läsart. Dessa två sätt att läsa beskrivs av den norske 

litteraturvetaren Atle Kittang i kapitlet ”Tre forståingsformer i litteraturforskninga”, vilket 

ingår i hans arbete Litteraturkritiske problem. Teori og analyse.  
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   Vid den sympatiska läsarten som förståelseform utgör, enligt Kittang, författaren ”det 

grunnleggande meiningskonstituerande prinsipp”. 6  Kittang talar i detta sammanhang om 

författarinstansen som den röst som hörs genom texten;7 uppgiften blir vid en sympatisk läsart 

att rekonstruera författarens intentioner.8 När litteraturvetaren Kurt Aspelin i arbetet Textens 

dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet behandlar författarintentionen talar 

han om ”de signaler författaren har lagt in som spår av sina intentioner, sin vilja att leda 

läsaren rätt”.9 Samtidigt betonar Aspelin i sin framställning läsarens betydelse; med sina 

speciella livserfarenheter blir denne medskapande i tolkningsprocessen.10 

   Kittang understryker, när han beskriver den symptomala läsarten, att det när det gäller 

denna förståelseform är fråga om att bakom författarintentionen urskilja om det litterära 

verket uttrycker ”noko anna og noko meir enn det verkets röyst seier”;11 det är som en väv av 

röster Kittang betraktar den litterära texten.12 Enligt Kittang finns det ett nära samband mellan 

en symptomal läsart och de tankar om drömtolkning som presenteras av Sigmund Freud i 

arbetet Die Traumdeutung (1900); Freud urskiljer i drömmen en manifest och en latent nivå.13 

Då Kittang jämför den symptomala läsarten med Freuds sätt att uppfatta drömmen betonar 

han att det, trots stora skillnader, finns likheter mellan de två företeelserna. I sitt arbete 

framhåller Kittang att ”Drömmenalysen og teksttanalysen skal […] avdekke ’det utenkte’ som 

betingar teksten eller draumen”; 14  Kittang betonar att det i bägge fall rör sig om ett 

tolkningsarbete. 

   Då den franske filosofen Paul Ricoeur behandlar en texts olika nivåer, den manifesta och 

den latenta, vilka med termer lånade från Aspelin respresenterar textens ytstruktur respektive 

                                                 
6 Atle Kittang, Litteraturkritiske problem. Teori og analyse (Bergen, 1976), s. 19. 
7 Ibid. 
8 Ibid., s. 18. 
9 Kurt Aspelin, Textens dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet (Stockholm, 1975), s. 255. 
10 Ibid., s. 256. 
11 Kittang, s. 45. 
12 Ibid., s. 47. 
13 Ibid., s. 48 f. 
14 Ibid., s. 49. 
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djupstruktur,15 betraktar han dem som två motsatta poler. Dessa karaktäriserar han i sitt arbete 

De l’interpretation. Essai sur Freud (1965) på följande sätt: ”According to the one pole, 

hermeneutics is understood as the manifestation and restauration of meaning addressed to me 

in the manner of a message […]; according to the other pole, it is understood as a 

demystification, as a reduction of illusion”.16 Hermeneutik i denna bemärkelse innebär enligt 

Ricoeur två möjligheter: beredskapen att lyssna och en beredskap att misstänka.17 Det är dessa 

skilda tolkningsnivåer Ricoeur lyfter fram när han betonar att en tolkning ”organically 

belongs to symbolic thought and its double meaning”.18 Den senare typen av texttolkning, 

d.v.s. en tolkning som rör ett latent skikt i texten, benämner Ricoeur misstankens 

hermeneutik.19 Till denna skolbildning räknar Ricoeur, förutom Freud, även Karl Marx och 

Friedrich Nietzsche; av Ricoeur har de erhållit beteckningen misstankens mästare.20  

   När jag i min avhandling uppmärksammar den destruktive ledaren såsom denne framträder i 

Sundmans författarskap har jag för avsikt att, vid sidan av en sympatisk läsart, d.v.s. en läsart 

som baserar sig på författarens intentioner, använda mig av den symptomala förståelseformen. 

Därmed står textens dolda betydelse i centrum för mitt intresse; Aspelin talar i detta 

sammanhang om ”’djuptexten’, den textens ’gömda’ betydelse som döljer sig under en till 

synes entydig yta”.21 I sin diskussion lyfter Aspelin bl.a. fram ett uttalande av Ricoeur, enligt 

vilken ”Textens förlopp […] går längre än dess författares begränsade synkrets. Vad texten nu 

säger, betyder mer än vad dess författare ville säga, och varje utläggning utvecklar sig 

                                                 
15 Aspelin, s. 269. 
16 Paul Ricoeur, Freud and Philosophy. An Essay on Interpretation, övers. Denise Savage (New Haven: Yale 
University Press, 1970), s. 27.  
17 Ibid. 
18 Ibid., s. 19. 
19 Ibid., s. 30. I inledningen till arbetet Från text till handling. En antologi om hermeneutik (s. 19–21) presenterar 
Peter Kemp och Bengt Kristensson Ricoeurs uppfattning av psykoanalysen som en filosofisk hermeneutik. 
20 Ibid., s. 32. 
21 Aspelin, s. 251. 
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innanför en mening som har kapat förtöjningarna med författarens psykologi”.22 Med detta 

uttalande hävdar Ricoeur åsikten att den litterära texten rymmer betydelser som är okända för 

upphovsmannen själv.  

 

 

 

Per Olof Sundman – en presentation 

 

Inledning 

Det centrala ämnet för min avhandling är, som jag framhållit, motsättningen mellan 

livsmystik och destruktiv maktsträvan i Sundmans författarskap. I fråga om 

maktproblematiken har jag för avsikt att frilägga ett undermedvetet skikt av narcissism och 

förträngd svaghet hos gestalterna som det gäller och dess samband med uppkomsten av våld, 

d.v.s. ett underliggande mönster i Sundmans verk som inte har ett påtagligt samband med 

Sundmans liv eller hans medvetna intentioner med sitt författarskap. I centrum för mitt 

intresse står textens dolda betydelse.  

   En fokusering på tematiken innebär emellertid inte att Sundmans liv skulle vara ointressant, 

tvärtom förekommer otvivelaktigt ett samband mellan Sundmans liv och de teman i hans 

författarskap jag ämnar behandla. T.ex. kan vissa episoder i hans olika arbeten med största 

sannolikhet spåras till erfarenheter som Sundman själv gjort. Med den inriktning som min 

avhandling har är emellertid sambandet mellan Sundmans liv och hans verk av underordnad 

betydelse; i min analys av Sundmans arbeten är jag inriktad på vissa centrala teman.  

                                                 
22 Ibid., s. 257. Citatet återfinns i engelsk översättning i essän ”The model of the text. Meaningful action 
considered as a text”, s. 201. Denna uppsats ingår i Paul Ricoeurs arbete Hermeneutics and the Human Sciences. 
Essays on Language, Action and Interpretation, övers. John B. Thompson (Cambridge, 1981), s. 197–221. 
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   Diskussionen om Sundmans politiska engagemang i olika nazistiska rörelser har i den 

allmänna debatten intagit en framskjuten plats. Denna debatt, såsom den kommit till uttryck i 

olika tidskrifter, ämnar jag presentera i min forskningsöversikt. Utöver denna presentation 

kommer jag inte att speciellt gå in på Sundmans förhållande till nazismen. Mitt val har varit 

att lyfta fram den litterära tematiken såsom den framträder i vissa arbeten av Sundman, en 

tematik som utan tvivel också har ett samband med Sundmans egna erfarenheter som aktiv 

medlem i olika nazistiska organisationer. 

 

 

Per Olof Sundmans liv 

Sundmans liv har bl.a. skildrats av Nils G. Åsling och Per Svensson. Ur olika aspekter har de i 

Per Olof Sundman. Ett porträtt (1970) respektive Frostviken. Ett reportage om Per Olof 

Sundman, nazismen och tigandet (1998) beskrivit Sundman. I det följande kommer jag, med 

dessa två arbeten som underlag, att ge en kortfattad presentation av Sundman, en presentation 

som mera har formen av nedslag i hans liv. 

   Under sin tidiga barndom bodde Sundman i Vaxholm, där han föddes år 1922. Hans far, 

som var grosshandlare, dog när Sundman var två år gammal. Efter faderns död flyttade 

Sundmans mor med sina två barn till Åtvidaberg, där hon arbetade som hushållerska åt sin 

bror, Olof Rosmark. Efter en mellanperiod i Linköping bosatte de sig i Stockholm. Sundman 

började sin skolgång i Katarina södra folkskola på Södermalm och fortsatte i Katarina 

Realskola där han bl.a. var klasskamrat med Stig Dagerman. Sina gymnasiestudier kom 

Sundman aldrig att fullfölja; han slutade gymnasiet utan att avlägga någon studentexamen.  
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   Förhållandet till morbrodern, som under Sundmans uppväxtår var något av en fosterfar, var 

konfliktfyllt. Någon närhet och värme uppstod aldrig mellan dem. Tvärtom uppfattades 

morbrodern av Sundman som fordrande och auktoritär.23 

   Under åren 1938–1943 ingick Sundman som aktiv medlem i olika nazistiska organisationer. 

Han arbetade bl.a. inom Nordisk Ungdom, Wasa och Svensk Oppositions ungdomsrörelse 

Fosterländsk Enad Ungdom. Sundmans politiska verksamhet gjorde att han under en period 

var föremål för telefonavlyssning och postkontroll från polisens sida. År 1943 dömdes han 

även, tillsammans med två partikamrater, till dagsböter för vapenbrott.24  

   Efter sin militärtjänstgöring vistades Sundman under vintern 1945–1946 och påföljande 

sommar i Härjedalen. Denna tid i den härjedalska fjällvärlden kom att få en avgörande 

betydelse för Sundmans samhällssyn och människouppfattning.25 Det var även denna sommar 

han träffade sin blivande första hustru, Ulla-Britt Jansson.26  

   När Sundman återvände från Härjedalen fick han anställning vid morbroderns företag i 

Stockholm.27 Fjällvärlden utövade dock sin lockelse och Sundman återvände till det Norrland 

han några år tidigare lämnat; våren 1949 inrättade sig Sundman och hans hustru som 

hotellvärdar på Jormliens fjällgård i Frostviken.28 Ett år senare föddes deras första barn.29 

Sundman engagerade sig under denna för Norrlands inland omvälvande period i de olika 

frågor samhället ställdes inför.30 Med tiden erhöll han även förtroendeuppdrag i Frostvikens 

kommun, bl.a. uppgiften som ordförande i kommunalnämnden;31 Sundman hade år 1952 

blivit medlem i dåvarande Bondeförbundet.32 

                                                 
23 Per Svensson, Frostviken. Ett reportage om Per Olof Sundman, nazismen och tigandet (Stockholm, 1998). 
Mina uppgifter är hämtade från s. 15 f. och s. 160.  
24 Ibid., s. 18-24. 
25 Nils G. Åsling, Per Olof Sundman. Ett porträtt (Stockholm, 1970), s. 13. 
26 Svensson, s. 128. 
27 Ibid., s. 129. 
28 Åsling, s. 15. 
29 Svensson, s. 131. 
30 Åsling, s. 22 f.  
31 Ibid., s. 29. 
32 Ibid., s. 23. 
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   År 1963 lämnade Sundman Frostviken och Jämtland för att bosätta sig i Vaxholm, sin 

födelseort, med avsikten att få större utrymme för sitt författarskap.33 Det visade sig dock 

svårt för Sundman att helt avstå från livet som politiker; han åtar sig uppdrag i såväl Vaxholm 

som Stockholms läns landsting.34 Sundmans intresse för sociala frågor tog sig under denna tid  

olika uttryck. Bl.a. var han år 1966 med om bildandet av KRUM, en organisation som verkar 

för en humanisering av kriminalvården.35  

   Sundman invaldes i riksdagen år 1968 som representant för Centerpartiet.36 Denna post 

innehade Sundman under en tioårsperiod; våren 1977 återfinns Sundman inte på valbar plats 

på Centerns riksdagslista i Stockholms län.37 Som riksdagsledamot engagerade sig Sundman i 

olika kulturfrågor.38 Det var även dessa som upptog hans intresse som delegat i Nordiska 

rådet, där han var ledamot av kulturutskottet.39 Också socialpolitiska frågor och frågor som 

rörde demokratiska grundvärden tillhörde i riksdagsarbetet Sundmans intresseområden.40 

   Efter publiceringen av Ingenjör Andrées luftfärd erhöll Sundman år 1968 såväl Nordiska 

rådets litteraturpris som Litteraturfrämjandets stora romanpris.41 Sitt stora erkännande som 

författare fick Sundman när han år 1975 blev invald som ledamot i Svenska Akademien. 

Relativt sent i livet gifte Sundman sig med den betydligt yngre Anna-Karin Jansson, ett 

äktenskap som senare upplöstes. De fick tillsammans två söner. 42 Märkt av sjukdom avled 

Sundman år 1992.  

 

 

                                                 
33 Ibid., s. 30. 
34 Ibid. 
35 Ibid., s. 69. 
36 Ibid., s. 102. 
37 Svensson, s. 220. 
38 Åsling, s. 88. 
39 Ibid., s. 103. 
40 Åsling, s. 88. 
41 Ibid., s. 55. 
42 Svensson, s. 221 f.  
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Per Olof Sundmans författarskap 

Sundman debuterade år 1957 med novellsamlingen Jägarna. Novellerna utspelar sig i likhet 

med romanerna Undersökningen (1958) och Skytten (1960) i Norrland. Romanen 

Expeditionen, en roman som av Sundman förlagts till de tropiska delarna av en väldig 

kontinent, utgavs år 1962. Året därpå utkom Sundman med novellsamlingen Sökarna, vilken 

följdes av romanen Två dagar, två nätter (1965). Denna utgör en bearbetning av en av de 

noveller som ingår i Jägarna. Med romanen Ingenjör Andrées luftfärd (1967) skildrade 

Sundman ännu en gång en expeditionsresa, denna gång en ballongfärd mot nordpolen. Efter 

ett uppehåll på tio år publicerades romanen Berättelsen om Såm, vilken utgör en bearbetning 

av Hrafnkels saga, en berättelse som ingår i den isländska sagalitteraturen. Novellsamlingen 

Tre berättelser publicerades år 1987, fem år före Sundmans död. 

   Vid sidan av sin skönlitterära produktion utgav Sundman år 1966 tillsammans med Yngve 

Baum en reportagebok från Lofoten, Människor vid hav. I samband med publiceringen av 

Ingenjör Andrées luftfärd utkom två arbeten av Sundman: Ett år. Anteckningar och 

kommentarer i dagbok, körjournaler för bil och i största allmänhet september 1966 till 

augusti 1967 kring arbetet med romanen Ingenjör Andrées luftfärd (1967) samt Ingen 

fruktan, intet hopp. Ett collage kring S. A. Andrée, hans följeslagare och hans polarexpedition 

(1968). Reportageboken från Lofoten, Människor vid hav, fick en uppföljare i Lofoten, 

sommar, vilken publicerades år 1973. Ishav. Isbrytaren H. M. S. Ymers färd i polarhavet 

sommaren 1980 utkom år 1982. I samband med Sundmans inträde i Svenska Akademien år 

1975 publicerades Olle Hedberg. Inträdestal i Svenska Akademien.  
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Forskningsöversikt 

Jag ämnar i min forskningsöversikt presentera avhandlingar som behandlar Sundmans 

författarskap samt ge en överblick över de olika artiklar och essäer som publicerats. Särskilt 

kommer jag att uppmärksamma arbeten som berör de teman jag har för avsikt att undersöka 

hos Sundman, d.v.s. livsmystik och destruktiv maktsträvan, eller lyfter fram ett underliggande 

skikt i Sundmans verk. Jag ämnar även ge utrymme åt den debatt om Sundmans nazistiska 

ungdomstid som ägde rum under 1990-talet.  

 

Avhandlingar 

I den första akademiska avhandlingen om Sundman, Björn Norströms licentiatavhandling En 

studie i tre förvandlingar. Per Olof Sundmans novell ”Jägarna II” blir filmmanuskript, 

manuskriptet blir film och filmen blir en roman (1967), analyserar Norström de omvandlingar 

som en av Sundmans noveller i debutverket Jägarna genomgår. Av den första versionen, 

novellen ”Jägarna II”, blir ett filmmanuskript, som i sin tur omvandlas till filmen Jakten med 

Yngve Gamlin som regissör. På denna film bygger åter Sundmans roman Två dagar, två 

nätter. Norström har i första hand studerat relationerna mellan de olika versionerna, d.v.s. 

förhållandet novell-manuskript, manuskript-film samt slutligen film-roman. Som underlag för 

sitt arbete använder Norström, förutom de aktuella texterna, intervjuer han gjort med 

Sundman samt sina erfarenheter som regiassistent vid inspelningen av filmen Jakten. 

   Enligt Norström anger de fyra olika versionerna av samma berättelse ”en rörelse bort från 

sitt ursprung, polisuppdraget och porträttet av den mänsklige fjällpolisen, och en rörelse mot 

den från början diffuse, otydlige följeslagaren som i den sista versionen framstår i skarp och 
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skrämmande helfigur”.43 Under denna omvandling blir även konflikten mellan polismannen 

och hans följeslagare allt skarpare belyst, en konflikt som slutligen, i romanen Två dagar, två 

nätter, utmynnar i ett starkt ställningstagande för humanitet från Sundmans sida. Parallellt 

med omvandlingsprocessen sker hela tiden en upptrappning av våldet. 

   Norström anser att manuskript, film och roman som enskilda verk har sin speciella karaktär. 

Manuskriptet skildrar enligt Norström två människors främlingskap inför varandra, medan 

filmen i polismannen tecknar en människa som äger en djup mänsklighet. I romanversionen 

ger jagberättaren, d.v.s. den ursprunglige följeslagaren, omedvetet en bild av sig själv.44  

   Tre år senare presenterade Åke Erlandsson licentiatavhandlingen Per Olof Sundmans 

expeditioner. Studier i romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd. I 

avhandlingens inledande kapitel tecknar Erlandsson en bild av Sundmans tidiga erfarenheter 

av expeditioner, både expeditioner inom litteraturen och egna utflykter i otillgängliga 

områden. Erlandsson uppmärksammar även den plats sökandemotivet och sökandetemat 

respektive expeditionsmotivet och expeditionstemat intar i Sundmans tidiga verk. I följande 

kapitel redogör Erlandsson för det material Sundman använt för romanerna Expeditionen och 

Ingenjör Andrées luftfärd. Denna information grundar sig dels på uppgifter i tidnings- och 

tidskriftsartiklar och dels på brev- och intervjumaterial. I samma kapitel jämför Erlandsson de 

bägge romanerna när det gäller bl.a. sättet att förhålla sig till namnuppgifter och 

sakinformation i det dokumentära underlaget. Erlandsson undersöker därefter de dokumentära 

inslagen i de två expeditionsromanerna. I ett avslutande kapitel jämför Erlandsson ett antal 

bilder med anknytning till Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd med textavsnitt i 

respektive roman. 

                                                 
43 Björn Norström, En studie i tre förvandlingar. Per Olof Sundmans novell “Jägarna II” blir filmmanuskript, 
manuskriptet blir film och filmen blir en roman. Meddelande från Avd. för dramaforskning vid 
Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala, nr. 12, årg. 3 (lic. avh. Uppsala, 1967), s. 314.  
44 Ibid., s. 315. 
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   Erlandsson undersöker bl.a. förhållandet dokument-fiktion. I sin analys av Ingenjör Andrées 

luftfärd har Erlandsson bl.a. använt sig av en statistisk mätmetod. Denna metod visade sig 

emellertid inte möjlig att tillämpa på Expeditionen; denna roman står i ett friare förhållande 

till sina källor. Erlandsson framhåller även att han, när det gäller Expeditionen, inte haft 

tillgång till källmaterial i samma omfattning som i fråga om Ingenjör Andrées luftfärd. De 

dokumentära inslagens andel av Expeditionen uppskattar Erlandsson till ca 10 %. 

Motsvarande procentsats för Ingenjör Andrées luftfärd är enligt Erlandsson ca 30 %. När det 

gäller Ingenjör Andrées luftfärd gör Erlandsson även en rangordning av källmaterialet; 

Andrées arbete Med Örnen mot polen har utgjort Sundmans främsta källa, följt av 

Geografiska sällskapets minnesskrift. 

   I samband med sin undersökning av Sundmans expeditionsromaner framhåller Erlandsson 

att många partier i dessa står i ett intimt förhållande till bilder. När Erlandsson jämför 

illustrationer från Stanleys berättelse I det mörkaste Afrika med textavsnitt från Expeditionen 

finner han t.ex. stora likheter mellan porträttet av Stanley och sir John såsom denne tecknas i 

Expeditionen. Erlandsson jämför även illustrationer som behandlar olika händelser under 

Stanleys expedition med textavsnitt i romanen. Bl.a. återfinns den segmentbåt Stanley använt 

under sina expeditionsresor, liksom ett läger i form av två halvcirklar, i Sundmans roman. 

   En särställning bland de bilder Erlandsson medtagit för att illustrera sambandet text-bild 

intar de fotografier som tagits av Nils Strindberg, en av de tre polarfararna. Erlandsson 

sammanför detta bildmaterial med passager ur Ingenjör Andrées luftfärd; vissa detaljer ur 

t.ex. björnjakt och väderförhållanden har av Sundman införlivats i romanen. Erlandsson anser 

att Sundman ur fotografierna även utläst den fysiska och psykiska förändring de tre männen 

genomgick under isvandringen. Avslutningsvis konstaterar Erlandsson att ”Författaren har 
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gjort en ingående granskning och tolkning av de unika bilderna, givit dem det utrymme de 

förtjänar i ett autentiskt sammanhang”.45  

   Expeditionsmotivet-expeditionstemat och sökandemotivet-sökandetemat intar enligt 

Erlandsson en central plats i Sundmans författarskap. Erlandsson härleder expeditionsmotivet-

expeditionstemat till novellerna ”De okända djuren” (1952) och ”Glimmerköraren” (1957). 

Samtidigt ser han ett samband mellan novellerna ”Söker väg” (1954) och ”Skallgång” (1959) 

och sökandemotivet-sökandetemat. Längs dessa spår kan man enligt Erlandsson följa 

Sundmans författarskap: sökandemotivet-sökandetemat hos Sundman kan enligt Erlandsson 

återföras till ”hans allmänt prövande och sökande attityd”,46 medan hatet mot det outforskade 

av Erlandsson betraktas som en av drivkrafterna bakom de expeditionsresor som skildras i 

Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd 

   I sin doktorsavhandling Per Olof Sundman: Writer of the North (1984) undersöker Lars G. 

Warme Sundmans författarskap. Med undantag av Sundmans novellsamling Tre berättelser, 

vilken utkom tre år efter det avhandlingen publicerats, behandlar Warme Sundmans samlade 

produktion.  

   Warme ger i ett inledande kapitel en presentation av Sundmans liv; han behandlar 

Sundmans uppväxtår och utbildning, bosättningen i Norrland samt slutligen åren som 

riksdagsman och invalet i Svenska Akademien. Avhandlingens följande två avsnitt ägnas åt 

Sundmans novellsamlingar Jägarna och Sökarna och de tidiga romanerna Undersökningen 

och Skytten. I sitt kapitel ”Transformations”, behandlar Warme samma tema som Björn 

Norström uppmärksammade i sin licentiatavhandling, nämligen omvandlingsprocessen av 

”Jägarna II” från novell till roman. Därefter belyser Warme expeditionstemat hos Sundman 

såsom det kommer till uttryck i Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd. Efter att ha 

                                                 

45 Åke Erlandsson, Per Olof Sundmans expeditioner. Studier i romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées 
luftfärd (lic. avh. Lund, 1970), s. 131. 
46 Ibid., s. 37. 
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uppmärksammat Sundmans sista roman Berättelsen om Såm diskuterar Warme i ett 

avslutande kapitel Sundmans berättarteknik. 

   I avhandlingen konstaterar Warme att kritikerna tidigt uppmärksammade Sundmans 

berättarmetod, men att ”The purely aesthetic effects tended to overshadow the deeper 

significance of his works. The medium seemed to take precedence over the message”.47 När 

Warme söker sig bortom det rent estetiska återfinner han i Sundmans författarskap en 

grundläggande respekt för människans integritet, en integritet som påverkas av att människor 

står i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Det är också som en i första hand samhällskritisk 

författare Warme karaktäriserar Sundman när han betonar att  

Sundman’s unique position in Swedish literature rests on the contributions he has made as a 

political writer, the word ”political” not to be taken in a narrowly partisan sense [...], but in the 

broadest sense of the word, as a writer who made it his task to explore the condition of humans 

living among other humans and in the process to expose the social structures and the 

mechanisms behind functioning societies that have far-reaching consequences for the 

individual.48  

Med denna utgångspunkt, utifrån relationen individ-omgivande samhälle, granskar Warme 

Sundmans författarskap. 

   Enligt Warme undersöker Sundman i de två novellsamlingarna Jägarna och Sökarna den 

enskilda individens förhållande till sin omgivning med hjälp av begreppen ”jaga” respektive 

”söka”. I Undersökningen, Skytten och Två dagar, två nätter analyseras åter underliggande 

strukturer i ett samhälle. Frågor som uppmärksammas och belyses i dessa romaner är bl.a. ett 

samhälles rättigheter när det gäller åtgärder som berör den enskilde, ett centraliserat och 

byråkratiskt beslutsfattande samt inställningen till våld såsom den kommer till uttryck hos 

individen och i samhället. Warme betraktar Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd som 

uttryck för kritik av ett västerländskt förhållningssätt. Den uppmärksamhet som i dessa 

                                                 
47 Ibid., s. 187. 
48 Lars G. Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North (diss. Westport, Conn. & London, 1984), s. 15. 
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romaner ägnas starka ledargestalter bör enligt Warme ses mot bakgrund av en ledares 

möjlighet att utöva inflytande över människors liv. Warme riktar också i sin avhandling 

uppmärksamheten på en återkommande gestalt i Sundmans författarskap, den som tar hand 

om en utsatt människa ”by covering him with a blanket”.49 Denna gest, att värma någon med 

hjälp av en filt, betraktar Warme som ett politiskt ställningstagande, ett ställningstagande för 

de svaga i samhället. 

   Fem år efter Warmes arbete publicerades ytterligare en doktorsavhandling som berörde 

Sundmans författarskap. I The Documentary Novel – Fact, Fiction or Fraud? An Examination 

of Three Scandinavian Examples of the Documentary Novel from the 1960s and 1970s (1989) 

undersöker Ian Hinchliffe tre dokumentärromaner vilka samtliga behandlar skandinaviska 

polarexpeditioner; de romaner Hinchliffe analyserar är, förutom Ingenjör Andrées luftfärd, 

Kapplöpet (1974) av Kåre Holt och Jens Munk (1965) av Thorkild Hansen.  

   Den del av Hinchliffes avhandling som behandlar Ingenjör Andrées luftfärd, ”Per Olof 

Sundman – Ingenjör Andrées luftfärd”, inleds med en historisk tillbakablick på ballongfärden 

mot nordpolen. Därefter följer en analys av romanens uppbyggnad och karaktärsteckning, 

varvid romangestalterna i Ingenjör Andrées luftfärd jämförs med sina historiska förebilder. 

Hinchliffe behandlar även författarens förhållande till sitt källmaterial, olika teman i romanen 

samt slutligen förhållandet mellan romanen Ingenjör Andrées luftfärd och Sundmans övriga 

verk.  

   Hinchliffe framhåller att Sundman som romanens jagberättare valt den expeditionsmedlem 

om vilken man har minst uppgifter, något som tillåtit författaren en viss frihet i förhållande till 

sitt arbetsmaterial. Det är bl.a. genom att välja en berättare i första person som Sundman 

enligt Hinchliffe visar att det som framställs skall uppfattas som skönlitteratur. Hinchliffe 

                                                 
49 Ibid., s. 190. 
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framhåller även att den ironiska effekt som ofta uppkommer i romanen framkallas av 

spänningen mellan läsarens kunskap om utgången av expeditionen och jagberättarens. 

   När Sundman tecknar de tre expeditionsmedlemmarna använder han sig enligt Hinchliffe av 

såväl dokumentärt som fiktivt material. Hinchliffe konstaterar att Sundman i sin framställning 

av Andrée håller sig nära verkligheten samtidigt som han ”selects from the facts and 

documents at his disposal to give a picture ideally suited to his purpose”.50 Många av de 

egenskaper hos Andrée som Sundman framhåller saknar enligt Hinchliffe motsvarighet i det 

dokumentära materialet. Hinchliffe påpekar att t.ex den respekt som ofta visades Andrée inte 

hade sin förklaring i något slag av hypnotisk förmåga, utan snarare i den entusiasm och 

utstrålning som utgick från hans person. Han betonar även att Sundman inte skiljer på 

händelser för vilka Andrée var ansvarig och sådana där andra bar skulden. Inte heller finns det 

enligt Hinchliffe i de tillgängliga dokumenten någon täckning för att Fraenkel under 

expeditionen hade den framträdande position Sundman ger honom. Hinchliffe framhåller 

också, att den önskan att bemäktiga sig det outforskade som i romanen tillskrivs Knut 

Fraenkel enligt dokumenten tillhörde Andrée. Däremot har, enligt Hinchliffes uppfattning, 

Strindbergs pessimistiska hållning till utgången av expeditionen, liksom hans lojalitet, en 

motsvarighet i det dokumentära materialet. 

   I det avsnitt som behandlar Sundmans förhållande till sina källor visar Hinchliffe att många 

uppgifter i romanen är ordagranna återgivningar från t.ex. tidningar och dagböcker. Hinchliffe 

påpekar att Sundman i början av sitt arbete med romanen hade en oklar bild av den person han 

valt att använda som jagberättare; Fraenkel förde i motsats till de två övriga 

expeditionsdeltagarna inte dagbok. Denna omständighet betraktade Sundman emellertid som 

                                                 
50 Ian Hinchliffe, The Documentary Novel – Fact, Fiction or Fraud? An Examination of Three Scandinavian 
Examples of the Documentary Novel from the 1960s and 1970s (diss., Hull, 1989), s. 82. 
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en fördel eftersom distansen till berättaren medgav en frihet när det gällde romanens 

utformning. 

   Hinchliffe understryker att det finns områden som rör expeditionen där uppgifter saknas 

eller är oklara, vilket lämnat utrymme för Sundmans eget skapande. Enligt Hinchliffe fyller 

det material Sundman själv tillfört ett speciellt estetiskt eller ideologiskt syfte. I sin analys av 

hjältetemat i Ingenjör Andrées luftfärd betonar Hinchliffe t.ex. att Sundman i sin roman 

företrädesvis intresserar sig för Andréexpeditionens mindre heroiska sidor. Hinchliffe påpekar 

emellertid att Ingenjör Andrées luftfärd inrymmer en motsägelse; romanen är en allegori över 

västerländsk expansionssträvan, men bidrar samtidigt till att upprätthålla myten om 

Andréexpeditionen.  

   I avhandlingens avslutande kapitel konstaterar Hinchliffe att Sundman som ämne för 

Ingenjör Andrées luftfärd valt en historisk händelse om vilken det dokumentära materialet är 

ofullständigt. Romanen är emellertid enligt Hinchliffes uppfattning i första hand en berättelse 

om mänskliga relationer; i Ingenjör Andrées luftfärd använder sig Sundman av historiskt 

material för att belysa sin uppfattning att människor är hänvisade till varandra i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Samtidigt inbjuder Sundman enligt Hinchliffe med sin roman Ingenjör 

Andrées luftfärd till en omvärdering av Andrée som folkhjälte.  

   Det parti av Hinchliffes doktorsavhandling som undersöker Ingenjör Andrées luftfärd kan 

betraktas som en uppföljning och bearbetning av monografin Per Olof Sundman. Ingenjör 

Andrées luftfärd,51 vilken Hinchliffe publicerade år 1982. Monografin är i stor utsträckning en 

analys av karaktärsteckning och berättarstruktur medan det dokumentära materialet intar en 

mera undanskymd plats. 

                                                 
51 Ian Hinchliffe, Per Olof Sundman. Ingenjör Andrées luftfärd (Hull: University of Hull, 1982) 
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   Rick McGregor publicerade år 1994 sin doktorsavhandling Per Olof Sundman and the 

Icelandic Sagas: a Study of Narrative Method, i vilken han. behandlade Sundmans samlade 

författarskap. McGregor konstaterar att det tidigare inte gjorts någon undersökning av det 

inflytande som Snorre Sturlasson och andra isländska sagaförfattare utövat på Sundmans 

författarskap. Det är detta samband mellan den isländska sagalitteraturen och Sundmans verk 

McGregor avser att undersöka; som sitt syfte anger han att ”study the way in which it 

manifested itself in his writing, and to identify the aspects of saga style and narrative method 

that Sundman adopted”.52 

   När McGregor studerar förhållandet mellan den isländska sagan och Sundmans 

författarskap inleder han sitt arbete med att teckna en bakgrund; han ger en bild av Sundmans 

kunskap om den isländska sagalitteraturen samtidigt som han visar att kritikerna tidigt såg ett 

samband mellan Sundmans verk och den isländska sagan. I såväl de isländska sagorna som i 

Sundmans tidiga verk används en objektiv berättare, även om man hos Sundman kan märka 

en benägenhet att följa en enskild huvudperson. Ett flertal av Sundmans tidiga noveller 

berättas emellertid i första person, inte sällan av en fristående berättare. McGregor framhåller 

även att såväl den isländska sagan som Sundman använder sig av ett behavioristiskt 

framställningssätt; en romangestalts känslor avslöjas genom t.ex. uppträdande och 

reaktionssätt. Han konstaterar emellertid att ”behaviourism in the sagas is used in a rather 

stereotyped fashion, with little of the sophistication revealed in its utilization by Sundman”.53  

   Då de verk McGregor betecknar som Sundmans mogna arbeten analyseras, d.v.s. 

Expeditionen, Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées luftfärd samt novellsamlingen 

Sökarna, är det i första hand Sundmans berättarteknik och dess förhållande till den isländska 

sagan som är föremål för McGregors intresse. Det är mot bakgrund av den behavioristiska 

                                                 
52 Rick McGregor, Per Olof Sundman and the Icelandic Sagas. A Study of Narrative Method, Skrifter utgivna av 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 26 (diss., Gbg, 1994), s. ix. 
53 Ibid., s. 128. 
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metodens begränsningar McGregor betraktar den utveckling Sundmans berättarmetod 

genomgick när han konstaterar: 

Perhaps Sundman’s intuitive realization of the inherent dangers of a behaviouristic method taken to 

its logical extreme led him to revert to his favoured first person point of view for the novels and 

many of the short stories which were to follow”.54 

McGregor framhåller att Sundman i sina mogna verk föredrar en berättare i första person, en 

berättare McGregor betecknar som opålitlig. I Sökarna återfinner man enligt McGregor 

noveller med en berättare i första person som ibland är passiv, ibland aktiv; den senare typen 

av berättare pekar fram mot romaner som Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées luftfärd. 

I Sundmans sätt att skildra sina romangestalter återkommer många drag från hans tidiga verk 

såväl som den isländska sagan, med den skillnaden att flera av karaktärerna i dessa romaner 

genomgår en påtaglig utveckling. 

   I kapitlet ”Hrafnkels saga and Berättelsen om Såm” jämför McGregor den isländska sagan 

Hrafnkels saga med Sundmans sista roman, Berättelsen om Såm; Sundman hade med 

Berättelsen om Såm utvecklat en relativt omfattande roman från en betydligt kortare isländsk 

saga. McGregor konstaterar att Sundman med Berättelsen om Såm återgått till den typ av 

berättare han använde sig av i sina tidiga romaner, d.v.s. en berättare i tredje person.  

   Med Peter Hansens doktorsavhandling Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några 

svenska sextiotalsromaner (1996) utgavs ytterligare en avhandling som berörde Sundmans 

författarskap. I sitt arbete behandlar Hansen Sundmans romaner Skytten och Ingenjör Andrées 

luftfärd, Torsten Ekboms Spelöppning (1964) samt romanerna Hess (1966) och Legionärerna 

(1968) av Per Olov Enquist. Efter ett inledande kapitel, vilket ägnas problemställning och 

metodfrågor, tecknar Hansen i kapitlet ”Verklighetsproblemet och den svenska 

sextiotalsprosan” en bild av samtidens intellektuella och litterära strömningar med särskild 

                                                 
54 Ibid., s. 130. 
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tonvikt på verklighetsproblemet. I kapitel III–IV analyseras de olika sextiotalsromanerna. 

Dessa strävar, enligt Hansen, efter att ”tematisera och gestalta en särskild, kritisk och skeptisk 

verklighetsuppfattning”. 55  Utgångspunkten för Hansens undersökning är att romanernas 

avsaknad av konventionell intrig kompenseras av en undertext. Med hjälp av undertexten 

förmedlas enligt Hansen romanens budskap på ett indirekt sätt. Det är främst de delar av 

avhandlingen som behandlar Sundmans författarskap som jag i detta sammanhang kommer att 

uppmärksamma. 

   Undersökningen av Sundmans roman Skytten inleds med en granskning av Sundmans 

människo- och verklighetsuppfattning och hans inställning till språket. Därefter följer en 

analys av berättartekniken i Skytten samt av den ställning de många beskrivningarna och 

detaljerna intar i romanen. Avslutningsvis granskas den uppgift undertexten fyller i romanen. 

   Hansen konstaterar i sin avhandling att den första avdelningen av Skytten, ”Skottet”, 

utmärks av ett klart urskiljbart handlingsmönster. Romanens andra del däremot är rik på 

beskrivningar och detaljer; det som återstår av en konventionell intrig är den kronologiska 

ramen. Samtidigt fungerar i denna del av romanen själva sökandet strukturerande; sökandet 

förblir dock resultatlöst. Därmed träder det som skapar mening i bakgrunden, samtidigt som 

de många detaljerna och beskrivningarna fördröjer berättelsen. Sundmans användning av en 

behavioristisk berättarmetod bidrar enligt Hansen till att skapa en gåtfullhet hos 

romangestalterna; den konventionella skildringen av karaktärernas inre liv uteblir. Hansen 

anser att även de många beskrivningarna, genom att inbjuda läsaren att söka en mening, 

framkallar en hemlighetsfullhet i romanen.  

   Man kan enligt Hansen i romanens andra del, avdelningen ”Skytten”, urskilja episoder vilka 

saknar anknytning till primärberättelsen såväl tids- som ämnesmässigt. Dessa passager, vilka 
                                                 
55 Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner (diss. 
Stockholm, 1996), s. 9. 
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av Hansen benämns undertext, knyts ofta till en romangestalt. Dennes funktion är enligt 

Hansen att vara uttolkare; i romanen Skytten har samen Olle Halpa denna ställning. I t.ex. en 

episod där ett sökande förhållningssätt framställs ges, enligt Hansen, tolkningsanvisningar till 

läsaren; det är villkoren för sökandet som av författaren fokuseras. I en annan åter finner man 

enligt Hansen ett ifrågasättande av ”berättandets rationalitet: det berättande som syftar till att 

följa och klarlägga ett händelseförlopp”.56 Hansen jämför i detta sammanhang Olle Halpa med 

berättaren i Skytten; inte heller Skyttens berättare underordnar sig de litterära konventionerna 

genom att ge berättelsen ett förväntat slut. Tvärtom bryts det narrativa kontraktet mellan 

läsare och text; läsarens förväntningar på en utredning infrias inte. 

   I detta sammanhang diskuterar Hansen även detaljernas betydelse i romanen. Han påpekar 

bl.a. att Olle Halpa avstår från att ge detaljerna rollen som avslöjare; han låter en osäkerhet 

dröja sig kvar. Därmed uppfylls inte läsarens förväntningar på en traditionell intrig. Även i 

detta sammanhang behandlar Hansen det drag av gåtfullhet som återkommer hos Sundman. 

Bl.a. konstaterar han att en berättelse gärna blir gåtfull om beskrivningar och detaljer saknar 

anknytning till det som skildras. Hansen ställer denna upplevelse av tingens gåtfullhet i 

relation till läsarens förväntningar på texten. 

   Hansen framhåller i sin analys att romanens primärintrig aldrig slutförs. Därmed bryter 

romanen mot den genre, detektivberättelsen, till vilken den anknyter. Hansen konstaterar att 

”Kunskapandets villkor fokuseras och ifrågasätts i kontrasten till detektivgenrens vanligen så 

oproblematiska kunskapande”.57 Enligt Hansen kompenseras detta brott mot förväntningarna 

av undertexten; primärberättelsens sökande inställning understöds av undertexten, vilken 

därmed erhåller en intrigfunktion. 

                                                 
56 Ibid., s. 104. 
57 Ibid., s. 115. 
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   När Hansen i sin avhandling behandlar Sundmans roman Ingenjör Andrées luftfärd 

framhåller han att dokumentärromanen erbjuder en alternativ lösning på 

verklighetsproblemet; en större trohet mot verkligheten uppnås genom användandet av 

dokumentärt material.58 Hansen skiljer, när han analyserar Ingenjör Andrées luftfärd, mellan 

Fraenkels berättelse, primärberättelsen, och undertexten. Utifrån det dokumentära materialet 

återger primärberättelsen händelseförloppet, medan undertextens funktion enligt Hansen är att 

skapa en intrigstruktur i romanen. 

   År 2006 publicerade Johanna Lundström sin doktorsavhandling Terrängbeskrivning. P.O. 

Sundman, moderniteten och medmänniskan.59 I denna belyser Lundström sambandet mellan 

estetik, modernitet och den mellanmänskliga relationen hos Sundman.60 Undersökningen är 

avgränsad till Sundmans tidiga författarskap till vilket Lundström hänför romanerna 

Undersökningen, Skytten och Expeditionen samt de två novellsamlingarna Jägarna och 

Sökarna. Enligt Lundström beskriver dessa arbeten, alltifrån debutverket Jägarna fram till 

Sökarna, ett samhälles fortgående modernisering.61  

   Lundström framhåller i avhandlingen kritiken av moderniteten som huvudtemat i Sundmans 

olika arbeten. Moderniteten betraktas av Lundström som ”ett ’formellt’ och ’innehållsligt’ 

gestaltat tema i författarskapet samtidigt som den utgör dess förutsättning”.62 I sitt arbete 

undersöker Lundström en mellanmänsklig problematik som hon sätter i relation till 

moderniteten. Det är i första hand den målrationella inställningen i det moderna samhället och 

                                                 
58 Poul Houe behandlar i arbetet Documentarism in Scandinavian Literature (avsnittet ”Per Olof Sundman’s 
documentarism: knowledgeable representation of unknowable man”) bl.a. Sundmans arbete Ingenjör Andrées 
luftfärd som dokumentärroman. I artikeln ”Den undflyende dokumentarismen. En granskning av hur den svenska 
sextiotalsdokumentarismen skildras i några litteraturhistoriska översikter och ett förslag till definition”, TFL 
1996: 1, s. 87–97, undersöker Rolf Yrlid dokumentarismen med inriktning på svenska förhållanden. 
59 Jag ämnar i forskningsöversikten ge en presentation av Johanna Lundströms avhandling. I ett senare 
sammanhang, i kapitel VI Maktproblematiken, kommer jag att lyfta fram Lundströms arbete utifrån det sätt på 
vilket det uppvisar likheter med respektive skiljer sig från min egen avhandling. 
60 Johanna Lundström, Terrängbeskrivning. P.O. Sundman, moderniteten och medmänniskan (Lund, 2006), s. 
12. 
61 Ibid., s. 28. 
62 Ibid., s. 218. 
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dess inverkan på mänskliga relationer Lundström uppmärksammar. Som resultat av sin analys 

av Sundmans tidiga arbeten anger Lundström att: ”Den genomgripande antagonismen mellan 

auktoritär kunskapsfixering och tolerant givande och mottagande ringas in som en 

modernitetens inneboende motsättning”.63 När Lundström behandlar Sundmans verk är det 

denna problematik hon ställer i förgrunden. 

   I sin avhandling undersöker Lundström Sundmans berättarmetod, vilken hon sätter i relation 

till avhandlingens centrala tema. Lundström genomför sin analys med hjälp av den narratologi 

som utvecklats av Gérard Genette. Med hjälp av Genettes olika fokaliseringsbegrepp har 

Lundström valt att undersöka synvinkeln såsom den framträder i Sundmans olika arbeten. 

Lundström granskar i sin avhandling även berättarfunktionen hos Sundman. Det är särskilt 

den kommunikativa funktionen, d.v.s. berättarens direkta tilltal, och de funktioner som är 

kopplade till berättaren, d.v.s. vittnes- respektive den tolkande funktionen, som Lundström i 

sin analys uppmärksammar. Även upprepningen i form av återkommande motiv och 

händelser studeras av Lundström liksom olika deiktiska, utpekande, uttryck. Som 

betydelsebärande betraktas även det parataktiska framställningssättet, hos Sundman ofta i 

form av en lista, samt användandet av betydelsebärande exempel. 64 

   Samtidigt som Lundström arbetade med sin avhandling om Sundmans författarskap 

publicerade hon artikeln ”Formens betydelse. Reflexioner kring en Sundmanforskares 

metodproblem”. Inledningsvis tar Lundström i sin essä upp den ovetbarhet som från olika håll 

lyfts fram såväl när det gäller Sundmans berättarteknik som ifråga om temat i hans olika verk. 

Lundström anser emellertid att Sundmans berättarstil ”utmärks av en komplexitet eller rentav 

                                                 
63 Ibid. 
64 Ibid., s. 29 ff. 
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motsägelsefullhet som på ett genomgripande sätt samspelar med en tematisk komplexitet”.65 

Denna omständighet anser hon inte tidigare uppmärksammats i forskningssammanhang. 

   I denna essä presenterar Lundström begrepp som utgör den teoretiska grundvalen för hennes 

undersökning av berättartekniken i Sundmans författarskap. Med hjälp av Gérard Genettes 

teoier väljer Lundström i sin artikel att undersöka Sundmans berättelse ”Sökarna”. Utifrån 

Genettes fokaliseringsbegrepp analyserar Lundström de skilda typer av fokalisering som 

återfinns i Sundmans novell. Samtidigt undersöker Lundström bl.a. berättarnärvaron i texten 

med hjälp av olika berättarfunktioner. Lundström framhåller att hon ”Med fokus på 

’objektivitet’ som ett berättartekniskt grepp undersöker […] ett antal aspekter av berättelsen 

’Sökarna’ som är både frapperande och karaktäristiska, inte bara för novellen ifråga utan för 

Sundmans skrivsätt i allmänhet”. 66  Enligt Lundströms uppfattning är berättarformen i 

Sundmans novell ”Sökarna” kännetecknande för författarskapet i dess helhet. 

   Lundström vidareutvecklar i avhandlingen sin syn på samspelet mellan berättarmetod och 

tema i ”Sökarna”. Hon konstaterar inledningsvis att novellen ”laborerar med ett ’objektivt’ 

berättande som samtidigt förmedlar en egendomlig och svårgripbar oro”. 67  Lundström 

understryker i sin analys särskilt berättelsens prägel av tilltal och de återkommande 

upprepningarnas funktion. Som sammanfattning konstaterar Lundström att man i ”Sökarna” 

återfinner två olika typer av sökanden, dels de tre åldriga gästernas och dels jagberättarens. 

Medan de tre åldringarna efter allt letande på fjället finner varandra visar Lundström i sin 

framställning hur berättaren under sökandets gång ger en version av händelseförloppet som 

gör det möjligt för honom att bli av med en underliggande känsla av skuld, en skuldkänsla 

som bottnar i hans bristande engagemang i sökandet efter de vilsekomna gästerna. 

                                                 
65 Johanna Lundström, ”Formens betydelse. Reflexioner kring en Sundmanforskares metodproblem”, Tidskrift 
för litteraturvetenskap 2000: 3/4, s. 66 f. 
66 Ibid., s. 67. 
67 Lundström, Terrängbeskrivning, s. 69. 



 

27 
 

   När Lundström i kapitlet ”Att söka. Om en sundmansk grundform: Jägarna och Sökarna” 

behandlar novellsamlingarna Jägarna och Sökarna har hon valt att i första hand analysera de 

tre novellerna ”Anakoreten”, ”Sökarna” och ”Främlingarna”; jag presenterade i föregående 

avsnitt Lundströms undersökning av Sundmans novell ”Sökarna”. I de tre novellerna intar det 

tema Lundström benämner ett tolerant givande och mottagande en central ställning. Detta 

tema har Lundström valt att undersöka med hjälp av den franske filosofen Emmanuel Lévinas 

tankar om varje människas oavvisliga ansvar för sin medmänniska. Lundström 

uppmärksammar i detta sammanhang det möte Lévinas benämner asymmetriskt, d.v.s. ett 

möte som inte är jämlikt.68 Detta mänskliga möte, som betecknas som ett möte ansikte mot 

ansikte, markeras enligt Lundströms uppfattning med hjälp av de återkommande uttrycken 

”Här är jag” och “där är du”, uttryck som av Lundströms erhållit beteckningen undertext;69 

denna undertext betraktar Lundström som ett uttryck för varje människas ansvar inför en 

utsatt medmänniska. 

   Detta till sin karaktär ojämlika möte beskriver Lundström med orden ”Att stå inför en annan 

människa är att upplåta sig helt åt henne. I den etiska relationen uppges alla egna intressen för 

ett givande utan tanke på handlingens meningsfullhet eller konsekvenser”. 70  Från denna 

utgångspunkt uppfattar Lundström gåvan, såsom den framträder i Sundmans författarskap, 

som ett uttryck för ett givande utan baktankar eller förväntningar om egna fördelar, d.v.s. som 

en skällös gåva.71 När Lundström undersöker detta tema i de två novellsamlingarna Jägarna 

och Sökarna finner hon ”en förskjutning från sökande till givande, ’söka-finna’ ersätts av ’ge-

ta emot’. Detta innebär en rörelse från kunskapsteoretisk till mellanmänsklig tematik i vilken 

                                                 
68 Ibid., s. 35. 
69 Ibid., s. 30. 
70 Ibid., s. 36. 
71 Ibid.  
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skällöshet är det centrala begreppet”.72 Lundström understryker emellertid att det mera är 

fråga om ”ett framskymtande ideal än en realiserbar möjlighet”.73  

   Lundström betraktar ”Anakoreten” som en betydelsefull text i Sundmans författarskap: i 

novellen behandlas enligt Lundströms uppfattning ”de stora existentiella frågorna kring frihet 

och beroende, ensamhet och gemenskap, skuld och förlåtelse”.74 I ”Anakoreten” återges även 

ett motsatsförhållande mellan skilda livshållningar, ett motsatsförhållande Lundström 

betraktar som ett centralt tema i Sundmans författarskap.75 

   I novellen finns enligt Lundström ett tydligt samband mellan ensamhet och en upplevelse av 

skuld: novellen har, med sin tydliga försvarsinställning, något av bekännelse över sig.76 

Lundström framhåller att den före detta bilförsäljaren Sjöbergs beslut att blir anakoret, d.v.s. 

att leva ett liv i avskildhet, utgör ett frigörelseförsök, ett avståndstagande från ett socialt 

sammanhang som han inte själv valt. I den nya miljö Sjöberg framlever sitt liv upplever han 

sig emellertid inte som fri; han är trots sin isolerade tillvaro som eremit underkastad andras 

omdömen.  

   Mot det främlingskap i tillvaron som Sjöberg i ett brev till församlingens pastor beskriver 

ställer Lundström det livsval pastorn i ett svarsbrev anger, ett liv byggt på mänsklig 

gemenskap. Utgående från Första Korintierbrevets text ställer Lundström de två alternativen 

kunskap och kärlek bredvid varandra. Vid denna jämförelse konstaterar Lundström att ”En 

självförglömmande och självutgivande kärlek är motsatsen till den självbespeglande 

kunskapen. Att se i ’en spegel’ är ju att se dunkelt, men också att vara vänd mot den egna 

spegelbilden”.77 Det som pastorn i sitt brev erbjuder är ett alternativt livsval, ett val som inte 

                                                 
72 Ibid., s. 102 f. 
73 Ibid., s. 103. 
74 Ibid., s. 50. 
75 Ibid., s. 51. 
76 Ibid., s. 61. 
77 Ibid., s. 66. 
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innebär ensamhet utan kärlek. I detta centrala parti i ”Anakoreten” lyfts även novellens 

gåvotematik fram i form av församlingens penningförsändelse; gåvan blir en symbol för 

omsorg. För att vara i stånd att lämna eremitlivet är Sjöberg i behov av hjälp från andra, ett 

behov han emellertid inte vill kännas vid. 

   Ensamheten betraktas av Lundström som ett centralt tema även i Sundmans novell 

”Främlingarna”. Jagberättaren, doktor Jonsson, framstår i denna berättelse, trots sina 

bedyranden att han inte har några svårigheter att få kontakt med andra, som en isolerad 

människa. Som viktiga förutsättningar för framgång när det gäller mänskliga relationer 

betraktar Jonsson skicklighet och kunskaper. Enligt Lundströms uppfattning är det emellertid 

dessa egenskaper hos jagberättaren som gör honom ensam: anledningen till Jonssons 

utanförskap är, i likhet med huvudpersonens i ”Anakoreten” och berättarjagets i ”Sökarna”, 

oförmågan att erkänna beroendet av andra, d.v.s. en bristande beredvillighet att ta emot den 

hjälp som erbjuds. 

   I sin analys av ”Främlingarna” framhåller Lundström att jagberättaren bryter 

framställningen genom att tolka berättelsen. På detta sätt finns i berättandet ett drag av 

föregripande. En sådan hållning blir enligt Lundström ett sätt för berättaren att regissera 

mottagandet av det han berättar och ”etablera en gemenskap, ett gemensamt normsystem med 

läsaren”.78 Lundström betraktar jagberättarens många försök att styra läsaren som ett försvar 

mot en insikt och därmed även en anklagelse, d.v.s. insikten om hans misslyckande i sociala 

sammanhang.79  

   När Lundström granskar moderniseringsprocessen såsom den kommer till uttryck i 

Sundmans roman Undersökningen använder hon sig i sin analys, förutom av Max Webers 

rationalitetsbegrepp, av motsatsparet Gemeinschaft/Gesellschaft såsom detta uppfattas av 

                                                 
78 Ibid., s. 89. 
79 Ibid., s. 93. 
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sociologen Johan Asplund.80 Samtidigt som detta begreppspar representerar ett förmodernt 

respektive modernt samhälle betecknar det två skilda samhällsformer: Gemeinschaft, 

domineras av personligt förhållande mellan människor medan Gesellschaft åter karaktäriseras 

av ett instrumentellt förhållningssätt.81 I sitt arbete visar Lundström, med utgångspunkt i 

begreppsparet Gemeinschaft/Gesellschaft, hur ett litet samhälle undergår en gradvis 

förändring såväl materiellt som på det mellanmänskliga planet under loppet av en relativt kort 

tidsrymd. 

   Där undersökaren Erik Olofsson, ordförande i nykterhetsnämnden, vandrar omkring i det 

samhälle där ett kraftverk håller på att byggas är det med svårighet han känner igen sig. Det 

modernas intåg har bl.a. inneburit att det som en gång betraktades som värdefullt, t.ex. 

tillgång till fiskevatten, inte längre uppskattas. Mot den nya tiden ställer Olofsson minnen från 

sin barndoms färd på hästryggen; ett av nostalgi färgat förflutet ställs i kontrast till den nya 

tidens levnadssätt. I detta sammanhang lyfter Lundström även fram den förändring språket 

genomgått: Gesellschaftspråkets ”instrumentella karaktär”82 ställs emot den ”den symbios 

med den mänskliga tillvaron”83 som karaktäriserar Gemeinschaftspråket. 

   Även den klassindelning som karaktäriserar det framväxande samhället lyfts fram av 

Lundström; enbart av husens storlek och placering på sluttningen kan man sluta sig till den 

sociala rangordningen. Det är även under sitt besök hos hustrun till kraftverkschefen, den man 

som är föremål för nykterhetsnämndens undersökning, som Olofsson på ett påtagligt sätt blir 

medveten om sin klasstillhörighet. Samtidigt kan Olofsson inte frigöra sig från insikten att 

hans underordnade ställning utgör det avgörande hindret för den undersökning han fått i 

uppgift att utföra.  

                                                 
80 Ibid., s. 111 f. 
81 Ibid., s. 112. 
82 Ibid., s. 130. 
83 Ibid., s. 131. 
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   Utifrån en berättelse om en ung kvinna lyfter Lundström fram ett förhållningssätt som 

avspeglar människors grundläggande beroende av varandra, ett förhållningssätt som av 

Lundström ställs i kontrast till människosynen i det framväxande samhället. Med hjälp av 

denna historia illustrerar Lundström den särskilda plats den enskilda människan intar i sitt 

förhållande till andra och denna plats betydelse i mänsklig kommunikation. Lundström 

understryker i detta sammanhang: ”Det avgörande är positionen och de relationer som 

positionen möjliggör”.84 Enligt detta synsätt går enligt Lundström ”var man är” före ”vem 

man är”.85 Det är också, vilket betonas av Lundström, i ett oförutsett möte, i mötet med den 

tjänsteman vid kraftverksbygget som berättat historien om den unga flickan, som Olofsson 

finner en hållbar mänsklig relation. 

   Lundström anser att det mellan Undersökningen och Sundmans roman Skytten finns ett 

uttalat samband; enligt Lundström utgör moderniteten ett huvudtema även i Skytten. 

Tyngdpunkten i Skytten är emellertid förlagd till rummet; i romanen ställs människorna inför 

de förändrade livsvillkor som moderniteten medfört. Lundström uppmärksammar i sin analys 

av Skytten det ensamhetstema hon betraktar som centralt; hon anser att romanen ”frammanar 

en stark känsla av ensamhet vilken fördjupas av det ambivalenta förhållandet till 

gemenskapen som skrivs fram”. 86  Lundström understryker att romanens olika sökanden 

förblir resultatlösa, dels sökandet efter Enarssons vän Olle Halpa, dels försöket att få klarhet i 

vem den vådaskjutne mannen Arns var som människa. I romanen kan man emellertid enligt 

Lundströms uppfattning se en rörelse ”från frågan om vem någon är till frågan om var eller att 

någon är; från ’vem är du?’ till ’var är du?’ ”.87 Denna frågeställning är enligt Lundström av 

grundläggande betydelse i romanen.  

                                                 
84 Ibid., s. 142. 
85 Ibid. 
86 Ibid., s. 161. 
87 Ibid., s. 165. 
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   Med utgångspunkt i olika episoder i Skytten lyfter Lundström fram den ensamhet hon 

betraktar som följden av den nya samhällsordningen. I sin tolkning av romanen visar 

Lundström emellertid även hur denna ensamhet kan brytas. Det relationsmönster Lundström i 

detta sammanhang lyfter fram, uppfattat som romanens undertext, utgör ”ett bejakande av de 

existentiella villkoren, d.v.s. i detta fall det ofrånkomliga beroendet av andra människor”.88 

Lundström jämför denna uppfattning om den mellanmänskliga relationens betydelse med den 

livssyn som återfinns i Lars Ahlins roman Kanelbiten; i sin analys drar Lundström paralleller 

mellan dessa två romaner. Lundström avslutar sin analys av Skytten med orden: 

”Förskjutningen från frågan om vem någon är till frågan om var någon är, artikulerar en 

möjlig form av samvaro, en lösning på ensamhetsproblematiken; kort sagt en alternativ 

livshållning”.89 

   När Lundström undersöker Expeditionen betonar hon romanens karaktär av 

modernitetskritik; det är som skildring av en samhällsform Lundström valt att belysa 

romanen.90 I Lundströms analys utgör Max Webers byråkratibegrepp ett viktigt instrument;91 

Lundström talar i detta sammanhang om den byråkratiska ordningen som ett sätt att utöva 

makt genom kunskap. Samtidigt nämner Lundström även den hierarki och specialisering som 

utmärker den expedition som leds av sir John.92 

   Sina tankar om Expeditionen som en modernitetskritisk berättelse utvecklar Lundström med 

Zygmunt Baumans arbete Förintelsen, Auschwitz och det moderna samhället som underlag, 

ett verk som bl.a. grundar sig på Webers teorier. Lundström anser att likheterna mellan det 

samhälle som återges i Expeditionen och den byråkrati som fanns inom nazismen är 

                                                 
88 Ibid., s. 168. 
89 Ibid., s. 173. 
90 Ibid., s. 176. 
91 Ibid., s. 187. 
92 Ibid., s. 188. 
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påtagliga.93 Det är särskilt byråkratin som en struktur genom vilken en avhumanisering av 

människan blir möjlig som lyfts fram av Lundström. Samtidigt framhåller Lundström att det 

är inom denna typ av organisation som ett personligt ansvar fråntas människan.94 

   Lundström analyserar Expeditionen som en hierarkisk organisation uppbyggd i olika 

kompetensområden. I detta sammanhang betonar Lundström att sir Johns legitimitet som 

ledare visserligen bygger på det hon benämner erfarenhetskunskap, en legitimitet som är 

knuten till sir John som person,95 men att det inte finns någon motsättning mellan denna typ 

av ledare och en byråkratisk organisation. Det auktoritära ledarskapet betraktas av Lundström 

som resultatet av en byråkratisk uppbyggnad.96 

   Jaffar Topan, en av de två jagberättarna i Expeditionen, betraktas av Lundström som en 

företrädare för den livsinställning som karaktäriseras av omtanke om medmänniskan; utan 

urskillning värnar han om den människa som är i behov av skydd. 97  I sin analys av 

Expeditionen betonar Lundström att Jaffar Topan på många sätt är ”motsatsen till den 

rationalitet och människosyn som förknippas med det ’det västerländska’”.98 Hos honom finns 

ingen rangordning av människor lika litet som han förhåller sig fördomsfullt till det 

främmande och okända. Jaffar Topan värnar om det för varje människa unika samtidigt som 

han visar omsorg om den utsatta människan utan tanke på belöning, d.v.s. han representerar 

ett förhållningssätt som av Lundström, utifrån Lévinas tankar om den asymmetriska 

relationen, benämns som ett skällöst givande.99  

   Av Lundström understryks emellertid att bilden av Jaffar Topan inte är oproblematisk. I 

egenskap av sir Johns uppassare har Jaffar Topan t.ex. uppgiften att hålla räkning på 

                                                 
93 Ibid., s. 190. 
94 Ibid. 
95 Ibid., s. 193. 
96 Ibid., s. 194. 
97 Ibid., s. 207. 
98 Ibid., s. 205. 
99 Ibid., s. 191. 
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manskapet. Som den nitiske tjänsteman han är blir det också han som anger desertörerna och 

samtycker till att hålla fram de stickor som skall avgöra vem av desertörerna som skall 

straffas genom hängning; i egenskap av tjänsteman blir han ett redskap för makten. Av 

Lundström betraktas Jaffar Topans handlande som ”rationalitetens förvrängning av 

moralen”,100 d.v.s. som en följd av västerländskt inflytande. 

 

 

Artiklar och essäer: 1960–1999 

År 1961 behandlades Sundmans författarskap på ett mera ingående sätt i ett flertal 

tidskriftsartiklar; Bo Widerberg, Göran Palm och Hans Peterson presenterade detta år varsin 

studie av Sundmans verk. I essän ”På väg mot en slutsats” diskuterar Widerberg Sundmans 

debutverk, novellsamlingen Jägarna, samt de två romanerna Undersökningen och Skytten. 

Widerberg betraktar de tre verken som rapporter från ett Norrland i omvandling; genom dem 

kan man följa den samhällsförändring kraftverksutbyggnaden medfört. De bägge romanerna 

skildrar enligt Widerberg en svårtolkad verklighet, vilken gestaltas med hjälp av de 

undersökningar som genomförs i romanerna. 101 

   Palm belyser i sin artikel ”Den nya svenska romanen” drag han anser förenar författare som 

t.ex. Per Olof Sundman, Sven Fagerberg, Lars Gustafsson och Birgitta Trotzig. Mot 

uppfattningen att den yngre generationen författare skulle sakna samhällsengagemang ställer 

Palm bl.a. Sundmans författarskap. Hos denne finner Palm ”en forskande, sakligt prövande 

attityd till samhällsproblemen”.102 Enligt Palm finner man hos den nya romanen också en 

strävan att förnya sättet att skildra människan; Palm lyfter i detta sammanhang fram 

                                                 
100 Ibid., s. 210. 
101 Bo Widerberg, ”På väg mot en slutsats”, BLM 1961: 2, s. 117. 
102 Göran Palm, “Den nya svenska romanen”, BLM 1961: 6, s. 451. 



 

35 
 

Sundmans behavioristiska berättarteknik. Mot bakgrund av den nya författargenerationens 

misstro mot såväl djuppsykologi som naturalism frågar sig Palm om den inte visar på ett 

behov att göra upp med ett tänkande som stelnat i sina former och nödvändigheten att bereda 

plats för ett mera fruktbart förhållningssätt. 

   Hos många av de nya författarna återfinner man enligt Palm en religiös problematik. Palm 

jämför t.ex. Sundman och Trotzig med varandra. Han konstaterar: ”För den ene är den synliga 

världen fylld av lockande, hemliga gåtor, ett öppet mysterium, och den manar: se mig! För 

den andra är världen ’en flack slätt’ och gåtorna finns bakom den, skymda av kaos, och 

världen manar: se förbi mig, se det andra i mig!”.103 Mellan dessa poler återfinner man enligt 

Palm flera av den nya generationens författare. 

   I den tredje essän från år 1961, ”Rapport från en observatör” av Peterson, begränsar sig 

författaren till två verk av Sundman: novellsamlingen Jägarna och romanen Skytten. I sin 

diskussion av Jägarna konstaterar Peterson att Sundman i sin framställning enbart återger 

fakta. En sådan berättarteknik, d.v.s. en berättarteknik som avstår från att återge 

romangestalternas tankar och känslor, gör det enligt Peterson möjligt för Sundman att ge det 

han berättar flera dimensioner.104 Vad avser romanen Skytten framhåller Peterson att det i 

detta verk inte så mycket är människorna som deras handlingar som är föremål för 

författarens intresse. Peterson betraktar Skytten som en roman om kunskapens begränsning, 

om omöjligheten att definiera en människa. 

   Michel Butors essä ”Vid minsta tecken” behandlar Sundmans författarskap t.o.m. 

Expeditionen. Butor konstaterar inledningsvis att i Sundmans författarskap ”är snön en 

väsentlig bild för hur verkligheten reduceras ner till några tecken som det gäller att kunna 

                                                 
103 Ibid., s. 459. 
104 Hans Peterson, ”Rapport från en observatör”, Ord och Bild 1961: 1, s. 52. 
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tyda”.105 Vissa av dessa tecken är det enligt Butor möjligt att foga in i ett sammanhang, 

medan andra är mera svårtolkade.  

   Butor anser att Sundman flyttat till den norrländska fjällvärlden för att få ett bättre 

perspektiv på livet i den myllrande staden; i detta nordliga landskap erbjuds människan en 

större möjlighet att bilda sig en uppfattning om dels relationen individ-grupp, dels relationen 

grupp-omgivande landskap. Romanerna Undersökningen och Skytten, vilka skildrar mindre 

norrländska samhällen, illustrerar enligt Butor hur föga människor känner varandra, trots den 

insyn de har i varandras liv. På ett likartat sätt ger oss Sundmans roman Expeditionen, vilken 

utspelar sig i en tropisk miljö, perspektiv på den europeiska verkligheten. 

   Under våren 1970 publicerade Tobias Berggren och Jan Stolpe i BLM två essäer om 

Sundmans författarskap, ”Expeditionskårens hemligheter” respektive ”Innanför-utanför. Den 

tidige Sundman”. De bägge uppsatserna utgör en ideologianalys av Sundmans verk; Berggren 

och Stolpe analyserar utifrån ett marxistiskt perspektiv Sundmans litterära produktion. 

   Berggren har i sin essä valt att undersöka de två expeditionsromanerna Expeditionen och 

Ingenjör Andrées luftfärd med tonvikt på Expeditionen. I en analys av tema och berättarmetod 

i de bägge romanerna återfinner Berggren ett mönster som han betecknar som auktoritärt. 

Enligt Berggren förekommer det såväl i Expeditionen som i Ingenjör Andrées luftfärd en 

fascination inför den nietzscheanska övermänniskan. Hos de bägge expeditionsledarna 

återfinner Berggren ”egendomliga inslag av överlägsna, icke-kodifierbara och 

svårkommunicerade insikter”.106 På samma sätt hänför Berggren Sundmans motvillighet att 

återge ett inre skeende, hans sätt att stanna vid det som kan iakttas, till en auktoritär 

berättarroll. Även Sundmans teknik att i de bägge romanerna använda sig av inomtextliga 

berättare faller enligt Berggren inom det auktoritära mönstret; Berggren anser att författaren 

på detta sätt avsäger sig ett ansvar för de verk han skrivit. När Berggren diskuterar gåtans 

                                                 
105 Michel Butor, “Vid minsta tecken”, BLM 1965: 7, s. 443. 
106 Tobias Berggren, “Expeditionskårens hemligheter”, BLM 1970: 3, s. 181.  
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betydelse hos Sundman konstaterar han att gåtan placerar författaren i ett överläge; gåtan blir 

ett sätt för författaren att hävda sin makt. Därmed hänförs även den sundmanska gåttekniken 

av Berggren till ett auktoritärt berättarmönster. 

   I artikeln ”Innanför-utanför. Den tidige Sundman” diskuterar Stolpe de verk av Sundman 

som föregick romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd; den analys av 

Sundmans författarskap som inleddes av Berggren följs här upp av Stolpe. I likhet med 

Berggren urskiljer Stolpe ett auktoritärt berättarmönster hos Sundman. Från att till en början 

ha haft en relativt självständig ställning blir, enligt Stolpe, berättaren hos Sundman mer och 

mer otydlig allteftersom författarskapet fortskrider; Stolpe återfinner i Sundmans tidiga verk 

två typer av berättare, dels ”en yrkesman men lika självklart en av oss” och dels ”en 

specialistroll som vi icke känner, en roll vars ställning just bestäms av att andra icke har 

insyn”. 107  Enligt Stolpe kan man hos Sundman se hur ett auktoritärt berättarmönster 

successivt växer fram för att slutligen befästas. 

   Medan Berggren och Stolpe granskar Sundmans författarskap från en ideologisk 

utgångspunkt är det ur ett könsrollsperspektiv som Lars Bäckström undersöker Sundmans 

verk i sin essä ”Manssamhället hos Sundman”. Enligt Bäckström är Sundmans realism ”av 

den art som omedvetet men sannfärdigt avslöjar ett samhälle”.108 I sin analys av Sundmans 

arbeten prövar Bäckström den karaktäristik av den manliga könsrollens negativa sidor som 

utformats av sociologen Edmund Dahlström på såväl form som innehåll i Sundmans verk. 

Han konstaterar att de män som skildras av Sundman ofta är destruktiva; de är inte sällan 

alkoholister, kriminella eller drivna av en stark äregirighet.109 Även Sundmans berättarteori, 

hans sakliga framställningssätt och betoning av det yttre skeendet, betraktar Bäckström som 

en del av ett negativt manligt arv. 

                                                 
107 Jan Stolpe, “Innanför-utanför. Den tidige Sundman”, BLM 1970: 4, s. 281. 
108 Lars Bäckström, “Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskriminering förr och nu. Litteratursociologiska och 
historiska studier samlade av Karin Westman Berg (Stockholm, 1972), s. 18.  
109 Ibid., s. 20. 
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   Bäckström gör även en analys av Sundmans författarskap utifrån närhets- respektive 

avståndsfunktioner såsom de definieras av Rita Liljeström i Jämställdhetens villkor. Män och 

kvinnor i dagens värld.110 Utgående från dessa begrepp undersöker Bäckström maktstrukturen 

hos Sundman. Bäckström konstaterar att man överst i hierarkin återfinner männen, medan 

kvinnor och barn befinner sig längst ner. Också i männens värld finns emellertid en tydlig 

rangordning; Sundmans verk blir i detta sammanhang ofta en studie i maktutövning. 

Kvinnorna i Sundmans värld befinner sig enligt Bäckström ”utanför den egentliga existensen, 

som är mannens/människans”.111 När Per Olof Sundman skildrar kvinnor är det ofta utifrån ett 

manligt perspektiv: som hemmafruar eller sexualobjekt. 

   Fyra år senare publicerades Gunnar Tideströms essä ”Ingenjör Andrées luftfärd som 

dokumentärskildring och litterärt konstverk”. Tideström jämför i sin uppsats Ingenjör Andrées 

luftfärd med de olika källor författaren haft tillgång till. Han konstaterar att Sundman i 

romanen håller sig mycket nära sitt källmaterial. Bland de stilgrepp som gör Ingenjör Andrées 

luftfärd till ett litterärt konstverk framhåller Tideström bl.a. Sundmans sätt att använda sig av 

tids- och lokalfärg, hans berättarmetod och valet av Fraenkel som berättare; i fråga om den av 

Sundman använda behavioristiska berättarmetoden konstaterar Tideström att resultatet ”blir 

paradoxalt nog att läsarens intresse i hög grad koncentreras på de inre förloppen”.112 I sitt sätt 

att teckna Andrée är Sundman enligt Tideström trogen sin människosyn, sin uppfattning om 

människan som outgrundlig. Tideström konstaterar: ”Olika möjligheter hålls öppna, och detta 

är karaktäristiskt för Sundmans människoskildring. Det finns hos hans gestalter oftast en 

oförklarad, en oåtkomlig rest”.113  

 

                                                 
110 Rita Liljeström, Jämställdhetens villkor. Män och kvinnor i dagens värld (Stockholm, 1968).  
111 Bäckström, “Manssamhället hos Sundman”, s. 25. 
112 Gunnar Tideström, “Ingenjör Andrées luftfärd som dokumentärskildring och litterärt konstverk”, Från 
Snoilsky till Sonnevi: litteraturvetenskapliga studier tillägnade Gunnar Brandell, red. J. Stenkvist (Stockholm, 
1976), s. 191.  
113 Ibid., s. 200. 
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Nazismdebatt: 1995–1998 

I tidskriften Arbetaren publicerade journalisten Jonas Fogelqvist år 1995 artikeln ”Per Olof 

Sundman, nazismen och myterna”.114 Inledningsvis konstaterar Fogelqvist att man efter andra 

världskriget inte gärna diskuterat den svenska nazismen; den har ofta avfärdats som en 

trasproletär företeelse. Fogelqvist hävdar emellertid att den svenska nazismen, även om den 

varit förhållandevis svag, haft sitt starkaste fäste inom svensk överklass. Som exempel anför 

Fogelqvist Per Olof Sundman; denne kunde nå höga positioner inom det svenska samhället 

utan att hans nazistiska ungdomsår berördes. Nils G. Åsling publicerade t.ex. år 1970 

(Fogelqvist anger felaktigt år 1971) en biografi över Sundman. I denna skildrar Åsling endast 

kortfattat Sundmans ungdom; ingenting nämns om Sundmans nazistiska förflutna. 

   Med stöd av olika dokument visar Fogelqvist att Sundman år 1938, 16 år gammal, blev 

medlem i Nordisk Ungdom, det Nationalsocialistiska arbetarpartiets ungdomsavdelning. 

Nordisk Ungdom, som upplöstes ett år senare, ersattes av WASA, i vilket Sundman blev 

medlem efter det att försöken att bevara Nordisk Ungdom misslyckats. Sundman ingick som 

medlem i WASA fram till år 1942. Fogelqvist visar även att Sundman år 1941 anmälde sig 

som frivillig i finska fortsättningskriget; som minderårig tilläts Sundman emellertid inte 

tjänstgöra vid fronten. 

   Sundman blev, efter att ha utträtt ur WASA/Nordisk Ungdom, år 1942 medlem av 

Fosterländsk Enad Ungdom, ungdomsorganisation till det nazistiska partiet Svensk 

Opposition. I februari 1943 gjorde polisen razzia hos den del av det nu splittrade Fosterländsk 

Enad Ungdom som Sundman tillhörde. Sundman och en partikamrat anhölls som misstänkta 
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för olovlig underrättelseverksamhet. Tillsammans med en kamrat dömdes Sundman till 

dagsböter för olaga vapenhandel. Det förekommer inga uppgifter om att Sundman härefter 

varit aktiv i någon nazistisk organisation. I sin artikel visar Fogelqvist emellertid att Sundman 

fortsatte att träffa sina gamla partivänner; hos en av dem skall han hösten 1945 ha 

sammanträffat med den tyske nazisten Martin Bormann.  

   Efter publiceringen av Fogelqvists artikel vidtog en debatt om Sundman och hans nazistiska 

förflutna. År 1996 utgav tidskriften TLM ett temanummer med titeln Per Olof Sundman och 

nazismen, 115  i vilket ingick bl.a. Lars Bäckströms inlägg ”Sanningen och Sundman”. 

Bäckström konstaterar i sin artikel att Sundman aldrig offentligt redogjorde för sin nazistiska 

bakgrund. Det Sundman hemlighöll för allmänheten kom emellertid till uttryck i hans litterära 

produktion; sina erfarenheter bearbetade Sundman i de noveller och romaner han skrev. I sin 

essä framhåller Bäckström ”Om nazism är våldsdyrkan, destruktiv maktutövning och förakt 

för svaghet, skrev Per Olof Sundman sju lidelsefullt antinazistiska böcker”.116 Bäckström 

frågar sig om den ovilja att fälla domar och uppfattningen om sanningens mångtydighet, vilka 

är återkommande teman i Sundmans tidigare verk, bör ses mot bakgrund av Sundmans eget 

förflutna, mot hans egen ovilja att stå till svars för sina politiska ställningstaganden. Det är 

enligt Bäckström först i romanen Expeditionen, och några år senare i Två dagar, två nätter, 

som Sundman uppträder som domare. Bäckström betraktar Sundmans porträtt av Stensson i 

Två dagar, två nätter som ett självporträtt; Sundman berör i romanen såväl fascism som 

kriminalitet, något som hade en motsvarighet i hans eget liv. I sin diskussion av de två 

expeditionsromanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd understryker Bäckström 

den destruktiva form av ledarskap man återfinner i dessa arbeten.117 

                                                 
115 Per Olof Sundman och nazismen, TLM 1996: 2, s. 4-89.  
116 Lars Bäckström, “Sanningen och Sundman”, TLM 1996: 2, s. 40. 
117 Ibid., s. 57.  
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   Två år senare återkom Bäckström i artikeln ”Lek” till Sundman och dennes förhållande till 

nazismen. Redan i sin föregående essä hade Bäckström diskuterat Sundmans tidiga novell 

”Lek”, vilken publicerades som särtryck ur en läroverkstidning våren 1957.118 I sin nya artikel 

fördjupar Bäckström emellertid sin analys av novellen samtidigt som han mot bakgrund av 

Sundmans nazistiska ungdomsår diskuterar Sundmans självbiografiska essä ”Stenen i 

vägskälet”. 

   Bäckström återfinner starka självbiografiska inslag i Sundmans novell. Han betraktar 

novellen, vilken publicerades samma år Sundman debuterade, som ett försök från Sundmans 

sida att offentligt föra fram sin nazistiska bakgrund. Om den självbiografiska artikeln ”Stenen 

i vägskälet” från år 1961 uttrycker sig Bäckström: ”Man kan tycka sig följa en inre kamp, 

uppfatta en vädjan att bli förstådd, en försiktighet som tvingar sig på men som inte utesluter 

ett försök att tala sanning.” Bäckström fortsätter emellertid ”Såvitt jag vet var det ingen som 

förstod så att det märktes i något offentligt sammanhang, lika litet som vid publiceringen av 

’Lek’ 1957. Detta var tragiskt, eller blev det med tiden”. 119  Bäckström konstaterar att 

Sundman i essän uppger sig under sin ungdomstid ha känt ett behov att protestera mot 

vedertagna sanningar. Bland de verk den unge Sundman anser sig ha påverkats av framhåller 

Bäckström Olavi Paavolainens Korset och hakkorset, D. H. Lawrences Den befjädrade ormen 

samt den fascistiske poeten Örnulf Tigerstedts diktning. 

   Även Per Svensson deltog med sin artikel ”Sundman och gossenazisterna på Katarina Real” 

i debatten om Sundmans nazistiska ungdomstid.120 Uppgifterna i denna artikel utgör underlag 

för hans arbete Frostviken. Ett reportage om Per Olof Sundman, nazismen och tigandet, vilket 

publicerades år 1998. Detta verk har jag, vid sidan av Nils G. Åslings biografi Per Olof 

                                                 
118 Sundmans novell ”Lek” ingår i TLMs temanummer ”Per Olof Sundman och Nazismen”, TLM 1996: 2, s. 25–
32. 
119 Lars Bäckström, “Lek”, BLM 1998: 1, s. 17. 
120 Per Svensson, ”Sundman och gossenazisterna på Katarina Real”, punkt doc 1997: 1, s. 9–39.  
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Sundman: ett porträtt, använt som utgångspunkt då jag i avsnittet ”Per Olof Sundman – en 

presentation” tecknat Sundmans liv.  

   I likhet med Svensson behandlar Torbjörn Forslid sambandet mellan liv och dikt i 

Sundmans författarskap; Forslid hävdar i essän ”Sundman och den stora hemligheten” att man 

vid en tolkning av Sundmans verk inte kan bortse från förekomsten av ett sådant. Forslid 

konstaterar även att det är möjligt att betrakta såväl Sundmans berättarteori som hans 

uppfattning om människans svåråtkomlighet som försvar mot ett nazistiskt förflutet. 

   Också Forslid diskuterar Sundmans självbiografiska artikel ”Stenen i vägskälet”. I sin 

uppföljning av Bäckströms analys påpekar Forslid bl.a. att Sundman som sin ungdoms 

inspirationskällor nämner män vars idéer haft betydelse för nazismens framväxt: Friedrich 

Nietzsche, Georges Sorel och Oswald Spengler. I essän omnämns även Marinetti och dennes 

anslutning till fascismen av Sundman. När det gäller Sundmans inställning till sin nazistiska 

ungdomstid står Forslid nära den uppfattning som Bäckström i sin artikel gav uttryck för när 

han konstaterar: ”Ovedersägligt är dock att Sundman i sin publika BLM-essä kommer så nära 

en bekännelse om de nazistiska ungdomssympatierna det är möjligt utan att gå in på konkreta 

detaljer. Lika tydligt är det emellertid, att han också här värjer sig mot den fullständiga 

biktens klarspråk”.121 

   Lars Jakobson kompletterar med sin essä ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls” bilden 

av Sundmans nazistiska ungdomstid. Samtidigt är Jakobson angelägen om att försöka förstå 

vad Sundmans nazism betyder för möjligheten att förstå dels författaren och dels de litterära 

verken. Artikeln utgör även en kommentar till den bild som Jan Stolpe i essän ”Innanför-

utanför. Den tidige Sundman” och Per Svensson i sin biografi över Sundman ger av 

författarskapet. 

                                                 
121 Torbjörn Forslid, “Sundman och den stora hemligheten”, Res Publica 1998: 38, s. 103. 
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   Jakobson konstaterar att Sällskapet unggöterna år 1942 grundades med Sundman som 

ledare. Sundman var även initiativtagare till föreningens bildande. Sällskapet Unggöterna 

tecknas i föreningens stadgar som ”ett hedniskt sällskap med främsta uppgift att vara en källa 

till nöje och förströelse för medlemmarna”.122 I stadgarna återfinner man emellertid även ett 

”avståndstagande från alla art- och släktfrämmande tankar och företeelser”. 123  Samtliga 

medlemmar är nationalsocialister; flertalet är emellertid inte organiserade nazister. Efter en 

sammankomst i samband med firandet av Karl XII:s dödsdag i november år 1943 upphör 

informationen om Sällskapet unggöterna. Uppgifterna om Sundmans nazistiska engagemang 

under denna tid är emellertid motstridiga. Enligt vissa källor skulle Sundman under samma år 

tillsammans med en kamrat lämnat uppgifter om den nazistiska rörelsen såväl till tidskriften 

Se som till den antinazistiska publikationen Trots allt. Bl.a. skulle de bidragit till att en 

nazistisk värvningscentral avslöjades. 

   I sin artikel framhåller Jakobson att ”det finns flera exempel på hur Sundman gjorde försök 

att berätta, medan det saknas exempel på motsatsen, att han aktivt sökte undfly eller förneka 

det förflutna”.124 Jakobson nämner bl.a. att Sundman försökte publicera den självbiografiska 

novellen ”Lek”, en förtäckt självbiografisk skildring av en nazistisk demonstration, såväl i 

tidskriften BLM som i tidningen Vi; i sina brev till de bägge redaktörerna gör Sundman inget 

försök att dölja vad berättelsen skildrar. Ett särtryck av novellen ”Lek” delades senare ut till 

vänner och författarkollegor, ibland med tydliga läsinstruktioner. Sundmans essä ”Stenen i 

vägskälet” betraktas av Jakobson som ”förvånansvärt öppen i sina syftningar, onödigt öppen 

för en man som vill fly och glömma”.125 Jakobson finner det emellertid förvånande att ingen 

av alla de som tagit del av ”Lek” och den självbiografiska artikeln i BLM reagerade på 

innehållet, i synnerhet som BLM vid denna tid var den ledande litterära tidskriften.  

                                                 
122 Lars Jakobson, ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls”, Ord och Bild 1998: 6, s. 90. 
123 Ibid. 
124 Ibid., s. 97. 
125 Ibid., s. 100. 
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   Av det efterlämnade materialet i Kungliga biblioteket framgår enligt Jakobson att det hos 

Sundman inte funnits någon avsikt att dölja mindre fördelaktiga sidor av sin person. 

Depositionen karaktäriseras tvärtom av ”mannens ekorrlika samlande och sparande”. 126 

Jakobson anser att Sundman inte gjort några ansträngningar för att försköna bilden av sig 

själv. Olika källor, bl.a. brevmaterial, ger ett intryck av att Sundman betraktade sitt nazistiska 

engagemang som ett ungdomligt oförstånd. Jakobson framhåller emellertid att det inte kan 

anses självklart att detta faktiskt var Sundmans uppfattning om sin ungdoms politiska 

tillhörighet. 

   Till de författare och kulturdebattörer, som kände till Sundmans nazistiska förflutna, men 

aldrig offentligt konfronterade honom med ungdomstidens nazism ställer sig Jakobson 

mycket tveksam. Enligt Jakobsons åsikt invaggade man därmed Sundman i tron att ”man hade 

gett honom en viss förlåtelse. I alla fall trygghet.”127 Därmed får, enligt Jakobson, många av 

dem som utgjorde dåtidens litterära etablissemang bära en del av skulden för tystnaden kring 

Sundmans nazistiska förflutna.  

   Sundmans engagemang i KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, har 

enligt Jakobson fått en undanskymd plats då man tecknat Sundmans liv. Enligt Jakobson finns 

det ett tydligt samband mellan Sundmans nazistiska ungdomstid och hans medverkan till 

bildandet av KRUM. Jakobson visar att Sundman även på andra sätt engagerat sig i kriminellt 

belastade ungdomar. Bl.a. publicerade Sundman år 1964 i tidskriften Sociala meddelanden ett 

antal intervjuer med unga pojkar som hade kriminell bakgrund. Pojkarna har ofta av Sundman 

tilldelats samma namn som de nazistiska ungdomsvännerna. Jakobson framhåller att 

intervjuerna är gjorda med samma teknik som Göran Palm och Sara Lidman senare kom att 

använda i sina rapportböcker.  

                                                 
126 Ibid., s. 89. 
127 Ibid., s. 116. 
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   Vid olika tillfällen återkommer Jakobson till den identitetsproblematik han återfinner hos 

Sundman. I inledningen till sin essä ställer han den offentliga bilden av Sundman som en 

trygg och gemytlig person mot ”en svärta och ett bråddjup” i hans verk.128 I sin artikel återger 

Jakobson ett brev Sundman skrivit med anledning av publiceringen av den självbiografiska 

essän ”Stenen i vägskälet”. I detta diskuterar Sundman sitt tidigare respektive nyare jag; av de 

två jagen uppfattar Sundman det yngre jaget som det mest sympatiska. Med detta som 

utgångspunkt försöker Jakobson komma till klarhet över ”vad som var gott i nazismen, gott 

för en faderlös, blyg, misslyckad skolpojke”.129 Han konstaterar att i Sundmans nazism ingick 

bl.a. frigörelse, självhävdelse och en känsla av utvaldhet, betydelsefulla faktorer för en ung 

man på väg att bli vuxen. I Sundmans vuxna personlighet ser Jakobson en motsättning: 

Sundman är hotellägare och kommunpolitiker samtidigt som han uppfattar sig själv som 

bohem och författare. Detta motsatsförhållande kommer även till uttryck i Sundmans 

förhållande till glesbygden. Jakobson anser att det i detta sammanhang är ”viktigt att skilja på 

författaren Sundman och den offentlige personen Sundman”;130 medan Sundman i essäer och 

olika offentliga framträdanden tecknar en ljus bild av det norrländska samhället är 

framställningen i de litterära verken av en mörkare art. Enligt Jakobson är det den borgerliga 

sidan av Sundmans personlighet som med tiden blir den dominerande. 

   Jakobson anser att Sundmans verk i många avseenden återspeglar hans liv. Bl.a. nämner han 

romanen Två dagar, två nätter samt novellerna ”Jag är tidigt ute” och ”Lek”. Jakobson anser 

att Sundman i dessa verk på olika sätt bearbetar sin ungdoms nazism.131 Även det litterära 

stoff Sundman använder sig av bär enligt Jakobson prägel av Sundmans förflutna som aktiv i 

olika nazistiska rörelser; materialet till hans verk har inte sällan anknytning till det nordiska. 

                                                 
128 Ibid., s. 88. 
129 Ibid., s. 100. 
130 Ibid., s. 109. 
131 Enligt Lars Jakobson (s. 98) är ”Jag är tidigt ute”, en otryckt novell av Sundman, från ungefär samma 
tidpunkt som novellen ”Lek”, d.v.s. från omkring år 1957. 
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Ursprunget till den behavioristiska berättartekniken spårar Jakobson till det intresse för 

behaviorismen som fanns i de nazistkretsar i vilka Sundman umgicks.  

   Örjan Lindberger utgår i essän ”Per Olof Sundman och Frostviken” från Per Svenssons 

biografi över Sundman. I sitt arbete Frostviken hävdar Svensson att Sundman i sitt liv såväl 

som i sitt litterära skapande försökte undgå att konfronteras med sitt tidiga nazistiska 

engagemang. När Lindberger bemöter Svensson är hans utgångspunkt att rasmytologin och 

judehatet utgör grundelementet i nazismen, en uppfattning han delar med Svenson. Med hjälp 

av bl.a. material Svensson presenterat i sin biografi och uppgifter Lindberger själv tidigare 

erhållit av Sundmans svensklärare Daniel Tarschys granskar Lindberger Sundmans 

ståndpunkt i rasfrågan. Lindberger finner inga belägg för att Sundman var antisemit. Han 

anser det dock troligt att Sundman under sin ungdomstid präglades av en djup känsla av 

osäkerhet. Det är mot denna bakgrund Lindberger betraktar den dragningskraft vissa element i 

nazismen, såsom tilltron till den starke ledaren, betonandet av ordning samt hävdandet av det 

nordiska, utövat på Sundman. Lindberger stöder sig i sin diskussion på ett brev i vilket 

Sundman talar om sin ungdomstid som den svarta epoken.  

   I samma artikel uppmärksammar Lindberger det brev Sundman, i samband med 

publiceringen av debutverket Jägarna, sände till Anders Olsson, författare till arbetet 

Medvetande och materia (1944). Av Sundmans brev framgår att Olssons verk varit av 

avgörande betydelse; det är den prövande livshållning man återfinner i Medvetande och 

materia som starkt påverkat Sundman. Lindberger återfinner i den efterlämnade 

brevförsändelsen även upplysningar om Sundmans berättarmetod. Hos Sundman ställs man 

enligt Lindberger ”inför den paradoxen att den som på förhand anser alla spekulationer 

lönlösa inte kan låta bli att själv spekulera”.132 Att av Sundmans sätt att berätta dra slutsatsen 

                                                 
132 Örjan Lindberger, ”Per Olof Sundman och Frostviken”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 
1998: 4, s. 319. 
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att författaren förhåller sig likgiltig i moraliska frågar är enligt Lindberger en felbedömning; i 

Sundmans författarskap återfinner man en betoning av människors ömsesidiga beroende. 

   Lindberger framhåller att Sundman när han bosatte sig i den jämtländska kommunen 

Frostviken på ett naturligt sätt ingick i samhällsgemenskapen. I Frostviken upptäckte han även 

det språk på vilket det var möjligt för honom att uttrycka sig litterärt; under en längre vistelse 

i Härjedalen hade Sundman tidigare funnit ett stoff som passade honom. På detta sätt kunde 

enligt Lindberger Sundman under sina år i Frostviken få ”sina samhälleliga och sina litterära 

ambitioner att gå parallellt”.133  Författarskapet avstannar emellertid när Sundman lämnar 

Frostviken; under åren 1957–1963 författade och förberedde Sundman sina mest betydande 

litterära verk. En trolig förklaring till Sundmans sviktande skaparförmåga anser Lindberger 

vara att Sundman när han flyttade inte fann en gemenskap som kunde ersätta den han lämnat. 

 

 

Artiklar och essäer: 2000-talet 

År 2000 publicerade Nils G. Åsling artikeln ”Per Olof Sundman och kulturpolitiken”, i vilken 

han granskar Sundmans kulturpolitiska insatser under 1970-talet.134 Åsling konstaterar i sin 

essä att han i likhet med många andra blev överraskad av en information om Sundmans 

nazistiska förflutna som Jonas Fogelqvist år 1995 presenterade i Arbetaren. I sin artikel 

framhåller Åsling att Sundman under sitt arbete i riksdagen under 1970-talet tillhörde de 

kulturpolitiskt engagerade politikerna. Han anser att Sundmans starka engagemang i olika 

kulturpolitiska frågor grundade sig på en tro på demokratin som samhällsform och att 

                                                 
133 Ibid., s. 320. 
134 Året efter Per Olof Sundmans död redogjorde Åsling i artikeln ”Per Olof Sundman och politiken” för 
Sundmans politiska arbete från och med åren som kommunpolitiker i Frostviken till och med insatserna som 
riksdagsman 1969–1979.  
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Sundman ”därmed klart hade distanserat sig från ungdomens antidemokratiska svärmerier”.135 

Åslings slutsats är att Sundman såväl i egenskap av politiker som författare framstår som en 

försvarare av demokratiska värderingar.  

   Det är även mot bakgrunden av Sundmans nazistiska ungdomstid som Rolf Yrlid diskuterar 

Ingenjör Andrées luftfärd i sin artikel ”Nödlösning eller läsanvisning? Om slutet på Per Olof 

Sundmans roman Ingenjör Andrées luftfärd”. Yrlid konstaterar i sin essä: ”Idag tror jag inte 

bara att man kan, utan faktiskt bör, läsa Ingenjör Andrées luftfärd på ett lite annat sätt än man 

gjorde 1967”. 136  Mot bakgrund av att Sundman själv hävdat att han betraktar Ingenjör 

Andrées luftfärd som en allegori och som en kritisk roman,137 drar Yrlid en parallell mellan 

Fraenkels uppgörelse med Andrée och Sundmans eget ifrågasättande av sin ungdoms olika 

nazistiska ledare.138  

   I essän ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, vilken ingår i Arbetarklassens bästa 

partytricks. Liv, läsning, litteratur, diskuterar Tony Samuelsson i likhet med Yrlid sambandet 

mellan Sundmans författarskap och hans förflutna som medlem i olika nazistiska 

organisationer. Åren som aktiv nazist betraktas av Samuelsson som ”Sundmans akilleshäl”.139 

Detta öppna sår är enligt Samuelsson Sundmans ”andningshål”.140 Samuelsson anser att det är 

från sina ungdomsår Sundman hämtar materialet till sina olika arbeten, ungdomens nazism 

utgör hans ursprungliga berättelse.141 Samuelsson konstaterar att ”Ungdomsårens ’hemlighet’ 

var betydelsefull på ett kreativt plan, inte som passiv hemlighet. Det var hans ämne, den 

                                                 
135 Åsling, Nils G, ”Per Olof Sundman och kulturpolitiken”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 
2000: 2, s. 220. 
136 Rolf Yrlid, ”Nödlösning eller läsanvisning? Om slutet på Per Olof Sundmans roman Ingenjör Andrées 
luftfärd”, Horisont 2003: 4, s. 27. 
137 Ibid., s. 28. 
138 Ibid., s. 29. 
139 Tony Samuelsson, ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks. Liv, läsning, 
litteratur (Stockholm, 2006), s. 299. 
140 Ibid. 
141 Ibid., s. 303. 
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osynliga kärnan i honom själv, som då och då bakom alla förklädnader glimtar till […]”.142 

När Samuelsson jämför Sundman med vissa samtida författare tycker han sig hos Sundman, 

till skillnad från dessa, finna en omedveten drivkraft.143 

   Samuelsson behandlar Sundmans författarskap i ytterligare en artikel i Arbetarklassens 

bästa partytricks, denna gång romanen Två dagar, två nätter. Samuelsson lyfter i inledningen 

till sin essä fram romanens huvudperson Olle Stensson: ”I maktmänniskan Stensson söker 

Sundman upp och gestaltar en inre destruktivitet. Hur ska man utöva våld och hantera makt? 

Makten över en annan människa? Hur ska de goda krafterna utöva makt utan att korrumperas 

av den? Det är en kärnfråga hos Sundman. Han besvarar den aldrig”.144 Samtidigt framhåller 

Samuelsson att vi som läsare inte ges någon bild av Stensons inre, det Sundman återger är 

Stenssons beteende.145 Inte heller skildrar Sundman enligt Samuelsson en inre utveckling hos 

sin huvudperson.146 Det Sundman enligt Samuelssons uppfattning emellertid gör är att ”han 

väcker läsaren, han låter mig smaka på fascismens frestelser genom Stensson”:147 Sundman 

uppmanar med sin gestaltning av Stensson läsaren till självanalys. 

   I verket Den svenske Ikaros. Berättelserna om Andrée belyser Per Rydén det sätt på vilket 

Andrée och nordpolsexpeditionen beskrivits i olika typer av texter; avsnittet ”Mängder av ny 

kunskap” ägnas Sundmans roman Ingenjör Andrées luftfärd. Som sin avsikt anger Rydén att 

föra fram ”några av de aspekter av romanen som sätter den i förbindelse med andra 

berättelser”.148  

   Rydén gör i sitt arbete en noggrann genomgång av de källor Sundman använt sig av i sitt 

arbete med Ingenjör Andrées luftfärd. På ett ingående sätt behandlar Rydén även Ingen 

                                                 
142 Ibid., s. 302. 
143 Ibid., s. 307 f. 
144 Samuelsson, “En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 263. 
145 Ibid., s. 268. 
146 Ibid. 
147 Ibid., s. 269.  
148 Per Rydén, Den svenske Ikaros. Berättelserna om Andrée (Stockholm, 2003), s. 523. 
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fruktan, intet hopp. Ett collage kring S. A. Andrée, hans följeslagare och hans 

polarexpedition, ett verk som Sundman tillsammans med egna kommentarer sammanställt av 

efterlämnat material. Rydén konstaterar emellertid att ”författaren till Ingen fruktan, intet 

hopp lägger sig i mer än man kunde tro och att han är tvärsäkrare i sina bedömningar än 

skaparen av Ingenjör Andrées luftfärd”.149 Det finns i detta arbete enligt Rydén mindre av den 

prövande inställning man vanligen förknippar med Sundman. Rydén är emellertid noga med 

att framhålla att Sundman såväl i sin roman som i Ingen fruktan, intet hopp har tillfört ny 

kunskap om Andrées nordpolsfärd.150   

   I kapitlet om Ingenjör Andrées luftfärd belyser Rydén även dokumentarismen, romanens 

mottagande och Sundmans nazistiska ungdomstid. Rydén har också tagit del av de brev 

Andrées väninna Gurli Linder skickade till Andrée samt hennes handskrivna memoarer,151 

källor Sundman själv till sin stora besvikelse inte fick tillgång till. 152  Dessa dokument 

nyanserar enligt Rydén bilden av Andrée.153 

   Även Torbjörn Forslid har i skilda artiklar behandlat Ingenjör Andrées luftfärd. Dessa 

publicerades år 2006 i viss bearbetning i arbetet Varför män? Om manlighet i litteraturen.154 I 

den första av dessa, ”Nordpolens magi och andra icke-dokumentära drag i Per Olof Sundmans 

Ingenjör Andrées luftfärd”, konstaterar Forslid att Ingenjör Andrées luftfärd av tradition 

betraktats som en dokumentärroman.155 Genom att samma år som Ingenjör Andrées luftfärd 

utkom även ge ut arbetsboken Ett år och året därpå Ingen fruktan, intet hopp, bidrog 

Sundman, enligt Forslids uppfattning, till att vända intresset mot det dokumentära stoffet i 

romanen.  

                                                 
149 Ibid., s. 561. 
150 Ibid., s. 596. 
151 Ibid,. s. 595. 
152 Ibid., s. 531 o. 594. 
153 Ibid., s. 596. 
154 Torbjörn Forslid, Varför män? Om manlighet i litteraturen (Stockholm, 2006). 
155 Torbjörn Forslid, ”Nordpolens magi och andra icke-dokumentära drag i Per Olof Sundmans Ingenjör Andrées 
luftfärd”, Horisont 1997, s. 29.  
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   Forslid anser emellertid att man i Ingenjör Andrées luftfärd även återfinner en gåtfullhet. 

Han konstaterar att kritikerna av Sundmans tidiga verk uppmärksammade denna gåtfullhet i 

Sundmans arbeten, men att denna uppfattning i fråga om Ingenjör Andrées luftfärd i stort sett 

lyser med sin frånvaro. Enligt Forslid har nordpolen i romanen en ”mystisk framtoning”.156 

Denna mystik symboliseras i romanen av det rosenträd med fyra röda knoppar som överräcks 

till Andrée av en ung flicka. Forslid framhåller att ”I denna nordpolens mystiska kraft tycks 

kärleken spela en avgörande roll. Detta indikeras bland annat av den röda ros – sinnebilden 

för kärlek – som symboliskt skall släppas ned över polen, alltmedan de tre männen, liksom ett 

signum på ömsesidigt fördrag, behåller varsin rosenknopp”.157 På det sätt Forslid tolkar denna 

scen symboliserar nordpolen en gudsgemenskap; eftersom denna aldrig uppnås återstår 

gemenskapen mellan de tre männen som en möjlig livsform.  

   Sundmans roman Ingenjör Andrées luftfärd analyseras även i Forslids artikel ”Fadern, 

sonen och den heliga jakten. Om manlighetens förvandlingar i efterkrigstidens svenska film 

och litteratur”. Utgående från Fausttemat såsom det tolkats i Ronny Ambjörnsson arbete 

Mansmyter granskar Forslid den överdrivna tron på tekniken såsom den kommer till uttryck i 

romanen. I samma essä synar Forslid spänningar inom den manliga gruppen; utifrån detta 

tema behandlar han de två novellerna ”Jägarna I” och ”Jägarna IV”.158 

   Några år senare undersöker Åke Lundqvist i essäerna ”Människans situation bland 

människor” respektive ”Snabbt dit, lika snabbt därifrån” Sundmans arbeten Skytten och 

Ingenjör Andrées luftfärd. Lundqvist ser i Sundmans författarskap en motsättning mellan 

ensamhet och beroendet av andra, mellan ”människans tvingande gemenskapsbehov och 

                                                 
156 Ibid., s. 31. 
157 Ibid. 
158 Dessa analyser ingår under rubrikerna ”Ingenjör Andrée” respektive ”Jägare och jagade” i Forslids arbete 
Varför män? Om manlighet i litteraturen. 
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gemenskapens oundvikliga anpassningstvång”. 159  Med sin roman Skytten visar emellertid 

Sundman en väg ut ur denna konfliktsituation; Olle Halpa blir i romanen enligt Lundqvist en 

representant för en gemenskap som innefattar såväl närhet som respekt för den enskildes 

integritet. Samtidigt karaktäriseras Halpas livstolkning av att det ”självklara blir […] 

mångtydigt, och det obegripliga blir enkelt om man bara lämnar det ifred”.160 

   Lundqvist uppmärksammar i sin essä ”Snabbt dit, lika snabbt därifrån” en motsägelse hos 

Sundman: i Ingen fruktan, intet hopp hävdar Sundman att han i sin roman Ingenjör Andrées 

luftfärd drivit tesen att Andrée redan före starten visste att nordpolsexpeditionen var dömd att 

misslyckas. Lundqvist framhåller i sin analys att Sundman med detta uttalande motsäger sig 

själv. Enligt Lundqvist hävdar Sundman även i Ingenjör Andrées luftfärd en ovetbarhet, det 

som utgör det fundament som hela hans författarskap vilar på. Lundqvist avslutar sin 

undersökning av Ingenjör Andrées luftfärd med att konstatera att, även om Sundman i 

romanen inte tydligt markerar att Andrée var medveten om att ballongfärden var dömd att 

misslyckas, är det denna insikt som utgör romanens drivkraft.161 Enligt Lundqvist är det denna 

inte omedelbart tillgängliga kunskap som bidrar till att göra romanen till ett ödesdrama.162  

 

 

Sammanfattning 

I det föregående har jag givit en översikt över den forskning som gjorts om Sundmans 

författarskap. Denna forskning har även berört de teman jag valt att undersöka. Tidigt 

uppmärksammade t.ex. Göran Palm och Hans Peterson det flerdimensionella i Sundmans 

arbeten i sina artiklar “Den nya svenska romanen” och ”Rapport från en observatör”. Även 

                                                 
159 Åke Lundqvist, Sönder och samman. Om skrivandets strävan och läsandets lockelser (Stockholm, 2009), s. 
160. 
160 Ibid., s. 161. 
161 Ibid., s. 185. 
162 Ibid. 
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Peter Hansen behandlade i sin avhandling Romanen och verklighetsproblemet den gåtfullhet 

han uppfattar som en underström i Sundmans texter. Samma tema har belysts av bl.a. 

Torbjörn Forslid. I essän ”Nordpolens magi och andra icke-dokumentära drag i Per Olof 

Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd” lyfter Forslid fram det han betraktar som ett inslag av 

mystik i Ingenjör Andrées luftfärd.  

   Jag ämnar i min avhandling ägna denna tematik en fördjupad analys genom att undersöka 

mötet som motiv. Därmed kommer jag att sätta in livsmystiken såsom den kommer till uttryck 

hos Sundman i ett större sammanhang; när jag ur ett existentiellt perspektiv undersöker detta 

tema har jag för avsikt att använda mig av begrepp lånade från religionsfilosofins område.  

   I de avhandlingar och artiklar som publicerats om Sundmans olika arbeten intar maktfrågan 

en framträdande plats. Denna problematik behandlades bl.a. i Björn Norströms och Åke 

Erlandssons licentiatavhandlingar. Makttemat hos Sundman har senare belysts av t.ex. Lars G. 

Warme och Ian Hinchliffe. Dessa uppmärksammade i sina doktorsavhandlingar Per Olof 

Sundman. Writer of the North respektive The Documentary Novel – Fact, Fiction or Fraud? 

bl.a. ledarens ställning i Sundmans författarskap.  

   Även Tobias Berggren och Lars Bäckström granskade i essäerna ”Expeditionskårens 

hemligheter” och ”Manssamhället hos Sundman” maktstrukturen hos Sundman. En 

framträdande plats intar makttemat i Örjan Lindbergers artikel ”Den svåråtkomliga kunskapen 

om människan. Om författaren Per Olof Sundman”, en artikel jag i det föregående behandlat 

under rubriken ”Problemställning”, och i de två essäer av Tony Samuelsson som ingår i 

arbetet Arbetarklassens bästa partytricks. När Johanna Lundström i sin avhandling om 

Sundmans tidiga författarskap, Terrängbeskrivning. P.O. Sundman, moderniteten och 

medmänniskan, uppmärksammade maktproblematiken hos Sundman lyfte hon bl.a. fram den 

byråkratiska organisationen såsom den framträder i det moderna samhället. Denna typ av 

struktur betraktar Lundström som grundvalen för det auktoritära ledarskapet.  
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   Jag har i forskningsöversikten, genom att presentera artiklar och essäer publicerade under 

åren 1995–1998, givit en bild av nazismdebatten. Dessa olika inlägg i diskussionen om 

Sundmans engagemang i olika nazistiska rörelser understryker tyngden av makttemat såsom 

det kommer till uttryck i Sundmans författarskap.  

   I min analys av maktproblematiken hos Sundman ämnar jag förtydliga bilden av den 

destruktive ledaren genom att använda mig av begrepp lånade från psykoanalysen. Med dessa 

begrepp som redskap kommer jag att belysa egenskaper hos den destruktive ledaren. 

Samtidigt har jag för avsikt att ägna makttematiken en fördjupad analys.  

   Genom att med hjälp av en symptomal läsart lyfta fram en latent nivå i Sundmans texter 

ämnar jag synliggöra destruktivitetens uppkomst inne i den destruktive ledaren; därmed 

friläggs en dold betydelse i Sundmans arbeten. I detta sammanhang har jag för avsikt att 

belysa Sundmans användning av jagberättelsen som litterär metod. Denna djupare nivå hos 

Sundman har även uppmärksammats av bl.a. Tony Samuelsson, Lars Jakobson och Åke 

Lundqvist. De har emellertid inte ägnat denna underliggande problematik i Sundmans arbeten 

en mera djupgående undersökning.  
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II Teoretiska utgångspunkter 
 
 
 

Jagberättelsen som litterär teknik  

 

Inledning 

I de romaner och noveller av Sundman jag ämnar undersöka förekommer, med undantag av 

Berättelsen om Såm, en jagberättare som uppträder antingen som huvudperson eller biperson. 

Utgående från två arbeten, Bertil Rombergs Studies in the Narrative Technique of the First 

Person Novel (1962) och Staffan Björcks Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens 

teknik (1953), kommer jag att belysa jagberättarens ställning och funktion i Sundmans 

arbeten. I min analys av fokaliseringen i Sundmans olika verk har jag för avsikt att i främsta 

rummet använda mig av Gérard Genettes arbeten Discours du récit. Essai de méthode (1972) 

(eng. övers. Narrative Discourse. An Essay in Method, 1980) respektive Nouveau discours du 

récit (1983) (eng. övers. Narrative Discourse Revisited, 1988).163 I samband med Sundman 

intar den internt fokaliserade berättelsen en central position.  

 

 

                                                 
163 Discours du récit. Essai de méthode ingår i Figures III, Paris 1972, s. 65–282. Själv har jag i mitt arbete 
använt mig av den engelska översättningen såväl i fråga om detta arbete som när det gäller Nouveau discours du 
récit. 
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Bertil Romberg 

När Bertil Romberg diskuterar jagromanens uppbyggnad skiljer han mellan verk där 

jagberättaren uppträder som huvudperson respektive biperson. I fråga om den första typen av 

jagroman framhåller Romberg att den ”vanligaste formen av jagberättelse är den där 

berättaren samtidigt är huvudperson […] Fördelarna med en sådan fastlåst synvinkel är 

uppenbara: författaren kan komma åt att intensivt analysera ett medvetande, nämligen 

jagberättarens”.164 I min analys är det i främsta rummet den psykologiska aspekten såsom den 

presenteras av Romberg jag ämnar använda mig av. 

   Romberg framhåller att en jagberättare som uppträder som huvudperson ”is the bearer of the 

narrative about something that is experienced, something that he has seen, heard, thought or 

known. But infallibly his narrative is at the same time a contribution to his characterization of 

himself”. 165  Den information som denna typ av jagberättare ger om sig själv kan enligt 

Rombergs uppfattning vara medveten såväl som omedveten. Det som omedvetet förmedlas av 

jagberättaren döljer sig ofta bakom ”the narrator’s reactions, his choices, his view over the 

action and his presentation of it”.166 Detta slags information utgör ett värdefullt komplement 

till den information som jagberättaren medvetet ger om sig själv. I fråga om denna typ av 

jagberättelser är en uppdelning i medveten respektive omedveten information enligt Romberg 

särskilt tydlig. Romberg betonar att det med denna typ av berättare är möjligt att nå ett 

djupare skikt i personligheten: jagberättaren har möjlighet att ”bring all the ideas, thoughts 

and associations of his mind to the surface of his story”.167 Bilden av jagberättaren blir på 

detta sätt mera fullständig; delar av personligheten som är okända för jagberättaren själv 

framträder och blir belysta.  

                                                 
164 Bertil Romberg, Att läsa epik (Lund, 1970), s. 71. 
165 Bertil Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel, övers. till engelska av Michael 
Taylor (kap. I–IV, VI–VII) och Harold H. Borland (kap. V), (Lund, 1962), s. 117. 
166 Ibid., s. 118. 
167 Ibid., s. 59. 
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   Med en jagberättare som huvudperson är det enligt Rombergs uppfattning svårt för en läsare 

att erhålla en objektiv bild av andra människors sätt att uppfatta berättaren; dessa personer 

skildras av jagberättaren själv och är därför färgade av dennes uppfattning. En tillförlitlig yttre 

beskrivning som skulle förtydliga bilden av jagberättaren är vid denna typ av berättelse inte 

möjlig att uppnå. 

   I de berättelser där jagberättaren uppträder som biperson är berättaren ofta en person som 

står i något slag av relation till huvudpersonen samtidigt som han ger en bild av denne. I detta 

fall är det inte enbart från utsidan som jagberättaren ger en bild av huvudpersonen utan denne 

är enligt Romberg även ”in possession of sufficient authority and sufficient information […] 

to be able to portray the inner movements of the main character also”.168 Den belysning som 

jagberättaren ger av huvudpersonen blir på detta sätt relativt allsidig.  

   Samtidigt intar denna typ av berättare enligt Romberg en central position. Den jagberättande 

bipersonen tecknar inte enbart huvudpersonens liv, utan ger även i likhet med de fall då 

jagberättaren uppträder som huvudperson ett porträtt av sig själv, där såväl medvetna som 

omedvetna drag ingår. Romberg framhåller att ”it is the personality of the narrator that gives 

his story its characteristic colouring and cachet; often the information which the narrator gives 

unconsciously about himself is of greater interest than the information that he conveys as part 

of his conscious purpose”. 169  Romberg betonar även att författaren i denna typ av 

jagberättelse har möjlighet att, då han ställer jagberättare och huvudperson i kontrast till 

varandra, skapa ett spänningsförhållande dem emellan varvid läsaren ställs inför ett dubbelt 

perspektiv på handlingen.170   

 

 

                                                 
168 Ibid., s. 62. 
169 Ibid., s. 63. 
170 Ibid. 
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Staffan Björck 

I sitt brett upplagda verk Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik, vilket i 

många avseenden utgör det arbete från vilket Romberg i sin avhandling utgår, diskuterar 

litteraturforskaren Staffan Björck på ett ingående sätt de två olika typerna av jagberättare, 

d.v.s. en jagberättare som uppträder som huvudperson respektive biperson. När Björck ger en 

bild av den typ av berättelser där huvudpersonen framträder som jagberättare, en berättelse 

han valt att kalla den klassiska jagromanen, understryker han den psykologiska aspekten. Han 

anser att uppmärksamheten är ”koncentrerad på berättaren själv och hans sätt att se på sin 

person och på omvärlden. Undan för undan reduceras det yttre, objektiva förloppet till förmån 

för självbespeglingen”.171 Det drag av subjektivitet som utmärker denna typ av jagberättare 

visar sig också i det nära förhållande i vilket jagberättaren står till sin inre verklighet. Björck 

framhåller att denna inre verklighet har nära beröring med författarens egen inre värld och att 

det är från sig själv denne hämtar sin kunskap. Denna typ av jagroman får på detta sätt enligt 

Björcks uppfattning ibland ett drag av självanalys. 

   Björck är av åsikten att en biperson som framträder som jagberättare är ”i ett bättre läge som 

jagberättare än hjälten eller hjältinnan själv. För denna figur är det naturligt med en 

eftertänksam, reflekterande attityd, en lugn berättarroll”.172 Enligt Björck är det även möjligt 

att författaren valt denna typ av berättare p.g.a. att själva funktionen som berättare av olika 

skäl varit olämplig för huvudpersonen; denne har kanske inte förmågan att betrakta sig själv 

på ett illusionslöst sätt. Hos en biperson som framträder som jagberättare finns det inte på 

samma sätt ett behov av att undanhålla information som kan vara obehaglig för 

huvudpersonen, information som är viktig för förståelsen av ett verk. Samtidigt framhåller 

Björck att bilden av huvudpersonen, när denne betraktas av en personlighet som skiljer sig 

från hans egen, kommer att färgas av denna omständighet. Björck framhåller även att en 

                                                 
171 Staffan Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik (Stockholm, 1953), s. 53. 
172 Ibid., s. 51. 
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biperson som berättare både kan stå nära en författares åsikter och befinna sin långt ifrån dem. 

Det vanligaste är emellertid att ”dessa kritiska och självkritiska iakttagare från utkanten av 

dramat är närmare besläktade med den primäre berättaren”.173 På detta sätt ser Björck ett 

samband mellan författarens egen personlighet och den biperson som framträder som 

berättare. Samtidigt betonar Björck att denna typ av jagberättare är mera utåtriktad än den 

jagberättare som uppträder som huvudperson. 

 

 

Gérard Genette 

Gérard Genette behandlar i Discours du récit. Essai de méthode och Nouveau discours du 

récit på ett ingående sätt den litterära textens uppbyggnad. Det som är av intresse vid min 

analys av Sundmans olika arbeten är främst det av Genette använda begreppet fokalisering. 

   Genette anser att det bland litteraturteoretiker funnits en oklarhet ifråga om den som berättar 

och den som styr berättarperspektivet. Till skillnad från tidigare teoretiker gör Genette en 

tydlig distinktion mellan berättare och fokalisator: 

[...] to my mind most of the theoretical works on this subject […] suffer from a regrettable 

confusion between what I call here mood and voice, a confusion between the question who is the 

character whose point of view orients the narrative perspective? and the very different question 

who is the narrator? – or, more simply, the question who sees? and the question who speaks?174 

I Discours du récit diskuterar Genette också olika slag av berättarpositioner. Enligt Genettes 

uppfattning har en författare som skapare av ett litterärt verk att välja mellan två olika 

positioner: ”to have the story told by one of its ’characters’, or to have it told by a narrator 

outside of the story”.175 I det förra fallet talar Genette om en homodiegetisk, i det senare om 

en heterodiegitisk berättare. När det gäller den homodiegetiske berättaren, den typ av 

                                                 
173 Ibid., s. 52. 
174 Gérard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, övers. Jane E. Lewin (New York, 1980), s. 186. 
175 Ibid., s. 244. 
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berättare som framträder som karaktär i en berättelse, urskiljer Genette ”at least two varieties: 

one where the narrator  is the hero of his narrative […] and one where he plays only a 

secondary role, which almost always turns out to be a role as observer and witness”.176 Den 

indelning som Genette i sitt arbete gör i fråga om den homodiegetiska eller interna berättaren 

sammanfaller i stort sett med Rombergs sätt att klassificera jagberättelsen; i likhet med 

Romberg skiljer Genette mellan jagberättelser där berättaren framträder som huvudperson 

respektive biperson. 

   Genette skiljer också mellan tre olika typer av fokalisering: nollfokalisering, intern och 

extern fokalisering. Genette väljer att inte använda uttrycket allvetande berättare, d.v.s. en 

berättare som vet mera än någon av karaktärerna; han talar i stället om en berättelse med 

nollfokalisering. Detta är enligt Genettes uppfattning en litterär text där synvinkel saknas. Den 

berättelse där berättare och karaktär sammanfaller, d.v.s. en berättelse som har ett begränsat 

synfält, betraktar Genette som en internt fokaliserad. Med en externt fokaliserad text menar 

Genette den objektiva berättelsen, d.v.s. den berättelse där berättaren vet mindre än 

karaktärerna.177    

   I fråga om berättelser med intern fokalisering framhåller Genette att ”the very principle of 

this narrative mode implies in all strictness that the focal character never be described or even 

referred to from the outside, and that his thoughts or perceptions never be analyzed 

objectively by the narrator”.178 Vid en internt fokaliserad berättelse ligger tyngdpunkten hos 

karaktären; perspektivet utgår från en person inom fiktionsvärlden. En yttre beskrivning av 

personer och händelser saknas. I sin skrift Nouveau discours du récit, vilken utgör ett 

komplement till Discours du récit, förklarar Genette på ett mera ingående sätt vad han avser 

med begreppet intern fokalisering: ”In internal focalization, the focus coincides with a 

character, who then becomes the fictive ‘subject’ of all the perceptions, including those that 

                                                 
176 Ibid., s. 245. 
177 Ibid., s. 189. 
178 Ibid., s. 192.  
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concern himself as object. The narrative in that case can tell us everything this character 

perceives and everything he thinks […]”.179 Genette gör på detta sätt i sitt senare arbete ett 

förtydligande av sin uppfattning när det gäller begreppet intern fokalisering. Han betonar att 

fokus i denna typ av berättelser är förlagt inom en karaktär; berättelsen återges genom ett 

särskilt medvetande, d.v.s. romankaraktärens. En internt fokaliserad berättelse kommer att 

färgas av denna omständighet; i en berättelse med en fokalisering av detta slag är det 

romankaraktärens upplevelser, känslor och tankar som kommer till uttryck.  

   I en berättelse där berättarperspektivet är internt fokaliserat är synfältet, det område som 

berättaren överblickar, begränsat: en berättelse som är internt fokaliserad återges av en 

berättare som inte säger mer än vad karaktären själv har kunskap om. På detta sätt kommer 

denna typ av texter att präglas av subjektivitet. Genette framhåller även att det vid intern 

fokalisering inte är ovanligt att berättaren döljer romankaraktärens tankar liksom handlingar 

denne utfört.180 

   Genette framhåller att det i texter med extern fokalisering saknas en skildring av 

karaktärernas inre värld, deras tankar och känslor. I vissa fall får framställningen enligt 

Genette t.o.m. karaktären av gåta.181 I berättelser av detta slag är det från en position utanför 

den framberättade världen som perspektivet utgår. I arbetet Nouveau discours du récit går 

Genette närmare in på vad han avser med uttrycket extern fokalisering: ”In external 

focalisation, the focus is situated at a point in the diegetic universe chosen by the narrator, 

outside every character, which means that all possibility of information about anyone´s 

thoughts is excluded […]”.182 Tyngdpunkten är vid extern fokalisering förlagd utanför de 

romankaraktärer som ingår i den framberättade världen; framställningssättet blir här mera 

objektivt än vad som är fallet vid intern fokalisering. Synvinkeln är vidare vid extern 

                                                 
179 Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited, övers. Jane E. Lewin (New York, 1988), s. 74. 
180 Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, s. 195 f.  
181 Ibid., s. 190. 
182 Genette, Narrative Discourse Revisited, s. 75. 
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fokalisering än vid intern fokalisering. Berättaren är därför inte begränsad vad gäller tid och 

rum utan har möjlighet att, förutom att ge en överblick av händelseförloppet, även porträttera 

de enskilda karaktärerna och deras liv.  

 

 

 

Per Olof Sundman och jagberättelsen 

I sin artikel ”Kommentar kring en teknik” betonar Sundman att han som litterär form föredrar 

jagberättelsen, en teknik där berättaren är tvungen att begränsa sig samtidigt som denne lyfter 

fram det han betraktar som betydelsefullt. Denna metod innebär enligt Sundman att 

berättarjaget ger ”en bild av sig själv genom att dröja vid vissa detaljer och förhållanden och 

genom att inte lägga märke till andra eller helt eller delvis förtiga dem”.183 Sundman anger, då 

han i ett senare sammanhang reflekterar över sin berättarteknik, att en anledning till att han 

föredrar att använda sig av en diktad berättare är att han därmed markerar att det som berättas 

är en personlig upplevelse, något subjektivt.184 

   Den diktade berättaren såsom denne presenterats av Sundman skiljer sig emellertid på ett 

avgörande sätt från det berättarjag Sundman benämner opålitligt. Den verklighetsbild som 

presenteras av den opålitlige jagberättaren, hans sätt att uppfatta människor och händelser, är 

enligt Sundmans uppfattning förvrängd. Av den intervju som återges i Rick McGregors 

avhandling om Sundmans författarskap framgår att Sundman har ett speciellt förhållande till 

denna typ av berättare. Under samtalet med McGregor omnämns bl.a. Sundmans “novel 

Expeditionen […] in which he used two narrators in order to achieve a similar effect to that 

which he later developed in the unreliable narrators of ‘Främlingarna’ and Två dagar, två 

                                                 
183 Per Olof Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, BLM 1963: 3, s. 232. 
184 Rolf Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 
1969”, Horisont 1970: 2, s. 81.  



 

63 
 

nätter. One can also see the earlier technique with two narrators at work in the story of 

‘Skidlöparen’ in Jägarna.” 185  I denna intervju uppmärksammar Sundman den speciella 

berättartekniken i ”Främlingarna” och Två dagar, två nätter, d.v.s. jagberättarens karaktär av 

opålitlig berättare. Enligt Sundman ger jagberättaren i dessa arbeten ”ett oavsiktligt 

självporträtt”;186 egenskaper och karaktärsdrag som jagberättaren själv inte är medveten om 

avslöjas genom det sätt på vilket denne återger människors beteende och sätt att handla.187  

   Också om Sundman hävdar att han i sina olika verk inte återger ”psykologiserande 

konstruktioner av ’inre förlopp’”188 blir emellertid en inre värld synlig i Sundmans sätt att 

skildra den opålitlige jagberättarens förhållningssätt till sin omgivning. Hos det berättarjag 

Sundman givit beteckningen opålitligt blottläggs ett djupare liggande skikt; oavsiktligt röjer 

berättarjagen i ”Främlingarna” och Två dagar, två nätter egenskaper de inte medvetet känns 

vid. Den berättarteknik som bl.a. i dessa arbeten används av Sundman tydliggör enligt min 

uppfattning ett underliggande skikt i vilket bilden av en inre verklighet framträder.  

 

 

 

Martin Buber. Ett existentiellt perspektiv 

 

Inledning 

Jag kommer i min analys av motsättningen mellan livsmystik och destruktiv maktsträvan i 

Sundmans författarskap att lyfta fram vissa återkommande mönster i Sundmans arbeten med 

                                                 
185 McGregor, Per Olof Sundman and The Icelandic Sagas. A Study of Narrative Method, s. 326. 
186 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, s. 
79.  
187 Ibid. 
188 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 231. 
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hjälp av begrepp lånade från religionsfilosofi och psykoanalys. Enligt min uppfattning är det 

med dessa begrepp som redskap möjligt att hos Sundman synliggöra sammanhang jag 

betraktar som betydelsefulla och som i annat fall varit svåra att urskilja.  

   I detta syfte har jag som underlag för min analys valt att använda mig av verk i vilka 

religionsfilosofen Martin Buber behandlar det mänskliga mötet, främst hans tidiga arbete Ich 

und Du. När jag behandlar maktproblematiken hos Sundman utgör Ludvig Igras, Otto 

Kernbergs och Erich Fromms olika analyser av underliggande drivkrafter hos människan ett 

viktigt redskap. Dessa psykoanalytiker har ur olika synvinklar belyst maktbegreppet. Det 

finns inga belägg för att Sundman kommit i kontakt med något enskilt verk av dessa 

författare, men min poäng är heller inte att påvisa genetiska samband. 

   När jag undersöker Sundmans olika arbeten ur ett existentiellt perspektiv kommer jag att 

använda mig av Martin Bubers sätt att uppfatta mötet respektive icke-mötet. Jag anser att 

Sundman när han skildrar det mänskliga mötet ger en bild av tillvarons djupdimension; denna 

fördjupade verklighetsupplevelse såsom den kommer till uttryck i författarskapet ämnar jag 

belysa med hjälp av Bubers begreppspar Jag-Du/Jag-Det. Sin dialogfilosofi presenterade 

Buber första gången i sitt verk Ich und Du (sv. övers. Jag och du, 1962), vilket publicerades 

år 1923. I sina senare arbeten utvecklade Buber sina tankar om ett dialogiskt förhållningssätt 

bl.a. i skrifterna Zwiesprache-Traktat vom dialogischen Leben (1932) (sv. övers. Dialogens 

väsen, 1993), Urdistanz und Beziehung (1951) (sv. övers. Distans och relation, 1997) och 

Elemente des Zwischenmenschlichen (1953) (sv. övers. Det mellanmänskliga, 1990). 

 

 

Mötet/icke-mötet 

I inledningen till sitt arbete Ich und Du framhåller Buber: ”Världen är tvåfaldig för människan 

alltefter hennes tvåfaldiga hållning. Människans hållning är tvåfaldig alltefter tvåfalden i de 
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grundord hon kan uttala. Grundorden är inte enstaka ord utan ord-par. Det ena grundordet är 

ord-paret Jag-Du. Det andra grundordet är ord-paret Jag-Det”.189 Det är med dessa ord Buber 

tecknar det som utgör grunden för hans dialogfilosofi. Enligt Buber är varje Jag-Du-relation 

förutbestämd att övergå i en Jag-Det-relation; den kraft som Jag-Du-relationen avkräver 

människan är så stor att relationen är dömd att omvandlas till en Jag-Det-relation. 190 Mellan 

Jag-Du och Jag-Det-positionerna sker en ständig växling. Ett undantag utgörs emellertid av 

relationen till ”det Du som enligt sitt väsen aldrig kan bli till ett Det”.191 Förhållandet till den 

andliga verkligheten kan enligt Bubers uppfattning aldrig övergå till en Jag-Det-relation.  

   Jag-Du-relationen är hos Buber alltid en relation av ömsesidighet. Detta förhållande betonas 

i den essä om Bubers dialogfilosofi, som ingår i religionsfilosofen Hugo Bergmans arbete 

Judiska religionsfilosofer i vår generation. Bergman framhåller att man i ett dialogiskt 

förhållande ”upplever hos denna andra människa ett du, åt vilket han hänger sig med sin hela 

kraft, så att relationen blir ömsesidig”.192 För Buber är kärleken grundformen för den genuina 

Jag-Du-relationen. Kärlek är enligt Bubers uppfattning något som sker i mötet mellan 

människor. Även kärleken är emellertid hänvisad till att övergå från en Jag-Du-relation till en 

Jag-Det-relation; Buber framhåller i sitt verk Ich und Du att ”kärleken förblir, men i växlingen 

mellan aktualitet och latens. Varje Du i världen är enligt sitt väsen dömt att bli till ting för oss 

eller i varje fall att ständigt på nytt ingå i det tillstånd som råder i tingens värld”.193  I 

förhållandet mellan två människor sker på detta sätt ett ständigt skifte mellan ett jag-subjekt-

förhållande och ett jag-objekt-förhållande. 

                                                 
189 Martin Buber, Jag och du, övers. Margit och Curt Norell (Ludvika, 1990), s. 11. 
190 När Joachim Israel analyserar Bubers arbete Ich und Du betonar han att grundordet Jag-Du representerar en 
relation mellan två subjekt, ”subjekt-subjekt-relationen”, medan grundordet Jag-Det betecknar en relation mellan 
ett subjekt och ett objekt, ”subjekt-objekt-relationen”. Därmed är det i relationens värld en människa befinner sig 
när hon uttalar grundordet Jag-Du, medan grundordet Jag-Det används för att beteckna en erfarenhet. Joachim 
Israel, Martin Buber. Dialogfilosof och sionist (Stockholm, 1992), s. 80.  
191 Buber, Jag och du, s. 75. 
192 Hugo Bergman, Judiska religionsfilosofer i vår generation (Stockholm, 1950), s. 81.  
193 Buber, Jag och du, s. 95 f.  
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   Samtidigt som Buber i sitt arbete Zwiesprache-Traktat vom dialogischen Leben 

karaktäriserar de två olika typerna av mänsklig samvaro, en värld där subjekt-subjekt-

relationen dominerar, en annan där subjekt-objekt-relationen är den förhärskande, utvecklar 

han också sina tankar kring begreppen kollektiv respektive gemenskap. Buber konstaterar att 

”Kollektivitet grundar sig på ett organiserat avtynande av den personliga existensen. 

Gemenskap grundar sig på dess stegring och bekräftelse i detta, att vända sig till varandra”.194 

Drygt två decennier senare återkommer Buber, i Elemente des Zwischenmenschlichen, till de 

två formerna av mänsklig samvaro. När Buber diskuterar det sociala, något han även 

benämner det kollektiva, konstaterar han att ”gruppens förhållningssätt stärks genom 

undanträngande av det personliga elementet till förmån för ett rent kollektivt element”.195 Det 

motsatta förhållandet, det mellanmänskliga, karaktäriserar Buber som en situation där ”var 

och en av de båda blir medveten om den andre och därför förhåller sig så till honom att han 

inte behandlar honom som ett objekt, utan som partner i ett livsskede”.196 Buber ställer i sin 

framställning två motsatta livsformer i kontrast till varandra, där det mellanmänskliga 

representerar en samvaro där Jag-Du-relationen dominerar, det sociala åter ett sammanhang 

där Jag-Det-relationen är förhärskande.  

   Buber beskriver i sitt arbete Elemente des Zwischenmenschlichen även faktorer han anser 

vara nödvändiga förutsättningar för det mänskliga mötet. I detta sammanhang utvecklar Buber 

sin syn på äktheten i förhållandet mellan människor, vikten att vid ett möte med en annan 

människa vara personligt närvarande och möjligheten att hjälpa en människa till insikt. 

   När det gäller den första aspekten, äktheten i de mänskliga relationerna, skiljer Buber 

mellan ”att leva utifrån sitt väsen, att låta sitt liv bestämmas av vad man är”197 respektive ”att 

                                                 
194 Martin Buber, Dialogens väsen, övers. Pehr Sällström (Ludvika, 1993), s. 95. 
195 Martin Buber, Det mellanmänskliga, övers. Pehr Sällström (Ludvika, 1990), s. 21 f. 
196 Ibid., s. 26. 
197 Ibid., s. 33. 
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leva utifrån bilden, att låta sitt liv bestämmas av hurudan man vill göra intryck av att vara”.198 

Buber gör, när han ställer dessa två förhållningssätt mot varandra, en åtskillnad mellan det 

som för en människa är sant, det som utgör hennes kärna, och det som enbart är en fasad; han 

betonar vikten av att en människa har tyngdpunkten förlagd inom sig själv, inte hos 

omgivningen. Buber framhåller äkthetens betydelse i mänskliga relationer, uppriktighet utgör 

för Buber en av förutsättningarna för det mellanmänskliga mötet. Att leva utifrån det som 

utgör en människas personliga sanning kräver inte sällan, enligt Bubers uppfattning, en 

personlig självövervinnelse. Han framhåller svårigheten i en sådan hållning: ”Att leva utifrån 

sitt väsen är något man stundom får dyrt betala; alltför dyrt betalas det aldrig”.199 Det äkta hos 

en människa betonas av Buber som något värdefullt, medan skenet, den bild man visar upp för 

omvärlden, enligt honom utgör ett hinder för ett äkta möte mellan ett Jag och ett Du. 

   I samband med sin diskussion av det mellanmänskliga betonar Buber vikten av att vid ett 

möte med en annan människa vara personligt närvarande. Buber hävdar att det är möjligt att 

förstå en människa, det unika i hennes väsen, endast genom att göra henne närvarande för sig, 

genom att man ”träder i omedelbar och okonstlad relation till den andra”.200 En förutsättning 

för detta sätt att uppfatta en människa är att man inte betraktar den andra som ett Det, ett 

föremål. Enligt Bubers åsikt gynnas emellertid det opersonliga förhållningssättet i en tid som 

på olika sätt förminskar människan och förnekar det unikt ”personligas ständigt närvarande 

mysterium”,201 d.v.s. det svårdefinierbara och outgrundliga hos den enskilda människan.  

   Buber framhåller att en annan förutsättning, enligt honom kanske den viktigaste, för en Jag-

Du-kommunikation är respekten för den enskildes integritet. Han framhåller att en människa, 

om hon önskar påverka en annan person, står inför valet att antingen påtvinga den andra sin 

uppfattning eller ”hos den andre igenkänna och stödja, såsom något det redan finns anlag till, 

                                                 
198 Ibid., s. 33 f. 
199 Ibid., s. 41. 
200 Ibid., s. 50. 
201 Ibid., s. 52. 
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vad han inom sig själv lärt känna som sant och riktigt”.202 Framväxandet av en insikt blir 

enligt Bubers åsikt möjligt genom ett möte mellan två personer: i ett Jag-Du-förhållande blir 

det möjligt att hjälpa en människa att finna sin personliga sanning och frigöra det för henne 

unika. Detta förutsätter emellertid en tillit till människans förmåga att söka sig fram till det 

som för henne är sant, till det som utgör kärnan i hennes personlighet. 

 

 

Verklighetsupplevelsen 

Enligt Buber är det inom relationen, i relationens värld, som människan blir verklig; det är 

Jag-Du-relationen som ger henne liv, gör henne levande. I sitt arbete Ich und Du framhåller 

Buber detta förhållande: ”Grundordet Jag-Det är inte av ondo alldeles som materien inte är av 

ondo. Det är av ondo, liksom materien, när det gör anspråk att representera det som är. Om 

människan låter den härska, tar den oavlåtligt växande Det-världen överhanden över henne, 

gör hennes eget jag overkligt för henne […]”.203 Det är när människan lever i en Det-värld 

som hon blir främmande för sig själv och den värld hon lever i. Enligt Bubers uppfattning är 

det genom mötet med en annan människa som vi blir levande; i förhållandet mellan ett Jag 

och ett Du blir människan verklig. I relationen mellan ett Jag och ett Du, i tilltalet och svaret, 

erhåller människan sin identitet.    

   När Buber diskuterar frågan om att vara verklig respektive overklig gör han åtskillnad 

mellan ”individ” och ”person”; individen är en människa hos vilken Jag-Det-relationen är 

dominerande, personen en människa hos vilken Jag-Du-relationen är förhärskande. Enligt 

Bubers uppfattning existerar det inte  

två slags människor, men det finns dessa båda poler i mänskligt liv. Ingen människa är ren 

person, ingen ren individ, ingen helt verklig, ingen helt overklig. Var och en lever i det 

                                                 
202 Ibid., s. 60. 
203 Buber, Jag och du, s. 49. 
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tvåfaldiga Jaget. Men det finns människor som är så personpräglade, att man kalla dem personer 

och andra så präglade som individer, att man kan kalla dem individer. Mellan de förra och de 

senare utspelas historien i egentlig mening. Ju mer människan och mänskligheten behärskas av 

individen, desto djupare blir Jaget offer för overkligheten.204  

Även i sitt arbete Urdistanz und Beziehung betonar Buber mötets betydelse som ömsesidig 

bekräftelse. Han anser att ”Det är nödvändigt för oss människor, och det är oss också 

förunnat, att bekräfta varandra i vår individuella existens genom äkta möten”.205 Det är när vi 

lever i en relation som präglas av äkthet som vi blir till levande människor, som vi uppnår 

känslan av att existera. Det är på detta sätt vi enligt Bubers uppfattning blir verkliga. 

 

 

Livsmystik 

I Ich und Du berör Buber även förhållandet till en andlig verklighet när han understryker att 

”Relationens syfte är dess eget väsen, det betyder beröringen med Duet. Ty genom varje 

beröring med ett Du rör Duets andedräkt, det är det eviga livet, vid oss”.206 För Buber är 

mystikupplevelsen förknippad med ett personligt förhållande, en Jag-Du-relation, till tingen, 

den omgivande naturen, människorna och livet. Denna livssyn ger Buber även uttryck för i 

Zwiesprache-Traktat vom dialogischen Leben. Där framhåller Buber att människan kan nås av 

tilltal genom vilka som helst tilldragelser, ingenting är undantaget som förmedlare av ett 

budskap.207 

   Detta förhållningssätt hos Buber, denna Jag-Du-relation till livet i dess olika former, är även 

något som framhålls av Hugo Bergman. Bergman betonar emellertid också den betydelse den 

                                                 
204 Ibid., s. 65. 
205 Martin Buber, Distans och relation, övers. Pehr Sällström (Ludvika, 1997), s. 35.  
206 Buber, Jag och du, s. 63. 
207 Buber, Dialogens väsen, s. 34. 
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chassidiska mystiken, med dess förankring i det dagliga livet, har för Bubers dialogfilosofi; 

inom chassidismen anser man att ”varje relation till vilket som helst ting eller vilken som helst 

varelse kan ’upphöjas’ till relation till det gudomliga”.208 Avtryck av det gudomliga kan man 

enligt Bubers uppfattning finna var som helst; vardagen blir för Buber förmedlare av ett 

budskap. Buber talar om sina erfarenheter av en verklighet bortom det omedelbart gripbara, 

om sina upplevelser av speciella tillstånd i vardagen när han konstaterar: ”Men större än alla 

gåtfulla vävnader vid tillvarons gräns är för oss den centrala verkligheten i var dags jordiska 

timme, med en strimma sol på en lönnkvist och aningen om det eviga Duet”.209 Det är 

förnimmelsen av en större verklighet bortom det omedelbart påtagliga som Buber lyfter fram; 

det solljus som faller på lönnens blad blir för Buber förmedlare av en annan dimension av 

tillvaron. 

   I den situation som återges av Buber lyser en annan verklighet igenom. I Zwiesprache-

Traktat vom dialogischen Leben återkommer Buber till sin uppfattning av tillvaron som 

förmedlare av ett budskap. I detta arbete framhåller Buber att ”Tecknen drabbar oss oavlåtligt 

– att leva är att bli tilltalad”;210 människan är enligt Bubers uppfattning omgiven av budskap 

som är riktade till henne som enskild person. Hos Buber återfinner man en djup respekt för 

det hemlighetsfulla i tillvaron. I Ich und Du formulerar han sin livsuppfattning med orden: 

”Om du vill utgrunda tingens och de betingades liv, kommer du fram till det outgrundliga; om 

du bestrider tingens och det betingades liv, slutar du i intet”.211 Ett återkommande inslag i 

Bubers olika verk är upplevelsen av en djupare verklighet som inte är omedelbart gripbar. 

   Såsom jag tidigare framhållit förankrar Buber den personliga upplevelsen av livets 

outgrundlighet, av aningar av oändligheten, i ett större livssammanhang. Ronald Gregor 

                                                 
208 Bergman, Judiska religionsfilosofer i vår generation, s. 81. 
209 Buber, Jag och du, s. 86.  
210 Buber, Dialogens väsen, s. 35.  
211 Buber, Jag och du, s. 79. 
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Smith framhåller i sin biografi över Buber att det egentliga underlaget för Bubers verk utgörs 

av de läror och legender som återfinns inom chassidismen.212 I sin moderna form uppstod den 

chassidiska rörelsen, som utgör en fromhetsriktning inom judendomen, i Östeuropa i mitten 

av 1700-talet. Rörelsens grundare var Israel Ben Elieser, även kalla Baal Shem Tov, vars 

undervisning finns bevarad i enkla berättelser.213 När teologen Gösta Lindeskog karaktäriserar 

chassidismen framhåller han: ”Något av det mest framträdande i chassidismen är sålunda, att 

den är en religion för vardagen och världen. I vardagslivet och världen finner människan 

Gud”. 214  Inom den chassidiska rörelsen återfinner man inte någon skillnad mellan det 

vardagliga och det heliga, allt kan omvandlas till något heligt. På detta sätt betonar Lindeskog 

i sin essä över Buber det starka sambandet mellan Bubers dialogfilosofi och chassidismens 

mystik.  

 

 

 

Ludvig Igra, Otto Kernberg och Erich Fromm.  

Ett psykoanalytiskt perspektiv 

 

Inledning 

När jag närmar mig maktproblematiken i Sundmans författarskap, d.v.s. det andra ledet i den 

motsättning mellan livsmystik och destruktiv maktsträvan jag har för avsikt att undersöka, 

                                                 
212 Ronald Gregor Smith, Martin Buber, övers. Margareta Edgardh (Ludvika, 1992), s. 24. 
213 Gösta Lindeskog, ”Martin Buber som religiös tänkare”, Religion och bibel. Nathan Söderblom-sällskapets 
årsbok 15/16 (1956/1957), (Lund, 1957), s. 7. 
214 Ibid., s. 8. 
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kommer bl.a. den svenske psykoanalytikern Ludvig Igras studie Den tunna hinnan mellan 

omsorg och grymhet (2001) att utgöra underlag för min diskussion. Jag ämnar, när jag 

undersöker den destruktive ledaren som motiv, särskilt uppmärksamma det begrepp Igra 

benämner destruktivitetens triad: narcissism, projektion och analsadism, och jag kommer i det 

sammanhanget också att lyfta fram Igras uppfattning om förhållandet till främlingen. 

Samtidigt avser jag att, med hjälp av de två olika positioner Igra tecknar, den schizo-

paranoida respektive den integrativa, närmare granska de livshållningar Sundman belyser i sitt 

författarskap.  

   Jag ämnar i min analys av den destruktiva maktutövningen även använda mig av 

psykoanalytikern Otto Kernbergs teorier om det sätt på vilket karaktärsegenskaper hos en 

ledare återverkar på dem som befinner sig i en underordnad ställning. Kernberg har bl.a. i 

arbetet Internal World and External Reality. Object Relations Theory Applied (1980) (sv. 

övers. Inre värld och yttre verklighet. Tillämpad objektrelationsteori, 1986) från en 

psykodynamisk utgångspunkt närmat sig det narcissistiska ledarskapet. Också Erich Fromm, 

socialpsykolog och psykoanalytiker, har i sitt författarskap ägnat sig åt maktfrågan. Ur skilda 

aspekter belyser Fromm i sina verk, bl.a. i den år 1945 publicerade studien Escape from 

Freedom (sv. övers. Flykten från friheten, 1945), auktoritetsbegreppet. I Fromms produktion 

ingår även arbeten i vilka han undersöker den mänskliga destruktivitetens uttrycksformer.  

 

 

Ludvig Igra 

Ludvig Igra lyfter i sitt arbete Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet fram den schizo-

paranoida respektive den integrativa positionen som ”två grundläggande perspektiv ur vilka 
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människan uppfattar sig själv och sin omvärld”.215 Igra ger i sin analys av de två positionerna 

följande karaktäristik av den schizo-paranoida positionen: 

Den schizo-paranoida positionens perspektiv renodlar och förenklar verkligheten; man frestas att säga att 

verkligheten i det perspektivet kan bli förledande övertydlig och överskådlig. En värld där det är lätt att 

orientera sig tar form – en värld i svart och vitt, förföriskt entydig och med ett enda mål: den egna 

överlevnaden. Utifrån ett sådant perspektiv strävar individen efter att undvika, behärska eller förinta det som 

är främmande.216 

I den inre världen såsom den kommer till uttryck i den schizo-paranoida positionen är det 

onda och det goda åtskilt; människans inre domineras av klyvning och fientlig projektion. 

Som dess motsats framhåller Igra det integrativa förhållningssättet:  

Den integrativa positionen, det andra perspektivet, har en helt annan värdeinriktning. Där bibehålls de 

distinktioner och skillnader som upprättats utifrån det schizo-paranoida perspektivet, samtidigt som barnet 

gör en häpnadsväckande och omvälvande känslomässig upptäckt som följer det in i vuxenlivet. Det börjar 

förstå att allt som hålls isär och är åtskilt också hänger samman och bildar en helhet.217 

Människan strävar i den integrativa positionen efter att bemästra de för den schizo-paranoida 

nivån karaktäristiska klyvningen och fientliga projektionen; hennes mål är att föra samman 

det onda och det goda i såväl den inre som den yttre världen. Igra framhåller att det är i den 

integrativa positionen som motsatserna förenas och en färdighet att härbärgera mötet mellan 

det goda och det onda har utvecklats.218 

   Dessa positioner, den schizo-paranoida respektive den integrativa positionen, betraktar Igra 

som två grundläggande kategorier i en människas psykiska utveckling; de utgör de olika 

psykiska nivåer mellan vilka en människa under sitt liv växlar. Utmärkande för den förra är 

enligt Igra hänsynslöshet och grymhet, medan den senare kännetecknas av en förmåga till 

inlevelse och omsorg. När Igra i sitt arbete talar om den tunna hinnan önskar han betona den 

                                                 
215 Ludvig Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (Stockholm, 2001), s. 69. 
216 Ibid., s. 70. 
217 Ibid. 
218 Ludvig Igra, ”Ondskans strukturer – myternas budskap”, Vår lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 1991: 5–6, s. 
356 ff. 
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hårfina gräns som skiljer destruktivitet och medkänsla från varandra. Igra framhåller: ”Jag vill 

med denna bild av en hinna, så tunn att den egentligen inte har någon egen volym, ännu en 

gång påminna om hur nära det destruktiva och det livsbefrämjande befinner sig inom 

människan. Det hänger samman med att omsorgen och grymheten springer ur samma 

källa”.219 Igra är i sin diskussion av de två olika förhållningssätten noga med att understryka 

att omsorgen och grymheten är intimt sammanbundna och att det är under dessa villkor 

människan har att leva. På detta sätt har kärleken och hatet samma ursprung; den schizo-

paranoida positionen kommer alltid finnas som en underliggande nivå för människan att 

regrediera till.  

   Förutom dessa två positioner behandlar Igra i sin analys även förhållandet mellan en 

förvanskad verklighetsbild och den företeelse han valt att kalla destruktivitetens triad: 

Destruktivitetens triad är ett komprimerat begrepp som hjälper oss att förstå varför människan 

har så lätt att uppfatta sina föreställningar om verkligheten som varande av en högre dignitet än 

verkligheten själv. När föreställningarna väl uppfattas som ovedersägliga sanningar är steget inte 

långt till att utöva våld mot verkligheten för att försöka forma den till de idealiserade 

föreställningarnas spegelbild. Våldet och grymheten riktar sig mot allt som kan tänkas hämma 

ett sådant utopiskt projekt.220 

I det följande ämnar jag försöka ge en bild av vad Igra avser när han i sin framställning lyfter 

fram det han benämner destruktivitetens triad i vilken ingår de tre företeelserna narcissism, 

fientlig projektion och analsadism. Jag kommer särskilt att belysa det sätt på vilket dessa 

faktorer samverkar till att forma en förvanskad uppfattning av verkligheten.  

   Av Igra betonas att han inte, i likhet med en del psykoanalytiker, anser narcissismen vara ett 

uttryck för självkänsla, d.v.s. en uppskattning av det egna jaget. Enligt Igras åsikt utgör 

narcissismen en i grunden destruktiv företeelse; i sin tolkning av Narkissosmyten framhåller 

                                                 
219 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 132. 
220 Ibid., s. 117. 
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Igra att Narkissos ”dör av självöverskattning snarare än av självuppskattning”. 221 

Narcissismen som själslig företeelse har enligt Igras uppfattning inte enbart återverkningar på 

den egna personen utan även på omgivningen; narcissistiskt övermod kan göra våld mot andra 

människor möjligt. 

   I detta sammanhang behandlar Igra även den fientliga projektionen, vilken han definierar på 

följande sätt:  

Denna form av projektion är för handen när individen eller gruppen inte vill kännas vid någon 

aspekt av hos sig själv, till exempel svaghet, utan förlägger den hos någon annan. En annan 

människa eller en grupp människor utpekas då som bärare av de icke önskvärda kvaliteterna. 

Det kan röra sig om sådana kvaliteter som det svaga, det orena, det mindervärdiga, det 

beräknande eller det fientliga.222 

I sitt arbete betonar Igra det nära sambandet mellan denna form av projektion och 

narcissismen. Han understryker: ”Genom den narcissistiska laddningen av de kvaliteter som 

tillskrivs den andre framstår de som än mer sanna. Snart börjar bilden, den symboliska 

konstruktionen, leva sitt eget liv bortom de verkliga personer den avser att beskriva”.223 Av 

Igra betonas avståndet mellan verkligheten och den bild som projektionen ger. I detta 

sammanhang lyfter Igra fram främlingen som ett återkommande föremål för projektioner; 

bilden av främlingen blir ”en projektiv, narcissistisk skapelse, en bild som alltmer fjärmar sig 

från den verklighet den skall belysa”.224 Det sätt på vilket främlingen uppfattas kommer 

genom en sådan förvandlingsprocess att sakna förankring i faktiska förhållanden. 

    Igra väljer att använda främlingsbegreppet som en metafor för de människor som står 

utanför samhället. Han hävdar att ”främlingens närvaro ordlöst påminner individen om dennes 

egen känsla av värnlöshet och utanförskap. Sådana ångestfyllda självbilder är svåra att 
                                                 
221 Ibid., s. 107. Igra ger i På liv och död. Om destruktivitet och livsvilja (avsnittet Narkissos, s. 76–100) en mera 
ingående presentation av begreppet narcissism. För en översikt av olika teoretikers sätt att tolka begreppet 
narcissism hänvisar Igra i sitt arbete Inre värld och förändring. Om narcissism, identifikation och inre objekt (s. 
12) till Bo Sigrells verk Narcissism. Ett psykodynamiskt perspektiv. 
222 Ibid., s. 108. Även i arbetet Om projektiv identifikation. Fem psykoanalytiker tillämpar begreppet utifrån 
olika perspektiv (avsnittet ”Projektiv identifikation. – Vägvisare till den inre världen”, s. 17–36) presenterar 
Ludvig Igra sin uppfattning om projektionen.   
223 Ibid., s. 108 f.  
224 Ibid., s. 109. 
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erkänna och i självförsvar projiceras de in i främlingen”.225 Enligt Igras uppfattning är det i 

detta sammanhang inte längre fråga om en personlig relation mellan människor utan om ett 

underliggande behov av att befria sig från det man inte vill erkänna hos sig själv; på 

främlingen blir det möjligt att projicera förträngda delar av den egna personen.226  

   Genom att hänvisa till de uttryckliga förhållningsregler som ges i olika religiösa skrifter 

understryker Igra det sårbara i främlingens ställning. Han hänvisar bl. a. till Moseböckerna 

där omsorgen om främlingen vid upprepade tillfällen betonas. Igra framhåller i detta 

sammanhang att ”Den bibliska utläggningen om plikten att värna om främlingen uppträder 

ofta i anslutning till uppmaningen att värna om änkan och de faderlösa barnen. Det 

gemensamma kännetecknet för dessa tre grupper är deras värnlöshet. De är ensamma och 

sårbara och kan därför utsättas för gruppens godtycke”.227 Det är det utsatta i främlingens 

position som här lyfts fram av Igra.  

   När Igra behandlar analsadismen som en del av den destruktiva triaden framhåller han: 

”Sadismens kärna är en önskan om att behärska och förödmjuka och det sker med hjälp av 

’analt’ präglade bilder”.228 Igra använder begreppet analsadism för att beskriva den process 

varvid människan reduceras till något orent och fientligt. Det hos människan som inte svarar 

mot en idealbild måste skäras bort som något smutsigt och illaluktande. Igra betonar i sitt 

arbete att ett av analsadismens främsta kännetecken är ”nödvändigheten att rena genom 

tvång”.229 I sin diskussion av analsadismen, liksom i sin analys av den fientliga projektionen, 

använder sig Igra av begreppet främling för att illustrera vad han menar. Igra tecknar 

relationen mellan främlingen och det analsadistiska förhållningssättet med orden: ”Hur ofta 

uppträder inte föreställningen om den främmande som mindervärdig, som en kackerlacka 

eller råtta. Främlingen förknippas därmed med fekalier, bakterier, smuts och kloaker och 

                                                 
225 Ibid., s. 26. 
226 Ibid., s. 27. 
227 Ibid., s. 26. 
228 Ibid., s. 111. 
229 Ibid. 
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framstår därför som någon som måste bli föremål för kontrollerande och begränsande 

åtgärder”.230 Av Igra betonas att det är med hjälp av språket, genom människans förmåga att 

använda sig av symboler, som detta slag av förvanskningar blir möjliga.231  

 

 

Otto Kernberg och Erich Fromm 

I likhet med Igra behandlar Otto Kernberg i sina arbeten narcissismen och dess olika 

uttrycksformer. När Kernberg i Internal World and External Reality. Object Relations Theory 

Applied behandlar förhållandet narcissism-makt gör han en åtskillnad mellan normal och 

patologisk narcissism. Kernberg hävdar att ”den patologiska narcissismens negativa 

inflytande måste differentieras från de yttringar av normal narcissism som har med 

tillfredsställelsen i varje ansvarsfull och ledande ställning att göra […] Strävan efter ledande 

positioner kan rymma idealism och altruism i nära sammankoppling med normal 

narcissism”. 232  Det som enligt Kernberg utgör skillnaden mellan normal och patologisk 

narcissism är inställningen till makt; han betraktar strävan efter ”primitiv makt över andra”233 

som karaktäristisk för den patologiska narcissismen; en narcissistisk ledare förväntar sig 

underkastelse från andra. I sin framställning lyfter Kernberg utgående från begreppet 

narcissism fram två motsatta förhållningssätt till makt.  

   Då Kernberg tecknar en bild av den narcissistiske ledaren betonar han, vid sidan av 

maktbegäret, det starka behov av beundran som man återfinner hos denna typ av ledare. 

                                                 
230 Ibid. 
231 I antologin Inre värld och yttre verklighet. Föreläsningar inspirerade av Ludvig Igras bidrag till 
psykoanalytisk teori och praktik (kap. 8) diskuterar Tomas Böhm och Leif Zern Igras arbete Den tunna hinnan 
mellan omsorg och grymhet. 
232 Otto Kernberg, Inre värld och yttre verklighet. Tillämpad objektrelationsteori, övers. Einar Jakobsson 
(Stockholm, 1986), s. 265. 
233 Ibid. 
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Kernberg hävdar i sitt arbete Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations 

att dessa ledare  

make it clear to their subordinates that they need to be loved and admired, have great difficulty 

accepting criticism from subordinates, and tend to transform administrative structures into an 

inner circle of sycophantic favourites complemented by an outer group of disgruntled, 

disappointed, resentful, and suspect ‘enemies’.234 

I sin beskrivning tecknar Kernberg en ledare som omger sig med en krets av osjälvständiga 

beundrare och opportunister; som karaktäristiskt för den narcissistiske ledaren anger Kernberg 

det grandiosa övermodet och en strävan efter beundran och yttre bekräftelse. Samtidigt ger 

Kernberg bilden av en grupp besvikna och misstänkliggjorda utanförstående, hos vilka 

värdefulla färdigheter och egenskaper liksom personlig integritet förringas.235 En utmärkande 

egenskap hos den narcissistiske ledarens är enlig Kernberg den personliga avunden.236 

   Kernberg ger, när han analyserar de mellanmänskliga relationer som utvecklas under en 

ledare som utmärks av ett grandiost själv, bilden av en inre dynamik: ”I termer av 

internaliserade objektrelationer är det som om den narcissistiske ledaren i organisationens 

nätverk framkallar en kopia av sin inre objektvärld, endast befolkad av nedvärderade, 

skugglika bilder av andra och bilder av farliga potentiella fiender”.237 I den process som 

tecknas av Kernberg utgör relationerna i den yttre verkligheten en återspegling av den 

narcissistiske ledarens inre värld; det sammanhang i vilket denna typ av ledare är verksam 

kommer att genomsyras av patologin i de mänskliga relationer han framkallar i sin 

omgivning.238  

                                                 
234 Otto Kernberg, Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations (New Haven and London, 
1998), s. 145. 
235 Kernberg, Inre värld och yttre verklighet, s. 265 f. Den svenska författaren och psykoanalytikern Else-Britt 
Kjellqvist utgår från Otto Kernbergs sätt att betrakta den narcissistiska personligheten när hon framhåller hur 
förödande det är för ett demokratiskt samhälle när värden som äkthet och värnande om det svaga och växande 
föraktas och utsätts för förstörelse. Else-Britt Kjellqvist, Ledaren på den inre scenen. Psykoanalytiska perspektiv 
på grupper och ledarskap (1989), rev. uppl. (Stockholm, 2001), s. 167. 
236 Kernberg, Inre värld och yttre verklighet, s. 265. 
237 Ibid., s. 266.  
238 Ibid., s. 264. 
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   När Erich Fromm uppmärksammar maktbegreppet ger han i sitt arbete Man for Himself 

(1947) (sv. övers. Är människan ond eller god?) 239  följande bild av maktens olika 

uttrycksformer: 

Men vad är egentligen ”makt”? Det är en ödets ironi att ordet betyder två rakt motsatta ting: 

makt till = förmåga, och makt över = välde. Men denna motsättning är av ett speciellt slag. Makt 

= välde resulterar ur en förlamning av makt = förmåga. Makt över är en perversion av makt till. 

Människans förmåga att göra produktivt bruk av sin makt är hennes ”potens”; oförmågan därtill 

är hennes ”impotens”.240 

Liksom Kernberg skiljer Fromm mellan två motsatta maktbegrepp varav det ena är uttryck för 

en förmåga till skapande, det andra för improduktivitet och förtryck. Maktens destruktiva 

sida, sådan den kommer till uttryck i Sundmans författarskap, kommer att spela stor roll i min 

analys.  

   Fromm har analyserat makt- och auktoritetsbegreppet i flera olika arbeten. I Escape from 

Freedom ger han följande definition av begreppet auktoritet:  

Termen auktoritet anger ett förhållande mellan människor, vari den ena parten ser upp till den 

andra som den överlägsna. Men det är en principiell skillnad mellan det förhållande av 

överlägsenhet-underlägsenhet som kan kallas rationell auktoritet, och det som kan betecknas 

som hämmande auktoritet.241 

För att belysa vad han menar med rationell respektive hämmande auktoritet jämför Fromm 

förhållandet lärare-elev med förhållandet slavägare-slav. Han framhåller skillnaden mellan de 

två typerna av auktoritet genom att betona att skillnaden mellan lärare och elev i fråga om 

kunskap blir allt mindre, medan i förhållandet slavägare-slav slavens position oupphörligt 

försvagas. Det är två helt skilda processer det enligt Fromms uppfattning är fråga om.242  

   I Man for Himself vidareutvecklar Fromm sin syn på de två olika formerna av auktoritet (i 

detta arbete använder sig Fromm av benämningen irrationell auktoritet som beteckning för 

                                                 
239 Erich Fromms arbete Är människan ond eller god? har även publicerats under titeln Själsharmoni och moral 
(1949, 1962).  
240 Erich Fromm, Är människan ond eller god? övers. Alf Ahlberg, 3 bearb. uppl. (Stockholm, 1982), s. 81. 
241 Erich Fromm, Flykten från friheten, övers. Tore Ekman och Alf Ahlberg (Stockholm, 1945), s. 121.  
242 Ibid. 
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den hämmande auktoriteten). Fromm hänför den rationella auktoriteten till den humanistiska 

etiken, medan den irrationella auktoriteten enligt Fromm tillhör den auktoritära etiken. Fromm 

karaktäriserar den auktoritära etiken på följande sätt: 

Ur formell synpunkt förnekar den auktoritära etiken att människan själv har möjlighet att veta 

vad som är gott och ont; den som ger normen är alltid en auktoritet, högre än den enskilde 

individen. [...] Ur materiell synpunkt eller innehållssynpunkt besvarar den auktoritära etiken 

frågan vad som är gott eller ont i första rummet med hänsyn till auktoritetens eget intresse, inte 

deras som böjer sig för den; auktoriteten är till sitt väsen exploaterande, även om individen kan 

ha avsevärda psykiska eller fysiska förmåner av exploateringen.243  

Den auktoritära etiken kännetecknas av ett förnekande av att individen själv har förmågan att 

skilja på gott och ont samtidigt som det som är gott respektive ont utgår från auktoritetens 

eget intresse. På detta sätt är ett utnyttjande av människor karaktäristiskt för den auktoritära 

etiken. Om det inte fanns ett intresse av att exploatera en individ skulle auktoriteten inte vara i 

behov av att kräva underkastelse. Fromm understryker att inom en auktoritär etik 

anbefaller auktoriteten lydnad såsom den högsta dygden och proklamerar att olydnad är den 

största synden. Den synd som aldrig kan förlåtas är i den auktoritära etiken att revoltera, att 

ifrågasätta auktoritetens rätt att fastställa normer och det axiomatiska i att de normer som 

auktoriteten anbefaller är till de underlydandes bästa.244  

I presentationen av den humanistiska etiken framhålls av Fromm att ”endast människan själv 

kan fastställa kriteriet på gott och ont, inte någon auktoritet, högre än hon själv”.245 Detta 

betraktar Fromm som den formella sidan av den humanistiska etiken. När det gäller den 

materiella aspekten av den humanistiska etiken betonar Fromm: ”’gott’ är det som är gott för 

människan och ’ont’ det som är skadligt för henne”.246 När Fromm i Escape from Freedom 

ger den irrationella auktoriteten beteckningen hämmade auktoritet247 framhäver han med sitt 

ordval det självförnekande hos den som underkastar sig auktoriteten. Denna aspekt betonas av 

                                                 
243 Fromm, Är människan ond eller god?, s. 19 f.  
244 Ibid., s. 21. 
245 Ibid., s. 22. 
246 Ibid. 
247 Fromm, Flykten från friheten, s. 121.  
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Fromm när han framhåller att utvecklandet av människans inneboende möjligheter inom den 

humanistiska etiken är en dygd, medan inom den auktoritära etiken självförnekelse och 

lydnad betraktas som något gott.248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
248 Fromm, Är människan ond eller god?, s. 22. 
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III Expeditionen  
 
 
 

”Skidlöparen” 

För att illustrera den motsättning mellan livsmystik och destruktiv maktsträvan som jag har 

för avsikt att undersöka i Sundmans författarskap kommer jag inledningsvis att presentera 

novellen ”Skidlöparen”, vilken ingår i Sundmans debutverk Jägarna (1957). I denna korta 

berättelse som återger en skidfärd i fjällvärlden använder sig Sundman av två jagberättare: 

Gunnar och Urban. Genom att skildra färden genom två olika medvetanden markerar 

författaren de två jagberättarnas olika sätt att förhålla sig till den omgivande verkligheten och 

de människor de möter. Därmed ställs på ett tydligt sätt två olika livshållningar mot 

varandra.249 I denna novell är det särskilt de två jagberättarnas relation till huvudpersonen, 

samen June, jag betraktar som betydelsefull. Jag anser att berättarjagen Gunnar och Urban, 

samtidigt som de tecknar June, karaktäriserar sig själva, ger en bild av sin egen inre värld. 

Gunnar uppvisar ett förhållningssätt som har stora likheter med den integrativa positionen 

såsom den karaktäriseras av Ludvig Igra, Urban åter med den schizo-paranoida positionen: en 

livshållning som uttrycker en nyanserad verklighetsbild ställs mot en hållning som ger uttryck 

för en uppdelning av människor i kategorierna vi-de andra.250 På detta sätt kommer den inre 

världen att återspeglas i den yttre verkligheten: jagberättaren Gunnars verklighetsuppfattning 

framstår som realistisk medan Urbans i ett flertal avseenden förvrängts. 

                                                 
249 Jfr Lundström, s. 101. 
250 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 70.  
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   Sundmans novell ”Skidlöparen” är en internt fokaliserad berättelse, d.v.s. en berättelse i 

vilken fokaliseringen sker i nära anslutning till karaktärerna. Med utgångspunkt i de två 

homodiegetiska berättarjagen Gunnars och Urbans medvetanden skildras skeende och 

människor. Novellens två jagberättare uppträder som bipersoner: de ger utifrån sitt perspektiv 

en skildring av huvudperson och skeende. Min avsikt är att mot bakgrund av dessa aspekter 

av Sundmans berättarteknik undersöka novellen ”Skidlöparen”.251 

   Redan i de inledande två avsnitten såsom de återges av berättarjagen Gunnar och Urban 

markeras två olika förhållningssätt: en livshållning som är inkluderande ställs mot en som är 

exkluderande, skilda förhållningssätt som återspeglas i Gunnars respektive Urbans relation till 

samen June. I det inledande avsnittet är Gunnar noga med att markera att de under den första 

natten under sin skidfärd får logi ”i en gård där man inte gör folkskillnad” (s. 74). Gunnar 

betonar på detta sätt att människor inte behandlas på ett likvärdigt sätt i den trakt de rör sig 

genom samtidigt som han uttrycker en hållning enligt vilken människor hör samman. Urbans 

sätt att förhålla sig till June är däremot nedlåtande och avskiljande; sin uppfattning om June 

uttrycker han med orden: ”Visst var June trevlig om man tar hänsyn till vem han var. Men han 

var smutsig och han sade inte mycket […] ” (s. 74). I de två jagberättarnas sätt att uttala sig 

ställs på detta redan i novellens inledande partier två olika sätt att förhålla sig till en annan 

människa, i detta fall till samen June, mot varandra: Urban betraktar June som något 

främmande och orent medan han för Gunnar är en människa bland andra.  

   I inledningen till novellen återger Gunnar sin upplevelse av den påbörjade skidfärden 

tillsammans med June och Urban genom att understryka: 

I granskogen måste vi hålla så tätt samman att vi ideligen stöter till varandra med skidspetsarna. 

– Urban törnar mot mig, jag mot June. Brrn springer bakom oss. (s. 74) 

Det är en nära sammanhållen grupp som Gunnar beskiver, en beskrivning som återspeglar en 

insikt hos Gunnar om nödvändigheten av att stödja varandra. Under sin berättelse om färden 

                                                 
251 Sidhänvisningar till novellen ”Skidlöparen”, vilken ingår i Sundmans debutverk Jägarna (1957), kommer att 
ges inom parentes i den löpande texten. 
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på skidor i det vidsträckta landskapet återkommer Gunnar till betydelsen av samhörighet och 

en personlig kommunikation mellan människor.  

   Hos Gunnar återfinner man en respekt för June och hans sätt att förhålla sig till den 

verklighet som omger honom; det finns hos honom en nyfikenhet och en fascination inför det 

sätt att leva som han möter under färden i Junes sällskap. Med hela sin varelse deltar Gunnar i 

den långa skidfärden tillsammans med June, han upplever dygnets skiftningar och som läsare 

erfar man hur Gunnar inpå sin bara kropp känner av den starka kölden. Gunnars 

förhållningssätt såväl till June som till dennes släktingar och vänner är personligt; han står i 

ett Jag-Du-förhållande till dem.  

   Den respekt Gunnar visar samerna och deras livsvillkor blir tydlig i det förhållande att han 

är medveten om hur Junes namn uttalas och att han känner till betydelsen av den samiska 

benämningen sloan. Hans inställning till samernas levnadssätt framkommer även i ett samtal 

med en tjänsteman vid länsstyrelsen. Gunnar tar i diskussionen dem emellan ställning för 

samernas traditionella sätt att slakta renar; tjänstemannen å sin sida stöder sig på det 

stencilerade utlåtande han har till hands. Under samvaron med June är Gunnar närvarande i 

det som händer, samtidigt som han med ett personligt deltagande och med respekt för 

samernas levnadssätt bemöter dem han kommer i kontakt med. 

   Sundman låter jagberättaren Gunnar uttrycka det han ser och fascineras av hos June, den 

som inbjudit dem till den långa färden över snövidderna. Gunnar återger, förutom sitt eget 

förhållande till June, även mötet mellan June och de människor denne kommer i kontakt med 

under sin färd över det vidsträckta landskapet. När Gunnar berättar om June och hans 

förhållande till de människor han möter är det en gemenskap människor emellan som Gunnar 

återger. När June t.ex. inför avfärden in i fjällvärlden möter Gunnar och Urban tilltalar han 

dem på ett personligt sätt; Gunnar konstaterar att han hälsar på dem ”som på gamla vänner” 
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(s. 74). Fastän de nyss träffats betraktar June dem inte som främlingar, hans tilltal är 

personligt. 

   Under färden genom det snötäckta landskapet möts Gunnar och Urban under sina 

övernattningar av gästfrihet såväl hos Junes syskon som hos olika vänner till June. Mellan de 

människor som June rör sig bland finns en naturlig samhörighet, en samhörighet utan 

förbehåll. Detta gäller inte enbart hans relation till släkt och vänner ute i fjällvärlden, utan 

även hans sätt att förhålla till de tillfälliga besökarna Gunnar och Urban. Jagberättaren Gunnar 

ger, när han tecknar June, bilden av en människa som över stora geografiska avstånd söker 

gemenskap med andra, men som även strävar efter att inlemma främlingen i sin krets.  

   När jagberättaren Gunnar inifrån sitt perspektiv beskriver June är det som en motsägelsefull 

människa. June är svårgripbar och undflyende samtidigt som han i sin kommunikation med 

andra människor är personlig. Gunnar ser med förundran hur June med sina skidor färdas 

genom landskapet, hur han ”följer sjön en god bit, klättrar sen över en ås, följer en myr och 

kommer ner på en ny sjö” (s. 79). Det är som om June där han ihärdigt drar fram följer ett 

spår som rör sig mot en gräns, en gräns som ständigt flyttas fram. Över June vilar ett drag av 

gåtfullhet, ofta ger han inga direkta svar utan förhåller sig undvikande. Han säger aldrig 

tydligt vart färden, det spår han följer, kommer att leda; det är som om han själv inte riktigt är 

klar över målet för den skidfärd han företagit sig. Trotzig talar i detta sammanhang om det 

hemlighetsfulla som ”det underbara, det okändas lägerplatser, de hemliga dalarna, de osedda 

sjöarna”.252 Även det mål de två färdkamraterna Gunnar och Urban hade föreställt sig, att 

delta i renskiljningen, visade sig felaktigt. När de frågar efter June är det ingen som sett till 

honom; detta utgjorde inte slutpunkten på Junes färd genom fjällvärlden.  

   Det gåtfulla draget hos June framkommer även i Gunnars tankar kring Junes förhållande till 

mörkret. Medan mörkret för Gunnar och Urban är något de har svårt att finna sig tillrätta i, är 

                                                 
252 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 23. 
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det för June ett element han med självklarhet rör sig i, hos honom finns en förmåga att 

orientera sig i det okända. Han följer ett spår som Urban och Gunnar inte har förmågan att 

uppfatta. För dem är mörkret förvirrande, ibland hotfullt. Gunnar har t.ex. på grund av de 

korta dagarna svårt att hålla isär dagar och nätter; det blir svårt för honom att finna en 

fästpunkt i tillvaron. Också Urban har besvär med att orientera sig i en värld som han ofta 

erfar som mörk; utan ledning av spåret i snön känner han sig vilsen. 

   Det gåtfulla i tillvaron representeras i ”Skidlöparen” av en person med en främmande 

bakgrund, av samen June. I sitt inträdestal till Svenska Akademien uppmärksammar Trotzig 

denna omständighet när hon framhåller: ”För de vita jägarna är det alltså samerna och sedan 

de mörka folkslagen som är det hemliga spårets vägvisare, bärare av en odelat positiv, 

romantisk dröm- och varselroll”.253 Det är bland dessa människor man återfinner dem som 

hos Sundman står som representanter för en värld där även det annorlunda och outgrundliga i 

tillvaron har tilldelats en plats. 

   I ett inledande dialogparti i berättelsen ”Skidlöparen” tecknas berättarjaget Urban som 

likgiltig och nedlåtande: när Gunnar under ett tillfälligt besök i en gård i fjällbygden frågar 

Urban hur han ställer sig till en skidfärd tillsammans med June svarar han med att rycka på 

axlarna. Senare, när de gör sig i ordning för den färd som väntar, svarar Urban, när han inte 

förhåller sig tyst, med några få ord. Urbans yttre beteende utgör en återspegling av hans inre 

värld; den ton med vilken Urban som jagberättare uttrycker känslor och åsikter är ofta färgad 

av känslokyla och ett förakt för andra människor. På samma sätt som Urban inte inlåter sig i 

någon känslomässig kontakt med Gunnar är det även med ett visst avstånd han förhåller sig 

till sin färdledare June och människor de i Junes sällskap besöker uppe i fjällvärlden. Urban 

iakttar enbart vad som händer; hos honom finns inget personligt engagemang i de människor 

de möter under sin skidfärd, lika litet som en förståelse för samernas speciella sätt att leva.  

                                                 
253 Ibid., s. 22. 
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   Urbans distanserade och nedvärderande sätt att förhålla sig till sin omgivning framgår även 

av hans inställning till arbete; det är enligt Urbans uppfattning enbart det allmänt vedertagna 

sättet att utföra ett arbete som kan betecknas som meningsfullt, d.v.s. den typ av arbete som 

ingår i en planerad och kontrollerad tillvaro. I hans sätt att fråga om Junes arbete finns en 

underton av ringaktning som samtidigt uttrycker ett förakt för Junes sätt att leva. Även till de 

människor som vistas på en bondgård långt uppe i fjällbygden intar Urban en okänslig och 

nedvärderande attityd; han framhåller: ”Det var mitt på dagen men det föreföll som om ingen 

hade någon syssla att uträtta” (s. 77). Till fjällgårdens folk håller Urban ett avstånd; han 

inträder inte i någon personlig relation till dem. 

   Även i relationen till färdkamraten Gunnar framkommer Urbans förakt för det oplanerade; 

denne har enligt Urbans uppfattning ”ett otrevligt drag att alltid handla impulsivt” (s. 74). 

Gunnars fascination inför de fjällvidder de rör sig över betraktar Urban som en form av 

eskapism; hos honom saknas en förståelse för den känsla som griper tag i Gunnar, den känsla 

av äventyr denne erfar där han drar fram i Junes spår. I stället är Urbans inställning till den 

omgivande verkligheten, människor såväl som de olika händelser som han tar del av, präglad 

av ett tänkande som präglas av nedlåtenhet och distans. På samma sätt förhåller sig Urban till 

Junes obestämda sätt att ta sig fram i fjällvärlden; detta sätt att färdas betecknar han som ett 

flackande. Den skidfärd ut i vildmarken som June tagit dem med på uppfattar han som 

meningslös, något han återkommer till vid ett flertal tillfällen.  

   Mellan Gunnar och Urban förekommer ett samtal som visar på en grundläggande olikhet 

dem emellan i sättet att kommunicera med människor. Som svar på Urbans upprepade tal om 

det meningslösa i deras färd tillsammans med June framhåller Gunnar: ”kanske är det så att 

man måste kunna åka skidor något så när, för att få utbyte av vissa människor” (s. 80). 

Gunnar understryker kommunikationens betydelse för upplevelsen av livet som meningsfullt; 

i detta vintriga landskap uttryckt som förmågan att åka skidor.  I Gunnars yttrande återspeglas 
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en respekt för Junes sätt att leva, hans speciella sätt att ta sig fram i livet. Den uppfattning om 

de mellanmänskliga relationernas betydelse som hävdas av Gunnar utgör en motsats till den 

människosyn som representeras av Urban. Denne framhåller: ”Här är jag […] och där borta är 

han och jag är närmare dig än han och han är dessutom inte den du tror” (s. 80). Dessa ord 

återspeglar såväl Urbans förhållande till sina medmänniskor som hans relation till främlingen, 

det är ett förhållningssätt som motsvarar den schizo-paranoida positionen såsom den 

definierats av Ludvig Igra.254 Hos Urban återfinner man en uppdelning av människor; han 

anser att hans relation till Gunnar är en annan än hans relation till June. Urban avslöjar med 

sitt yttrande att den grundläggande relationen hos honom inte är hel; han avskiljer sig från 

June, som han betraktar som någon som är ”där borta”. I Urbans ord återfinner man även ett 

misstänkliggörande och en nedvärdering av June. Redan tidigare i novellen har Urban visat 

förakt för June och han samiska ursprung; inför avfärden hävdade han att June visserligen var 

smutsig men ändå, med tanke på sin bakgrund, måste betecknas som trevlig. I Urbans 

beskrivning återspeglas ett förakt för det som är annorlunda och främmande, i novellen 

förkroppsligat av samerna. Detta sätt att avskilja människor står i kontrast till de inledande 

rader som Sundman placerat på titelbladet till sin novell ”Skidlöparen”: ”Vinter. June, Urban 

och jag. Eller: June, Gunnar och jag ” (s. 71). Den grupp Sundman här ger en bild av är, även 

om turordningen skiftar, sammanhållen: ingen stängs ute. I texten understryks även att det är 

främlingen bland dem, samen June, som intar den första platsen; vikten av att inlemma 

främlingen i gemenskapen blir på ett tydligt sätt markerad.   

   I Sundmans novell ”Skidlöparen” är det samma färd som beskrivs genom de två 

jagberättarna Gunnar och Urban. Det är emellertid två helt olika skildringar som ges.255 I 

Gunnars sätt att uppfatta sin omgivning och det som händer honom framträder en värld där 

Jag-Du-förhållandet mellan människor är förhärskande; Gunnar är närvarande i det som sker. 

                                                 
254 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 111.  
255 Jfr Lundström s. 101. 
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Detta understryks av det förhållandet att hans berättelse uttrycks i presens. Samtidigt ingår i 

den beskrivning som Gunnar ger av verkligheten något gåtfullt, något outgrundligt, vilket i 

romanen representeras av den unge samen June. Denne får i novellen stå som representant för 

det svårdefinierbara i tillvaron. Hos Urban saknas det bejakande förhållningssätt till livet och 

de människor han möter som är karaktäristiskt för Gunnar; han uppträder distanserat till de 

människor som omger honom samtidigt som det hos honom finns en tydlig indelning av 

människor i kategorierna vi-de andra. Den distans Urban håller såväl till händelser han tar del 

av som till människor han möter understryks av att hans berättelse återges i förfluten tid, i 

imperfektum. I efterordet till Norrlandsberättelser gör Sundman reflexionen ”Jag minns min 

avsikt med detta men det lämnar jag därhän”.256 Jag anser att Sundman valt de två olika 

tidsformerna för att tydliggöra Gunnars och Urbans olika sätt att förhålla sig till människor 

såväl som händelser de möter. Gunnar lever i nuet, är närvarande i det som sker, medan Urban 

inte låter sig beröras; han iakttar livet och förvandlar det han möter till erfarenhet.  

 
 
 

Expeditionen 

 

Inledning 

Sundman framhåller på försättsbladet till sin roman Expeditionen: 

I denna bok har jag i stor utsträckning nyttjat autentiskt stoff ur Henry M. Stanleys skrifter, 

främst hans skildring av den nära tre år långa expeditionen för ’Emin paschas uppsökande, 

befrielse och återtåg’. Min bok handlar dock inte om denna undsättningsexpedition. (s. 7)  

Medan Stanleys expedition tilldrar sig under andra hälften av 1800-talet understryker 

Sundman med sitt yttrande att hans roman inte är begränsad till denna speciella resa och 

                                                 
256 Per Olof Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser (Stockholm, 1984), s. 471. 
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denna epok. Romanens allmängiltiga karaktär blir även tydlig i själva texten: den 

expeditionsresa som leds av sir John företas mot det inre av en väldig inte namngiven 

kontinent. Även platsen där händelserna utspelar sig är på samma sätt som tidsangivelsen 

obestämd. Det tidlösa i Expeditionen betonas även av Sundman i den artikel han publicerade 

efter det romanen utkommit. I denna framhåller Sundman att det är den människotyp Stanley 

representerar han valt att skildra. Det är denna speciella karaktär som han i Expeditionen 

studerar ur en synvinkel som skiljer sig från den som återfinns i Stanleys egna verk.257  

   Romanen utgavs vid samma tid som en rad svenska författare med sina olika verk uttryckte 

ett intresse för och engagemang i samhällsförhållanden i Tredje världen.258 Bland dem fanns 

Per Wästberg som år 1960 utgivit två reportageböcker från Afrika: Förbjudet område och På 

svarta listan. Den senare skildrade apartheidsystemet i Sydafrika. Sara Lidman publicerade 

följande år romanen Jag och min son, som behandlar problem som är förknippade med 

kolonialism och rasförtryck. Tre år senare utkom hennes roman Med fem diamanter som även 

den utspelar sig i Afrika. Vid ungefär samma tid utgavs ett flertal verk som behandlade skilda 

samhällen i Asien. Efter en vistelse i Kina publicerade Sven Lindqvist rapportboken Kina 

inifrån (1963), vilken följdes av Asiatisk erfarenhet (1964) och Myten om Wu Tao-tzu (1967). 

År 1963 utkom Jan Myrdals intervjusammanställning Rapport från en kinesisk by. Sara 

Lidman publicerade år 1966, efter en resa i Vietnam, reportageboken Samtal i Hanoi. Samma 

år utgav Göran Palm En orättvis betraktelse, vilken två år senare följdes av Indoktrineringen i 

Sverige.  

   Den expeditionsresa som leds av sir John företas mot det inre av en väldig kontinent. Syftet 

med expeditionen är att undsätta en osmansk ämbetsman av europeiskt ursprung, Kanji pasja. 

                                                 
257 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 233.  
258 Denna period har tecknats av Tomas Forser och Per Arne Tjäder i avsnittet ”Strömkantringarnas tid – 1960-
talets debatt och nya prosa”, s. 371–411, vilket ingår i Den svenska litteraturen del 3. Från modernism till 
massmedial marknad. 1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker Göransson (Stockholm, 1999). 
Även Beata Agrell diskuterar denna tid i avsnittet ”En ’politisk’ utgångspunkt: ’Strömkantringens år och ’68-
rörelsen’”, (s. 226–244). Texten ingår i Romanen som forskningsresa. Forskningsresan som roman. Om litterära 
återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa. 
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Förutom sir John och löjtnant Laronne, sir Johns närmaste man, ingår i expeditionen 

ytterligare ett antal européer, vilka utsetts av sir John på grundval av sina speciella 

kvalifikationer; en av dem är t.ex. medicinare, en annan zoolog. Jaffar Topan, som utsänts av 

sultanen på den ö varifrån expeditionen utgår, är anställd som sir Johns skrivare. I 

expeditionsresan deltar även ett tusental soldater och bärare som värvats bland den inhemska 

befolkningen. Den specialstyrka som ingår i expeditionen är utbildad av engelsmän. 

   Expeditionen utgår från ön Bari. Med två fartyg, under holländskt respektive skandinaviskt 

befäl, företas den långa sjöresan fram till handelsstationen Port Prim. Därefter fortsätter resan 

mot det inre av kontinenten med hjälp av flodångare. Färden på floden och den därpå följande 

vandringen, över savann och genom djup regnskog, företas under stora umbäranden; 

deltagarna i expeditionen får utstå tropiska oväder, sjukdom, svält och död. De blir även vittne 

till hur några av bärarna på order av sir John avrättas. Somliga försöker, med skiftande 

framgång, rädda sig genom att fly. När expeditionens deltagare trängt djupt in i kontinenten 

finner de sig omgivna av ett dvärgfolk som håller sig gömt i regnskogen. Detta folk röjer 

emellertid plötsligt sin närvaro: en pil med ett torrt löv fastklämt i sin bakre ända borrar sig 

ner i marken på den plats där expeditionen befinner sig. Därmed får romanen sitt plötsliga 

slut.  

   I sitt inträdestal framhöll Trotzig Expeditionen som ett centralt verk hos Sundman; hon 

betraktar detta arbete som ”nyckelverket i Sundmans författarskap”.259 Trotzig konstaterar 

även i sitt anförande att det är när Sundman använder sig av jagberättaren som uttrycksform 

han står konstnärligt högst i sitt litterära skapande. I detta sammanhang framhåller Trotzig att 

jagberättaren hos Sundman även kan ha en strukturerande funktion, såsom t.ex. i novellen 

”Skidlöparen” och i romanen Expeditionen: de två berättarjagen står som representanter för 

skilda livshållningar. Även om Trotzig betraktar den motsättning som representeras av dessa 

                                                 
259 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 8. 
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olika hållningar som central i Sundmans författarskap, anser hon att det endast är i 

Expeditionen som de två livsformerna är likvärdigt gestaltade.260 I sin essä lyfter Trotzig fram 

dessa olika världar; det Trotzig benämner ”lagvärlden” ställs mot ”den andra världen”.261 I 

min analys av motsättningen mellan livsmystik och destruktiv maktsträvan såsom den 

kommer till uttryck i Expeditionen är det dessa beteckningar, d.v.s. lagvärlden respektive den 

andra världen, jag kommer att använda mig av. 

   En motsvarighet till de två världarna i Expeditionen finns enligt Trotzig i de olika sätt att 

färdas som Sundman beskriver i sin roman. Trotzig citerar i sitt anförande en av deltagarna 

från Jaffar Topans värld, den andra världen. Denne betraktar hela sitt liv som en enda lång 

resa, utan vare sig egentlig början eller något tydligt mål. Mot detta sätt att färdas ställer 

Trotzig resandet i maktens värld, vilket hon beskriver som ”vandringen mot gränsen, 

dödssuget mot det aldrig anade”. 262  Trotzig finner, såväl när hon undersöker de olika 

världarna i romanen Expeditionen som när hon granskar de olika sätten att färdas, två olika 

livshållningar som ställs mot varandra. 

   I baksidestexten till den upplaga av Expeditionen, som år 1977 utgavs av Stiftelsen 

Litteraturfrämjandet, återfinner man en presentation av romanen som en text möjlig att läsa på 

olika nivåer, dels som en äventyrshistoria, dels som ett verk med betydelse även på ett djupare 

plan. Läsaren informeras bl.a. om att 

En vetenskapsman har försvunnit i den tropiska djungeln och en stor undsättningsexpedition drar 

ut för att finna honom. Under växande svårigheter tar den sig fram i den allt ogenomträngligare 

tropiska urskogen. Starkt dramatiskt och nära skildras de oväntade påfrestningar som drabbar de 

många deltagarna i expeditionen och hur de på olika sätt påverkas av dessa. Den stora 

expeditionen blir till en spegel av ett samhälle i miniatyr. En svensk roman med handlingen 

förlagd till det tropiska Afrika – det är inte vardagsmat för den som älskar spännande och 

verklighetstrogen läsning.263  

                                                 
260 Ibid., s. 24. 
261 Ibid., s. 21 f. 
262 Ibid., s. 23. 
263 Per Olof Sundman, Expeditionen (Stockholm, 1977), baksidestext. 
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Romanens mottagande bekräftar att Sundman lyckats med sin ambition att skriva en berättelse 

som når en läsare på skilda plan. Sundmans roman Expeditionen hade också mottagits på 

olika sätt, av vissa som en äventyrsberättelse, av andra som ett mera djuplodande verk. 

Ingemar Wizelius gör t.ex. konstaterandet att Sundman ”Genom det okonventionella i sin 

människoskildring […] på ett paradoxalt vis – och utan konstnärlig eftergift – närmat sig en 

traditionell romantyp, den klassiska äventyrsskildringen”. 264  Även Axel Liffner betonade 

romanens underhållningsvärde, men understryker samtidigt att Expeditionen i främsta rummet 

behandlar moraliska och mellanmänskliga problem.265 Denna inställning delas av Trotzig. 

Hon hävdar att Sundman i två av sina arbeten, Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd, 

gestaltar ”Den inre fantasivärlden, den sublima syntes mellan pojkdröm och dödsfarlig 

livsvision”. 266  I sitt inträdestal framhåller Trotzig både inslagen av äventyrsskildring och 

kritisk samhällsgranskning.  

   Av Sundman betonas i en intervju som år 1969 gjordes av Nordal Åkerman att hans 

målsättning är att nå en bred publik och att hans verk skall locka till olika typer av läsning: 

Som författare har jag t.ex. den ambitionen att göra böcker så att de verkar på två plan. Man kan 

slöläsa dem i en hängmatta och ha utbyte av dem, men man kan också läsa dem mera ingående 

och hitta nya bottnar. Här tror jag att kulturskaparna, genom att göra sina verk attraktiva för en 

större grupp människor, kan uträtta en hel del. Mycket konstskapande, litteraturskapande, är så 

exklusivt att det bara vänder sig till en liten grupp människor. En del behövs ju som estetisk 

grundforskning, det är ingen tvekan om det, men man skulle ju kunna göra det hela litet roligare, 

att man kan gå publiken till mötes.267  

Ett år senare återkommer Sundman i ett samtal tillsammans med Laurence Dembo till samma 

ämne.268 Även i denna intervju betonar Sundman att hans strävan som författare är att nå en så 

bred publik som möjligt. Han understryker också att han i sitt skrivande alltid vänder sig till 

                                                 
264 Ingemar Wizelius, ”Sundmans äventyr”, Dagens Nyheter 28 september 1962. 
265 Axel Liffner, “Att resa är en sorts fromhet”, Aftonbladet 1 oktober 1962. 
266 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 9. 
267 Nordal Åkerman, Apparaten Sverige (Stockholm, 1969), s. 116. 
268 Laurence Dembo, ” ’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, Tidskrift 1970: 2, s. 19.  
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en mottagare, en läsare, samtidigt som han är medveten om att hans läsekrets vidgats efter det 

att hans romaner översatts till olika språk, något som även påverkat hans författarskap. 

 

 

Två livshållningar 

Sundman använder sig i Expeditionen av parallella berättare, de två berättarjagen Laronne och 

Jaffar Topan. Dessa ger var sin bild av händelseförloppet och romanens huvudperson, 

expeditionens ledare sir John. Samtidigt utgör de två jagberättarnas sätt att skildra skeendet, 

det sätt på vilket det presenteras och vad de väljer att berätta, ett avslöjande av dem själva. Ett 

berättande som sker i nära anslutning till en romankaraktär, d.v.s. en berättelse som är internt 

fokaliserad, utgör samtidigt en personlig tolkning av verkligheten. Verklighetsbilden blir, då 

det är jagberättarens speciella sätt att betrakta händelser och personer som återges, beroende 

av berättarjagets tillförlitlighet. 

   Jag anser att det i denna roman, liksom i ”Skidlöparen”, är två olika livshållningar som 

återges av de bägge jagberättarna. 269  Dessa skilda förhållningssätt motsvarar enligt min 

uppfattning de två positioner som av Ludvig Igra givits beteckningarna schizo-paranoid 

respektive integrativ.270 Utmärkande för Laronnes verklighetsuppfattning är en uppdelning av 

människor i kategorierna vi-de andra medan man hos Jaffar Topan återfinner en mera 

nyanserad verklighetsbild. På motsvarande sätt är Jag-Det-relationen dominerande i 

lagvärlden medan relationen Jag-Du är den förhärskande i den andra världen. När Sundman i 

Expeditionen med användning av berättarjagen Jaffar Topan och Laronne ställer de två olika 

positionerna sida vid sida tydliggörs förhållandet mellan två alternativa livshållningar som 

                                                 
269 Jfr Lundström, s. 183. 
270 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 70.  
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båda har sitt ursprung i det mänskliga själslivet.271 Dessa har jag utifrån Trotzigs indelning 

valt att benämna lagvärlden respektive den andra världen.272  

   I Expeditionen avtecknar sig ett mönster av parallella världar, ett mönster som jag i min 

tolkning av romanen betraktar som betydelsefullt. De bägge världarna ställs i romanen på 

olika sätt i kontrast till varandra: den ene, löjtnant Laronne, är europé medan den andre, 

skrivaren Jaffar Topan, är av orientaliskt ursprung. Medan lagvärlden är en i huvudsak 

europeisk värld, med företrädare för bl.a. olika kolonialmakter, är de flesta av dem som 

återfinns i den andra världen icke-européer; det är bland dessa som bärarna och soldaterna 

rekryterats. Många är emellertid av okänt ursprung. Också jagberättaren Jaffar Topans 

härkomst är oklar. 

   Även i språkligt hänseende skiljer sig de två världarna i Expeditionen på ett avgörande sätt 

från varandra. När t.ex. Jaffar Topan nedtecknar de baritiska soldaternas namn på engelska 

konstaterar han att ”det ena språket är ett språk, det andra språket ett annat och de skils åt av 

en mur” (s. 56).273 Det är skiljelinjen mellan de två språken, arabiska och engelska, han 

betecknar som en mur; mellan de två språken finns ingen förbindelse. Olikheten språken 

emellan understryks av de olika skriftspråkens karaktär; européerna använder sig av det 

latinska alfabetet, medan bariterna använder det arabiska. Denna skillnad betonas tidigt i 

romanen av skrivaren Jaffar Topan i det samtal om sin anställning han för med sir John. Jaffar 

Topan framhåller vid detta tillfälle att han är insatt i både det arabiska och det engelska 

skriftspråket, samtidigt som han själv är av den åsikten att ”osmanernas tecken är vackrare” 

(s. 25).  

   Man återfinner i Expeditionen två olika sätt att indela dygnets timmar. Medan dygnet i den 

andra världen inleds vid solnedgången lever de europeiska expeditionsdeltagarna i enlighet 

med en västerländsk tidsuppfattning. Inte heller den brittiske konsuln, som under lång tid varit 
                                                 
271 Ibid.  
272 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 21 f. 
273 Sidhänvisningar till romanen Expeditionen (1962) ges inom parentes i den löpande texten. 
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bosatt i landet, följer den lokala dygnsindelningen. Ett sådant sätt att uppleva tiden är honom 

främmande; den värld som markerar dygnets slut med att ”Solskivans nedre kant rörde vid 

horisonten och mueddin274 kallade de fromma till dagens fjärde bön” (s. 18) är inte hans. För 

européerna är dygnets rytm en annan än för människorna i den andra världen; två olika sätt att 

erfara tiden lever sida vid sida. 

   Även den bildvärld som framträder i Laronnes berättelse skiljer sig från den som återges av 

Jaffar Topan. Jaffar Topan skildrar den andra världen som på många sätt hemlighetsfull. I 

solnedgången tänder Jaffar Topan under sitt besök hos sultanen små lampor. Även måltiderna 

tillsammans med sina vänner intar Jaffar Topan i ett svagt ljussken. Det är även i denna värld, 

den andra världen, som man hör ljudet av fötter som rytmiskt rör sig över fartygets däck i den 

mörka natten och som man återfinner en förmåga att hantera musikinstrument som flöjter och 

trummor. I kontrast till denna verklighet, detta sjudande liv, ställs européerna. Dessa försöker 

med sina tält på alla sätt skydda sig mot en påträngande natur. Lagvärldens romangestalter är 

på motsvarande sätt påklädda, till skillnad mot nakenheten i den andra världen. 

 

 

Den andra världen 
 

Sambandet livsmystik och mötet Jag-Du 

I det första av de avsnitt i Expeditionen som återges av Jaffar Topan sitter denne och Sejid bej 

tillsammans i ett rum i sultanens palats. Inifrån rummet ser de den nedgående solen som avger 

sitt sista ljus; palatsets väggar framför dem lyser vita. Jaffar Topan och Sejid bej följer solens 

rörelse ner mot vattenbrynet och ser till sist hur ”Solskivans nedre kant rörde vid horisonten” 

(s. 18). Samtidigt nås de av böneutroparens röst när han från minareten kallar till den fjärde 

                                                 
274 Jfr ”muezzin [mue’sin], mu’adhdhib (arab.), den som kallar till den gemensamma offentliga bönen i islam 
genom att recitera adhan, bönekallelsen. Ofta sker detta från moskéns minaret.” Nationalencyklopedin, trettonde 
bandet (Höganäs, 1994), s. 489.  
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bönen. In till dem i rummet där de sitter kommer svaga vindfläktar utifrån. Från gården hörs 

sånger och ljudet av människor upptagna av sina vardagssysslor; ljudet från brunnskättingar 

och från vatten som hälls över i kärl. När solen gått ner och mörkret sänkt sig tänder Jaffar 

Topan två oljelampor, litet senare en tredje. Hos Jaffar Topan finns en fascination inför ljuset, 

den brinnande lågan. Det är också med stark koncentration som han betraktar lågan på den 

tändsticka med vilken han tänder pipan åt Sejid bej. När han iakttar den brinnande eldslågan 

ser han att ”Själva lågan är gul. Den tycks sväva ett stycke från stickan, där finns ett skiljande 

mörkt fält. Det mörka fältet, ibland förefaller det vara blått, måste dock tillhöra lågan ty det 

går inte att se igenom det” (s. 16). De intryck Jaffar Topan ställs inför är svåra för honom att 

tolka, det är en verklighet som inte så lätt låter sig fångas i ord; i lågan på den brinnande 

tändstickan finns något gåtfullt och undflyende. 

   Tillvaron blir, i det rum i vilket Jaffar Topan och Sejid bej befinner sig, genomlyst. Det är 

något ur tillvaron som talar till dem, något som förmedlas genom ljuset, ljuden och luftens 

rörelser. Det är i detta rum, ett rum som erhåller sitt ljus såväl inifrån som utifrån, som Jaffar 

Topan och Sejid bej sitter tillsammans och samtalar. De för ett lågmält samtal, ett samtal som 

rör människans villkor och profetens ord. Trots avståndet i ställning mellan dem präglas 

samtalet av stor förtrolighet. Det är ur denna verklighet som Jaffar Topan stiger fram i 

romanen.  

   Sejid bej understryker i samtalet med Jaffar Topan vid flera tillfällen att han betraktar resan 

som ett slags fromhet; den förankras av Sejid bej i ett större livssammanhang och ges en 

djupare mening. Sejid bej framhåller att ”Man måste gå till fots om man vill se det osedda” (s. 

18). Sejid bejs påstående förmedlar känslan av att tillvaron rymmer något hemlighetsfullt, 

något som inte omedelbart låter sig avslöjas; han hyser uppfattningen att det finns något 

bakom tillvarons synliga gränser. Sejid bej understryker att denna hemlighet endast öppnar sig 

för den som färdas till fots, för den som har förmågan att färdas långsamt. Med detta yttrande 
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avslöjar Sejid bej sin känsla av något outgrundligt i tillvaron inför vilket han visar ödmjukhet 

och respekt. 

   Av Sejid bej betonas noga allvaret i det företag en resa innebär. För Sejid bej blir resan ett 

uppdrag som anförtros människan; den ges innebörden av en ständigt pågående process. När 

Jaffar Topan, på sin väg mot det inre av kontinenten, står tillsammans med löjtnant Laronne 

och ser hur ångbåtar färdas i korta turer fram och tillbaka längs floden med sina transporter av 

människor kan han inte låta bli att citera Sejid bejs yttrande om resandet som en form av 

fromhet. Det är expeditionsresan, själva företaget som sådant, Jaffar Topan ifrågasätter när 

han med ironi vänder sig till löjtnant Laronne med yttrandet ”Såsom vi reser upp och ner, 

fram och åter, måste vår fromhet bli tredubblad” (s. 101). Jaffar Topan har svårt att se den 

expeditionsresa man ägnar så mycket kraft som något meningsfullt; lagvärldens sätt att resa 

ställs i kontrast till Sejid bejs uppfattning om resandet som något allvarligt. Man har i 

lagvärlden avlägsnat sig från uppdragets tyngd; livet har berövats sin djupare innebörd och 

trivialiserats. 

   Även Kingiri, kaptenen för det största av de kompanier som ingår i expeditionen, framhåller 

vid olika tillfällen där han sitter och samtalar i kretsen av sina vänner att han ”alltid varit på 

väg” (s. 78 f). Han är en människa som ständigt befinner sig i rörelse, på väg mot något annat. 

Ibland kan den väg han följer vara svår att upptäcka för dem som är i hans sällskap; det är 

som om den väg han rör sig på inte är möjlig att se för andra än han själv. I likhet med Sejid 

bej har Kingiri ett respektfullt förhållande till resan, det är med djupt allvar han talar om sättet 

att färdas, om resandet. Kingiri berättar, när han sitter i ett tält tillsammans med Jaffar Topan 

och Said, att det inte sällan hänt att han kommit tillbaka till platser han tidigare besökt utan att 

vara medveten om det. Kingiri är noga med att understryka att även det man tidigare sett har 

något nytt att erbjuda; han har en erfarenhet av att ”återvända är att anlända på nytt, hur 

många gånger man än återvänder” (s. 125). Infallsvinkeln blir enligt Kingiri en annan; genom 
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att betrakta det gamla i nytt ljus får man en annan syn på tillvaron. I likhet med Sejid bej visar 

Kingiri stor respekt inför det okända i tillvaron. Kingiri konstaterar att ”Om man så i hela sitt 

liv är på resande fot, kommer det att finnas trakter man aldrig besökt” (s. 125). Även om man 

ständigt besöker nya områden, kommer det okända att finnas kvar; i sitt sökande inriktar sig 

Kingiri på något som ligger bortom de givna gränserna. 

   I Jaffar Topans skildring av den andra världen förknippas bariternas kapten Halmadi ofta 

med sufismen,275 en mystisk fromhetsrörelse inom islam. Inte sällan får han av Jaffar Topan 

beteckningen ”den yllemantlade”; beteckningen sufism kan härledas ur det arabiska ordet för 

ull. För Halmadi utgör de olika resorna till Mecka ett viktigt inslag i tillvaron; de är för 

honom en form av fromhetsövningar. Inte sällan berättar han om sina färder till Mecka när 

han är tillsammans med sina vänner. Lika litet som han vet hur ofta han besökt Mecka kan 

han säga hur många gånger han kysst de två heliga stenarna i Kabatemplet. När Halmadi 

berättar för sina vänner om de två heliga stenarna i Kaba framhåller han att en av stenarna är 

svart och benämns Hajdar medan den andra stenen saknar namn, inte har någon beteckning. 

Dess identitet förblir obestämd. Det är denna plats som Halmadi gång efter gång väljer som 

mål för sin resa, denna plats som i sig inrymmer en gåta, något som inte låter sig definieras.  

   Återkommande platser för mötet mellan Jaffar Topan och hans närmaste vänner under 

expeditionsresan är båten och tältet. Med sin nära förbindelse till den tillfälliga boplatsen 

representerar tältet liksom båten färden och uppbrottet; mellan dessa och resan som motiv 

finns en nära anknytning. På samma sätt som Sundman betonade mötet mellan Jaffar Topan 

och Sejid bej i sultanens palats med hjälp av ljuset från den nedgående solen och skenet från 

små lampor, sitter även Jaffar Topan tillsammans med sina vänner i skenet från elden eller 

                                                 
275 ”Sufism (av arabiska sufi, eg. ’ylleman’, av suf ’ylle’), samlingsbegrepp för islamisk mystik. Begreppet sufi 
tillämpades på muslimska asketer som i likhet med kristna eremiter klädde sig i mantlar av ylle som en symbol 
för ånger och självförnekelse.” Nationalencyklopedin, sjuttonde bandet (Höganäs, 1995), s. 401.  
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lyktan. Med hjälp av ljuset och elden markerar Sundman tältet och båten som återkommande 

mötesplatser för Jaffar Topan och hans närmaste vänner. 

   Många av människorna i den andra världen visar omsorg om varandra och dem de kommer i 

beröring med. När t.ex. den holländske sjökaptenen under ett tumult ombord på fartyget 

allvarligt skadas och är nära att trampas ihjäl av den framvällande människohopen skyddar 

Jaffar Topan honom med sin kropp.276 Efter det Jaffar Topan lyckats rädda kaptenen bredde 

han ”en filt över honom och lämnade hytten” (s. 76). Även den sjuke Said förser Jaffar Topan 

vid olika tillfällen med ett värmande täcke; innan Jaffar Topan t.ex. lämnar tältet där Said 

ligger svårt febersjuk täcker han honom med sin matta. Också Kingiri, som inne i regnskogen 

funnit den illa medtagna Said under ett ormbunksblad, visar omsorg om den unge pojken: han 

lindar in honom i den matta han bär med sig. Det är emellertid inte enbart de människor Jaffar 

Topan känner sympati för som han visar sin omsorg. Ibland lägger sig t.ex gallakaptenen 

Dajatsj att sova utanför ingången till det tält Jaffar Topans inhandlat. Där kaptenen ligger i 

regnet, våt och nedsmutsad, breder Jaffar Topan sin matta över honom även om han inte är 

övertygad om att gallakaptenen är förtjänt av denna omtanke.277  

   Med det som finns till hands, en filt eller en matta, visar Jaffar Topan omtanke om de 

människor som färdas tillsammans med honom, ger han dem värme och beskydd. Jag har i ett 

tidigare sammanhang konstaterat att filten, det skyddande täcket, är nära förbunden med 

sufismen; den yllemantlade kaptenen Halmadi förknippas på grund av sin klädsel ofta med 

denna fromhetsrörelse. Även Jaffar Topan erhåller genom sättet att ta hand om de människor 

han möter en särskild relation till sufismen: han ger värme och skydd med hjälp av en filt, en 

matta eller sitt tält. Samtidigt står Jaffar Topan i opposition till många av de tankar som 

återfinns inom denna fromhetsriktning. Där han ligger på ett hårt underlag i den roddbåt som 

blivit hans tillflykt under färden över havet ifrågasätter Jaffar Topan ”denne sufier, denne 

                                                 
276 Jfr Lundström, s. 207 
277 Ibid. 
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yllemantlade man, som påstod att den fattige bör vara mera rädd om den fattigdom som Allah 

givit honom än den rike bör vara rädd om den rikedom som Allah givit honom” (s. 78). I den 

utlämnade situation Jaffar Topan befinner sig känner han att skulle behövt denna ”yllemantel 

icke för värmens skull men väl för att göra min bädd mjukare” (s. 78). 

   Också i ett av de brev Jaffar Topan skriver till sin uppdragsgivare Sejid bej från 

expeditionsresan återfinner man samma kritiska inställning. I sitt brev berättar Jaffar Topan 

att det för Halmadi, som ”sveper in sig i sin yllemantel som en sufier” (s. 133), är möjligt att 

skydda sig mot de giftiga insekter som under nätterna ansätter expeditionsdeltagarna. Jaffar 

Topan kan emellertid inte låta bli att med en ironisk underton konstatera att bariterna 

”emottagit alltför få kläder från Allah och deras gudaktighet är uppenbarligen alltför ringa för 

att kunna freda deras nakenhet mot moskiternas angrepp” (s. 132 f.). I brevet till Sejid bej 

uppmärksammar Jaffar Topan de svåra livsbetingelser som ett stort antal människor är 

hänvisade att leva under; i sin kritik vänder han sig mot profeten som tillåter denna orättvisa. 

   I sitt sätt att förhålla sig till människor står Jaffar Topan nära sufismen; med sin filt, sin 

matta och det tält han inköpt visar han omsorg om de människor han möter. Samtidigt 

befinner han sig i dialog med den livstolkning som företräds av denna rörelse; hos honom 

finns ett ifrågasättande, en tvekan inför att godta färdiga sanningar. När det gäller människans 

förhållande till livet är det en prövande inställning, en öppenhet inför olika tolkningar, som 

framhålls av Jaffar Topan; hos honom finns en beredvillighet att söka olika svar. Samtidigt 

återfinner man hos Jaffar Topan en strävan efter att komma till klarhet över om det han 

engagerar sig i är konstruktivt, om det står i livets tjänst.  

   Det är emellertid inte enbart genom sin beskyddande inställning Jaffar Topan visar omsorg 

om människor. Även genom sitt sätt att dela med sig av sina livsförnödenheter blir Jaffar 

Topans känsla av ansvar tydlig. När t.ex. Jaffar Topan och Kingiri sitter tillsammans intill den 
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båt för åtta roddare där Jaffar Topan har sin sovplats delar de med sig av sin mat.278 Vid ett 

tillfälle berättar Jaffar Topan: ”Jag skar ett stycke bröd i två lika delar, jag åt av den ena 

hälften och gav honom den andra” (s. 78). Litet senare återger Jaffar Topan det omvända 

förhållandet, han skildrar hur Kingiri ”skar en torkad frukt i två hälfter och gav mig den ena” 

(s. 87). Hos de två vännerna återfinner man en djup förståelse inför den omständigheten att de 

delar samma villkor och är hänvisade till varandra. Där de sitter intill båten i skenet av Jaffar 

Topans lampa och delar brödet och frukten mellan sig faller ett särskilt ljus över dem; en 

annan dimension av verkligheten lyser igenom.  

   I detta sammanhang erhåller ljuset, den brinnande lågan från Jaffar Topans lampa, en 

speciell innebörd. För Jaffar Topan, som delaktig i parsismens föreställningsvärld, där elden 

symboliserar det gudomligas närvaro, blir det mänskliga mötet, det som sker mellan 

människor, något heligt.279  

   Åke Erlandsson lyfter i sin avhandling fram detta samband mellan Jaffar Topans intresse för 

elden och parsismen som trosriktning. Förutom den scen där Jaffar Topan fascinerad står inför 

lågan på den brinnande tändstickan, betonar Erlandsson en episod uppe på fartygets däck där 

Jaffar Topan tar lampan från sjökaptenen med orden ”Jag vet mer om eld än du” (s. 75). 

Erlandsson betraktar detta yttrande som betydelsefullt. Han anser att Jaffar Topan med dessa 

ord avslöjar sin religionstillhörighet;280 enligt parsismen är elden platsen för det gudomliga, 

den heliga elden symboliserar för parserna gudomens närvaro. Erlandsson framhåller även det 

förhållande att Jaffar Topan vid ett flertal tillfällen hävdar att han inte är muslim. Samtidigt 

tyder, enligt Erlandsson, många av de uppgifter som rör Jaffar Topans härkomst på att han 

kommer från Indien; Indien blev en tillflyktsort för parserna när de fördrivits ur Persien. Själv 

                                                 
278 Ibid., s. 205. 
279 ”Parsism (av pers. Parsi ’persisk’, av Pars ’Persien’), parsernas religion, där den gamla zoroastrismen 
väsentligen är bevarad. Kulten i eldstemplet, agiari, utgör fundamentet i den nutida parsismen i Indien. Den 
heliga elden, symbolen för gudomens närvaro, hålls vid liv av en präst, som reciterar böner ur Avesta.” 
Nationalencyklopedin, fjortonde bandet (Höganäs, 1994), s. 638. 
280 Erlandsson, Per Olof Sundmans expeditioner. Studier i romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées 
luftfärd, s. 91. 
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betraktar jag emellertid Jaffar Topans formella religionstillhörighet som mindre betydelsefull; 

det jag anser vara väsentligt är den livs- och människosyn han ger uttryck för.  

   De scener, där Jaffar Topan sitter tillsammans med sina vänner, understryker Sundman i sin 

roman med hjälp av symboler av nästan arketypisk karaktär. Där Jaffar Topan och Kingiri 

befinner sig i en båt för åtta roddare delar de ett bröd och samtalar allt under det natten 

framskrider.281 I likhet med diskussionerna mellan Jaffar Topan och Sejid bej rör sig även 

samtalen i kretsen kring Jaffar Topan inom ett vidare religiöst sammanhang; i sina samtal 

hänvisar Jaffar Topan och hans vänner ofta till olika händelser och uttalanden i Koranen. I en 

senare episod delar Jaffar Topan och Said åter en måltid som består av ”två fiskar och ett mått 

ris” (s. 107).282 Brödet och fiskarna som symboler för gemenskap och solidaritet återfinner 

man även i Bibelns berättelser. I t.ex. Matteus 14:17–14:21 berättas om när Jesus delar de fem 

bröden och de två fiskarna så att det räcker till ett stort antal människor. 

   Mötets centrala plats i romanen markeras av Sundman med hjälp av symboler hämtade från 

en religiös föreställningsvärld med rötter i olika kulturer. Hos Sundman är t.ex. filten en 

återkommande symbol för omsorg och medkänsla. Dess symboliska innebörd i Sundmans 

författarskap lyfts bl.a. fram av Lars G. Warme. I slutkapitlet till sin avhandling framhåller 

denne:  

There is in Sundman`s novels and short stories a recurring situation, so frequent in fact, that it assumes 

special significance: The “good hunter” in the author´s gallery of characters who sees to the comfort of a 

fellow human – be it a sea captain, a sawmill owner, or a criminal – who is ill, asleep, or drunk, by 

covering him with a blanket. The undemonstrative gesture reveals a gentle humaneness, maybe even an 

awkward tenderness.283 

I Expeditionen är det emellertid yllemanteln med dess anknytning till den sufiska mystiken 

som betonas, även om också filten och mattan i samma syfte används av Sundman som 

                                                 
281 Jfr Lundström, s. 205. 
282 Ibid., s. 206. 
283 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 190. 
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symboler. Dessa särskilda attribut återfinns emellertid inte i Bibelns skrifter; med hjälp av 

dessa specifika symboler har Sundman understrukit det österländska inslaget i romanen. 

   Sundman lyfter i sin roman Expeditionen fram det skapande mötet mellan människor; det 

Sundman betonar när han skildrar den andra världen är människor som bejakar varandra och 

handlar med ansvar och omsorg, människor som tar aktiv del i varandras liv. Det förhållande 

människor emellan som Sundman återger i sin skildring av livet i den andra världen är ett Jag-

Du-förhållande, d.v.s. en subjekt-subjekt-relation; en sådan relation innefattar ett jag och ett 

du där båda är subjekt, d.v.s. självständigt tänkande och handlande människor. Dessa möten 

mellan människorna i den andra världen är av samma art som mötet såsom det tecknas av 

Martin Buber. I t.ex. sin skrift Ich und Du karaktäriserar han mötet med orden: ”Av de tre 

sfärerna är en kännetecknad på ett särskilt sätt: livet med människorna.[…] Här har mötet 

blommat upp till Duets hela verklighet. Endast här finns också som oförstörbar verklighet: att 

verkligen se och bliva sedd […].”284 Förhållandet mellan människorna i den andra världen är 

jämbördigt; ingen betraktar den andre som ett objekt, som ett föremål bland andra. Det av 

ömsesidighet präglade mötet återges av Sundman i ett antal tydligt markerade och sinsemellan 

likartade scener; dessa episoder uppvisar ett besläktat symbolspråk och går tillbaka på en 

gemensam tradition som lånat mycket av sitt tankeinnehåll från Bibelns såväl som Koranens 

värld.  

 

Ett inkluderande förhållningssätt 

Hos Jaffar Topan finns en fascination inför människan, det mångskiftande och oförutsägbara 

hos den enskilde individen; för honom står människorna i centrum för hans upplevelser. 

Under arbetet med att fördela männen på olika kompanier konstaterar Jaffar Topan med 

förundran ”Människor är märkliga […] Det är ett äventyr bara att se dem. Man kan ligga på 

                                                 
284 Martin Buber, Jag och Du, övers. Margit och Curt Norell (Ludvika, 1990), s. 99. 
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en mjuk divan och låta tusen människor färdas eller föras förbi – det är som att göra en lång 

resa” (s. 61). Utifrån Jaffar Topans sätt att betrakta världen blir livet i all sin 

variationsrikedom något fascinerande. Samtidigt är det en sammanhållen värld som beskrivs; 

ingen individ eller grupp av människor avskiljs som annorlunda eller främmande.285 

   I den andra världen återfinner man en respekt för det unika hos varje människa, det för varje 

människa säregna. När t.ex. Jaffar Topan beskriver människorna i den andra världen använder 

han sig i de flesta fall av förnamn;286 för Jaffar Topan är det personliga förhållningssättet till 

de människor som omger honom betydelsefullt. Titlarna åter har ofta formen av stående 

epitet, något som även framhålls av Åke Erlandsson.287 Denne nämner bl.a. Uli och Abdul 

vilka givits de stående epiteten den kopparhjälmade (s. 150) respektive den nittionionde (s. 

60); genom de enskilda epiteten betonar Sundman individens särart, epitetet berättar något om 

just den personens erfarenheter och karaktär. Halmadi, som är kapten för de baritiska 

soldaterna, får vid ett flertal tillfällen av Jaffar Topan benämningen yllemantlad kapten (s. 

186, s. 188). På samma sätt används för Kingiri, kapten för det andra kompaniet, epitetet 

sexfingrad kapten (s. 87). Halmadis yllemantel har en religiös innebörd medan Kingiri som 

deltagit i en stöld straffats genom att berövas några av sina fingrar; de stående epiteten 

berättar något om de två kaptenerna som personer.  

   När Warme kommenterar Jaffar Topans användning av stående epitet framhåller han att 

Jaffar Topan, genom att använda sig av stående epitet när han beskriver människorna i den 

andra värden, ger dem en ställning som hjältar. Hjälten återfinns i vardagen, i det dagliga 

livet. Bruket av stående epitet placerar enligt Warmes uppfattning samtidigt berättaren själv 

”in a venerable epic tradition where he rightly belongs”.288 

                                                 
285 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 70 ff. 
286 Jfr Lundström, s. 201. 
287 Erlandsson, Per Olof Sundmans expeditioner, s. 88 f.  
288 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 138. 
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   Det är varje enskild individs särskilda plats i tillvaron som lyfts fram i denna andra värld. 

T.ex. konstaterar Halmadi, bariternas yllemantlade kapten, där han sitter inträngd bland de 

sovande i Jaffar Topans tält: ”Man har lärt mig […] att det inte finns några stora händelser. 

Alla händelser är små” (s. 197). Han förtydligar sitt uttalande med att tillägga: ”Inte ens 

profeten upplevde annat än små händelser – men de var många” (s. 197). Halmadi är 

övertygad om att varje människa i ett samhälle har en funktion; han tror på varje människas 

unika värde. Hos Halmadi finns ingen hjältedyrkan, ingen heroisering av en enskild ledare; 

när det gäller att skapa något är varje individ betydelsefull. Halmadi framhåller att inte ens det 

heliga templet i Mecka kan anses vara en stor händelse; templet är ”byggt av tusen och åter 

tusen och åter tusen små stenar av tegel […] det är murat av blott mycket små stenar som 

fogats samman” (s. 197). För att bygga upp något av bestående värde krävs enligt Halmadi 

medverkan av många människor och respekt inför det förhållande att alla lämnat sitt speciella 

bidrag; den enskildes unika värde och betydelse i det sammanhang i vilket han ingår betonas 

av Halmadi.  

   Denna aktning för den enskilde individen har Halmadi redan tidigare under 

expeditionsresan givit uttryck för. Där expeditionen drar fram töms byarna på människor; 

byborna står maktlösa i sina försök att stoppa expeditionen. När expeditionsdeltagarna 

övernattar i de övergivna hyddorna frågar sig Halmadi med utgångspunkt i profetens ord: 

Fanns där icke ett klart förbud att gå in i främmande hus förrän man begärt företräde och hälsat 

på invånarna? Hade vi icke brutit mot detta förbud? Bakvafolkets kojor var små och smutsiga, 

de måste ändå anses vara boningar. Och skulle man inte vända om när man blev tillsagd att 

vända om? (s. 188 f.)  

Hos Halmadi finns en respekt för den enskildes liv; man kan inte lägga beslag på det som 

kommer i ens väg utan hänsyn till de människor som lever i de trakter man färdas genom.  
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Ett tredje livsområde  

Med sin novell ”Jägarna III” illustrerar Sundman på ett åskådligt sätt hur han ställer sig till 

leken, det litterära skapandet och tillvarons gåtfullhet, företeelser han sammanför till ett 

gemensamt livsområde. Jag tar upp denna novell ur Sundmans debutverk Jägarna för att visa 

hur Sundman på ett tidigt stadium i sitt författarskap problematiserar detta speciella 

verklighetsområde. 

   ”Jägarna III” skildrar en ung kvinna som bor på ett hotell uppe i den svenska fjällvärlden 

tillsammans med andra gäster. Hon har vistats på hotellet en längre tid. Vid olika tillfällen har 

en av hotellets gäster sett hur kvinnan tänt eldar på en berghäll, eldar som hon sedan noggrant 

släckt. (s. 40 f.).289  Han finner emellertid hennes beteende svårt att förstå eller förklara. 

Samme hotellgäst har även iakttagit den unga kvinnan när hon suttit nere vid en å med en 

samling små stenar intill sig, stenar hon varsamt plockat upp och kastat ut i vattnet (s. 38 f.). 

Kvinnans tilltag förbryllar honom liksom många av hotellgästerna; hennes beteende känns 

främmande för dem. En av gästerna, som är provinsialläkare, ser emellertid något skapande 

och läkande i det kvinnan företar sig, det må vara att göra upp eldar eller leka med små stenar. 

Han hävdar att han i egenskap av läkare har erfarenhet av patienter med liknande små 

egenheter; hans råd till dem har varit att fortsätta med det de gör, även om han haft svårt att 

förstå meningen i deras företag (s. 41 f.). För provinsialläkaren, liksom för de övriga 

hotellgästerna, är kvinnan en gåta, men samtidigt en människa inför vilken han känner 

ödmjukhet och respekt. 

   I samband med att hotellvärden berättar för sina gäster att den unga kvinnan skriver dikter 

förhör sig en av gästerna om denne läst något av det kvinnan skrivit. Värden beklagar sig över 

att dikterna inte är tillgängliga för honom eftersom ”hon har icke bara andra ord utan även 

andra bokstäver än vi” (s. 40). När kvinnan skriver sina dikter använder hon sig av ett för de 

                                                 
289 Sidhänvisningar till novellen ”Jägarna III”, vilken ingår i Jägarna (1957), kommer att ges inom parentes i den 
löpande texten. 
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övriga okänt språk och ett främmande alfabet Provinsialläkaren, som hört vad hotellvärden 

berättat, säger om den unga kvinnan: ”Hon är en symbol [...] Hon lever vid sidan om vårt liv, 

det vanliga livet” (s. 40).  

   Där den unga kvinnan samlar stenar på hög, vilka hon sedan kastar ut i vattnet, tänder små 

eldar eller skriver sina dikter på det främmande alfabetet rör hon sig inom ett särskilt 

verklighetsområde, ett område där man återfinner leken, det litterära skapandet och det 

gåtfulla. Detta område som en speciell plats inringas på ett konkret sätt av Sundman i den 

scen där provinsialläkaren i samtal med de övriga hotellgästerna hävdar att det som kvinnan 

företar sig tillhör den särskilda livssfär som är symbolernas.  

   Jag ämnar i detta sammanhang knyta an till den svenske teologen och psykoterapeuten 

Göran Bergstrands tankar kring tillvarons gåtfullhet; Bergstrand hänför de frågor en människa 

ställs inför till ett livsområde som uppvisar stora likheter med den särskilda livssfär Sundman 

i novellen Jägarna III gestaltar med hjälp av karaktären Maria. I sin essäsamling Tro och 

misstro anknyter Bergstrand till psykoanalytikern Donald W. Winnicott och dennes tankar om 

mellanområdet som ett tredje livsområde; Bergstrand framhåller att det ”gåtfulla, både 

frågorna och deras svar, hör hemma på mellanområdet”. 290  Mellanområdet blir enligt 

Bergstrand en plats där människan har möjlighet att pröva sig fram till skilda lösningar inför 

de frågor livet ställer. Även i sitt arbete En illusion och dess utveckling. Om synen på religion 

i psykoanalytisk teori lyfter Bergstrand fram Winnicott och mellanområdet när han diskuterar 

olika livsfrågor. 

   Winnicott har gjort sin kanske främsta insats genom att introducera det han benämner 

mellanområdet; sina reflexioner kring mellanområdet har Winnicott sammanställt i verket 

Playing and Reality, vilket publicerades år 1971. Enligt Winnicotts uppfattning är vår 

verklighet inte enbart av två slag, en inre och en yttre. Han talar i sitt arbete om ett tredje 

                                                 
290 Göran Bergstrand, Tro och misstro (Stockholm, 1988), s. 16. I artikeln ”Symbolisering äger rum” behandlar 
också Clarence Crafoord den betydelse mellanområdet har som plats för bl.a. kultur och religion. 
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verklighetsområde, vilket han betecknar som ”an intermediate area of experiencing, to which 

inner reality and external life both contribute”.291 Winnicott betraktar mellanområdet som ett 

potentiellt område mellan modern och barnet; han karaktäriserar det mellanliggande området 

som ett psykiskt område som grundlagts i moderns närvaro.  

   I sitt arbete framhåller Winnicott lekandets betydelse i barnets utveckling; det är på det 

mellanliggande området som barnets lek äger rum. Till detta område hänför Winnicott det han 

benämner övergångsobjekt. Enligt Winnicott ges, under barnets separation från modern, 

övergångsobjektet moderns egenskaper och förvandlas i barnets föreställning till modern. 

Winnicott konstaterar att “into this play area the child gathers objects or phenomena from 

external reality and uses these in the service of some sample derived from inner or personal 

reality”.292 Det paradoxala inträffar att övergångsobjektet skapas av barnet och är dess ägodel, 

samtidigt som det redan tidigare fanns i barnets verklighet. På detta sätt är det på 

mellanområdet som barnet börjar använda sig av övergångsobjekt och ägna sig år lek. 

   Det mellanliggande området betraktas av Winnicott som ett slags tillflyktsort för 

människan, där hon ges möjlighet att arbeta med att skilja åt den yttre och den inre 

verkligheten och samtidigt se hur de hänger samman.293 Winnicott visar i Playing and Reality 

på en utveckling från övergångsfenomen till lek, från lek till kulturella upplevelser. Winnicott 

understryker ”the importance both in theory and in practice of a third area, that of play, which 

expands into creative living and into the whole cultural life of man”. 294  För Winnicott 

sammanfaller lekområdet med platsen för de kulturella upplevelserna; på det mellanliggande 

området återfinner man enligt Winnicott konst, vetenskapligt arbete och religion. 

   Med hänvisning till mellanområdet såsom det uppfattas av Winnicott hävdar Bergstrand att 

gåtor är något som man leker med samtidigt som han jämför gåtlekar med barnets allvarliga 

                                                 
291 Donald Woods Winnicott, Playing and Reality (London, 1971), s. 2. 
292 Ibid., s. 51. 
293 Ibid., s. 2. 
294 Ibid., s. 102. 
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lek. Enligt Bergstrand ställs varje människa inför livsgåtan, vilken han betraktar som en fråga 

om ”livets källa, livets mål och livets mening.295 Bergstrand anser att det endast är på de 

villkor som gäller för gåtan man på ett meningsfullt sätt kan ställa de frågor som berör livets 

tre grundläggande frågor; det är på lekens område, på mellanområdet, de hör hemma.296  

   Bergstrand framhåller att man i den västerländska kulturen ofta intar en skeptisk hållning 

såväl till de frågor som det inte går att erhålla entydiga svar på som till olika försök att 

besvara dessa frågor. Det rör sig enligt Bergstrand om ”frågor som kanske är generande för 

oss som lärt oss att leva i en ’vetenskapligt’ tänkande värld. De för oss utanför gränserna för 

det som vi kan veta något om”.297 I stället har man enligt Bergstrand hänvisat frågorna om 

livets ursprung, mål och mening till forskningen inom t.ex. naturvetenskap eller till 

psykologins område; det är på dessa verksamhetsfält de i främsta rummet kommer till uttryck 

i vår kultur. 

   Det väsentliga när man gissar gåtor är enligt Bergstrand att pröva olika lösningar och se om 

de för framåt. De svar man erhåller betraktar Bergstrand som olika sätt att tolka verkligheten. 

Den ena tolkningen kan visa sig ohållbar, medan en annan kan vara konstruktiv och föra livet 

vidare; på detta sätt blir det enligt Bergstrand möjligt för en människa att förändra 

verkligheten och själv bli skapande.298 

   I arbetet Tro och misstro jämför Bergstrand mellanområdet såsom det definieras av 

Winnicott med en frizon. Med orden ”I det gåtfulla lever det mänskliga. Försöker vi lösa det 

olösliga, blir vi sanna” 299  understryker Bergstrand betydelsen av ett livsområde där 

människan har rätt att ställa frågor, gissa gåtor och skapa sammanhang. Enligt Bergstrands 

åsikt är det på mellanområdet, såsom det definierats av Winnicott, som vi gissar oss till svaren 

på de gåtor livet ställer oss inför, här utför vi våra livstolkningar.  

                                                 
295 Bergstrand, Tro och misstro, s. 11. 
296 Ibid., s, 15 f. 
297 Ibid., s. 11. 
298 Ibid., s. 17. 
299 Ibid., s. 18. 
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   Den fördjupade verklighetsupplevelsen, den känsla av en outgrundlighet i tillvaron, som jag 

belyst i Sundmans roman Expeditionen har uppmärksammats i olika sammanhang. Bl.a. har 

Tobias Berggren och Jan Stolpe hävdat att det inslag av gåtfullhet som finns hos Sundman 

utgör en del av en auktoritär struktur, d.v.s. gåtfullheten stärker författarens ställning som 

auktoritär berättare. 

   Av de två essäer som under våren 1970 publicerades av Berggren och Stolpe behandlar den 

inledande uppsatsen Sundmans roman Expeditionen. I artikeln ”Expeditionskårens 

hemligheter” uppmärksammar Berggren gåttemat i romanen; han framhåller som sin avsikt att 

undersöka ”vad begreppet gåta innebär och vad som är gåtans funktion i romanen”.300 Den 

som framställer gåtan befinner sig enligt Berggren i överläge eftersom han har svaret på 

gåtans lösning; han blir innehavaren av en överlägsen insikt. På detta sätt blir gissandet av 

gåtor enligt Berggrens mening en fråga om makt: gåtan ingår som del i en vertikal 

kunskapsordning. Berggren anser att Sundmans avsikt, när han väljer att använda sig av gåtor, 

även är att skapa en illusion av att något betydelsefullt döljer sig i det gåtfulla. Detta är enligt 

Berggren en teknik som används av författaren för att knyta läsaren till sig; Berggren anser att 

författarens avsikt är att göra läsaren lojal mot det som berättas. Den slutsats Berggren 

kommer fram till är att en författare som i sin framställning använder gåtor erhåller 

möjligheten att ”både stärka sin auktoritära roll och knyta åhörarnas uppmärksamhet fastare 

till berättelsen”.301 Gåtans uppgift i romanen blir enligt Berggrens åsikt att upprätthålla ett 

auktoritärt berättarmönster. 

   I sin artikel närmar sig Berggren även begreppet mystik; han nämner detta begrepp i 

samband med kunskaper han valt att beteckna som utomspråkliga och vilka han anser troligen 

”i alla tider har fungerat identitetssammanhållande, kontaktskapande etc etc”.302 Berggren 

ställer sig i detta sammanhang frågan om ”system för utomempirisk kunskap har betydelse för 

                                                 
300 Berggren, ”Expeditionskårens hemligheter”, s. 177. 
301 Ibid. 
302 Ibid., s. 180.  
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Expeditionens vetandevärldar”, något han i den därpå följande meningen avfärdar som 

”Något humanistiskt-empiriskt allmängods kanske, jag vet ju inte vad Sundman läser”.303 

Däremot anser Berggren att man i fråga om ledargestalten sir John kan urskilja ett drag av 

transcendens. I sitt resonemang stöder sig Berggren på Nietzsche och dennes idéer om 

övermänniskan och den till övermänniskan kopplade viljan till makt. 

   Stolpe diskuterar i en efterföljande artikel, ”Innanför-utanför. Den tidige Sundman” 

Sundmans författarskap, särskilt den tidiga produktionen. Han ägnar sitt intresse åt bl.a. 

Sundmans litterära stil; genom sitt sätt att uttrycka sig framkallar Sundman enligt Stolpes 

uppfattning en gåtfullhet i sina litterära verk. Stolpe framhåller även att Sundman som 

författare uttrycker ”en specialistroll som vi inte känner, en roll vars ställning just bestäms av 

att andra icke har insyn, icke vet: en annan, inte en av oss”.304 Som sammanfattning hävdar 

Stolpe att man i Sundmans texter återfinner ett krav på lojalitet med den existerande 

samhällsordningen. I en gemensam slutkommentar till sina artiklar betonar Berggren och 

Stolpe att en litteraturkritikers uppgift är att ställa sig frågan vilken typ av samhälle en text 

återspeglar. Berggren och Stolpe talar om vikten av ”en horisontell lojalitet i motståndet mot 

ett alltmer vertikalt organiserat, alltmer fascistiskt samhälle”.305 När de betraktar det gåtfulla i 

Sundmans verk är det som något som utgör en del av en auktoritär struktur, något som 

förstärker författarens ställning som auktoritär berättare. Därmed kommer berättarmönstrets 

funktion enligt Berggren och Stolpe att vara att dölja de existerande motsättningarna i 

samhället; det gåtfulla i Sundmans verk har Berggren och Stolpe valt att placera in i ett 

ideologiskt sammanhang. 

   I motsats till den tolkning som presenterats av Berggren och Stolpe, anser jag inte att det 

drag av gåtfullhet man finner hos Sundman, i detta fall i hans roman Expeditionen, utgör en 

                                                 
303 Ibid. 
304 Stolpe, ”Innanför-utanför. Den tidige Sundman”, s. 281. 
305 Tobias Berggren & Jan Stolpe, ”Avslutande kommentar”, BLM 1970: 4, s. 287. 



 

113 
 

del av ett auktoritärt förhållningssätt. Upplevelsen av tillvarons djupdimension står enligt min 

uppfattning i ett nära samband med det äkta mötet, med den aktning för och närhet till 

människor det representerar.  

 

Sundman och tillvarons outgrundlighet 

I skilda sammanhang återkommer Sundman till sin uppfattning om tillvaron som gåtfull, som 

bärare av skikt som inte är möjliga att uppfatta enbart med hjälp av intellektet. I t.ex. artikeln 

”Att berätta”, vilken Sundman publicerade samma år han debuterade med Jägarna, diskuterar 

Sundman en av de noveller som ingår i samlingen. I sin essä framhåller Sundman att den 

aktuella novellen är ”en berättelse om hemligheter”.306 Samtidigt delger han läsaren sin egen 

uppfattning om verkligheten: ”Och på samma sätt är vår egen vardagliga värld fylld av 

hemligheter: vår hustru, våra barn, vår hund, vår bil – och vi själva. Om de (eller vi) låter 

’avslöja’ sig, är avslöjandet regelmässigt ett självbedrägeri hos oss; vi har blott klätt det 

okända i nya ord som för en kortare eller längre tid skall framstå som entydiga och 

förklarande”. 307  När Sundman 25 år senare, i efterordet till samlingsverket 

Norrlandsberättelser, kommenterar sitt författarskap är det möjligt att dra paralleller mellan 

denna essä och Sundmans tidigare artikel. Även här betonar Sundman de dolda 

sammanhangen i tillvaron. Han konstaterar: 

Det finns alltid många små händelser i stora händelsers omedelbara närhet. De är ofta 

förknippade med varandra genom ett nästan osynligt nät av samband. Kanske förhåller det sig så 

att man blott ser dem om man har det rätta språket att se med.308  

Sundman pekar i sitt uttalande på något svårgripbart i tillvaron, något inför vilket han känner 

ödmjukhet och respekt. På samma sätt som i sin artikel ”Att berätta” understryker Sundman i 

efterordet det drag av gåtfullhet han anser finns i novellsamlingen Jägarna. Sundman 

framhåller att han vid en förnyad läsning av novellerna erfarit att ”Det finns något outtalat och 

                                                 
306 Per Olof Sundman, ”Att berätta”, Studiekontakt 1957: 7, s. 17. 
307 Ibid. 
308 Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser, s. 475. 
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hemlighetsfullt i dem som gör mig nyfiken och fundersam”. 309  I skilda sammanhang 

återkommer Sundman i sin efterskrift, vilken han publicerade långt efter det han avslutat sitt 

egentliga författarskap, till tillvarons gåtfullhet. Sundman förklarar emellertid att han ställer 

sig tveksam till att själv uttala sig om sina litterära arbeten, eftersom han betraktar dem som i 

första hand något som utspelar sig mellan den som tar del av hans verk och texten, men att 

han trots detta valt att kommentera dem. 

 

 

Lagvärlden 
 

Sir John – expeditionens ledare 

När jagberättaren Laronne i ett av de inledande avsnitten karaktäriserar expeditionens ledare 

sir John ger han följande beskrivning: ”Hans livrock hade många knappar och var värmen till 

trots knäppt ända upp i halsen. Han hade smala byxor och läderstövlar. För att mildra solljuset 

hade han dragit ner skärmmössan djupt i pannan” (s. 31). Denna bild av sir John upprepas 

nästan ordagrant litet senare i romanen när Laronne en tidig morgon stöter på sir John. Denna 

gång uppmärksammar Laronne att den jacka som sir John bär har ”av skräddaren uppbyggda 

breda och horisontella axlar” (s. 112). Förutom den strikthet som utmärker sir Johns sätt att 

klä sig framhåller Laronne den konstlade uppförstoring som hans gestalt ger uttryck för. Med 

den presentation Laronne ger av sir John, blir det något som inte riktigt stämmer med 

expeditionens ledare; sir John framstår som en man som ger sken av styrka och storhet, men 

som i själva verket är ganska liten. Det är även som en småväxt man Sejid bej, sultanens son, 

uppfattar expeditionens ledare sir John (s. 17, s. 18).  

                                                 
309 Ibid. 
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   I dessa passager uppmärksammas sir Johns uniformsliknande sätt att klä sig av berättarjaget 

Laronne, attribut med vilka sir John markerar sin ställning som expeditionens ledare. Denna 

bild förstärks av sir Johns egna uttalanden när han i romanens dialogpartier framför sina 

åsikter om vad han anser vara grundläggande för en ledare. Sir John betonar bl.a. den centrala 

betydelse den oförvägna handlingen har för en man i hans position: 

Världen är full av teoretiker och teorier. Detta är i sin ordning. Jag är själv en handlingens man. 

Jag värderar handlingen, aktiviteten, högre än det passiva teoretiserandet. De flesta teorier tycks 

ha en enda funktion, nämligen att ge upphov till nya teorier med ett vederläggande innehåll. 

Förstår ni, doktor Stre? Jag har som handlingsmänniska ofta haft stor nytta av teoretikernas 

funderingar – men man måste välja med försiktighet och omdöme och man måste pröva sig 

fram. Man kan inte lita på teorier. (s. 84 f.) 

Sir John framställer sig som en kraftfull ledare, en ledare som väljer aktivitet och rörelse 

framför en mera eftertänksam och ifrågasättande inställning.310  

   Som en man i ständig rörelse beskrivs sir John även av jagberättaren Jaffar Topan (s. 57). 

När denne under en av de första dagarna ute till sjöss efter sir Johns diktamen upprättar en 

förteckning över expeditionens manskap gör han reflexionen: ”Sir John gick sent till sängs 

och han var tidigt uppe och han vilade inte under dagens hetaste timmar” (s. 57). Det finns 

också hos Jaffar Topan en övertygelse om att något grundläggande saknas hos sir John, en 

uppfattning han bär med sig från sitt första möte med sir John hos den brittiske konsuln. När 

Jaffar Topan vid detta tillfälle diskuterar sin anställning som skrivare är han noga med att 

betona sina gedigna kunskaper i engelska. Sir John understryker emellertid på ett ironiskt sätt 

sin språkliga överlägsenhet, varvid Jaffar Topan gör reflexionen: ”Det är mycket som du inte 

kan tala och skriva, efem” (s. 23). Med dessa ord visar Jaffar Topan att han redan från första 

dagen förstått att det är något som saknas hos sir John, att han inte är den person han utger sig 

för att vara. 

                                                 
310 Jfr Lundström, s. 192. Denna egenskap hos sir John karaktäriseras av Tobias Berggren som ”En sorts drift att 
utföra, fullborda som vetter ganska tydligt mot dynamistiska världsuppfattningar av ’vilja-till-makt’-typ’”. 
Berggren, “Expeditionskårens hemligheter”, s. 182.  
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   Det är som en strikt auktoritär ledare sir John uppfattar sig själv och förhåller sig till dem 

som är underställda honom; i sin underordning under ledaren förväntas männen i den inre 

kretsen311  kring sir John uppge alla egna strävanden. Den auktoritära ordningen, liksom 

rangordningen mellan expeditionsdeltagarna, regleras genom ett anställningskontrakt (s. 33) 

och en promemoria (s. 142). Utmärkande för en europé är enligt sir John lojaliteten mot en 

ledare; 312  en europé underordnar sig auktoritetens vilja. 313  När t.ex. en av de 

expeditionsdeltagare som ingår i den närmaste kretsen kring sir John efter ett meningsutbyte 

föreslår sir John att han skall lämna in en ansökan om avsked svarar sir John med 

konstaterandet: 

Möjligen kan ni tänka er lämna in en avskedsansökan, men om denna avslås, då kommer ni att 

lojalt fullfölja ert ursprungliga åtagande. Det är detta som är intressant och det är en skillnad så 

god som någon annan mellan européer och icke européer. (s. 177)  

Enligt det som av sir John betraktas som ett europeiskt värdesystem lämnar den som åtagit sig 

ett uppdrag det slutgiltiga avgörandet till ledaren, d.v.s. han underordar sig det beslut som 

fattats av en ledare.314  

   Då Laronne, strax före avresan från Bari, bryter detta mönster genom att ifrågasätta sir Johns 

val av vapen avbryter sir John ordväxlingen med att, förutom till Laronne, även vända sig till 

de övriga européerna med orden: ”Det jag behöver, mina herrar, det är inte era råd och 

påpekanden utan er lojalitet. Er lojalitet är en förutsättning för vår expeditions lyckosamma 

genomförande. Det skulle glädja mig om ni försöker sätta er in i innebörden av mina ord” (s. 

52). Med detta uttalande understryker sir John att det utan lojalitet från deltagarna i 

expeditionen inte är möjligt att uppnå det mål han uppställt; deltagarnas underordning är den 

grund på vilken expeditionen vilar.315  

                                                 
311 Se Kernberg, Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations, s. 145. 
312 Jfr Lundström, s. 192. 
313 Se Fromm, Är människan ond eller god?, s. 19. 
314 Ibid., s. 21. 
315 Jfr Fromm, Flykten från friheten, s. 121.  
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   Medan man från de övriga europeiska deltagarnas sida kan märka ett visst motstånd mot den 

ordning som bestämts av sir John är löjtnant Laronne, sir Johns i rangordning närmaste man, 

den som utan något egentligt ifrågasättande underordnar sig expeditionens ledare. I sin 

relation till sir John är Laronne i stort sett kritiklös; i det fall han hyser en annan åsikt i en 

fråga tar han snart tillbaka den. Löjtnant Laronne framstår i romanen, ofta på gränsen till 

karikatyr, som urtypen av jasägaren och medlöparen, en man som gör sig till ett med makten 

och går dess vägar (s. 66, s. 67).316  

   Denna av sir John eftersträvade ordning framträder även i andra sammanhang, som t.ex. vid 

de gemensamma måltiderna ombord på fartyget. I likhet med Jaffar Topan återger även 

lagvärldens berättarjag olika tillfällen då människor möts; också Laronne skildrar hur 

människor samlas kring en måltid. Dessa möten skiljer sig emellertid på ett grundläggande 

sätt från dem man återfinner i den andra världen, vilka jag utgående från Martin Bubers 

definition betecknat som möten mellan ett Jag och ett Du.317 De möten som tecknas av 

Laronne är ofta i förväg arrangerade; de präglas av en särskild form vad beträffar såväl 

uppträdande som klädsel. I en scen tidigt i romanen tecknas den första middagen ombord på 

fartyget, en middag som blir stilbildande för de övriga måltiderna under expeditionsresan.318 

Vid middagen kommenterar sir John den gångna dagen och ställer frågor till dem som sitter 

runt bordet, frågor som enbart kan besvaras med ett ja eller ett nej (s. 45). Han håller även 

korta föredrag som har formen av monologer (s. 45). Förutom själva planeringen av 

expeditionsresan behandlas vid dessa tillfällen ämnen som förutbestämts av sir John och för 

vilka han hyser ett speciellt intresse såsom febersjukdomar (s. 68), solljusets inverkan på 

människan (s. 83) eller tropiska insekter (s. 159). 

   När jag behandlade den måltid som delades av Jaffar Topan och hans närmaste vänner, 

betonade jag bl.a. brödets och fiskens symboliska funktion som uttryck för sammanhållning 

                                                 
316 Ibid., s. 22. 
317 Buber, Det mellanmänskliga, s. 33 ff. 
318 Jfr Lundström, s. 191. 
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och gemenskap. Jag lyfte även fram manteln som symbol för omsorg och dess samband med 

österländsk mystik. Mötet i lagvälden, såsom det tecknas av Laronne, är av ett annat slag. De 

gemensamma måltiderna har ingen karaktär av tidlöshet; till de rätter som serveras dricker 

expeditionsdeltagarna kolsyrat vatten och sherry (s. 45). Den som vid mörkrets inbrott 

placerar två fotogenlampor intill den plats där sir John och hans närmaste män äter sin middag 

är en gestalt från den andra världen, den unge Said (s. 54). På samma sätt är det Said som 

hänger upp det dubbla antalet lampor under tältduken vid den måltid som ordnas för att fira 

sir Johns födelsedag (s. 69). 

   Som en kontrast till sir Johns känslomässiga återhållsamhet framträder den scen i romanen 

som skildrar ett tillfälle då sir John, tillsammans med sina närmaste män, befinner sig ute 

regnskogen. Där de under ett häftigt oväder sitter i tältet och äter sin middag ger sir John 

intryck av att vara ”ovanligt upprymd, nästan uppspelt” (s. 158). I sitt upprymda tillstånd 

bjuder han i flera omgångar expeditionsdeltagarna på sherry ur en butelj han låter hämta. Det 

är som om själva undergångsstämningen, stormen, åskan och ljudet av de fallande jätteträden, 

har en upplivande inverkan på sir John. Samtidigt förefaller denna naturens uppvisning 

samspela med krafter i sir Johns inre; sir Johns associationer går till de portugisiska 

kolonisatörerna och deras avsaknad av fruktan för att tränga in i den brinnande femte zonen 

(s. 163).  

   Följderna av det auktoritära mönster som styr sir Johns handlande, med kravet på 

underkastelse och lydnad, ställs på sin spets i den episod i romanen där sir John fattar beslutet 

om avrättning av fyra bariter;319 när allt fler av bariterna under expeditionens färd mot det inre 

av kontinenten avviker och därmed äventyrar expeditionens fortsatta färd, bestämmer sig sir 

John för att en gång för alla lösa det problem som rymningarna innebär. Vid ett tillfälle grips 

fyra baritiska bärare, vilka litet före soluppgången rymt från expeditionen, av soldater. I 

                                                 
319 När Åke Erlandsson i sin avhandling lyfter fram denna scen framhåller han: ”Ett drastiskt exempel […] på 
dessa motsättningar inom det auktoritärt styrda kollektivet, på hur kommunikation, förtroende och samarbete 
sätts ur spel, är […] rättegångsscenen och hängningen”. Erlandsson, Per Olof Sundmans expeditioner, s. 82. 
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avskräckningssyfte beslutar sig sir John för att, en och en, låta hänga de fyra bariterna (s. 

195). De europeiska deltagarna i expeditionen, med undantag av Laronne, motsätter sig efter 

hängningen av den första av bariterna ytterligare avrättningar. Trots deras upprördhet beslutar 

sig sir John för att låta hänga ytterligare en av de bariter som rymt från expeditionen, 

samtidigt som han går med på att benåda de återstående två bärarna (s. 207). Med denna 

handling har den ordning sir John eftersträvar återställts.320  

   Denna händelse visar också hur Jaffar Topan, trots sina insikter om sir Johns destruktivitet, 

anpassat sig till livet såsom det gestaltar sig i den expedition som leds av sir John. När 

gallakaptenen, med motiveringen att han är anställd som soldat, inte som bödel, vägrar vara 

den som håller de tre stickor som skall avgöra vem som skall avrättas, går uppgiften till Jaffar 

Topan. Med hänvisning till att expeditionen är i behov av bärare samtycker Jaffar Topan till 

att vara den som räcker fram stickorna.321  

   Mot det auktoritära mönster jag ovan lyft fram,322 ställs i romanen motståndet från fartygets 

holländske kapten; sjökaptenen är den europé som konsekvent motsätter sig den auktoritära 

ordning som fastställts av sir John. I sin skildring av kaptenens sätt att uppträda visar Laronne 

ett tydligt avståndstagande. Enligt Laronnes synsätt överskrider denne gång på gång de för en 

europé angivna gränserna, såväl vad gäller uppträdande som i sitt förhållningssätt till den 

auktoritet som utgörs av sir John. Av t.ex. dem som deltar i middagarna ombord på fartygets 

akterdäck är sjökaptenen den som på ett tydligt sätt markerar en avvikande hållning till den 

livs- och människosyn som på olika sätt kommer till uttryck hos sir John; ironin blir det medel 

                                                 
320 Lars Bäckström beskriver i essän “Manssamhället hos Sundman” maktstrukturen i Sundmans arbeten på 
följande sätt: ”Sundmans manssamhälle med sina skiktningar inom sig och sina tendenser till maktkamp är en 
nästan systematisk studie i det mänskliga behovet att utöva makt över andra människor”. Bäckström, 
“Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskriminering förr och nu. Litteratursociologiska och historiska studier 
samlade av Karin Westman Berg, s. 20.  
321 Jfr Lundström, s. 210. 
322 Tobias Berggren lyfter i sin essä “Expeditionskårens hemligheter” fram sir Johns karaktär av övermänniska 
samtidigt som han framhåller ”det yttre mönstret som […] - medvetet – auktoritärt”. Berggren, 
”Expeditionskårens hemligheter”, s. 181. I arbetet Vårt förakt för svaghet. Nazismens normer och värderingar – 
och våra egna (s. 48–55) beskriver den norske filosofen Harald Ofstad en auktoritetsordning som i många 
avseenden sammanfaller med det auktoritära mönster som tecknas i Expeditionen.  
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med vilket han tar avstånd från de idéer som framförs av expeditionens ledare. När den 

holländske kaptenen t.ex. fått nog av alla de kalkyler som sir John framlägger under den första 

middagen på Avantis akterdäck reser han sig från bordet med en formulering som riktar sin 

udd mot sir Johns sätt att föreställa sig världen (s. 50 f.).  

   Till den måltid som serveras för att fira sir Johns födelsedag är sjökaptenen försenad, inte 

heller har han klätt sig på det sätt som krävs, d.v.s. i kaptensuniform (s. 67 f.). Även denna 

middag lämnar sjökaptenen med en ironisk replik, som riktar sig mot bl. a. sir Johns tilltro till 

mikroskopet som kunskapskälla. Enligt sjökaptenen ser man den del av verkligheten som man 

valt att betrakta, inte helheten; perspektivet blir felaktigt (s. 69). Det är bristen på vidsyn han 

vänder sig emot i sir Johns och de europeiska expeditionsdeltagarnas sätt att betrakta världen; 

hos den holländske sjökaptenen återfinner man övertygelsen om något grundläggande fel i det 

företag som leds av sir John. Under den sista middagen som sjökaptenen deltar i reser han sig 

med ens från bordet och lämnar sällskapet (s. 83); hans uppträdande blir en form av protest 

mot en tillställning han finner motbjudande.  

 

Ett exkluderande förhållningssätt 

Inför expeditionens avfärd mot det inre av kontinenten har Jaffar Topan erhållit uppgiften att 

efter sir Johns diktamen föra in bariternas namn i en bok. Bokstav för bokstav överförs dessa 

till en skrift som förstås av européer. Där Jaffar Topan sitter och skriver ner bariternas namn 

på ett för honom främmande alfabet är han medveten om den omvandlig han deltar i. Han 

konstaterar att ”de blev därigenom översatta och de samlades som främlingar i min bok” (s. 

56). Människorna i den andra världen förvandlas till främlingar i den värld som är 

européernas; utifrån det perspektiv som omfattas av européer betraktas de som något 
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främmande; 323  mot den andra världens inkluderande livshållning till det annorlunda och 

obekanta ställs i romanen lagvärldens exkluderande förhållningssätt. 

   Icke-européerna, människorna i den andra världen, görs av sir John till främlingar.324 Deras 

personliga särart har genom översättningen till det främmande alfabetet gått förlorad; deras 

individualitet, det som representeras av det unika i deras namn, respekteras inte. Det är som 

främlingar icke-européerna framträder; de har alienerats från det som en gång var deras 

identitet. Jaffar Topan konstaterar: ”Ord går att tolka […] Ibland måste man ersätta ett ord 

med flera ord, ibland kan man ersätta många ord med ett enda ord […] Men namn är svåra att 

översätta” (s. 56). Genom att översätta icke-européernas namn till ett annat språk, ett språk 

med ett alfabet som skiljer sig från det egna, urholkas deras identitet. Betraktade från ett 

västerländskt perspektiv utgör de främlingar; en värld som är uppdelad i kategorierna vi-de 

andra framträder.325 

   Detta förhållningssätt, denna tudelning, blir tydlig redan i romanens inledande avsnitt vid 

det tillfälle då jagberättaren Laronne med en tydlig markering understryker att ”ett fartygs 

aktra del är en plats för européer” (s. 10). Samma konstaterande återkommer nästan ordagrant 

senare i romanen (s. 30). Med dessa uttalanden gör Laronne en åtskillnad mellan européer och 

icke-européer. Denna dualism vi-de andra återfinns även hos sir John i hans sätt att definiera 

en västerländsk moral. Mot det självklara i att en europé kommer till en annan europés 

undsättning hävdar sir John:  

Men har det någonsin varit självklart att till exempel araber skyndar till en arabs hjälp om denne 

befinner sig i ett nödläge på en mycket avlägsen ort? Har ni hört talas om indier som utrustar en 

expedition för att undsätta en indier? Kineser som undsätter en kines? Japaner? Malajer? 

Mongoler? (s. 52) 

Européernas särställning och överlägsenhet i förhållande till andra folkgrupper markeras i 

detta yttrande av sir John; dessa åtskiljs från européerna som något främmande. 

                                                 
323 Jfr Lundström, s. 200. 
324 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 25 ff. 
325 Jfr Lundström, s. 202.  
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   Den nedvärderande inställningen till människor med en annan bakgrund är ett dominerande 

förhållningssätt i lagvärlden. En tydlig åtskillnad görs bl.a. av löjtnant Hansen då denne med 

hänvisning till en baritisk yngling, antyder att ”Det är annorlunda med till exempel dessa 

bariter. Inte sant?” (s. 12). Det som av européerna betecknas som annorlunda förtydligas litet 

längre fram i romanen när Laronne, med hänvisning till rasideologen de Gobineau, gör en 

uppräkning av något som måste betecknas som en förteckning över rasegenskaper. Mot det 

som han betecknar som en ”nästan gränslös oenhetlighet” (s. 35) hos bariterna ställer han 

gallasoldaternas ”enhetlighet” (s. 38):326 det orena ställs av Laronne mot det rena.327  

   Redan i romanens inledande avsnitt framgår att denna uppfattning delas av de övriga 

europeiska deltagarna i expeditionen. Sir John markerar t.ex. sitt avståndstagande till en 

baritisk yngling genom att röra vid hans hand med en käpp; det är som något orent ynglingen 

behandlas av sir John (s. 13). Löjtnant Smitt ger sin bild av samma unge pojke med orden: 

”han tassade som en tvåbent katt, kikade med sina pepparkornsögon under lugg fast han inte 

hade någon lugg utan bara en flottig hätta av krulligt hår, lammull ungefär” (s. 10). I detta 

yttrande beskrivs en människa med en annan bakgrund som icke-mänsklig. 

   Avhumaniseringen av främlingen i gestalt av icke-européerna lyfts på ett särskilt sätt fram 

av Sundman. På försättsbladet till Expeditionen återger Sundman ett citat ur en av H. M. 

Stanleys skrifter. Stanley skildrar i denna text en afrikansk hövdings dödsstund; denne delar 

ut sina arm- och fotringar till sina landsmän varefter han lägger sig ner för att dö. Sin åsikt om 

denne hövding sammanfattar Stanley med orden: ”Allt detta var förstås beundransvärt, men 

det hade varit än mer beundransvärt att manligt kämpa emot, än att på detta sätt lägga sig ner 

att dö som en hund”. I detta yttrande avspeglas Stanleys människosyn: som något icke-

mänskligt, en hund, betraktar Stanley den döende hövdingen. 

                                                 
326 Ibid., s. 205. 
327 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 110 f., här och i resten av avsnittet. 
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   Det sätt att förhålla sig till människor som Sundman med hjälp av citatet ovan belyser, d.v.s. 

som något smutsigt, något orent, är ett återkommande tema i Expeditionen. Före avresan med 

det fartyg som skall ta expeditionen över havet hör sig t.ex. Laronne för hur han skall förhålla 

sig till de baritiska kvinnor och barn som befinner sig ombord; han talar i detta sammanhang 

om att ”rensa fartygen från ovidkommande passagerare” (s. 37). Det uttryck som Laronne vid 

detta tillfälle använder sig av har innebörden av att det är något orent som skall avlägsnas. 

Men när Laronne i sitt samtal med sir John tillägger att ”Det rör sig ju ändå om kvinnor och 

barn” (s. 37) har han fortfarande föreställningen att det är människor det är fråga om.  

   Under expeditionsresans gång avlägsnar sig Laronne emellertid alltmer från tanken på icke-

européerna som mänskliga varelser. Vid ett senare tillfälle, strax före avfärden från den 

handelsstation i vilken expeditionen gjort ett uppehåll, berättar Laronne att sir John gett order 

om ”att de kvinnor och barn som medföljt från Bari nu måste avskiljas från expeditionen” (s. 

120). När Laronne använder sig av uttrycket ”avskiljas” identifierar han sig på ett 

förbehållslöst sätt med sir John och dennes inställning till bariterna; det är ett avhumaniserat 

språk han brukar. Själv väljer Laronne att beteckna de baritiska kvinnorna och barnen som ett 

”appendix” (s. 120). Därmed har de förvandlats till något som inte behövs och t.o.m. kan visa 

sig skadligt. I dessa och likartade episoder återkommer genom romanen samma tema: 

främlingen, förkroppsligad av icke-européerna, blir representant för något orent som det är 

nödvändigt att skära bort. 

 

En förträngd värld 

Enligt min uppfattning är det möjligt att se ett samband mellan sir Johns nedvärdering av 

främlingen i icke-européns gestalt och det främmande som en förnekad och förträngd del av 

honom själv, en avspjälkt del som förlagts till främlingen. 328  Sir John återkommer t.ex. 

                                                 
328 Jfr ibid., s. 108 f. 
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ständigt till nödvändigheten att skydda den nakna huden; bariternas nakenhet blir för honom 

något av ett hot som med olika medel måste hållas på avstånd (s. 83 f.). Sir Johns definition 

av nakenhet är mycket snäv, att vara naken inbegriper för honom även att i likhet med den 

holländske sjökaptenen ha ”obetäckta armar och uppknäppt skjorta” (s. 84). Samtidigt finns 

det hos sir John en rädsla för allt som kan hota den yta han byggt upp; de kläder med vilka 

han noggrant täcker sin kropp utgör ett slags skydd som inte tillåter något av det genuina hos 

honom själv att komma fram. På detta sätt utgör sir Johns kläder inte enbart en fasad som han 

visar upp utan de ger även ett slags stadga åt hans liv. Genom sir Johns uppförstorande 

uniform är det möjligt att se en liten och svag person; när Sejid bej karaktäriserar honom som 

”den lille engelsmannen” (s. 17, s. 18) är det kanske en iakttagelse som står sanningen nära. 

Ett fasthållande vid det yttre ger livet en sorts stabilitet; sir Johns uniformsliknande jacka med 

sina knapprader och de höga stövlar han bär blir en markering av den ordning han är mån om 

att upprätthålla.  

   I romanen återfinns en episod som på ett tydligt sätt illustrerar sir Johns konfliktfyllda inre. 

Då sir John vid ett tillfälle, under ett häftigt oväder ute i djungeln, sitter i sitt tält tillsammans 

med de övriga västerländska deltagarna i expeditionen berättar han om något som hände 

honom under en av hans tidigare resor i tropiskt område. Sir John beskriver hur han under 

flera dygn legat svårt febersjuk i sitt tält och då han vaknat upp ur sin dvala upptäckt att 

”minst tjugu bambuskott hade borrat sig genom tältets golvduk. De största var nära två fot 

långa” (s. 162). I den fuktiga värmen hade tältduken under den tid sir John legat sjuk 

genomträngts av ett otal kraftiga växter. Denna scen blir, förutom att vara en beskrivning av 

en yttre händelse, även en illustration till sir Johns känsloliv: en för honom främmande värld 

hade pressat sig igenom den kontroll den under vardagen utsätts för och sprängt igenom den 

barriär sir John byggt upp mot sitt inre. 
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   Detta sir Johns behov av ordning återspeglas även på ett påtagligt sätt i förhållandet till 

regnskogens olika små djur. Samtidigt som sir John är medveten om att alla försök att skydda 

sig mot regnskogens otaliga små kryp och växter är lönlösa, dessa djur som många gånger 

gjort tillvaron plågsam genom att bl.a. tränga in i magens slemhinnor eller under tånaglarna 

(s. 159), ger han inte upp hoppet om att en gång för alla få bukt med dem. Sir John vet 

emellertid någonstans inom sig att denna önskan om ordning är emot allt förnuft. Det 

moskitnät som täcker ingången till tältet kommer en dag att vara så illa medfaret att det måste 

bytas ut. Även det nya nätet kommer med tiden att falla sönder, varefter ingången till hans tält 

kommer att vara helt oskyddad. Också genom golvsömmen kommer det vara möjligt för 

skilda små djur att ta sig igenom, liksom för växternas rötter (s. 161).  

 

Kollektivet: relationen Jag-Det 

Där sir John iklädd sin kostym promenerar omkring i vildmarken vilar det något overkligt och 

konstlat över honom liksom över de samtal han leder vid middagsbordet. Lagvärlden är på 

många sätt en stelnad värld; ibland ges läsaren intrycket av att sir John deltar i en maskerad. 

Denna stelhet blir desto mer framträdande mot bakgrund av den väldiga och frodiga regnskog 

som med sina jätteträd och väldiga blommor omger expeditionen från alla håll. Genom denna 

kontrastverkan framträder sir Johns värld med sina speciella krav på ordning som en på 

många sätt absurd värld, i stor utsträckning befolkad av skengestalter. Det är en tillvaro som 

domineras av det Buber i sitt arbete Ich und Du framställer som individen, d.v.s. människor 

som står i ett opersonligt förhållande, ett Jag-Det-förhållande, till varandra. På motsvarande 

sätt präglas livet såsom det utspelas i den andra världen av personen; kännetecknande för 

relationen människor emellan är ett Jag-Du-förhållande.329  

                                                 
329 Buber, Jag och du, s. 63 ff. 
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   Medan Sundman i sin skildring av den andra världen tecknar en mänsklig gemenskap 

återger han med bilden av lagvärlden ett kollektiv;330 en tillvaro där personliga relationer 

mellan människor inte anses önskvärda. Denna värld, såsom den återges av Sundman, 

uppvisar stora likheter med den karaktäristik som Buber ger av kollektivets ställning inom den 

västerländska kultursfären. I sin skrift Elemente des Zwischenmenschlichen framhåller Buber 

att den personliga relationen mellan människor i det moderna samhället alltmer får stå tillbaka 

för det kollektiva: 

Det kollektiva ’vara med varandra’ skyddas bäst genom att människors böjelse att ’personligt 

vända sig till varandra’ hålls inom skrankor. Det är som om de i gruppen förbundna 

huvudsakligen skall vara gemensamt inriktade på gruppens prestation och endast som något 

sekundärt får vända sig till vissa, av gruppen tolererade, personliga relationspartners.331 

Också i det kollektiv som lagvärlden utgör är det personliga förhållningssättet mellan 

människor satt på undantag. Människor befinner sig visserligen tillsammans, men utan att ha 

någon djupare känslomässig beröring med varandra. Utifrån de drivkrafter som styr sir Johns 

handlande betraktas inte mötet mellan människor, det som Buber formulerar med orden 

”personligt vända sig till varandra”,332 som något eftersträvansvärt. 

 

En destruktiv ledare 

Med hjälp av begrepp lånade från psykoanalytikerna Ludvig Igra, Otto Kernberg och Erich 

Fromm har jag, genom att lyfta fram vissa scener i Sundmans roman Expeditionen, synliggjort 

ett underliggande mönster som visar sir Johns egenskaper som ledare. Jag har med begreppen 

narcissism, fientlig projektion och analsadism som underlag, d.v.s. de psykiska krafter som 

                                                 
330 I artikeln ”Kommentar kring en teknik” uppger Sundman som anledning till att han förde in löjtnant Laronne 
som berättare i Expeditionen möjligheten att återgå till sitt ”huvudintresse, de enskilda individernas situation i ett 
kollektiv” (s. 234). Sundman lyfter här fram sitt intresse för den mellanmänskliga relationen, i detta fall såsom 
den kommer till uttryck i ett kollektiv, d.v.s. ett sammanhang där Jag-Det-relationen är den dominerande. 
331 Buber, Det mellanmänskliga, s. 22. 
332 Ibid. 
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Igra sammanfört under beteckningen destruktivitetens triad,333 karaktäriserat sir John som en 

destruktiv ledare. Bilden av sir John som ledare har förtydligats genom användningen av 

Kernbergs teorier om det narcissistiska ledarskapet och Fromms auktoritetsbegrepp. 

   I min analys av sir John som expeditionens ledare har sir Johns maktsträvan varit en central 

frågeställning som jag på ett ingående sätt belyst.334 Jag har visat på sir Johns grandiosa 

föreställningar om sig själv335 och hans sätt att omge sig med en inre krets av européer,336 av 

vilka han kräver underkastelse och vördnad; deras främsta funktion är att förstärka och 

bekräfta hans egen storhet.337 Expeditionens samtliga deltagare, européer som icke-européer, 

förväntas visa sir John ovillkorlig lydnad; olydnad straffas genom avrättning, ett straff som 

också utmäts i förebyggande syfte. 338  Som ledare för expeditionen förlägger sir John 

förnekade och förträngda delar av sig själv, såsom t.ex. det annorlunda och svaga, till 

främlingen, personifierad av icke-europén. 339  Det är även hos främlingen som det orena 

placeras, det som enligt sir Johns uppfattning bör avlägsnas, skäras bort.340 Samtidigt finns hos 

sir John som ledare en nedvärdering och utstötning av den som intar en avvikande hållning: 

en självständigt tänkande person som sjökaptenen förpassas ut i kylan och får utstå förakt för 

ett uppträdande som betraktas som ansvarslöst; någon avvikelse från den uppställda 

idealbilden av den europeiske mannen tolereras inte.341 

   Genom likheten mellan de båda romankaraktärerna sir John och Laronne fokuseras i 

romanen det underliggande mönster som styr de två männens handlande. När Laronne ur sitt 

                                                 
333 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 116 f. 
334 När Lars Bäckström i essän ” Manssamhället hos Sundman” behandlar de män som uppträder i Sundmans 
arbeten betonar han ”den självdestruktion som kommer av en aldrig analyserad men allt omslutande 
hävdelsepassion” (s. 20), en passion han anser tydligast skildras i romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées 
luftfärd (ibid). Även Lars G. Warme uppmärksammar i sin avhandling de maktsökande ledare man återfinner i 
dessa två romaner, ledare Sundman enligt Warme underkastar en granskning (s. 190). Dessa underliggande 
drivkrafter bakom de två ledarnas handlande har jag i min undersökning strävat efter att belysa med hjälp av 
teorier lånade från psykoanalysen.  
335 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 105 ff.  
336 Jfr Kernberg, Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations, s. 145. 
337 Jfr ibid. 
338 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 21. 
339 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 25 ff. 
340 Jfr ibid., s. 109 ff.  
341 Jfr Kernberg, Inre värld och yttre verklighet, s. 266. 
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perspektiv skildrar sir John är hans identifikation med expeditionens ledare och de idéer 

denne representerar tydlig; den verklighetsuppfattning som sir John ger uttryck för omfattas i 

stort sett kritiklöst av Laronne. I likhet med sir John är Laronne en människa vars inre 

drivkrafter utgörs av narcissistisk självöverskattning, fientlig projektion och analsadism.342 

   Deltagarna i expeditionsresan framträder i romanen som en återspegling av sir Johns inre 

värld. De uppträder på den scen på vilken expeditionens ledare spelar upp sitt eget inre drama, 

en scen på vilken en konflikt mellan grandiost övermod och projicerad svaghet utspelar sig.343 

I Expeditionen åskådliggörs i skildringen av sir Johns relation till de människor som omger 

honom, en relation präglad av dualismen vi-de andra, sambandet mellan en inre konflikt hos 

ledaren och en förvanskad bild av verkligheten, d.v.s. den underliggande processen bakom 

tillkomsten av en skev verklighetsuppfattning.344  

   Sundman reflekterar i sin artikel ”Kommentar kring en teknik”, vilken publicerades ett år 

efter utgivningen av Expeditionen, kring mottagandet av romanen. Som svar på de slutsatser 

om hans förhållande till den starke mannen som dragits av t.ex. Per Olov Enquist345 och Karl 

Erik Lagerlöf346 framhåller Sundman:  

Jag tror att de dragit väl snabba slutsatser. Det är knappast fråga om beundran eller förkärlek 

utan om ’intresse’ och detta intresse sammanhänger givetvis med de starka männens roll i våra 

kollektiv, deras stora betydelse för oss andra – antingen de förekommer som verkmästare eller 

verkställande direktörer, antingen de leder en upptäcktsresa, ett flottarlag eller ett socialt 

reformarbete.347 

Sundman lyfter i denna artikel fram den starke mannens betydelse i ett större socialt 

sammanhang. I samma inlägg värjer sig Sundman för den åsikt som framförs av Lagerlöf och 

Enquist, nämligen att expeditionens ledare sir John skulle representera hans egen uppfattning. 

                                                 
342 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 116 f. 
343 Jfr Kernberg, Inre värld och yttre verklighet, s. 266. 
344 Jfr ibid., s. 264. 
345 Per Olof Enquist, ”Tre män försvann…”, Expressen 29. 10 1967 [rec. av Sundmans Ingenjör Andrées 
luftfärd] 
346 Karl Erik Lagerlöf, ”Nordpolen är en dålig älskarinna”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30. 10 1967 
[rec. av Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd]. Recensionen ingår även i Svensk litteratur i kritik och debatt 
1957–1970, red. Sven Nilsson & Rolf Yrlid (Stockholm, 1972), s. 202–205.  
347 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 233.  
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Även i ett senare sammanhang, som replik på Tobias Berggrens och Jan Stolpes artiklar om 

hans författarskap, anser sig Sundman nödgad att förklara sambandet mellan sina egna åsikter 

och de som framförs av skilda karaktärer i hans romaner. För att det inte skall råda något 

tvivel om var han själv står i ett politiskt sammanhang, vad som är hans egen uppfattning, 

betonar Sundman i artikeln ”Om att övertolka”: ”I politisk mening är Expeditionen och 

Andréromanen i första hand negativa och kritiska romaner”.348 Även i den intervju med 

Sundman som strax innan gjordes av Laurence Dembo ägnas Expeditionen särskild 

uppmärksamhet. 

   Dembo lyfter i detta samtal bl.a. fram romangestalten Jaffar Topan kring vilken Dembo 

anser att det vilar en särskild atmosfär. Han framhåller att Jaffar Topan ”föreföll mig vara en 

sympatisk personlighet, en fin man med en typisk österländsk förmåga till stillhet”.349 Av 

Dembo ställs Jaffar Topans livssyn i konstrast till de västerländska expeditionsdeltagarnas 

hållning. I intervjun bekräftar Sundman det drag av stillhet Dembo iakttagit hos Jaffar Topan: 

”Jag instämmer, men eftersom Jaffar representerar författaren skulle det inte vara så lätt för 

mig att säga detta rakt ut – fast jag är en aktiv person, medan Jaffar åtminstone på ett sätt är 

en passiv och resignerad människa”.350 Med detta uttalande markerar Sundman att Jaffar 

Topan i romanen Expeditionen utgör författarens språkrör; den livshållning som karaktäriserar 

Jaffar Topan delas av Sundman, även om han till sin läggning inte är lika stillsam.351  

 

 

Vägen mot undergång 

De två världar Sundman skildrar i Expeditionen lever sida vid sida utan någon närmare 

beröring med varandra. I sitt inträdestal understryker Trotzig emellertid: ”skeendet går inte 
                                                 
348 Per Olof Sundman, ”Om att övertolka”, BLM 1970: 6, s. 417. 
349 Dembo, ”’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, s. 16.  
350 Ibid. 
351 Jfr Lundström, s. 212. 
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parallellt – den ena sidan drar den andra med sig, erövrarna drar de besegrade med sig i sin 

dödsrörelse. De smittar dem med död, de civilisationer de rör vid är dömda”.352 Lagvärlden är 

den som bestämmer färdriktningen: expeditionen slutar efter en lång vandring, vilken mot 

slutet tar sig fram genom något som mest liknar en tunnel, i en grottliknande uthuggning i 

urskogen.  

   Jag har i samband med att jag diskuterade det drag av gåtfullhet som återfinns i Sundmans 

roman Expeditionen behandlat resan, vägen, som motiv. Vägen, såsom den framställs i den 

andra världen, är av en annan karaktär än den många gånger tunnelliknade färdväg genom 

regnskogen som expeditionen under sir Johns ledning väljer. När Sejid bej, Kingiri och 

Halmadi berättar om sina resor, om de vägar längs vilka de färdats, betraktas resan ofta i ett 

större livssammanhang. Vägen har, i deras värld, inte sällan karaktär av livsväg, en väg där 

målet ständigt flyttas fram; människan är aldrig säker på vad som befinner sig på andra sidan 

gränsen.  

   När man ställer de grottliknande rum som deltagarna i expeditionen passerar under sin färd 

mot det rum i vilket Jaffar Topan och Sejid bej samtalar är kontrasten stor. Rummet där Jaffar 

Topan och Sejid bej sitter tillsammans genomströmmas av ljus, ett ljus som kommer såväl 

utifrån som inifrån. Den plats där de befinner sig karaktäriseras av rymd och öppenhet. 

Utanför palatset rör sig människor i sina vardagssysslor, ljudet från dem fortplantar sig in till 

Jafar Topan och Sejid bej; mellan rummet där de sitter tillsammans och livet utanför finns ett 

samband. Även i detta sammanhang, liksom i skildringen av resan, vägen, såsom den 

framställs i den andra världen, återfinner man en känsla av en outgrundlighet i tillvaron, något 

gåtfullt. Samtidigt finns i samvaron mellan Sejid bej och Jaffar Topan en närhet och öppenhet. 

På detta sätt utgör rummet i den andra världen, ett rum fyllt av ljus och rymd, en kontrast till 

lagvärldens grottlika, dunkla rum. 

                                                 
352 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 26. 
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   Grottan, det slutna rummet, och mörkret, symboler nära förbundna med varandra, 

förekommer parallellt genom hela Expeditionen; med hjälp av dem slår Sundman tidigt an 

tonen i romanen. Redan i romanens inledning förknippas européerna och den förestående 

expeditionsresan med natt och mörker. Inför uppdraget att bege sig till den brittiske konsulns 

hus känner sig Jaffar Topan tveksam; mörkret har redan fallit. Sejid bej hävdar emellertid att 

detta egentligen passar bra ihop med hans ärende eftersom, enligt Sejid bejs åsikt, ”Natten är 

européernas bästa tid” (s. 20). Väl framme hos den brittiske konsuln finner Jaffar Topan 

européerna samlade i det femte i ordningen av den räcka av rum han tagit sig igenom; det i 

hus i vilket européerna befinner sig utgör en sluten värld där det ena grottlika rummet avlöser 

det andra. Denna upplevelse av att befinna sig i en grotta tar Jaffar Topan med sig under resan 

mot det inre av kontinenten. När han t.ex. i ett brev till Sejid bej uttrycker sina känslor och 

tankar om livet på fartyget berättar han att den plats som tillfallit honom är ”en liten båt, 

avsedd för åtta roddare, den är täckt av ett stycke segelduk, där har jag plats för min 

ensamhet, det är som att krypa in i en ljus grotta (s. 78). Också hans sömn är färgad av den 

nya tillvaron ombord, den har blivit en ”grottsovares” (s. 78). I skildringen av livet på fartyget 

ligger känslor av uppgivenhet och sorg.  

   Mot slutet av Expeditionen återkommer det instängda rummet som symbol. I inledningen av 

romanen skildrar Sundman det femte rummet, i romanens avslutande del tecknar han den 

femte zonen. Liksom huset i vilket de europeiska expeditionsdeltagarna träffades inför 

expeditionsresan hade uppförts av portugiser, har även denna femte zon anknytning till de 

portugisiska erövrarna. Under sina resor delade portugiserna upp världen i fem olika zoner; 

den femte, den mittersta zonen, var enligt dem ”ett flammande bälte av brinnande luft och 

kokande vatten” (s. 162). Detta är ett område som, enligt portugisiska upptäcktsresande, 

saknar betingelser för liv. Med en underton av ironi framhåller löjtnant Stre, en av männen i 

kretsen kring sir John, att expeditionen nu nått denna femte zon. Enligt honom måste dock 
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den karakteristik portugiserna givit betraktas som missvisande; de befinner sig på en plats 

utan vare sig het luft eller hett vatten, en plats där ”det regnar som om himlens alla slussar var 

öppnade” (s. 163). Vid ett senare tillfälle återkommer Stre till portugisernas brinnande femte 

zon; han säger sig framför den femte zon de nu befinner sig i, med sin kyla och sitt ihållande 

regn, föredra den hetta portugiserna framhöll som karakteristisk för området (s. 208).  

   Den inhägnad som expeditionens deltagare röjer upp åt sig när de slår läger djupt inne i 

regnskogen har även den karaktär av ett grottliknande rum. Sundman ger i sin roman 

Expeditionen denna uthuggning i skogen beteckningen boma:353 

All snårskog och alla hängande lianer avlägsnades på ett område som var nästan cirkelrunt och 

hade en diameter av ungefär hundrafemtio steg. Platsen var väl vald, marken var så torr som 

omständigheterna kunde medgiva. 

De avhuggna buskarna, de röjda snåren, lades upp i två halvcirkelformiga skydd, vända mot 

varandra. De utgjorde vår bomas palissad. Den hade två ingångar eftersom halvcirklarna inte 

möttes. (s.157) 

När expeditionen nått det innersta av kontinenten har mörkret redan lagt sig; fastän det ännu 

inte är kväll ligger boman försänkt i ett dunkel. Ett ihärdigt regnande gör det också omöjligt 

att lysa upp lägerplatsen med hjälp av eldar. Det är i detta mörka rum som en av de 

dödsdömda avrättas; boman, det rum som huggits ut i regnskogen, har blivit ett rum för 

förstörelse och död. 

   En annan symbol av grottkaraktär som återkommer i romanen är tunneln, den mörka 

gången. I ett brev till Sejid bej beskriver Jaffar Topan den färd in i regnskogen som just 

påbörjats. Han framhåller att stigen de färdas fram på förvandlats till en tunnel, att det var 

som om de ”tågade in i en grön vägg” (s. 154). Upprepade gånger beskriver Jaffar Topan i sitt 

brev till Sejid bej vägen som de vandrar på som en tunnelstig (s. 154, s. 155); med detta 

förmedlar han till Sejid bej känslan av att befinna sig instängd i ett mörker. 

                                                 
353 En tecknad återgivning av boman och dess uppbyggnad återfinns i Åke Erlandssons avhandling Per Olof 
Sundmans expeditioner, s. 109. Erlandsson diskuterar här även det sätt på vilket Sundman i Expeditionen använt 
det bakgrundmaterial han haft tillgång till när han givit sin bild av boman. 
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Tystnaden finns i det gröna dunklet. Den finns också i trädens ofantliga storlek. Stammarna är 

grövre än minareter, de är övervuxna av mossa och klängande växter. Jag vet inte mycket om 

deras höjd, vår stig är ju en tunnel, deras grenar är sammanflätade och från gren till gren, från 

träd till träd, hänger ett tätt nätverk av lianer och inflätade i lianerna ett ännu tätare nätverk av 

för mig namnlösa växter, vars blommor är så tunga att de enbart genom att falla skulle kunna 

döda en barit och vars blad är så stora att ett enda vore tillfyllest att svepa en på detta sätt dödad 

barit. (s. 156)   

Det Jaffar Topan i sitt brev beskriver är en natur som, där expeditionen banar sig väg genom 

den täta vegetationen, ger honom föraningar om förstörelse och död. Det är inte endast stigen 

de vandrar på som har tagit formen av en mörk gång, utan även den flod de då och då ser 

skymten av där den rinner fram genom regnskogen: ”Den var inte längre mera bred än att 

trädkronorna på den ena stranden kunde växa samman med trädkronorna på den andra. Också 

floden var, liksom stigen, en tunnel” (s. 185). Det är i ett mörker där dag och natt börjat gå in i 

varandra som expeditionen drar fram; ju längre den tränger in i djungeln desto kompaktare 

blir mörkret. Från detta rum finns ingen återvändo: jagberättaren Jaffar Topan är den som tar 

emot budskapet om död från dvärgfolket: han tar ur marken upp en pil med ett förtorkat löv 

instucket i sin bakre ända (s. 224).354 

   Med användning av grottan och tunneln, liksom mörkret och natten, som symboler utrycker 

Sundman i sin roman Expeditionen en dödslängtan, skildrar han en färd som söker sig allt 

länge in mot sin egen undergång. En sådan dödslängtan betraktas av Erich Fromm i arbetet 

The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil (1964) (sv. övers. Människohjärtat. 

Människans förmåga till ont och gott, 1965) som en omedveten önskan ”att återvända till 

moderlivet”,355 en önskan som symboliskt framställs  

                                                 
354 Jfr Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 26. Vissa av de symboler för olycka och 
död som Sundman använder sig av i Expeditionen måste betecknas som övertydliga. Detta gäller t.ex. det svarta 
bläck (s. 142) skrivaren Jaffar Topan använder sig av inför avfärden in i djungeln eller de förgiftade stickor (s. 
179 f, s. 185 f.) som finns nedstuckna i den stig expeditionen vandrar längs. Jfr Rolf E. Stern, ”Per Olof 
Sundmans roman Expeditionen”, s. 48.  
355 Erich Fromm, Människohjärtat, 2 uppl., övers. Ingeborg Löfgren (Stockholm, 1982), s. 102. Denna djupare 
liggande medvetandenivå behandlas av Fromm även i arbetet The Forgotten Language. An Introduction to the 
Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths (1951) (sv. övers. Det glömda språket. En första vägledning i 
konsten att förstå drömmar, myter och sagor, 1974). 
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som en önskan (eller rädsla för) att drunkna i havet eller rädsla för att uppslukas av jorden. Det 

är en önskan att helt förlora sin individualitet, att åter bli ett med naturen. Därav följer att denna 

djupt regressiva önskan står i konflikt med önskan att leva. Att vara i moderlivet är att vara 

utanför livet.356 

Sundman tecknar i sin roman hur deltagarna i expeditionsresan där de drar fram genom 

regnskogen blir alltmer ett med den omgivande naturen; den avsmalnande tunneln blir en 

ingång till en allt uppslukande natur. På sina ställen blir det nära nog omöjligt att skilja 

expeditionen från den växtlighet som omsluter den från alla håll. Den sista plats där 

expeditionen slår läger liknar en gravplats där den ligger ”på en låg kulle bland pelarliknande 

trädstammar” (s. 223). De som deltar i expeditionen har nått en plats där betingelser för liv 

saknas.   

   I en av sina tidiga noveller, ”Vadaren”,357 använder Sundman det djupa vattnet för att 

uttrycka en likartad dödsdrift. I berättelsen vadar Gunnar, med sina byxben fyllda av små 

stenar, längre och längre ut i fjällsjön tills han förlorat kontakten med den värld som omger 

honom; i likhet med deltagarna i expeditionen har också Gunnar, när han sökt sig till det 

djupa vattnet, blivit ett med naturen.358 Liksom Gunnar medvetet uppsöker döden, där han 

nedtyngd av stenar vandrar ut i vattnet, är även expeditionens ledare sir John medveten om att 

han ger sig ut på en resa som kommer att innebära undergång och död. I likhet med 

portugiserna, som trots att de kände till förhållandena i den femte zonen skickade det ena 

fartyget efter det andra att förgås i detta område, finns det inte heller hos sir John någon 

tvekan inför den uppgift han förelagt sig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
356 Ibid., s 102 f. 
357 Per Olof Sundman, ”Vadaren”, Perspektiv 1958: 6, s. 244–246. 
358 Jfr Sundmans berättelse ”Gunnar, vägmästaren” i novellsamlingen Tre berättelser (1987). 
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IV Två dagar, två nätter 
 

 

”Främlingarna” 

”Främlingarna” ingår som avslutande berättelse i Sundmans novellsamling Sökarna (1963). I 

denna novell uppträder, liksom i den två år senare publicerade romanen Två dagar, två nätter, 

en huvudperson som jagberättare, och i båda berättelserna använder sig Sundman av det han 

benämner opålitlig berättare.359  I en intervju gjord av Rolf Yrlid säger Sundman: ”Hela 

novellsamlingen pekar fram mot den sista novellen ’Främlingarna’. Det är den novell som 

kostat mig mest arbete hittills, den har kostat lika mycket arbete som en hel roman tror jag, 

jag höll på i många år innan jag fick den färdig”.360 Sundman betonar också att novellens 

jagberättare ger ett oavsiktligt självporträtt.361  

   Jagberättaren i ”Främlingarna”, doktor Jonsson, har som vana att vistas i fjällvärlden någon 

vecka varje vinter. Detta år besöker jagberättaren ett litet fjällhotell där han inkvarteras i ett 

eget rum. Under dessa vinterdagar lever han nära de andra gästerna på hotellet. 

   När jagberättaren tecknar det sätt på vilket han förhåller sig till de människor han möter ger 

han bilden av en distanserad människa. Till dem som bor på hotellet och till värdfolket står 

han i ett opersonligt förhållande. Det är deras funktion, deras roll i samhället Jonsson betonar; 

han refererar till dem utifrån deras yrkestillhörighet som t.ex. hotellvärd, färdledare och  

                                                 
359 McGregor, Per Olof Sundman and The Icelandic Sagas, s. 326. 
360 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, s. 
79.  
361 Ibid. 
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posttjänsteman. Samtidigt sker ofta en klassificering av de människor med vilka Jonsson 

kommer i kontakt. Enligt jagberättaren är t.ex. hotellvärden lik ”vilken som helst av sina 

kollegor på så sätt att de alla talar långsamt och allvarligt och har något förmanande i sitt 

tonfall” (s. 180).362 På detta sätt använder sig jagberättaren i sin karaktäristik av de människor 

han möter ofta av generaliseringar; de människor Jonsson berättar om blir inte 

individualiserade utan framställs som typer. Det är rollen, inte det personliga, som av 

jagberättaren framställs som det väsentliga. Han registrerar de människor han möter; han 

relaterar inte till dem. Detta sätt att förhålla sig till människor är även något som jagberättaren 

är medveten om och vid ett flertal tillfällen framhåller; Jonsson betecknar sig som en person 

som ”är van att granska och iaktta” (s. 177). Det är från ett utifrånperspektiv jagberättaren 

betraktar de människor med vilka han kommer i kontakt.  

   Även till sig själv, sin egen person, står jagberättaren i ett opersonligt förhållande. I sin 

presentation använder han sig inte av sitt förnamn, det som representerar hans identitet som 

människa; det är med titel och efternamn han introducerar sig själv. På detta sätt framhåller 

jagberättaren det yrkesmässiga, inte det personliga, som det väsentliga. Genom sitt yrke som 

geolog förknippas Jonsson även med den hårdhet som karaktäriserar stenen. 

   De egna känslorna blir för jagberättaren något allmängiltigt; de är inte något specifikt 

personligt, något som tillhör honom som person. På detta sätt tar jagberättaren inte sina egna 

känslor och upplevelser på allvar; han håller en distans till sin egen person. Efter en 

kraftmätning under en skidtur med hotellets färdledare konstaterar t.ex. jagberättaren:  

Detta att vara trött är ett svårdefinierbart tillstånd. Tröttheten, den fysiska alltså, yttrar sig 

närmast som smärta i musklerna. Den som känner sig dödstrött har sannolikt inte förbrukat mer 

än – gissningsvis – så där en tredjedel av sina krafter eller möjligen hälften. (s. 198) 

                                                 
362 Sidhänvisningar till ”Främlingarna”, vilken ingår i novellsamlingen Sökarna (1963), ges inom parentes i den 
löpande texten. 
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Jagberättaren anser att det för honom ”alltid varit lätt att reducera distanser och knyta 

kontakter” (s. 172); för honom är kommunikation i första hand en form av teknik. Med hjälp 

av medel som t.ex. att jonglera med pingpongbollar och berätta några historier, anser han att 

det är möjligt att få kontakt med övriga hotellgäster. Ett annat sätt är att lägga bort titlarna. 

Det tekniska i hans förhållningssätt till människor framträder i hans sätt att uttrycka sig, det är 

som om han ser på sig själv utifrån när han talar om att, som i citatet ovan ”reducera 

distanser”, eller att inte ”helt assimilerats” (s. 186) i sällskapet. Det är ett förhållningssätt som 

kännetecknas av distansering och kontroll som jagberättaren tecknar. Berättarjagets 

kontrollbehov framträder på ett tydligt sätt i hans sätt att betrakta barn. Det är som om deras 

spontanitet och oräddhet gör honom osäker: 

Jag är överseende och tolerant till min natur. Ändå har jag svårt att acceptera barns vana att 

ibland samlas runt en vuxen, följa efter honom, trängas runt honom, skratta – springa undan när 

man höjer handen och rösten för att strax därefter åter samlas och på nytt trängas, stimma och 

skratta. (s. 173) 

Berättarjagets bristande förmåga till kommunikation kommer även till uttryck i hans svårighet 

att leva sig in i andra människors situation. Det är som om han är oförmögen att svara på 

andras tilltal och reaktioner. Jonsson uppfattar inte att han ofta uppträder störande, utan 

hänsyn till de övriga gästernas behov. För honom blir människorna inte riktigt levande som 

individer med egna krav och önskemål.  

   Lika litet som jagberättaren har förmåga att uppleva sig själv som ett subjekt, som något 

levande, upplever han de människor han möter som ett Du, som subjekt. För honom 

framträder de som främlingar. Sin bristande kommunikationsförmåga projicerar jagberättaren 

på övriga hotellgäster, vilka han betraktar som blyga och försiktiga. Det jagberättaren återger 

är inte möten mellan sig själv och andra människor, utan icke-möten. Hos jagberättaren 
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saknas förutsättningar för det som Martin Buber betecknar som ett genuint möte mellan 

människor: den personliga närvaron och äktheten.363  

   Samtidigt finns det hos jagberättaren en djup känsla av ensamhet. 364  Det vilar något 

oförställt över hans konstaterande ”Man känner sig mycket ensam en sen vinterkväll i en 

avlägsen, vintrig trakt” (s. 185). Det är som om denna känsla av litenhet kommer över honom 

där han befinner sig ute i en överväldigande natur. Det landskap som framkallar denna känsla 

hos honom beskriver han med orden: 

Jag gick i mörkret västerut längs landsvägen i tio minuter. Himlen var klar men där fanns ingen 

måne, blott mängder av stjärnor som växte i antal och ljusstyrka alltefter det mina ögon 

anpassade sig. I norr, nordväst och nordost var höjderna klart synliga mot ett diffust norrsken. 

Det var vindstilla och alldeles tyst om man frånsåg ett avlägset hundskall. Snön knarrade under 

skosulorna – eller möjligen var det inte snö utan rimfrost. (s. 184 f.)  

Där han promenerar befinner sig jagberättaren långt från människor. Samma känsla av 

ensamhet förmedlar berättarjaget då han en kväll står utanför fjällhotellet och ser hur de andra 

gästerna i ljuset från lamporna i storstugan förbereder en fest till vilken han inte är inbjuden 

(s. 202 f.). 

   Jagberättaren hävdar sig bl.a. genom små anföranden inom olika områden; vid dessa 

framhåller han sina specialkunskaper. Dessa särskilda kunskaper, vilka gör att jagberättaren 

känner sig överlägsen i förhållande till övriga gäster på hotellet, berör ämnen som 

vintillverkning, osten som smakupplevelse och konsten att valla skidor. Över jagberättarens 

olika föredrag vilat det något konstlat; genom att visa sitt kunnande förstorar han sig själv, sin 

egen person.365 Det omogna i jagberättarens personlighet blir särskilt tydligt i hans sätt att 

förhålla sig till de olika slag av spel och lekar som gästerna på fjällhotellet ägnar sig åt. 

Jagberättaren framhåller sig själv som den självklare vinnaren, vare sig det gäller kortspel, 

armbrytning eller skidåkning. Det är ofta inom leken, ett område som betraktas som fredat 

                                                 
363 Jfr Buber, Det mellanmänskliga, s. 38–50. 
364 Jfr Lundström, s. 85.  
365 Jfr ibid., s. 91. 
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från självhävdelse och konkurrens, som jagberättaren har ett behov av att visa sig 

framstående. Därmed framstår det omogna i hans personlighet med särskild tydlighet. Det blir 

på detta sätt en i viss mån ofullgången person som Sundman tecknar i sin novell 

”Främlingarna”, en person som aldrig blivit riktigt vuxen.  

   Sundman har givit sin novell titeln ”Främlingarna”. Därmed har han även försett läsaren 

med en läsanvisning: 366  titeln speglar jagberättarens förhållande till de människor han 

möter.367 Berättarjaget inträder aldrig i en personlig relation, en subjekt-subjekt-relation, till 

de övriga gästerna på det lilla fjällhotellet. På detta sätt blir de inte heller levande för honom, 

unika som personer. De som vistas på samma hotell som jagberättaren förblir, trots 

jagberättarens enträgna försök att närma sig dem, främlingar för honom. 

   När jagberättaren mot slutet av sin vistelse på fjällhotellet går in för att delta i den fest, som 

förbereds av de övriga gästerna, är han nära att snava över husets svartvita katt. Han tar upp 

katten och sätter den på sin axel. Det är rustad på detta sätt jagberättaren går in till den fest de 

övriga gästerna förbereder, en tillställning till vilken han inte är inbjuden. Då jagberättaren vid 

ett tidigare tillfälle återvänt från sin ensamma promenad har samma katt kommit och strukit 

sig mot hans ben. Han framhöll då att han inte var förtjust i katter, utan ansåg dem stå i en 

”antagonistisk symbios” (s. 185) till människan. Hundens förhållande till människan präglas 

däremot enligt jagberättarens åsikt av en ömsesidighet.  

   Där katten vilar på jagberättarens ena axel blir den en del av honom själv. Den 

antagonistiska symbios som jagberättaren framhållit som karaktäristisk för katten som art blir 

ett förhållningssätt de två delar; jagberättarens inställning till de övriga gästerna på 

fjällhotellet är avståndstagande, ibland fientlig, samtidigt som han är bristfälligt avgränsad 

från de människor som omger honom. Det finns ingen värme i jagberättarens förhållande till 

andra människor, det präglas i stället av distans och en likgiltighet som gränsar till kyla. Till 

                                                 
366 Gérard Genette, Paratexts. Thresholds of Interpretation, övers. Jane E. Lewin (Cambridge, 1997), s. 2. 
367 Jfr Lundström, s. 84 f. 
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kvinnor är jagberättarens hållning ofta nedlåtande, det är särskilt deras intelligens han 

ifrågasätter. Liksom hos katten, såsom den uppfattas av jagberättaren, finns det inte heller hos 

jagberättaren någon ömsesidighet i förhållandet till andra människor; de är mer eller mindre 

till för att tillfredställa hans eget behov av bl.a. uppskattning och beundran. De han möter 

framträder inte för jagberättaren som självständiga individer med sin unika personlighet; 

relationen till andra människor blir en Jag-Det-relation.  

   Sin egen ensamhet och oförmåga att nå andra människor förlägger jagberättaren bl.a. till 

den posttjänsteman som vistas på fjällhotellet; behovet av att projicera delar av sig själv 

återkommer i olika sammanhang hos jagberättaren. Jagberättaren framhåller att denna 

hotellgäst inte har ”samma behov av kontakt och umgänge med sina medmänniskor som vi 

andra – vi som var mera utåtriktade” (s. 193). Trots att posttjänstemannen betonar att en av 

orsakerna till att han valt ett avlägset beläget fjällhotell är att han är i behov av att vila från 

människor, att det han söker är ett lugn, insisterar jagberättaren på att denne man är en 

enstöring som har svårt i sina kontakter med övriga gäster på hotellet. Berättarjaget Jonsson 

gör vid detta tillfälle en åtskillnad mellan människor; posttjänstemannen avskiljs från de 

övriga hotellgästerna som någon som är annorlunda, som en främling. Den samhörighet med 

de övriga hotellgästerna som jagberättaren anser sig ha saknar emellertid 

verklighetsförankring; han är den som står utanför gemenskapen. Sambandet mellan 

jagberättaren Jonsson och posttjänstmannen framgår även på ett indirekt sätt av det uttalande 

som Sundman gör i efterordet till Norrlandsberättelser. Sundman berättar här att han i sin 

novell ”Främlingarna” som förebild till doktor Jonsson använt en gäst på sitt fjällhotell, en 

gäst som till yrket var posttjänsteman.368 

   I sin avhandling Per Olof Sundman. Writer of the North skriver Lars G. Warme om 

Sundmans novellsamling Jägarna:  

                                                 
368 Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser, s. 479 f. 
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At heart of most of the stories in The Hunters there was that basic polarity between insiders and 

outsiders, between the members of a functioning community and the isolated individual who 

stands outside this community. The attempts from ”normal society” to reach the outsiders and to 

break through  their isolation constituted ”the hunts”.369  

Som kontrast till det dominerande motivet i Jägarna, att införliva de som står utanför 

samhällsgemenskapen, uppställer Warme i novellsamlingen Sökarna det omvända motivet, 

utfrysningen av den som betecknas som främmande:  

Most of the stories in The Seekers show the same polarity between insiders and the odd outsider, 

only in these stories the impulse to bridge the gap, to “seek” admittance and to break out of the 

isolation comes from the latter. The insiders’ response to these advances generally displays a 

lack of understanding, indifference, or group animosities and intolerance.370   

Av citaten ovan framgår att det finns beröringspunkter mellan Warmes iakttagelser när det 

gäller dem som står utanför samhällsgemenskapen och främlingen i den betydelse jag använt i 

min analys. Samtidigt är det ingen unik situation jagberättaren i ”Främlingarna” befinner sig i, 

han vistas som gäst på ett litet hotell i den svenska fjällvärlden. Kanske har Sundman på detta 

sätt velat markera det allmängiltiga i det sätt på vilket människor avskiljs från gemenskap 

med andra; det Sundman skildrar är inte något exceptionellt utan inträffar under relativt 

ordinära förhållanden.  

   Främlingsmotivet undersöks i novellen ”Främlingarna” ur två aspekter, dels som ett 

förhållande mellan en enskild person och en grupp människor, dels som ett förhållande mellan 

gruppen och den enskilde. Genom att ur olika perspektiv granska förhållandet till främlingen 

understryker Sundman utstötningens mekanismer i ett modernt samhälle, dess utbredning och 

vidden av dess betydelse. På samma sätt som novellens huvudperson, jagberättaren Jonsson, 

förlägger sin egen känsla av otillräcklighet och sitt utanförskap till övriga hotellgäster blir han 

själv i sin tur föremål för deras missaktning. Det främmande hos Jonsson, det säregna i hans 

                                                 
369 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 48. 
370 Ibid., s. 48 f. 
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personlighet, verkar utmanande på de övriga gästerna; i stället för att inlemmas i 

gemenskapen lämnas han av de andra utanför.  

 

 

 

Två dagar, två nätter 

 

Inledning 

Två år efter publiceringen av ”Främlingarna” utkom Sundmans roman Två dagar, två nätter. I 

likhet med de tidiga romanerna Undersökningen och Skytten, utspelar sig denna berättelse i 

Norrland. I romanen uppträder, liksom i ”Främlingarna”, en huvudperson som berättarjag. Det 

är från en berättare som befinner sig i romanvärlden, en homodiegetisk berättare,371 som 

berättelsen utgår. Berättelsen återges genom ett särskilt medvetande; i det som berättas 

kommer romankaraktärens upplevelser till uttryck. I en sådan internt fokaliserad berättelse 

blir, i motsats till den externt fokaliserade berättelsen, synfältet begränsat; berättelsen blir 

subjektiv. 

   När Sundman i Två dagar, två nätter använder sig av en huvudperson som jagberättare, 

nämligen folkskolläraren Olle Stensson, är det Stenssons sätt att betrakta den omgivande 

verkligheten som kommer till uttryck i romanen. Genom detta perspektiv gör Sundman det 

möjligt för läsaren att ur berättarjagets synvinkel, utifrån Stensson, betrakta människor och 

händelser. Samtidigt ger Stensson genom sitt sätt att återge den verkligheten som möter 

                                                 
371 Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, s. 245. 
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honom även en bild av sig själv, de tankar och värderingar som styr hans handlingar 

synliggörs.372  

   Sundmans roman Två dagar, två nätter skildrar hur folkskolläraren Olle Stensson med sin 

bil tar in på en liten skogsväg. Stensson skall delta i sökandet efter en yngling som efterspanas 

för mordet på tre män. Många befinner sig redan på samlingsplatsen. Under sitt samtal med 

Karl Olofsson, som till yrket är polis, påpekar denne att Stensson under besöket i hans hem 

senaste natt uppträtt berusad. Männen fördelas så småningom i olika grupper och går åt skilda 

håll.  Olofsson delar på eget initiativ de män som tilldelats honom i två olika grupper, av vilka 

han själv och Stensson kommer att utgöra den ena. De två männen ger sig ut i skogsterrängen. 

Olle Stensson tänker tillbaka på föregående natt och drar sig till minnes att han kysst 

Olofssons fru. Så småningom slår de läger inför natten. 

   Morgonen därpå lägger sig Karl Olofsson och Stensson på post och spanar efter den 

efterlyste ynglingen. Framemot eftermiddagen ser de en ung man komma över myren, varvid 

Olofsson skjuter ett varningsskott. Därefter lånar han Olle Stenssons gevär, med vilket han 

tillfogar ynglingen en lätt skada i benet. Olofsson hjälper den skadade ynglingen fram till en 

fiskestuga i vilken de inkvarterar sig. De värmer upp stugan och äter litet mat; ynglingen 

avböjer då Olofsson ber honom delta i måltiden. Stensson som vunnit lottdragningen om vem 

som är först i tur att sova har emellertid svårt att somna och ligger i stället och iakttar 

Olofsson. 

   Stensson upptäcker plötsligt ynglingen ute på golvet. Denne söker efter sina kängor och går 

mot dörren. Stensson tar tag i en järnstång och följer ynglingen ut. Olofsson lyckas få 

ynglingen tillbaka till sängen och sliter därefter järnstången från Olle Stensson. Efter denna 

episod är Karl Olofsson avvaktande i sin attityd till Stensson. Olofsson får plötsligt ett 

                                                 
372 Jfr Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First Person Novel, s. 117 f.  
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vredesutbrott och säger att av dem som befinner sig inne i stugan är Stensson den som är 

räddast.  

   Följande morgon, när det är dags att lämna stugan, vägrar ynglingen att följa med. Stensson 

uppmanar upprepade gånger den unge mannen att ta på sig skorna, utan att lyckas. Plötsligt 

tilldelar ynglingen Stensson ett kraftigt slag. Stensson kastar sig mot den unge mannen men 

hejdas av Olofsson. Ynglingen griper tag i järnstången. Olofsson ber honom återlämna 

stången, något denne vägar. Olofsson fortsätter att packa. 

   Som en medveten provokation sliter Stensson av ynglingen hans ena strumpa. Denne 

reagerar med att sparka till Stensson och riktar därefter järnstången mot honom. I stället för 

att träffa Stensson slår den ner i översängen. Olofsson kastar sig över den unge mannen, som 

får tag i Olofsson huvud och håller det i ett våldsamt grepp. Under tiden drar Stensson av 

ynglingen även den andra strumpan. Med olika våldshandlingar försöker Stensson befria 

Olofsson. När han slutligen sparkar mot ynglingens bröstkorg släpper denne taget om 

Olofssons huvud. Olofsson, som blivit illa tilltygad, är mycket upprörd över Stenssons 

handlande och vill inte längre kännas vid honom. När de två männen lämnar stugan står 

ynglingen ensam kvar i dörren. 

   Sundman har vid skilda tillfällen kommenterat sin roman Två dagar, två nätter. I efterordet 

till samlingsverket Norrlandsberättelser (1984) framhåller Sundman att denna roman intar en 

särskild ställning i hans författarskap. Sundman berättar att han, efter det Yngve Gamlins film 

”Jakten” var färdiggjord, kände att ämnet för hans del inte var avslutat. Sundman hade skrivit 

manus till filmen, vilken byggde på novellen ”Jägarna II”, och medverkade även vid 

inspelningen. Han önskade, mot bakgrund av sina erfarenheter vid filminspelningen, få till 

stånd ”en sorts fördjupning av berättelsen – möjliggjord genom att en knappt tvåhundra sidors 

roman kan innehålla så mycket mer än en hundra minuter lång film”.373 Det var från denna 

                                                 
373 Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser, s. 482.  
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utgångspunkt, mot denna bakgrund, som Sundman började sitt arbete med att utveckla Två 

dagar, två nätter. Den problematik som hade kommit i dagen med novellen ”Jägarna II”, 

manuset till filmen ”Jakten” samt själva filmen var för Sundmans del inte färdigbearbetad. 

 

 

Två livshållningar 

En motsvarighet till de två världar som tecknas i Expeditionen återfinner man i Sundmans 

roman Två dagar, två nätter. Även i denna roman ställer Sundman två mänskliga 

förhållningssätt mot varandra, livshållningar som har sin motsvarighet i de positioner som av 

Ludvig Igra erhållit beteckningen schizo-paranoid respektive integrativ.374 Hos Karl Olofsson 

återfinner man ett personligt och av inlevelse präglat förhållande till den tillfångatagne 

ynglingen medan Stenssons förhållande till en utsatt människa är kyligt och distanserat; i det 

förra fallet är Jag-Du-relationen den dominerande, i det senare åter Jag-Det-relationen.375 

   I romanen återges en episod som på ett mycket konkret sätt återspeglar Olofssons respektive 

Stenssons sätt att förhålla sig till den tillfångatagne ynglingen. Den unge mannen ber, där han 

ligger på sin brits, om litet vatten att dricka, varvid Karl Olofsson ”gick fram till hinken, 

fyllde skopan, klev över golvet med korta steg till ynglingens bädd. Han drack.” (s. 103).376 

Olofsson frågar försiktigt efter den unge mannens namn. När denne inte vill uppge sitt namn 

gör Olofsson inga försök att tvinga till sig ett svar; han reser sig endast från sängen och går. 

Medan ynglingen dricker av det vatten Karl Olofsson räckt honom fäller Stensson repliken 

”Mig törstar” (s. 104), en replik han en stund senare upprepar. Med ord fyllda av hån riktar 

sig Stensson mot den unge mannen, en nedvärderande attityd som i olika skepnader 

återkommer hos Stensson. 

                                                 
374 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 68 ff.  
375 Jfr Buber, Jag och Du, s. 11 ff. 
376 Sidhänvisningar till romanen Två dagar, två nätter (1965) ges inom parentes i den löpande texten. 
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   Sambandet mellan orden ”Mig törstar” och Jesus korsfästelse uppmärksammas av Lars 

Bäckström när han i sin artikel ”Sanningen och Sundman” diskuterar Två dagar, två nätter.377 

Medan uttrycket ”Mig törstar” härstammar från en äldre översättning av Matteusevangeliet 

finns motsvarande yttrande i 1917 års Bibelöversättning formulerat som ”Jag var törstig” 

(Matt. 25: 35 och Matt. 25: 42). När följande texter ur Matteusevangeliet ställs mot varandra 

blir det möjligt att bakom Stenssons ironiska kommentar avlyssna författarröstens allvar:  

Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var 

husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; 

jag var i fängelse, och I kommen till mig. (Matt. 25: 35–36) 

 

Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka; 

jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I klädden mig icke; jag var sjuk och i 

fängelse, och I besökten mig icke. (Matt. 25: 42–43)378 

Dessa bibeltexter motsvarar i många avseenden Karl Olofssons respektive Olle Stenssons sätt 

att förhålla sig till den gripne mannen; ynglingens bön: ”Kan jag få litet vatten” erhåller sin 

motsvarighet i Jesus ord ”Jag var törstig” såsom de återges i Matteusevangeliet. 379  Mot 

varandra ställs i romanen två motsatta förhållningssätt till en utlämnad människa: som 

kontrast till Karl Olofssons personliga och av inlevelse präglade relation till ynglingen finner 

man Stenssons distanserade och föraktfulla hållning.380  

   I likhet med det vatten som räcks ynglingen har även filten och måltiden en motsvarighet i 

den bibeltext jag citerade ovan; de utgör på samma sätt som i Sundmans roman Expeditionen 

symboler för omsorg och samhörighet. Även i detta fall ställs de två romankaraktärerna 

Olofsson och Stensson mot varandra.381 När t.ex. Olofsson dukar fram en måltid bestående av 

bruna bönor och fläsk ber han ynglingen dela den med honom själv och Olle Stensson. Med 

orden ”Det är dukat för dig också” (s. 98) bjuder Olofsson ynglingen till bordet. Olle Stensson 

                                                 
377 Bäckström, ”Sanningen och Sundman”, s. 55. 
378 Bibeln, 1917 års översättning. 
379 Jfr Lundström, s. 101.  
380 Jfr Samuelsson, ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 265.  
381 Jfr Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 110.  
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å sin sida uttrycker sin åsikt om den omsorg Olofsson visar den unge mannen genom att 

hänvisa till ett gammalt ordspråk: ”Litet att bjuda bort, inget att truga bort” (s. 98). 

   Två motsatta livshållningar kommer även till uttryck i de scener där de två männen står 

intill den sovande ynglingen där denne ligger på sin brits. Olofsson lägger, när ynglingen väl 

somnat, filten tillrätta över honom: ”Karl Olofsson lyfte upp den slappt hängande armen, 

pillade in den under filten, stoppade om honom som en mor stoppar om sitt sovande barn” (s. 

128). Då Stensson under sitt vaktpass ställer sig intill britsen med den sovande unge mannen 

lyfter han på den filt som täcker ynglingen och iakttar honom: ”Vi hade fångat honom, Karl 

Olofsson och jag. Nu låg han där och sov lugnt och andades med löjliga små munblåsningar” 

(s. 133). Denna Stenssons distans och känslokyla framträder på ett tydligt sätt i en av 

romanens avslutande episoder. Då Stensson inför avfärden tar hand om de filtar som använts 

under vistelsen i stugan ger han följande beskrivning: ”Jag rullade ihop så hårt jag kunde – de 

var ganska nötta och tunna – för att sedan spänna dem över min ryggsäck, ungefär på samma 

sätt som första världskrigets tyska soldater band en hårt rullad filt fastspänd över ränseln” (s. 

176 f.). Den hoprullade filten blir den symbol Sundman använder för att beteckna Olle 

Stenssons knutenhet och brist på omsorg. Medan filten, såsom den används av Olofsson är 

förknippad med värme och omtanke, går Stenssons tankar till krig och våld.  

   Det förefaller som om det hos Sundman finns en önskan om att det inte skall råda någon 

tvekan i fråga om hans inställning till de två romankaraktärerna Karl Olofsson och Olle 

Stensson. När Sundman i en intervju rörande Två dagar, två nätter uttalar sig om sitt namnval 

konstaterar han t.ex.: ”Stensson – namnet är litet symboliskt, mina namn är ofta 

symboliska”.382 Stenen som ett led i efternamnet, med sin karaktär av övertydlighet, framstår 

mot bakgrund av denna uppgift som en medveten markering från Sundmans sida. 

                                                 
382 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, s. 
79. 
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   Även när det gäller Olle Stenssons och Karl Olofssons förhållande till auktoriteter ställs i 

romanen två förhållningssätt mot varandra, hållningar som har sin motsvarighet i vad som av 

Erich Fromm benämns den auktoritära respektive humanistiska etiken.383 Den auktoritära och 

samtidigt narcissistiskt färgade hållning, som i romanen respresenteras av Olle Stensson, 

framträder tydligast i Stenssons önskan att uppträda som ledare, att visa att han är den bäst 

lämpade att ansvara för omhändertagandet av den förrymde ynglingen. Men även på andra 

sätt strävar Stensson efter att hävda sin överlägsenhet i förhållande till Karl Olofsson, bl.a. 

genom små föredragsliknande anföranden i olika ämnen och citat från en för Olofsson okänd 

författare (s. 55).384 

   I egenskap av lärare intar Olle Stensson i sitt förhållande till de elever han undervisar en 

position som ledare. När Stensson berättar för Karl Olofsson om sin första lektion som 

utbildad lärare beskriver han sin målsättning med orden: ”Jag hade tänkt mig en form av 

’positivt samarbete’ eller något i den vägen […] Vi skulle arbeta sida vid sida, lärare och 

elever. En vacker idé. En fix idé. Mot samma mål, gemensamt, sida vid sida” (s. 157). Till de 

mål som uppställts förhåller sig Olle Stensson föraktfull: med en underton av ironi 

karaktäriserar han den antiauktoritära målsättningen som ett grundlöst företag. 385  När 

Olofsson ställer sig frågande till Stenssons sätt att bemöta sina elever avfärdas han på ett 

nedvärderande sätt med orden: ”Ser du [...] det är så mycket som du inte begriper. Fast det 

förstår du inte” (s. 159). Det finns emellertid redan tidigare hos Karl Olofsson en insikt om att 

det förhållande Olle Stensson önskar till sina elever är en relation baserad på makt och 

underkastelse. I en tidigare episod har Olofsson, inför den tillfångatagne ynglingen, förklarat 

Stenssons nedvärderade attityd med att han till sitt yrke är lärare (s. 93). 

                                                 
383 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 18–23. 
384 Av den intervju som Björn Norström gjorde med Sundman i samband med sitt avhandlingsarbete framgår att 
Sundman ansåg att Örnulf Tigerstedt, av vilken några diktrader citeras i romanen Två dagar, två nätter, var ”den 
enda betydande skald som fascismen producerat”. Norström, En studie i tre förvandlingar. Per Olof Sundmans 
novell “Jägarna II” blir filmmanuskript, manuskriptet blir film och filmen blir en roman, s. 311.  
385 Jfr Fromm, Flykten från friheten, s. 121.  
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   En motsatt hållning till den som befinner sig i en underordnad position uttrycks av Karl 

Olofsson.386 Denne har under sin utbildning vid polisskolan i Stockholm fått lära sig ”konsten 

att lyssna på rätt sätt” (s. 121). Denna eftertänksamhet återspeglas i Olofssons sätt att samtala; 

ofta är han trevande i sina försök att finna de rätta orden.387 Det Olofsson eftersträvar är ett 

mänskligt möte, ett förhållande mellan ett Jag och ett Du.388 Även i sitt handlande strävar 

Olofsson efter att förena tanke och känsla; han är angelägen om att inte enbart styras av sitt 

intellekt. Där Olofsson står böjd över några kartblad, avslöjar han på sitt jordnära sätt för 

Stensson hur han förhåller sig till livet såsom det möter honom: 

Han skulle bara tänka efter, hade han sagt. Eller känna efter. Det var inte så konstigt. 

Människorna var ganska lika. Som när man kom fram till en låst stuga till exempel och man 

visste att nyckeln fanns gömd någonstans: man ställde sig med ryggen mot dörren och kände 

efter var man själv skulle ha gömt nyckeln. Och sedan hittade man den. Det är klart att man 

måste tänka litet också, hade han sagt, det räckte inte enbart med att känna. (s. 69) 

Den gömda nyckel Olofsson letar efter finner han genom att hos sig själv söka lösningen; det 

är hos sig själv han finner svaret. Med sitt sätt att handla uttrycker Olofsson sin hållning till 

auktoriteter: svaret finns hos honom själv, inte hos någon yttre auktoritet.389 I egenskap av en 

person som har tyngdpunkten förlagd inom sig själv uttrycker Olofsson en tilltro till 

människan själv och hennes inneboende förmåga.  

 

 

Förhållningssätt: exkluderande respektive inkluderande 

Jag har i det föregående, utgående från Ludvig Igras definition av den schizo-paranoida 

respektive integrativa positionen, belyst egenskaper hos de två romankaraktärerna Olle 

Stensson och Karl Olofsson. I min analys ämnar jag utifrån dessa positioner även belysa en 
                                                 
386 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 22.  
387 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 94 f.  
388 Jfr Buber, Jag och Du, s. 15 f. 
389 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 206. 
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exkluderande respektive inkluderande hållning till den svaga och utsatta människan i 

främlingens gestalt såsom dessa förhållningssätt kommer till uttryck i Två dagar, två nätter.  

   Olle Stensson hävdar under ett samtal med Karl Olofsson att ”det finns människor som 

måste hanteras på annat sätt än man hanterar vanliga människor, andra människor” (s. 163); 

Stensson gör en uppdelning i ”vanliga människor” och ”andra människor”. Med dessa ord 

sätts en tydlig gräns genom vilken en indelning i kategorierna vi-de andra blir tydlig. I denna 

uppdelning av människor återfinner man även en nedvärdering:390 de andra är ”sådana där 

som inte vet vem de är” (s. 74). Enligt Olle Stenssons sätt att uppfatta verkligheten tillhör han 

själv och Olofsson dem som befinner sig i överläge; Stensson understryker vid ett tillfälle ”det 

faktiska förhållandet, det nämligen att den liggande ynglingen var gripen och att det var vi, 

Karl Olofsson och jag, som gripit honom” (s. 104). Genom kursiveringen av ordet ”gripen” 

framträder ett maktförhållande där den ena parten, den unge mannen, befinner sig i underläge.  

   Medan romanen på ett yttre plan återger Stenssons sätt att förhålla sig till en utsatt 

människa, i detta fall den gripne ynglingen, återfinner man på en djupare liggande nivå en 

sammansmältning mellan Stensson och ynglingen. Gränsen mellan de två männen blir 

upplöst: ynglingen blir en del av Stensson själv. Olle Stensson talar bl.a. om den ensamhet 

ynglingen måste känna där han befinner sig ute på den snötäckta myren (s. 76). Även när den 

unge mannen klagar över att han fryser går Stenssons associationer till en händelse i hans eget 

liv. Stensson betonar att det är möjligt att ”frysa av andra skäl än de vanliga, de yttre. Frossa 

till exempel. Eller därför att man var rädd helt enkelt; kalla kårar efter ryggen, frysa av rädsla” 

(s. 99). Han berättar också om en gång då han känt sig rädd, men i den situationen reagerat 

med att bli sömnig och till sist också somnat. Vid detta tillfälle var Olle Stensson rädd för att, 

i likhet med två av sina kamrater, bli anhållen av polisen (s. 129 f.). Stensson försöker 

                                                 
390 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 108 f.  
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emellertid hålla upplevelsen ifrån sig genom att bagatellisera den. Karl Olofsson hävdar 

emellertid, i egenskap av polisman, att en människa inte blir anhållen för en småsak (s. 130). 

   Mellan Olle Stensson och den tillfångatagne ynglingen finns påtagliga likheter: även 

Stensson har känt sig ensam och rädd, även han har varit eftersökt av polisen. Detta samband 

är emellertid något som på ett medvetet plan förnekas av Stensson; Stensson benämner vid ett 

flertal tillfällen ynglingen främling (s. 114, s. 162). Det är som om Olle Stensson med detta 

avståndstagande försöker sätta upp en gräns mellan sig själv och ynglingen; Stensson väljer 

att markera denna skillnad genom att karaktärisera ynglingen som en ”en fullständig 

främling” (s. 114). Hos Stensson får detta sätt att avskilja sig från ynglingen, genom att så 

envetet benämna honom ”främling”, på många sätt karaktär av förträngning: främlingen blir 

den plats till vilken borträngda aspekter av den egna personen förläggs.391 För Olofsson är den 

unge mannen inte en person som skiljer sig från andra, d.v.s. någon som är annorlunda eller 

främmande; Olofsson väljer att benämna honom ”yngling” (s. 114). Olofsson framhåller, där 

de två männen sitter på post och inväntar den efterspanade ynglingen, att människor i grunden 

är ”ganska lika” (s. 69, s. 74). 

   Det förefaller som om ”främlingen” intar en särskild plats i Sundmans eget liv. I sin 

självbiografiska artikel ”Stenen i vägskälet” hänvisar denne till sig själv som en främling. I 

den del av essän där han berör sina ungdomsår återfinner man följande passage: 

Möta sig själv som en främling, till exempel. Vad är en ”främling”? Och vad är främlingens 

motsats? Jag brukade dricka kaffe och tära medhavda smörgåsar på ett litet fik i Valhallavägens 

förlängning. Där träffade jag en klasskamrat från realskoletiden, som höll på med en roman som 

skulle heta ”Ormen”. Han låg vid Svea livgarde – eller Göta. Jag var avundsjuk på honom. På 

sätt och vis var han mer osäker, mer tvivlande än jag – men han hade ändå något att ta spjärn 

emot, en inte alldeles osäker grund, en liten kulle av trossatser som han inte behövde ifrågasätta. 

Det är inte omöjligt att han mött sig själv som en främling, men bland de omgivande 

främlingarna hade han uppenbarligen i vart fall identifierat sina fiender.392  

                                                 
391 Jfr ibid., s. 25 ff. 
392 Per Olof Sundman, ”Stenen i vägskälet. Innan jag skrev”, BLM 1961: 7, s. 531. 
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I denna text ställer Sundman sig själv i kontrast till författaren till romanen Ormen, Stig 

Dagerman. Sundman uppmärksammar här sin egen sviktande identitetsupplevelse, en 

osäkerhet han även känner igen hos Dagerman. Denne har dock haft förmågan att handskas 

med den på ett annorlunda sätt än han själv: de är båda främlingar, skillnaden dem emellan är 

att Dagerman har haft en grund som visat sig hållbar. 

   Där Karl Olofsson bär den skadskjutne ynglingen fram till stugan liknas han av Stensson vid 

en av de tolv apostlarna: ”Du ser ut som Bartolomeus […] han med jesusbarnet på ena 

skuldran. Ungefär i alla fall” (s. 83). Olle Stensson gör här en sammanblandning mellan 

Bartolomeus, en av Jesus lärljungar, och den kristne martyren Kristoffer som enligt legenden 

bar Jesusbarnet över en flod.393 Tidigare hade Stensson återgivit den tyngd med vilken den 

skadade ynglingen vilade mot Olofsson:  

Karl Olofsson hade burit den gripne ynglingen den sista biten över isen. Han hade dragit upp 

honom över skuldrorna och bar honom som ett sorts medvetslöst människokolli. Han var 

betydligt mera kortvuxen än vår fånge. Han gick framåtlutad. Ynglingens högra fot släpade lätt i 

snön. (s. 83)  

I Olle Stenssons sätt att berätta återspeglas ett förakt för och ett avståndstagande till den 

infångade ynglingen. Bakom Stenssons berättelse är det emellertid möjligt att uppfatta en 

annan röst. I författarens skildring av Karl Olofsson och den skadade yngling han bär på sina 

axlar finns den underliggande berättelsen om den helige Kristoffer och Jesusbarnet; i ljuset av 

denna legend är det möjligt att urskilja en sammansmältning mellan den tillfångatagne 

ynglingen och Jesusgestalten. 

   Liksom i fråga om de olika livshållningar som gestaltas i romanen finns i detta sammanhang 

en anknytning till texter i Matteusevangeliet, texter som återger ett inkluderande respektive 

exkluderande förhållningssätt till en utsatt medmänniska: 

                                                 
393 Kristoffer. Martyr i Mindre Asien, sannolikt helt ohistorisk. Enligt legenden besatt han stora krafter och bar 
pilgrimer över en flod. När han en gång bar ett barn över den blev det allt tyngre och visade sig vara Jesus själv. 
Kristoffer omvände sig och blev missionär. Sedan medeltiden har han betraktats som de resandes skyddshelgon. 
Hans bild har ansetts skydda mot en plötslig död och används ofta som amulett av bilister. Religionslexikonet, 
huvudred. Stefan Ewald, övers. Joachim Retzlaf (Stockholm, 1999), s. 286 f.  
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Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det 

haven I gjort mot mig. (Matt. 25: 40)  

Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej 

heller gjort mot mig. (Matt. 25: 45)394 

När man mot dessa ord i Matteusevangeliet ställer Karl Olofssons respektive Olle Stenssons 

sätt att förhålla sig till den tillfångatagne ynglingen framträder två olika sätt att förhålla sig till 

svaghet. Mot en relation som kännetecknas av ett Jag-Du-förhållande till medmänniskan ställs 

i romanen en motsatt inställning, Jag-Det-relationen: Olofsson visar med sitt sätt att ta hand 

om den skadade ynglingen medkänsla och respekt medan Stensson intar en likgiltig och 

nedvärderande hållning. I Matteusevangeliets text återfinns en värdering av de två olika 

förhållningssätten: den som avskiljer, stöter bort, en människa i behov av omsorg och stöd 

bemöts med ett moraliskt fördömande, medan den som visar medlidande bevisar sin 

mänsklighet. Dessa bibeltexter uttrycker ett tydligt ställningstagande från Jesus sida; hos 

denne återfinner man en identifikation med den svaga och utsatta människan. 

   Den aktning Olofsson visar ynglingen framkommer även i hans sätt att förhålla sig till den 

unge mannens envisa vägran att avslöja sin identitet (s. 84 f., s. 103 f.). Det är med varsamhet 

Olofsson närmar sig den unge mannen i förhoppningen att denne så småningom kommer att 

uppge sitt namn; forskandet efter ynglingens namn visar sig emellertid vara ett sökande som 

inte leder någon vart. I denna Olofssons respekt för ynglingens integritet kommer även en 

ödmjukhet inför det svårdefinierbara och oåtkomliga hos människan till uttryck.  

 

 

                                                 
394 Bibeln, 1917 års översättning. 
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Avhumaniseringsprocessen 

Jag har lyft fram en nedvärderande och avskiljande hållning som ett dominerade 

karaktärsdrag hos jagberättaren Olle Stensson. Samtidigt har jag frilagt en underliggande nivå 

där en dualism vi-de andra framträder. Denna dualism förstärks av det analsadistiska 

förhållningssätt som är utmärkande för Stensson: genom att han likställer människor med 

hundar förvandlar han dem till lågtstående varelser.395 Därmed tydliggörs sambandet mellan 

analsadism och fientlig projektion såsom dessa psykiska krafter uppfattas av Ludvig Igra.396 

Hunden som betydelsebärare i romanen understryks även av Warme; denne väljer i sin 

avhandling begreppet ledmotiv för att beteckna den ställning som hunden intar i Två dagar, 

två nätter.397 I det samhälle i vilket romanen utspelar sig används hunden, förutom som 

följeslagare på vandringar och skidfärder i fjällvärlden, som jakthund och dragdjur. Hunden 

ingår som en naturlig del av livet som det gestaltar sig i dessa nordliga trakter; den står i en 

nära relation till människan och ingår på ett naturligt sätt i vardagen. Hunden återkommer i 

många av Sundmans norrlandsskildringar, ofta som en nära följeslagare till människan. 

   I romanen återges en episod där Karl Olofsson berättar för Stensson om bakgrunden till det 

djupa ärr han bär på underarmen; han har vid ett tillfälle attackerats av en aggressiv hund. 

Mellan Olofsson och Olle Stensson utspelar sig följande ordväxling:  

Vem som helst, en vuxen karl i alla fall, kan rå på en hund, sade han [Karl Olofsson]. Vad 

gjorde du? – Jag slog till med min andra hand över hans rygg, strax ovan korsryggen. Jag slog 

till så hårt jag kunde. Slog du ihjäl honom? Nej. Du slog inte hårt nog. För fan, sa han, det var en 

bra älghund. Du borde ha slagit hårdare. – Jag slog lagom hårt, sade han. (s. 143) 

Av samtalet mellan de två männen framgår deras förhållande till våldsanvändning; i deras 

inställning till den aggressive hunden framträder deras livssyn. Hos Stensson finner man en 

nedlåtenhet och ett förakt medan man hos Karl Olofsson återfinner en respekt för den enskilda 

                                                 
395 Igra betecknar nazisternas sätt att likställa judar med hundar som ”en av den tidens schablonmässiga 
antisemitiska stereotyper”. Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 160. 
396 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 108 ff. 
397 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 116 f. 
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hundens värde; Olofsson är mån om att, när han försvarar sig mot hundens attacker, använda 

sig av så litet våld som möjligt. Han säger: ”Jag slog lagom hårt” (s. 143). Olle Stensson å sin 

sida visar i sin argumentation att han är beredd att beröva hunden livet.  

   Hunden betraktas av Stensson, i detta samtal mellan Olofsson och Olle Stensson, som en 

varelse det inte är nödvändigt att vårda sig om. Samma hållning avspeglas i Stenssons möte 

med ynglingen ute på myren. Där Olofsson bär den unge mannen genom det snötäckta 

landskapet grips denne plötsligt av illamående. Med ett förakt betraktar Olle Stensson den 

unge mannen i hans ömklighet där han står och kräks: 

Vår fånge, ynglingen, stod på alla fyra som en grovvuxen hund. Han hade tappat sin mössa. Jag 

tog upp den och den var delvis nersmutsad av hans spyor. Han såg på mig med en mycket hastig 

och mycket skygg blick. Det hängde en tjock och seg tråd av slem från ena mungipan ner i 

snön”. (s. 81)  

Den bild Stensson ger är av en hund som står och spyr; det är bilden av något äckligt och 

lågtstående som Stensson tecknar, av en person som i hans ögon är icke-mänsklig. Det är även 

bilden av en primitiv varelse, en varelse som står på alla fyra. I sin avhandling berör Warme 

något centralt i romanen när han konstaterar: ”It gives him [Olle Stensson] a cynical 

satisfaction and reinforces his sense of superiority to be able to reduce people around him to 

an animal level”.398 Med detta yttrande lyfter Warme fram Stenssons avhumaniserade sätt att 

betrakta människor vilket han samtidigt kopplar samman med Stenssons maktbegär. 

   Även där ynglingen ligger på marken är Stenssons sätt att beröra honom fyllt av förakt och 

nedlåtenhet; med sin fot rör Stensson vid ynglingen när han tilltalar honom (s. 79). Inte heller 

kan Stensson låta bli att uppmärksamma de bruna bönor med ett överdrag av skinn som står 

vid ynglingens säng; det blir med något äckligt och frånstötande som den tillfångatagne 

ynglingen förknippas (s. 103). Stenssons analsadistiska föreställningar omfattar emellertid 

även honom själv; han beskriver sig själv som något orent, som ”en skiten folkskollärare” (s. 

37).  
                                                 
398 Ibid., s. 119. 
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   Olle Stensson jämför också Olofsson med en hund, en lägre stående varelse. Vid ett tillfälle, 

när de två männen tagit rast vid en skogstjärn, riktar t.ex. Stensson röken från sin pipa mot 

Olofssons ansikte, varefter denne börjar leta efter sin egen pipa som han har någonstans i sina 

fickor. Stensson konstaterar: ”Det var något av Pavlovs hundar över honom: han fortsatte att 

prata, han var inne i sina tankar, han lyfte på höfterna och grävde i fickorna och fiskade fram 

pipa och tobak och tändstickor, synbarligen utan att vara medveten härom” (s. 31). Där 

Olofsson sitter och söker efter sin pipa jämförs han av Stensson med Pavlovs hundar; liksom 

dessa reagerar Olofsson enligt Stensson med betingade reflexer. Då Warme i sin avhandling 

uppmärksammar det sätt på vilket Olle Stensson tillämpar Ivan Pavlovs tankar på sin 

omgivning konstaterar han: 

Most significant are Stensson´s references to Pavlov’s famous dogs, the animals the Russian 

scientist experimented with in order to prove his theories according to which human psychology 

and behavior are seen as responses to conditioned reflexes, concepts which became fundamental 

to behaviorism.399  

Också när Stensson vid ett senare tillfälle förlöjligar Olofssons sätt att försöka föreställa sig 

hur den förrymde ynglingen själv tänker använder han sig i ett nedsättande syfte av hunden 

som jämförelse (s. 38). Samtidigt förknippar Stensson även sitt eget sätt att reagera med 

Pavlovs hundar då han tillsammans med Olofsson gör i ordning maten och känner doften från 

det stekta fläsket (s. 97). 

   Hos Sundman återfinner man i efterordet till samlingen Norrlandsberättelser ett 

avståndstagande från den människosyn som representeras av den ryske fysiologen Ivan 

Pavlov. I sin essä talar Sundman om ”Ivan Pavlov, hans magsaftshundar och hans 

reflexologi”;400 behaviorismens livssyn är något Sundman själv inte ställer sig bakom. Även i 

den tidiga artikeln ”Stenen i vägskälet. Innan jag skrev” refererar Sundman till Ivan Pavlov; 

                                                 
399 Ibid., s. 118. 
400 Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser, s. 472.  
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Sundman berättar i denna essä att han under sin ungdomstid satt sig in i behaviorismens 

tankevärld.401 

   Birgitta Trotzig betonar i sitt inträdestal det stereotypa i Sundmans sätt att skildra kvinnor 

samtidigt som hon framhåller att han i detta hänseende inte skiljer sig från flertalet svenska 

författare. Enligt Trotzig är kvinnorna i Sundmans författarskap ”nertagna till några få enkla 

funktioner [...], utträngda i den sedda tillvarons utkanter, väntar de med sin försmådda mat 

vid evigt kallnade ugnar. Denna världs förhållande till det kvinnliga är problematiskt och 

dubbelt, och gestaltningen räcker ofta inte till för att riktigt ge form åt det”.402 Den dubbelhet 

i förhållandet till kvinnan som Trotzig betraktar som karaktäristisk för Sundman utgör ett 

framträdande drag även i Två dagar, två nätter. I Olle Stenssons sätt att betrakta kvinnan 

återfinner man en distans och en nedlåtenhet. Men också om denna inställning är 

dominerande återfinner man även inslag av värme i Stenssons sätt att återge kvinnor. 

   I likhet med Trotzig uppmärksammar också Lars Bäckström kvinnosynen i Sundmans 

författarskap. I sin essä ”Manssamhället hos Sundman” konstaterar Bäckström bl.a. att ”Det 

finns i Sundmans värld en rumsren prydhet, svordomar och könsord är borta som i en barn- 

och ungdomsbok av vedertaget slag, och det är en alldeles orealistisk gleshet i männens 

associationer till kvinnan”.403 Bäckström understryker emellertid även den kvinnofientlighet 

som återfinns hos Sundman och som han också ser återspeglad i de erotiska scenerna.404 Sitt 

starkaste uttryck erhåller denna kvinnofientlighet i Olle Stenssons sätt att likställa kvinnor 

med hundar.  

   Enligt Stenssons uppfattning styrs kvinnor liksom hundar av reflexer; Stensson uppfattar 

inte sällan ett samband mellan en kvinnas sätt att reagera och Pavlovs hundar. När Stensson 

t.ex. lyssnar till den beskrivning som en av deltagarna i spaningsarbetet ger av förhållandet till 

                                                 
401 Sundman, ”Stenen i vägskälet. Innan jag skrev”, s. 530. 
402 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 22. 
403 Bäckström, “Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskrimineringen förr och nu, s. 25. 
404 Ibid., s. 26. 
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sin hund, hur denne kelar med hunden, går Stenssons associationer till kvinnor; hos såväl 

kvinnor som hundar återfinner Stensson ett reflexmässigt sätt att svara på smekningar. (s. 22). 

När Björn Norström i sin avhandling uppmärksammar Stenssons vana att likställa kvinnan 

med en hund understryker han samtidigt det sätt på vilket Stensson sammankopplar kvinnan 

med det reflexmässiga beteendet hos Pavlovs hundar. 405  Kvinnan blir i Stenssons 

föreställningsvärld en varelse som styrs av sina instinkter; hon framstår inte helgjuten som 

människa.  

   När Olle Stensson i en senare episod beskriver sitt närmande till Olofssons fru återfinner 

man en likartad inställning till kvinnan: ”När jag böjde henne bakåt lyfte hon sitt ena ben i en 

särande rörelse. Jag har läst någonstans att detta är en typisk kvinnlig reaktion och jag har lagt 

märke till den många gånger tidigare” (s. 35). På ett osminkat sätt återger Olle Stensson i sitt 

sätt att beskriva mötet med Olofssons fru sin förnedrande kvinnosyn. Denna scen i romanen 

uppmärksammas på ett särskilt sätt av Laurence Dembo; denne framhåller det frånstötande i 

Stenssons sätt att beskriva ett närmande till en kvinna, i skildringen finns något registrerande 

och opersonligt.406 Även Warme lyfter i sin avhandling fram denna episod som han förbinder 

med det reflexmässiga hos Pavlovs hundar. Warme anser att Olle Stensson i sitt 

förhållningssätt till kvinnor uppvisar en attityd enligt vilken ”humans are not much different 

from dogs, mechanically responding to various stimuli”.407 Det är emellertid i förhållandet till 

Olofssons fru som Stenssons kluvenhet i förhållandet till kvinnan framträder i tydlig dager. 

Samtidigt som Stensson i scenen ovan likställer henne med en reflexstyrd hund finns det en 

längtan i den beskrivning han vid ett annat tillfälle ger av Marie, Olofssons hustru, av hennes 

ansikte och svala händer (s. 147).  

 

 

                                                 
405 Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 307 f. 
406 Dembo, ”’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, s. 76 f. 
407 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 118 f. 
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En oklar gräns 

Jag har i min framställning visat på den oklara gränsen mellan i första hand Olle Stensson och 

den tillfångatagne ynglingen; i min analys av en underliggande nivå i texten har jag lyft fram 

ynglingen som en förträngd del av Stensson. Även Olle Stensson och Karl Olofsson är 

emellertid otydligt avgränsade från varandra; på samma sätt som deras namn delvis 

sammanfaller går de som individer in i varandra. Redan inför sökandet efter den efterspanade 

ynglingen framträder Stensson och Olofsson som en tätt sammanhållen enhet, en enhet de 

bägge eftersträvar. 

   I sin ställning som polisman delar Olofsson, som jag redan nämnt, den grupp han fått i 

uppgift att leda i två separata delar, varav den ena utgörs av Olle Stensson och han själv. 

Olofsson ger vid detta tillfälle följande direktiv till männen i de olika grupperna: ”Ni tre, [...] 

ni tre, om ni går över bäcken, och sedan fortsätter norrut [...] På andra sidan om bäcken, alltså. 

Och vi, vi två, vi går vidare på den här sidan om bäcken. Olle Stensson och jag” (s. 24). Litet 

senare understryker även Olle Stensson det förhållande att Olofsson och han själv hör ihop: 

”Det var inte meningen att vi skulle skiljas. Men Karl Olofsson och jag hade kommit överens 

om att vi två ensamma skulle hålla samman” (s. 25). När Olofsson ser de andra i laget ge sig 

av in mot skogen återkommer han till det nära förhållande i vilket han och Stensson står till 

varandra: ”Det räcker med oss två, med dig och mig” (s. 26).  

   Där Olle Stensson och Karl Olofsson ligger i sitt vindskydd vänder sig Stensson plötsligt till 

Olofsson med uppmaningen att inte ”vara så förbannat rädd” (s. 52). Samtidigt motsäger 

Stensson sig själv när han vid samma tillfälle beskriver Olofsson som ”avspänd, avslappnad” 

(s. 53). Litet senare, när de två männen försöker få litet sömn, återkommer Olle Stensson till 

sina frågor om Olofssons rädsla, frågor som uppträder i olika variationer: ”Känner du dig 

orolig” (s. 54); ”Inte orolig?” (s. 55); ”Men lite nervös i alla fall?” (s. 55). Karl Olofsson å sin 

sida har svårt att känna igen sig i Stenssons sätt att beskriva honom och ställer motfrågan: 
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”Ser jag sån ut?” (s. 55). Med sina frågor är det som om Stensson vill tvinga på Olofsson 

känslan av att vara rädd, känslan av att denne, även om han inte vill medge det, känner en 

nervositet och oro.  

   Även då Olofsson upptäcker den efterspanade ynglingen ute på myren, envisas Olle 

Stensson med att understryka Olofssons rädsla. Stensson framhåller: ”Jag känner honom 

bättre än de flesta. Jag visste att han var rädd, att han befann sig i en situation som han inte 

bemästrade ensam, att hans beslutsamhet var begränsad till det beslutsamma uttrycket i hans 

ansikte” (s. 77). Också om Olle Stensson ibland har fog för sina iakttagelser när det gäller 

Olofssons rädsla blir de ständiga påpekandena från Stenssons sida till slut ändå för mycket för 

Karl Olofsson. När morgonen gryr efter den andra natten i fiskestugan förstår Stensson att 

Karl Olofsson har något speciellt i tankarna. Han försöker pressa fram en förklaring från 

Olofsson när denne reser sig upp och närmar sig Stensson:  

 – Vet du vad jag tror, sade han. Jag satt lugnt kvar. – Där uppe på myren, sade han, den som var 

räddast det var inte jag. Och det var inte han … Jag avbröt honom: inte du, inte han, utan jag! 

Just du, sade han och höll ut sin hand med utsträckt pekfinger. – Du menar att jag skulle vara 

rädd för honom där, för den där killen! (s. 162) 

Olofsson återför den rädsla Olle Stensson talar om till Stensson själv samtidigt som han inte 

förnekar sin egen rädsla. Stensson reflekterar emellertid inte över om det ligger något i 

Olofssons iakttagelse utan förnekar att det hos honom skulle finnas någon rädsla 

överhuvudtaget; när Warme i sin avhandling uppmärksammar denna episod i romanen 

framhåller han att Karl Olofsson med sitt påstående rör vid en öm punkt hos Stensson.408 

Författaren använder sig i denna text av kursivering av ordet ”jag”, kanske som en betoning 

av Stenssons orubblighet och starka självförsvar. Även efter detta tydliga klargörande från 

                                                 
408 Ibid., s. 112 f. 
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Olofssons sida envisas Olle Stensson emellertid med att hålla fast vid sin uppfattning om 

Olofssons rädsla (s. 178), en rädsla Stensson inte vill erkänna som en del av honom själv.409  

   Genom att lyfta fram olika episoder i Sundmans roman Två dagar, två nätter har jag visat 

det sätt på vilket Olle Stensson, utgående från sin idealbild av människan, förlägger oönskade 

delar av sin person till Olofsson, i första hand den egna känslan av svaghet och 

otillräcklighet.410 Samtidigt kompliceras relationen mellan de två männen p.g.a. Stenssons 

strävan efter att på olika sätt förminska Olofsson, en företeelse jag även tidigare berört. Detta 

sker främst genom att ”Stensson är minutiöst noggrann med att redovisa Olofssons brister”.411 

Genom att förringa Olofssons kunnighet och olika insatser blir det möjligt för Stensson att 

försätta sig i överläge och därmed förstärka sin maktställning.412 Samtidigt blir den bild 

berättarjaget Stensson tecknar av Karl Olofsson i många avseenden verklighetsfrämmande.413 

   I likhet med Stensson förlägger också Karl Olofsson icke erkända delar av sin person utåt, 

främst den egna aggressiviteten. Redan från början finns det något oklart i uppgörelsen mellan 

Olofsson och Stensson, en underliggande brist på ärlighet. Olofsson har t.ex. tidigt bestämt sig 

för att Olle Stensson skall följa med honom i sökandet efter den efterspanade ynglingen, att de 

två skall hålla ihop. Stensson själv är litet osäker på när de kommit överens om detta. Han får 

emellertid av Karl Olofsson veta att det var föregående natt, då han enligt Olofsson varit 

kraftigt berusad (s. 26). 

   När de två männen befinner sig på det postställe intill myren Olofsson omsorgsfullt valt ut, 

drar sig Olle Stensson till minnes att Olofsson glömt kvar sitt gevär på den lägerplats de 

lämnat. Han är emellertid osäker på om denne lämnat sin bössa i nattlägret med avsikt: ”Du 

glömde den [...] Eller gjorde du inte?” (s. 70). Stensson får emellertid inget svar på den fråga 

                                                 
409 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 108. 
410 Jfr Bäckström, ”Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskrimineringen förr och nu, s. 22. 
411 Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 309. 
412 Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 110. 
413 Jfr Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 314 och Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 111. 
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han ställer till Karl Olofsson. Några timmar senare medger emellertid Olofsson, där de sitter 

på post, att han medvetet lämnat kvar sin ryggsäck och sitt gevär på platsen där de slagit läger 

för natten (s. 74). 

   Då Olofsson och Stensson ser den efterspanade ynglingen komma gående på myren tar 

Olofsson upp sin pistol ur hölstret och skjuter ett varningsskott i luften (s. 77). Därefter tar 

han emot det gevär Stensson sträcker honom. Effekten av det skott Olofsson avfyrar med 

geväret beskrivs av Stensson som våldsamt:  

Pistolskottet hade smattrat till som en pisksnärt; gevärsskottet brakade in i tystnaden som en 

explosion, snön blåstes bort från buskarna framför vårt postställe, ljudvågorna rullade mellan 

bergstupet till vänster om oss, skogen på andra sidan myren, de dolda höjderna på andra sidan 

sjön. Mannen sparkade uppåt med ena foten och den föll sedan långsamt ner i snön. (s. 78) 

Efter det Olofsson sårat ynglingen i benet ger han vapnet tillbaka till Stensson och placerar sin 

egen pistol i hölstret (s. 79). När Olofsson därefter förhör sig om vilken typ av ammunition 

Stensson använder i sitt vapen är det som om han med denna fråga önskar distansera sig från 

vetskapen om att det är han själv som avlossat skottet (s. 80). 

   Det är som om Stensson, där de tre männen tar sig fram till den stuga där de skall inkvartera 

sig, känner tyngden av det våld som förlagts till honom, känner det tynga sina axlar: ”Jag bar 

inte bara min ryggsäck utan också den gripne ynglingens, mitt gevär och Karl Olofssons och 

dessutom kulsprutepistolen. Det var en tung börda” (s. 81). Litet senare beskriver Stensson 

ytterligare en gång allt han bär på: ”Jag bar två ryggsäckar, två gevär och en kulsprutepistol” 

(s. 82). Stensson bär, förutom sina egna bördor, även dem han ålagts av andra. 

   I en senare episod nämner Olofsson sin tvekan inför att använda sig av våld: ”Jag tycker inte 

om våld, sade han med sin vanliga, lugna röst, jag har aldrig tyckt om våld” (s. 163). Vid 

samtalet mellan de två männen framkommer det emellertid att Olle Stensson betraktar 

Olofssons inbjudan att delta i sökandet efter den efterspanade ynglingen som ett sätt att själv 

slippa använda sig av våld: 
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Du tycker inte om våld, sade du. Vem fan tycker om våld! – Du menar något annat än du säger, 

sade jag. Men du är på rätt spår. Det finns något som du inte tycker om, något som ibland ändå 

är nödvändigt. Det var därför, sade jag, som du ville att just jag skulle följa med. (s. 164) 

Också uppgifter som mera har karaktär av tvång än av våld överlåter Olofsson till Olle 

Stensson att ansvara för. Vid avfärden från stugan är Olofsson t.ex. tveksam till att använda 

sig av handbojor; han har i sin tjänstgöring som polis för vana att beröva dem han arresterar 

skorna. Uppgiften att ta hand om de kängor ynglingen berövats åläggs emellertid Olle 

Stensson (s. 178 f.); Stensson är den som, när han tillsammans med Olofsson lämnar stugan, 

bär ynglingens högskaftade kängor fästa vid sin ryggsäck (s. 184). 

 

 

Livsmystik 

Trots den inre splittring som utmärker såväl Karl Olofsson som Olle Stensson äger de 

förmågan att uppleva en djup känsla av gemenskap: ibland förenas de två männen i ett äkta 

möte.414 I sin beskrivning av Olofsson återkommer Olle Stensson t.ex. ofta till den öppenhet 

och den värme som utgår från Olofssons ansikte. Redan i romanens inledande avsnitt, när 

männen samlats inför sökandet efter den försvunne ynglingen, ger Olle Stensson ett porträtt 

av Olofsson: ”Han har ett brett, runt ansikte och hans ögon smalnar ibland till tunna springor. 

[...] Få människor kan le så vänligt som Karl Olofsson” (s. 16). Det är något mjukt och 

intagande över det ansikte Stensson tecknar. Litet senare, när de två männen tagit rast vid en 

tjärn, uppmärksammar Stensson det leende ansikte som Karl Olofsson, där han ligger på 

marken med händerna under huvudet, vänder mot honom: ”han log mot mig – ett brett leende 

i ett runt ansikte” (s. 30). Det är som om Stensson i scener som dessa önskar förmedla något 

av den närhet han känner till Karl Olofsson.  

                                                 
414 Jfr Buber, Jag och Du, s. 15. 
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   Olle Stensson återger även ett glädjefyllt möte mellan honom själv och Olofsson. De bägge 

männen går, en kort stund efter det de installerat sig i stugan, tillsammans ut för att hämta ved 

och ta upp vatten från sjön. Olofsson, som känner sig befriad efter gripandet av den 

efterspanade ynglingen, dunkar lekfullt Stensson i ryggen. Strax därefter kastar Olle Stensson 

det som återstår av vattnet i den skopa han just druckit ur i ansiktet på Olofsson. Mellan dem 

utspelar sig ett lekfult mänskligt möte: 

Han skrattade och hostade om vartannat; han hade haft munnen öppen och en hel del vatten hade 

hamnat i vrångstrupen. Han hade aldrig fått tag i mig om jag inte snubblat över något. Han 

kastade sig på mig, jag föll raklång, han satte sig grensle över bröstkorgen och låste bägge mina 

armar med knäna. Han vräkte snö över mitt ansikte och pressade in den i näsa och öron och 

mun. (s. 95 f.) 

I denna scen beskrivs ett möte mellan två människor, ett möte mellan Stensson och en annan 

människa. Det är något som för en kort stund bryter sig igenom, bryter sig in i Olle Stenssons 

vanligtvis så kontrollerade liv. I sin essä ”Manssamhället hos Sundman” nämner Lars 

Bäckström denna episod i romanen. Bäckström understryker den nära relationen mellan Olle 

Stensson och Karl Olofsson; han anser att man här finner uttryck för ömsinthet och mänsklig 

gemenskap:  

[…] de båda människojägarna Karl Olofsson och Olle Stensson som tumlar om varann i snön 

under pojkaktig brottningskamp [...] då får man nog en klar känsla av fysisk och psykisk lust 

som är förbunden med den exklusiva mansgemenskapen. Här finns ansatserna till kärlek, 

kärleksgemenskap, i Sundmans diktning – inte när han kommer in på förhållandet mellan kvinna 

och man eller mellan föräldrar och barn.415 

Det är också som ett Jag och ett Du, med en ömsesidighet, de hjälper varandra att borsta snön 

från sina kläder (s. 96).  

   Den nära samhörighet Olle Stensson och Karl Olofsson ibland känner framgår även av den 

scen där de tillsammans ställer i ordning stugan, hur de på ett självklart sätt går in i varandras 

sysslor (s. 97). Det är inte enbart ett funktionellt sätt att arbeta som beskrivs utan även en 

                                                 
415 Bäckström, ”Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskrimineringen förr och nu, s. 21. 



 

165 
 

närhet människor emellan. Det är två människor som för en kort stund lever i en ömsesidighet 

Stensson skildrar när han återger det sätt på vilket de gör sig hemmastadda i fiskestugan. 

   Även i Karl Olofssons förhållande till den omgivande naturen återfinner man ett inslag av 

mystik.416 När Olofsson tar en paus i sökandet efter ynglingen lägger han sig på rygg och låter 

sina tankar komma och gå. Han befinner sig i ett landskap, det norrländska, som är hans på ett 

speciellt sätt. Enligt Olofssons uppfattning är naturen i Norrland av en annan karaktär än den 

man finner längre söderut. Där Olofsson har lagt sig tillrätta efter måltiden målar han upp en 

bild av den natur som för honom är så speciell: 

Det är annorlunda här […]  Avstånden. Mil efter mil. Myr efter myr. Ås efter ås. Skogsryggar. 

Platåer. Flatland. Kullar. Bergknallar. Bäckar. Bäckraviner. Och mil efter mil – inte en stuga, 

inte en koja, inte en väg, inte ens en stig. (s. 32) 

Det är ett oändlighetens landskap som Olofsson tecknar, ett landskap där gränsen ständigt 

flyttas fram och vägarna har upphört: 

Avstånden, de stora avstånden. Mil efter mil […] myrar och åsar, bäckar, åar, berg, uppför och 

nerför. På varje ås växer risiga granar och lika risiga, förkrympta furor. Kring varje bäck nästan 

ogenomträngliga snår av björk och rönn och sälg och vide. Och alla vatten! Små tjärnar, större 

tjärnar, små sjöar, större sjöar – de flesta långsmala till formen. (s. 32)    

Det landskap Olofsson beskriver är detsamma som samen June i Sundmans novell 

”Skidlöparen” färdas fram i, ett landskap av ändlösa vidder, ett landskap där gränsen aldrig är 

tydligt urskiljbar. När Olofsson tecknar det norrländska landskapet är det som om det för 

honom har en särskild dimension; landskapet blir bärare av något hemlighetsfullt, något 

outgrundligt. 

 

 

                                                 
416 Jfr Buber, Jag och Du, s. 13 f. 
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En människas övergivenhet 

När Sundman i Två dagar, två nätter använder sig av en huvudperson som jagberättare ges 

han möjligheten att ”intensivt analysera ett medvetande, nämligen jagberättarens”.417 Med 

hjälp av denna berättarmetod avkläds berättarjaget Stensson;418 denne ger med Sundmans ord 

”ett oavsiktligt självporträtt”.419 Sundman hävdar samtidigt i en kommentar till Två dagar, två 

nätter att romankaraktären Stensson står som representant för en människa han betecknar som 

ond.420 I min analys av romanen har jag lyft fram ett samband mellan den av Sundman 

använda berättartekniken, d.v.s. ett berättarjag som uppträder som huvudperson, och ett 

avtäckande av underliggande drivkrafter hos den destruktive ledaren i Olle Stenssons gestalt. 

   Torben Broström konstaterar, när han jämför den novell på vilken Två dagar, två nätter är 

baserad, att romanen ”byggt under karaktäristiken av jaget, berättaren, utvidgat hans psykiska 

rum med oroande dimensioner”. 421  Enligt Broströms åsikt lyfts de mörkare sidorna hos 

berättarjaget Stensson fram i den bearbetning romanen utgör. Denna syn på berättaren i Två 

dagar, två nätter delas även av Samuelsson; denne hävdar att Sundman i sitt sätt att gestalta 

maktsökaren Stensson ger bilden av ett destruktivt inre.422 Det är utifrån detta sätt att uppfatta 

Stenssons personlighet Norström utgår när han i sin avhandling framhåller att Sundman med 

sitt porträtt av Olle Stensson går till angrepp mot ”fascismen hos den enskilda människan med 

frenesi och aggressivitet”.423  

                                                 
417  Romberg, Att läsa epik, s. 71. I samband med att Romberg behandlar denna berättarmetod, d.v.s. en 
jagberättare som uppträder som huvudperson, ger han som exempel Pär Lagerkvists roman Dvärgen. Temat i 
denna roman är, i likhet med Två dagar, två nätter, de förödande verkningarna av destruktivitet och våld. 
418 Jfr Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 307.  
419 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, s. 
79. 
420 Dembo, ”’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, s. 15. 
421 Torben Broström, Modern svensk litteratur. 1940–1972, övers. Benkt-Erik Hedin (Stockholm, 1974), s. 218. 
422 Samuelsson, ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 263. 
423 Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 314.  
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   Med hjälp av begreppen narcissism, fientlig projektion och analsadism, fenomen som av 

Igra sammanförts under beteckningen destruktivitetens triad,424 har jag lyft fram egenskaper 

som är utmärkande för berättarjaget Olle Stensson. I min undersökning har jag visat hur 

Stenssons maktbegär, förutom i olika försök att förminska Olofsson som person, tar sig 

uttryck i en vilja att vara den som styr över infångandet och omhändertagandet av den 

förrymde ynglingen. Utgående från Erich Fromms begrepp auktoritär respektive humanistisk 

etik har jag även belyst Stenssons förhållande till en irrationell respektive rationell auktoritet.  

   Samtidigt har jag på en latent nivå i romanen frilagt den underliggande process av klyvning 

och fientlig projektion som styr Stenssons mellanmänskliga relationer. Jag har i min analys 

lyft fram Stensson sätt att förlägga icke erkända och bortträngda delar av sin person, 

företrädesvis upplevelser av svaghet och otillräcklighet, till främlingen förkroppsligad av den 

gripne ynglingen; 425  Detta förakt hos Stensson, riktat mot en utsatt människa, lyfts av 

Samuelsson fram i essän ”En fascistoid människa”; han ser hos Olle Stensson ”föraktet för 

svaghet, särskilt sin egen”.426 Det förakt som riktas mot ynglingen förstärks ytterligare av 

Stenssons analsadistiska hållning, hans sätt att i olika sammanhang likna ynglingen vid en 

hund, något icke-mänskligt.427 I min undersökning har jag också visat hur ett analsadistiskt 

förhållningssätt kommer till uttryck i Stensson inställning till kvinnor liksom i förhållandet till 

Karl Olofsson. 

   Det förefaller som Stensson någonstans inom sig är medveten sin starka destruktivitet. Den 

järnstång som han utrustar sig med när han närmar sig ynglingen benämner han ”eldgaffel” (s. 

136). Därmed förknippar han den stång av armeringsjärn han bär med sig med onda 

gärningar; eldgaffeln är som attribut nära förbunden med mörkrets makter. Och kanske har 

Stensson en föraning om vad som skall hända då han med orden ”Det var natt, kolsvart 

                                                 
424 Se Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 105. 
425 Jfr ibid., s. 25 ff. 
426 Samuelsson, ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 267. 
427 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 109 ff. 
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vinternatt” (s. 136) skildrar dunklet som omger honom själv och ynglingen där de tillsammans 

befinner sig utanför stugan.  

   Med det förakt som Stensson alltsedan det första mötet visat ynglingen framkallar han till 

sist, genom sitt kränkande handlande, ett brutalt våld: Olle Stensson träder fram ”i skarp och 

skrämmande helfigur”.428 Vid misshandeln av Olofsson framstår Stensson som en känslokall 

iakttagare av de våldshandlingar han själv framkallat.429 Det våld ynglingen utsätter Olofsson 

för skildras av Stensson som jagberättare på ett närmast kliniskt sätt; när Stensson beskriver 

hur Karl Olofsson angrips av ynglingen är han kyligt registrerande (s. 181 f.). 

   Jag har i min analys också uppmärksammat det sätt på vilket Karl Olofsson, som i romanen 

framstår som en varm och medkännande person, mer eller mindre medvetet överlåter 

initiativet till Stensson. I avsnittet ”En oklar gräns” har jag, genom att lyfta fram vissa scener, 

visat hur de två männens personligheter, i likhet med deras namn, delvis går in i varandra: 

medan Karl Olofsson för över den egna aggressiviteten till Olle Stensson förlägger Stensson å 

sin sida sin rädsla och egen svaghet till Olofsson. Denna kluvenhet uppmärksammas även av 

Norström. Med hänvisning till det citat från ”Hávamál” som återfinns på försättsbladet till 

Två dagar, två nätter hävdar Norström att ”Olofsson är ’halv’ då han inte kan utöva ett legalt, 

nödvändigt våld utan just Stensson. Också Stensson är ’halv’, då han saknar mänsklighet och 

mjukhet”.430 Utifrån den vacklande inställning Olofsson intar till sin egen aggressivitet väljer 

han att ta med Olle Stensson i sökandet efter den efterspanade ynglingen; Olofsson 

bevekelsegrunder bakom beslutet är oklara för honom själv. Detta förhållande understryks av 

Lars Jakobson. Denne framhåller i sin artikel ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls” det 

drag av oärlighet som enligt hans åsikt återfinns hos Olofsson: 

[…] det är som om polismannen Karl Olofsson behöver Stenssons aggressivitet, men för att 

spela sin roll behöver Stensson å sin sida det Olofssons tysta godkännande som Stenssons 

                                                 
428 Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 314. 
429 Jfr Samuelsson, ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 267. 
430 Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 313.  
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deltagande i jakten faktiskt innebär. Hos den lugne och trygge Karl Olofsson finns sålunda ett 

manipulativt drag, som blir mer och mer irriterande för varje gång man läser romanen.431  

Olofsson hamnar, när han inte för sig själv vill erkänna att det även hos honom finns en 

aggressiv sida och i stället överlämnar initiativet till Olle Stensson, i en situation som är 

omöjlig för honom att hantera. 

   I den episod som illustrerar Karl Olofssons sätt att förhålla sig till en aggressiv hund 

framträder den hållning som Olofsson medvetet intar till användandet av våld. Olofsson tror 

på nödvändigheten av våld, men, något han understryker, endast om det kan betraktas som 

försvarbart. Denna uppfattning frångår Olofsson emellertid i sitt förhållande till den förrymde 

ynglingen. Genom att inte använda sig av det lagliga våld som tillkommer honom som 

polisman avsäger sig Olofsson sitt ansvar som ledare. Därmed lämnar han fältet fritt för den 

destruktivitet som utmärker Stensson.  

   När Olle Stensson och Karl Olofsson tillsammans lämnar fiskestugan står den unge mannen 

kvar och ser dem gå: ”Ynglingen stod i dörröppningen. Han gav intryck av att vara helt 

naken, byxorna och nätundertröjan till trots” (s. 185). Detta är berättelsens sista scen, en scen 

som återger en människas övergivenhet. Den fiskestuga i vilken ynglingen vistats tillsammans 

med Olofsson och Stensson har förvandlats till ett fängelse som det är omöjligt för ynglingen 

att ta sig ur, berövad som han i denna vintriga trakt är sina kängor. I denna avslutande scen 

blir de livshållningar som beskrivs i Matteusevangeliet och som jag i ett tidigare sammanhang 

hänvisat till åter aktuella. Trots Olofssons omsorg om den unge mannen, trots att han i sitt 

förhållande till ynglingen visat innebörden av de ord i Matteusevangeliet som uttrycker 

omtanke och medkänsla, har han i ett avgörande avseende svikit: han har inte tagit det ansvar 

som var hans. I den situation som ynglingen befinner sig har den livsinställning som står som 

uttryck för likgiltighet och hårdhet, en hållning som är utmärkande för Olle Stensson, avgått 

med segern.  

                                                 
431 Jakobson: ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls”, s. 113 f.  
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   Den scen där ynglingen står naken i dörröppningen ges en djupare innebörd genom den 

sammansmältning som i Två dagar, två nätter återfinns mellan ynglingen och Jesusgestalten. 

Det är den utsatta människan, i romanen personifierad av främlingen, som talar genom orden: 

Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej 

heller gjort mot mig. (Matt. 25: 45)432 

Genom denna sammansmältning blir tyngden i den dom som fälls över den livsform som 

representerar ett exkluderande förhållningssätt hård. Dessa ord är riktade till Olle Stensson 

såväl som Karl Olofsson; det är över myrmarker som täcks av snö och is de två männen tar 

sig från stugan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
432 Bibeln, 1917 års översättning. 
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V En mörknande bild. Makttemat i Ingenjör 
Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm 
 

 

 

Ingenjör Andrées luftfärd 

 

Inledning 

Ingenjör Andrées luftfärd utkom år 1967, två år efter publiceringen av Två dagar, två nätter. I 

romanen uppträder Knut Fraenkel, en av de tre deltagarna i polarexpeditionen, som 

jagberättare. Romanen är alltså internt fokaliserad, d.v.s. berättelsen återges genom 

medvetandet hos en av de fiktiva personerna.433 I likhet med Jaffar Topan, jagberättaren i 

Expeditionen, har Fraenkel i denna roman funktionen som maktens granskare. 

   I skriften Ett år, vilken Sundman sammanställde samtidigt med sitt arbete med Ingenjör 

Andrées luftfärd, frågar sig Sundman hur Andrée kunde ”ta på sig det moraliska ansvaret för 

Strindberg och Fraenkel”.434 En annan, närbesläktad fråga formuleras av Åke Lundqvist:  

 

                                                 
433 Jfr Tideström, “Ingenjör Andrées luftfärd som dokumentärskildring och litterärt konstverk”,  s. 191. I fråga 
om den av Sundman använda behavioristiska berättarmetoden konstaterar Tideström att resultatet ”blir 
paradoxalt nog att läsarens intresse i hög grad koncentreras på de inre förloppen.” 

434 Per Olof Sundman, Ett år. Anteckningar och kommentarer i dagbok, körjournaler för bil och i största 
allmänhet september 1966 till augusti 1967 kring arbetet med romanen Ingenjör Andrées luftfärd (Skellefteå: 
Börje Lagergrens bokhandel AB, 1967), s. 32. 
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Andréeromanen […] skildrar en välbekant historisk händelse. Läsaren vet hur det ska gå. Den 

ovisshet som här finns är av ett annat slag: hur kunde det hända, vad berodde det på? Och de 

frågorna är nästintill oavvisliga. En dokumentärskildrare som avsiktligt lämnar dem obesvarade 

riskerar framstå som tomhänt. Sundman, ovetbarhetens och den gåtfulla ytans skildrare, står 

inför uppgiften att göra tvärtom: tränga under ytan, söka orsaker. Inte skapa osäkerhet utan 

klargöra. Det är en central problematik som med denna frågeställning lyfts fram av Sundman.435 

Sundman undrar även över varför han själv fängslas av Andrées expeditionsresa till 

nordpolen. Förutom det äventyr som själva expeditionen utgör, med dess ”övertro på 

ingenjörerna och drömmarna om den beslutsamma, dådkraftiga övermänniskan, viljan som 

besegrar allt”,436 anser sig Sundman finna något tidlöst i den företeelse som Andrées försök 

att med luftballong nå nordpolen utgör. Också i det moderna samhället ser Sundman de 

”måttlösa krav och outhärdliga förväntningar från omgivningens sida som vissa personer kan 

hamna i” 437  och frågar sig om inte även vår tid ”har har alltför gott om dådkraftiga 

övermänniskor, antingen de är marinsoldater, politiker eller kosmonauter”. 438  I dessa 

anteckningar, vilka utgör hans personliga kommentarer till romanen, fogar Sundman in 

Andrées färd mot nordpolen i ett tidlöst sammanhang.  

   Ingenjör Andrées luftfärd inleds med att ingenjör Knut Fraenkel en höstdag år 1896 antas 

som deltagare i den expeditionsresa med luftballong som Salomon August Andrée, 

överingenjör vid Patentverket, planerar till nordpolen sommaren år 1897. Den expedition som 

Andrée förberett föregående sommar hade på grund av ogynnsamma väderleksförhållanden 

ställts in. Deltagare vid detta tilltänkta försök att nå nordpolen med ballong var, förutom 

Andrée själv, fotografen Nils Strindberg och doktor Nils Ekholm. Den senare avböjer dock att 

delta i den ballongfärd som Andrée planerar till sommaren 1897; Andrées olika försök att nå 

nordpolen med ballong betraktar han som utsiktslösa. I Ekholms ställe träder Knut Fraenkel.  

                                                 
435 Åke Lundqvist, Sönder och samman. Om skrivandets strävan och läsandets lockelser (Stockholm, 2009), s. 
170. 
436 Sundman, Ett år, s. 37. 
437 Ibid. 
438 Ibid. 
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   Tillsammans med den man som av Andrée utsetts som reserv, löjtnant Vilhelm 

Swedenborg, får Fraenkel utbildning i ballongsegling av en tjänsteman vid Stockholms 

observatorium. Våren 1897 tränas de i navigeringskonst under några veckor i Paris. De 

undervisas bl.a. av den man som konstruerat Andrées ballong, Henri Lachambre, och dennes 

systerson Alexis Macheron, verksam vid ballongfabriken. I fabriken ligger Andrées ballong 

från det misslyckade försöket föregående år; den genomgår en reparation och förstoras inför 

den förestående expeditionsresan mot nordpolen. 

   I mitten av maj avreser Andrée och Fraenkel med tåg från Stockhom till Göteborg, där de 

någon dag senare förenas med Strindberg och Swedenborg. Med kanonbåten Svensksund, i 

vilken ballongen lastats, reser de tillsammans med bl.a. Alexis Macheron till Tromsö, där de 

kompletterar sitt proviantförråd. Fartyget Virgo lastas med övrig utrustning.  

   Resan går vidare till Danskön på Spetsbergen. Det ballonghus som byggdes upp inför 

Andrées tidigare försök att bege sig till nordpolen med luftballong står i stort sett oskadat. 

Efter ett omfattande förberedelsearbete och väntan på gynnsamma vindar startar söndagen den 

11 juli Andrées, Fraenkels och Strindbergs färd mot nordpolen. Strax efter avfärden från 

Danskön sjunker emellertid ballongen hastigt, varvid Andrée och Strindberg anser sig 

nödsakade att kasta ett antal sandsäckar över bord, varefter ballongen stiger till väders igen. 

Samtidigt visar det sig att flertalet av ballongens styrlinor slitits loss. För ballongfararna finns 

fortfarande möjligheten att landa på fast mark, på ön Vogelsang. De beslutar emellertid att 

fortsätta sin färd mot nordpolen. Under tilltagande svårigheter fortsätter de sin ballongfärd. 

Morgonen den 14 juli nödgas de landa på isen, efter en resa på 65 timmar. 

   I enlighet med det förslag som framlagts av Andrée beslutar de tre männen att, med hjälp av 

tre kälkar och den båt de medfört, vandra mot Kap Flora på Franz Josefs land. Härefter vidtar 

en vandring över isen. Av havsströmmarna förs de emellertid i motsatt riktning. Efter en färd 

på ungefär två veckor beslutar de att söka sig till Sjuöarna, en ögrupp norr om Spetsbergen. 
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Isdriften gör emellertid deras färd osäker. Eftersom vintern närmar sig beslutar de att bygga 

en övervintringshydda på ett stort isflak. På isblocket driver de tre männen söderut. Så 

småningom upptäcker de land borta vid horisonten. Efter en färd som tagit dem ungefär två 

och en halv månad, under vilken de förutom av den medhavda provianten bl.a. livnärt sig av 

isbjörns- och sälkött, når de New Iceland, en ö utanför Spetsbergens ostkust. Någon dag efter 

deras ankomst avlider Strindberg, därefter Andrée. Ensam kvar väljer Fraenkel att beröva sig 

livet. 

 

 

Andrée – polarexpeditionens ledare  

När Sundman i Ingenjör Andrées luftfärd använder sig av Ikaros (s. 80),439 en gestalt i den 

grekiska mytologin, för att illustrera övermodet hos Andrée understryker han det tidlösa i 

romanens problematik. Liksom Ikaros, som trots faderns varningar flyger för nära solen 

varvid det vax som fäster hans vingar smälter och han störtar ner i havet, faller även Andrées 

luftballong ner mot havet, ett hav täckt av is. Både Ikaros och Andrée befinner sig i en utsatt 

situation: Andrée behöver kautschukfernissan för tätningen av sprickorna i sin ballong medan 

Ikaros, för att hålla fjädrarna på sina vingar samman, är i behov av vax.440 Skillnaden mellan 

Andrées och Ikaros’ flygfärder är emellertid att Andrée, förutom sig själv, även drar 

Strindberg och Fraenkel med sig mot undergång och död.  

   Där Fraenkel sitter en sen kväll tillsammans med bl.a. Swedenborg konstaterar han med 

förundran att Andrée, när han talar om den ballong som skall föra dem till nordpolen, 

använder sig av beteckningen ”han”, trots att ballongen med sin utrustning av segel, linor och 

ankare mera är att beteckna som ett fartyg, d.v.s. av kvinnligt kön (s. 135). Senare förstår 
                                                 
439 Sidhänvisningar till romanen Ingenjör Andrées luftfärd (1967) kommer att ges inom parentes i den löpande 
texten. 
440 Jfr Hinchliffe, Per Olof Sundman. Ingenjör Andrées luftfärd, s. 26 f. 
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Fraenkel orsaken till att Andrée talar om ballongen som ”han”; redan på ett tidigt stadium 

planerade Andrée att döpa ballongen till Örnen. Där de befinner sig i den ballong som skall ta 

dem till nordpolen konstaterar Fraenkel: ”Andrée har alltid använt ’han’ som beteckning på 

ballongen, inte ’den’ eller ’hon’. Jag förstod inte varför. En ballong är ju en seglare, en sorts 

farkost. Nu förstår jag. Han hade namnet Örnen i bakhuvudet. Och Örnen måste naturligtvis 

vara maskulint genus” (s. 157). I citatet har Sundman kursiverat det namn Andrée givit den 

ballong som skall föra de tre männen till nordpolen. Det är örnen, en symbol för styrka och 

makt, som Andrée väljer som beteckning för sin ballong. Denna betoning av styrkan, nära 

sammankopplad med viljan, återkommer som ett inslag i Andrées personlighet. Redan vid 

Andrées första möte med Fraenkel talar han om den förestående expeditionen till nordpolen 

med luftballong som ett hjältedåd, att de genom denna prestation kommer att ha ”genomfört 

det ogenomförbara” (s. 30). Litet längre fram i romanen betonar Andrée sin starka vilja 

samtidigt som han inser att denna egenskap är förenad med risker, nämligen ”Att han tvingas 

underordna sig sin egen vilja” (s. 94). Det tvångsmässiga i Andrées beslut blir mycket 

påtagligt i det samtal som strax före avfärden förs mellan Andrée och skepparen på en norsk 

fångstbåt. På skepparens fråga om Andrée ämnar ge sig iväg med en luftballong svarar 

Andrée ”Jag måste”; ”Man måste fullfölja en uppgjord plan” (s. 146). Det porträtt av Andrée 

som i passager som dessa tonar fram är bilden av en man som behärskas av ett 

övermänniskoideal,441 en man som anser sig ha ett speciellt uppdrag att fullfölja. 

   I slutet av romanen återfinns en episod där Fraenkel och Strindberg ligger på sovsäcken i sin  

hydda av is. Under Andrées huvudkudde finner Fraenkel Andrées dagbok: 

Jag bläddrade i dagboken. Här, sade jag, lyssna! Den 12 juni, i ballongen, dagen efter starten. 

Lyssna. ”Det är ej så litet underligt att sväva här över Polarhavet. Den förste som i ballong 

svävat här.” Hörde du, Strindberg. Den förste! Han räknade tydligen inte med oss två. ”Hur snart 

skall jag” – där har han ändrat sig och strukit över ”jag” och rättat till ”vi” – ” Hur snart skall vi 

väl få efterföljare.” Och här – lyssna: ”Jag kan ej neka till att det är en stolt känsla som behärskar 

                                                 
441 Jfr Berggren, ”Expeditionskårens hemligheter”, s. 180. 
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oss alla tre.” Han har gripits av en stolt känsla som behärskar också dig och mig, Strindberg. 

Och: ”Vi menar att vi gott kan ta döden sedan vi gjort det vi nu gjort.” Inte illa, sade jag. Redan 

andra dagen är han så stolt över trettio timmars ballongfärd att vi alla tre är beredda att ta döden. 

(s. 331) 

När Fraenkel tar del av Andrées dagbok blir bilden av Andrée som människa tydlig för 

honom. Av dagboken framgår att den person som är av vikt är Andrée själv, hans egen 

berömmelse och storhet.442 Samtidigt avslöjas i dagboksanteckningarna Andrées oförmåga att 

se Strindberg och Fraenkel som människor lika betydelsefulla som han själv. De uppfattas av 

Andrée som ett slags skugglika varelser, som enbart utgör ett nödvändigt bihang till hans 

storslagna företag. Den omständigheten att han även drar med sig två unga män mot 

undergång och död är för honom av underordnad betydelse; eftermälet som den förste som 

beger sig till nordpolen med ballong är för Andrée det väsentliga. Liksom Sundman kursiverat 

”Örnen”, har han i denna passage markerat ”Den förste” med kursiv stil. Därmed lyfter 

Sundman på ett särskilt sätt fram Andrées grandiosa självuppfattning. 

   Några dagar efter det Strindberg avlidit, konfronterar Fraenkel Andrée med frågan varför 

denne tog med sig Strindberg och honom själv på expeditionsresan, ett från början omöjligt 

projekt (s. 340).443 På kvällen, där de i mörkret sitter i sitt tält, ger Andrée sin förklaring: 

– Jag var tvingad, sade Andrée. 

Tvingad?  

– Jag hade inget val. Vi måste starta. 

– Du hade inget val. Vi måste starta. (s. 341)  

Andrées hänsynslöshet och självcentrering framträder här i all sin nakenhet. Med repliken 

”Jag hade inget val. Vi måste starta” (s. 341) framträder hans förakt för andras liv och 

framtidsmöjligheter på ett mycket tydligt sätt.444 Denna insikt blir för Fraenkel en bekräftelse 

                                                 
442 Jfr Hinchliffe, Per Olof Sundman. Ingenjör Andrées luftfärd, s. 27 och Poul Houe, “Per Olof Sundman’s 
Documentarism. Knowledgeable Representation of Unknowable Man”, Documentarism in Scandinavian 
Literature, red. Poul Houe & Sven Hakon Rossel (Amsterdam, 1997), s. 171. 
443 Jfr Lundqvist, Sönder och samman, s. 174. 
444 Jfr Lundström, s. 9. 
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på något han redan vet: under vandringen över polarisen har Fraenkel gradvis klätt av Andrée 

tills han står där i all sin nakenhet, som den person han är, i sin totala hänsynslöshet.445  

 

Andrée och tidsandan 

Sundman visar i sin roman hur denna Andrées personliga grandiositet har sin motsvarighet i 

stämningar i tiden. Vid det första mötet mellan Andrée och Fraenkel drar sig Andrée till 

minnes hur han som ung såg när Nordenskiöld mottogs av jublande människomassor då denne 

den 24 april 1880 återvände från sin färd genom Nordostpassagen. Andrée vänder sig mot 

Fraenkel med frågan: ”Ni skulle också gärna vilja glida in på Stockholms ström en kväll och 

hälsas av hundratusentals jublande människor, fyrverkerier och dånande kanonsalvor – inte 

sant? Ni behöver inte svara […] Sådana drömmar är helt naturliga för unga män. De är inte 

heller onaturliga för medelålders män” (s. 29). Drömmen om att bli beundrad, bli föremål för 

människors hyllningar, framstår som en stark drivkraft hos Andrée; hos honom finns 

förhoppningen att även han, tillsammans med Strindberg och Fraenkel, kommer att mottas av 

ett kanske än större uppbåd av människor när de återvänder från sin nordpolsfärd.  

   I Ett år jämför Sundman Nordenskiölds expedition genom Nordostpassagen med Andrées 

polarfärd, två expeditionsresor han betecknar som galenskaper. Sundman förlägger emellertid 

inte dessa företeelser enbart till det förgångna, utan ser deras förlängning även in i nutiden: 

På Skeppsholmsbron stod den 26-årige Salomon August Andrée. Den store Nordenskiöld 

upphöjdes till friherrelig värdighet. Vegas befälhavare, kapten Palander, adlades till Palander af 

Vega. De fick dessutom bägge en nationalbelöning av 4.000 kronor per år till döddagar. Också 

Andrées polarexpedition var vanvettig. Den 24 april är en ödesdiger dag. I vår almanacka kallas 

den fortfarande Vega-dagen.446  

Sundman noterar i denna passage att vår samtid fortfarande uppmärksammar Nordenskiölds 

Vega-expedition, med dess hyllningar av den dådkraftige mannen; samma ideal lever kvar om 

                                                 
445 I sin artikel “Nödlösning eller läsanvisning. Om slutet på Per Olof Sundmans roman Ingenjör Andrées 
luftfärd”, s. 29, sätter Rolf Yrlid uppgörelsen mellan Fraenkel och Andrée som ledaren för expeditionen i 
samband med Sundmans nazistiska förflutna.  
446 Sundman, Ett år, s. 28 f. 
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även i andra uttrycksformer. Själv ger emellertid Sundman uttryck för en annan uppfattning. 

Enligt honom utgör den 24 april ett olycksbådande datum: det betecknar den dag av 

nationalistisk yra som inspirerade Andrée till hans nordpolsfärd.  

   Det är mot bakgrunden av den nationella storhetsdröm Andrées ballongfärd representerar 

som ett samtal mellan Fraenkel och hans vänner utspelar sig en höstkväll 1896. Vid den 

gemensamma supén rör sig diskussionen om olika samtida författare för att slutligen stanna 

vid Andrée och hans misslyckade ballongfärd. Bl.a. berörs Ekholms avhopp från Andrées 

förnyade försök att nå nordpolen med luftballong, planerat till sommaren 1897.  

   Trots att Ekholms invändningar mot företaget att med luftballong bege sig till nordpolen är 

välgrundade betraktas denne av en av Fraenkels vänner som en förrädare (s. 10); även de 

övriga i sällskapet framhärdar i sitt fördömande av Ekholm.447 På ett mycket konkret sätt ger 

Fraenkels vän uttryck för sin åsikt när han hävdar att stockholmarna under en offentlig debatt 

mellan Andrée och Ekholm tidigare under året hade ”tillfälle att personligen granska två 

definitivt helt olika människor. Nämligen en mycket stor man och en mycket liten man” (s. 

10). En dualistisk verklighetsuppfattning kommer till uttryck i den bild av de två männen som 

målas upp: nationalhjälten ställs mot en svag och föraktlig människa, en människa som fegt 

sviker en stor sak.  

   Det tal som Andrée håller i Vetenskapsakademien året före avfärden till nordpolen 

genomsyras av en stark nationalistisk känsla,448 en betoning av nödvändigheten att hävda den 

egna storheten.449 I sitt anförande understryker Andrée att ”Svenskarna […] kännetecknas av 

det mest oförfärade mod, de är förtrogna med långa vintrar och sträng kyla, de är mera 

lämpade än några andra att lösa polarkalottens gåtor. Vi är kallade […] Världen ser på oss 

med självklara förväntningar. Nordpolen är en svensk angelägenhet. Vi har förpliktelser” (s. 

                                                 
447 Tobias Berggren talar om den här tidsepoken som ”de starka männens tid”. Berggren, ”Expeditionskårens 
hemligheter”, s. 180. 
448 Jfr Lundström, s. 9. 
449 Jfr Forslid, ”Nordpolens magi och andra icke-dokumentära drag i Per Olof Sundmans Ingenjör Andrées 
luftfärd”, s. 30. 
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31). Behovet av att upphöja sig själv i förhållande till andra är särskilt framträdande i Andrées 

förhållande till norrmännen. Andrées tal framställs i romanen som ett svar på det brev Fridtjof 

Nansen nio år tidigare sände till Norges regering, ett brev färgat av samma nationalism som 

Andrées. Ett återkommande inslag i romanen är Andrées betoning av den svenska 

överlägsenheten i förhållande till norrmännen. Enligt Andrées uppfattning är t.ex. de som 

banar väg, pionjärerna, värda större uppskattning än de som följer efter; själv uppfattar han 

sig tillhöra pionjärerna i motsats till norrmannen Nansen som av Andrée enbart betraktas som 

en efterföljare (s. 127). 

   Också i andra sammanhang hävdar Andrée svenskheten. När t.ex. en amerikansk 

tidningsman visat sig intresserad av att delta i expeditionsresan till nordpolen betonas av 

Andrée, att ”en svensk ballong skall naturligtvis vara bemannad med svenska aeronauter” (s. 

25). Andrée har även tidigare påpekat att han i sitt val av besättning till polarfärden är noga 

med att skilja svenskar från icke-svenskar (s. 17). Kanske är det även denna betoning av det 

svenska som utgör anledningen till att Andrée i sin stavning försvenskat Fraenkels danska 

namn till Fränkel (s. 157). 

 

 

Ett undermedvetet skikt 

Med orden ”Navigare necesse est […] Vivere non est necesse” (s. 251), i svensk översättning: 

”Att segla är nödvändigt. Att leva är inte nödvändigt”, 450  sammanfattar Fraenkel de tre 

männens situation efter en tre veckor lång vandring över polarisen. Med hjälp av det citat han 

valt understryker Fraenkel det förakt för livet som hela företaget att bege sig med luftballong 

                                                 
450 ”Navigare necesse est, vivere non est necesse (lat.), att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Det är 
en översättning från grekiska och anfört som ett yttrande av Pompejus till sjömän som vägrade att gå till sjöss 
under storm för att frakta spannmål från Afrika till Rom. Uttrycket är ofta använt i den förkortade formen 
navigare necesse est, om nödvändigheten av sjöfart eller resor (till sjöss) o.d.” Nationalencyklopedin, fjortonde 
bandet (Höganäs, 1994), s. 74. 
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till nordpolen utgör. I hans egen översättning från latinet av det gamla uttrycket återfinns en 

underliggande vrede mot det livsfientliga i Andrées projekt, en vrede han ger uttryck för med 

orden: ”Det är nödvändigt att navigera, men det är inte så förbannat nödvändigt att överleva” 

(ibid.). Även om Fraenkel vid detta tillfälle vänder sig till såväl Strindberg som Andrée är det 

i första hand Andrée som är föremål för hans utbrott av förtvivlan.451 Hos Fraenkel återfinns 

en tydlig medvetenhet om den dödsdrift som behärskar Andrée.  

   En återkommande symbol för denna dödslängtan är vitheten, antingen den uttrycks som en 

kupol av vithet eller en öken av vithet; vitheten som snöns och isens färg blir en beteckning 

för kyla och död. Av Fraenkel beskrivs t.ex. vandringen över isen som att befinna sig i ett 

slutet rum; detta sätt att uttrycka sin upplevelse av tillvaron återkommer i olika former. Sin 

känsla av instängdhet tecknar Fraenkel vid ett tillfälle med orden: ”Och dimman, diset, 

tjockan, molnen, regnen, snöbyarna – den där förbannade kupolen av vithet över oss, den där 

förbannade vita kupolen som antingen är en liten och hemtrevlig kupa eller en helvetisk 

jättestor glob – en halvsfär – av fukt och köld” (s. 276 f.). Det är en klaustrofobisk upplevelse 

Fraenkel beskriver. Den hopplöshet som Fraenkel erfar kommer även till uttryck i hans känsla 

av att befinna sig i det han beskriver som en öken av vithet: ”Jag befann mig i en liten värld 

av vithet som jag visste var en ofantlig öken av is och snö och vithet” (s. 239). Öknens 

ödslighet kombineras i Fraenkels upplevelse med islandskapets kyla. Ibland är det återigen 

själva vitheten som dominerar i Fraenkels beskrivning av den situation i vilken de befinner 

sig, t.ex. när han återger vandringen över isen: ”Tjockan tätnade. Kälken gled lätt över snön. 

Vitheten var fullständig. Om jag såg till vänster kunde jag stundom skymta den breda 

isrännan som ett osäkert, inte alldeles vitt band. Framför mig fanns ingenting annat än 

avståndslös vithet” (s. 247). I denna beskrivning har själva landskapet mer eller mindre 

                                                 
451 Åke Erlandsson konstaterar i sin avhandling att det är under isvandringen som ”dessa personliga spänningar i 
Fraenkels tillfälliga lynnesutbrott och i hans tilltagande kritik av Aée-projektets ömma punkter” kommer till 
uttryck. Erlandsson, Per Olof Sundmans expeditioner, s. 133. 
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fullständigt sugits upp av den täta dimma som omger de tre männen. Männen har förvandlats 

till ett slags skuggfigurer i en värld av dis. En vithet omger också Andrée i hans dödsstund. 

Med orden ”Den här förbannade vitheten […] det ständiga ljuset utan skuggor” (s. 343) 

uttrycker Andrée sin upplevelse av att inte kunna komma undan vitheten.  

   De krafter som avgör expeditionens färdriktning beskrivs i romanen som 

undervattenströmmar, strömmar som styr den is de tre männen rör sig över. Den utsatthet 

expeditionsdeltagarna befinner sig i och det fåfängliga i deras medvetna strävan tecknas av 

Fraenkel med orden ”Vi har färdats över isen mot sydväst de senaste fem dygnen – men vi har 

drivit minst trettio kilometer mot väster och dessutom två eller tre kilometer mot norr. Allt vi 

vunnit i ansträngningar och väg har gått förlorade i isdrift mot väster och norr” (s. 295). Inför 

havsströmmarna står de tre männen under sin färd över polarisen mer eller mindre maktlösa, 

utlämnade som de är åt isens rörelser, åt isdriften. Deras medvetna ansträngningar går i en 

riktning, men okontrollerbara krafter för dem i en annan.452  

   Mot dessa underliggande krafter ställs i romanen Andrées tro på möjligheten att orientera 

sig med hjälp av vindriktningen. Denna uppfattning om vindarnas pålitlighet håller Andrée 

fast vid under i stort sett hela vandringen över isen, trots att det är uppenbart att de inte ger 

någon ledning. Med frågan ”Litar du fortfarande på vindar?” (s. 245) ifrågasätter Fraenkel 

Andrées omdöme. Denna fråga ställs av Fraenkel vid ett flertal tillfällen, i stort sett i samma 

ordalag (s. 287, s. 288, s. 292, s. 304). Motsättningen mellan undervattenströmmar och vindar 

formuleras av Fraenkel med orden:  

Vinden blåser åt ett håll […]. Isen driver åt ett annat.  

Vi marscherar åt ett håll – men vi färdas åt ett annat. (s. 251) 

                                                 
452 Åke Lundqvist hävdar att: ”Andrée vet, men vet inte att han vet – liksom Fraenkel vet men inte vet [...] Den 
vetskap Andrée bär på är dold för honom själv, dold av allt annat som uppfyller honom: hans starka vilja, de 
intensiva förberedelserna, nationens förväntningar, ärans lockelse, ingenjörens självförtroende.” Lundqvist, 
Sönder och samman, s. 31. 
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Människans medvetna strävan rör sig i en riktning, men underliggande drivkrafter tar över 

och blir de som bestämmer färdriktningen. 453  

   Det mångbottnade i tillvaron återges även i den episod i Ingenjör Andrées luftfärd där 

Strindberg en eftermiddag till sin stora lycka hittar en spegel längst ner i sin säck. Strindberg 

vill gärna behålla spegeln för sig själv, men går till slut med på att dela den med sina 

färdkamrater. I tur och ordning betraktar Andrée och Fraenkel sig i spegeln. När Fraenkel ser 

sin spegelbild gör han följande reflektion: ”Att se i en spegel är att stå ansikte mot ansikte 

med sig själv […] Men man ser sig själv i ett sorts dunkel” (s. 252). Med hänvisning till 

aposteln Paulus upprepar han samma ord med en litet annorlunda formulering och en 

nytillkommen inledning: ”När man är ett barn då går man omkring med ett barns sinne, tankar 

och förhoppningar. När man blir vuxen, då ser man sig själv som i en spegel, ansikte mot 

ansikte, men man vet inte riktigt vad man ser” (s. 252). De verser som ligger till grund för  

Fraenkels bibelcitat är hämtade från Paulus’ första brev till korintierna: 

När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga 

tankar: men sedan jag blev man, har jag lagt bort, vad barnsligt var. (1 Kor. 13: 11)   

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är 

min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo 

känd. (1 Kor. 13: 12)454 

Med orden ”man ser sig själv i ett sorts dunkel” (s. 252) respektive ”man vet inte riktigt vad 

man ser” (s. 252), d.v.s. de uttryck som utgör Fraenkels egen version av Paulus’ bibelverser, 

ifrågasätter Fraenkel den bild människan har av sig själv. Fraenkel betonar det svårfångade 

och mångbottnade hos människan, människan som en gåta för sig själv, och han säger också 

att de bibelverser han citerat har adresserats ”till eftervärlden” (s. 252). Kanske är det insikten 

                                                 
453 De undermedvetna krafternas styrka formulerar Birgitta Trotzig, utgående från citatet ovan, med orden ”Man 
går åt ett håll. Men färdas åt ett annat. Viljan, åskådningen, samhället, det sociala jaget kämpar sig fram i en 
riktning – men isen är ju på drift förd av undervattenströmmar, den verkliga riktningen är en annan än man tror, 
innebörden är något helt annat än vad vandrarna föreställer sig.” Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i 
Svenska Akademien, s. 13. 
 
454 Bibeln, 1917 års översättning.  
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om att verkligheten inte är vad den ser ut att vara Fraenkel önskar förmedla som en kunskap 

han förvärvat under den långa vandringen över isen.   

 

 

Mötet – en fördjupad verklighetsupplevelse  

I Ingenjör Andrées luftfärd återfinns en scen där de tre männen, någon dag innan de påbörjar 

sin vandring mot Franz Josefs land, sitter tillsammans i sitt tält. I ljuset av elden från 

fotogenköket delar de en gemensam måltid: 

Snöfallet ökade långsamt i intensitet. Fortfarande små flingor. Vi tände fotogenköket, kokade 

choklad, åt kex med smör och marmelad. Vinden ökade långsamt. Temperaturen höll sig 

fortfarande över noll grader. Vi satt skyddade i tältet. Vi pratade lågmält och stillsamt med 

varandra. Strindberg skrev i sin bok. Brev till Anna, frågade jag. Ja, svarade han. (s. 204) 

Denna episod återspeglar en samvaro mellan människor som andas lugn och tillförsikt, d.v.s. 

den motsvarar det slag av möte människor emellan jag tidigare i min avhandling lyft fram; 

elden och den gemensamma måltiden återkommer här som symboler för mänsklig 

gemenskap. 

   Även i den passage där männen, efter att ha gått igenom sin situation, ligger och småpratar 

tecknas en samvaro präglad av öppenhet och förtrolighet (s. 236). Den känsla av gemenskap 

männen erfar, symboliskt gestaltad av den sovsäck de delar,455 uttrycks av Andrée med orden: 

”Vi befinner oss alla tre i samma situation, samma belägenhet. Vi är alla tre beroende av 

varandra. Vi lever i fullkomlig socialism” (s. 236). Som en bekräftelse upprepas Andrées 

yttrande mer eller mindre ordagrant av Fraenkel: ”Vi befinner oss alla tre i samma situation. 

Vi är beroende av varandra. Vi lever i fullkomlig socialism” (s. 236). I denna atmosfär av 

ömsesidighet och närhet utvecklar Andrée sina tankar kring det han betraktar som sina 

                                                 
455 I sin avhandling konstaterar Ian Hinchliffe att ”the three men become almost part of the same body during the 
time their destinies are frozen together on the ice.” Hinchliffe, The Documentary Novel – Fact, Fiction or 
Fraud?, s. 112. 
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svagheter. Han tillstår att hans tvångsmässighet, den omständigheten att han till varje pris 

måste visa sig stark och handlingskraftig, i själva verket är att betrakta som en svag sida hos 

honom.456 Denna hans svaga sida, medger han, har försatt dem i den situation i vilken de nu 

befinner sig, d.v.s. på en vandring över polarisarna (s. 236). När samma fråga går till 

Strindberg, frågan om vad som upplevs som ett personligt tillkortakommande, kommer denne 

efter ett noggrant övervägande fram till att hans överdrivna optimism nog måste betraktas som 

hans största svaghet (s. 237). Fraenkel å sin sida anser sig vara en man med alltför stor 

äventyrslystnad, en man som gärna ville vara bland de första att nå nordpolen (s. 237). Detta 

möte mellan de tre männen blir, förutom ett nedrivande av barriärer, även en rannsakan av 

motiven bakom deras deltagande i nordpolsfärden, en resa de nu betraktar ur ett annat 

perspektiv.   

   Denna känsla av samhörighet, känslan av att dela ett gemensamt öde, förbyts senare hos 

Andrée i en attityd av behovslöshet; när de kommit ytterligare en bit på sin färd över polarisen 

ställer sig Andrée på ett mycket abrupt sätt frågan ”Ånger, vad fan är ånger?” (s. 283). Med 

detta uttalande har Andrée distanserat sig från sig själv och därmed även från ett erkännande 

av sitt beroende av andra, i detta fall även i fråga om den skuld han står till Strindberg och 

Andrée för att ha dragit in dem i ett företag som redan från början var dömt att misslyckas.  

   Det mänskliga mötets centrala betydelse understryks i romanens slutscen i vilken Fraenkel, 

innan han sväljer de opium- och morfinrutor som skall ända hans liv, knyter en svart rosett 

kring halsen. Med denna handling uttrycker Fraenkel, förutom sorgen över det liv och den 

framtid han själv berövats, sin sorg över att ha förlorat sina färdkamrater Strindberg och 

Andrée. Själv väljer Fraenkel att ge uttryck för den belägenhet i vilken han befinner sig med 

orden: ”Inte ensamhet. Bättre: förlorad gemenskap” (s. 344). För Fraenkel blir den svarta 

rosetten det enda sätt som står till buds att visa saknaden efter dem han mist. 

                                                 
456 Ian Hinchliffe betraktar “the weakness of the ’strong man’”, d.v.s. den underliggande svagheten hos den till 
synes starke som ett tema i Ingenjör Andrées luftfärd. Hinchliffe, The Documentary Novel – Fact, Fiction or 
Fraud?, s. 116. 
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   I Ett år framhåller Sundman att han lagt ner stor möda på de avslutande sidorna av Ingenjör 

Andrées luftfärd. Han beskriver situationen på följande sätt: ”Det tar mig tio dagar att skriva 

romanens sista åtta sidor. De tre männen skall dö. Det känns absolut nödvändigt för mig att de 

skall dö utan större åthävor; inga konvulsioner, inga stora ord, berättelsen skall bara tona ut 

och tystna”.457 I detta uttalande återspeglas Sundmans förhållande till hjältar och stordåd; han 

önskar att de tre männen skall dö som vilken människa som helst. Det han i stället väljer att 

betona är människors beroende av varandra. I sin kommentar till romanen formulerar 

Sundman budskapet i Ingenjör Andrées luftfärd med orden: ”Boken handlar, tror jag, om 

människors gemenskap och beroende av varandra. Väsentligast. Fraenkels patetiska svarta 

rosett”.458 Sundman yttrar sig alltså i samma ordalag som romankaraktären Fraenkel. Kanske 

Sundman önskar betona, att även om Fraenkels sätt att visa sin sorg får något av ett löjets 

skimmer över sig där han ensam på en ö ute i polarhavet knyter sin svarta rosett, är 

handlingen en gest av saknad. 

 

Ett förvandlat landskap 

Också om det är ett landskap präglat av is och kyla som de tre männen färdas genom, ett 

landskap ofta höljt i fukt och dimma, bryter ögonblick av en sällsam skönhet igenom. De 

utgörs av scener, frambrytande i ett särskilt ljus, som plötsligt träder ut ur berättelsen. Ett 

sådant tillfälle är den kväll i slutet av augusti när Fraenkel, efter avslutad dagsetapp, är i färd 

med att göra sina iakttagelser om väderläget. I ljuset av den nedgående solen blir helt plötsligt 

en värld av skönhet synlig: 

Himlen hade klarnat, särskilt i norr. Solen låg ganska nära horisonten och den omgavs av en 

jättelik lysande ring, en halo, på vilken det befann sig ytterligare två solar, ljust röda till färgen. 

Himlen ovan de tre solarna var mörkt blå, ju närmare zenit, desto mörkare. Detta vilda 

islandskap hade fått en lysande röd färg, oupphörligt skiftande i styrka och intensitet. 

                                                 
457 Sundman, Ett år, s. 47. 
458 Ibid.  
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De högsta skruvisvallarna bildade skarpt markerade röda skuggor; det var första gången i mitt 

liv jag såg röda skuggor. 

De röda färgskiftningarna tunnades ut i öster och väster, de blev först rosa, därefter gulröda och 

slutligen iskallt blågröna. (s. 293)  

Det är en förvandlad värld som Fraenkel står inför, en helt annorlunda värld tränger sig 

plötsligt igenom.459 Verkligheten blir för ett ögonblick en helt annan: det grå islandskapet har 

färgats rött, det har förvandlats till ett landskap där t.o.m. skuggorna är röda. Den sol som 

avger sitt ljus är inte längre en utan har omvandlats till tre.   

   Också den midsommarkväll, då en skara män sitter samlade vid en gemensam måltid på  

Svensksunds akterdäck, blir Fraenkels upplevelse av tillvaron plötsligt förändrad:  

Just som vi satte oss till bords bröt solen genom molntäcket någonstans i nordnordväst; under 

oss mörkt vatten, ovan oss ljusa moln, i väster öppet hav, i söder och öster Dansköns branta 

fjällsluttningar. 

Först denna kväll upplevde jag Spetsbergens skönhet – de vassa bergstinnarna, de grönt och 

grönblått skimrande glaciärerna, de våldsamt stupande och söndertrasade bergväggarna, de 

bländande reflexerna från de kvarvarande snöfläckarna, det längs sluttningarna rinnande 

smältvattnet, ljust färgat av nattsolen, det nakna bergets ständigt skiftande gröna nyanser från det 

djupt röda till det violett dunkelblå. (s. 118) 

Fraenkel återger också här en förändrad värld som för ett ögonblick blir synlig i ljuset från 

den frambrytande solen. I färgskiftningarna och ljusets spel över bergsmassivet har 

verkligheten plötsligt blivit en helt annan.   

 

 

Den avvisade kärleken 

Vid ett tillfälle då Andrée berättar för Fraenkel och Strindberg om sitt förflutna, bl.a. om sin 

tid i Amerika där han lärde känna några ballongseglare, kommer han även in på sitt 

                                                 
459 Jfr Forslid, ”Nordpolens magi och andra icke-dokumentära drag i Per Olof Sundmans Ingenjör Andrées 
luftfärd”, s. 36. Forslid anser emellertid att man i romanen även återfinner en gåtfullhet. Han konstaterar att 
kritikerna av Sundmans tidiga verk uppmärksammade denna gåtfullhet i Sundmans arbeten, men att denna 
uppfattning i fråga om Ingenjör Andrées luftfärd i stort sett lyser med sin frånvaro (s. 30). Enligt Forslid har 
nordpolen i romanen ”en närmast mystisk framtoning” (s. 31). 
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engagemang som liberal politiker och sitt intresse för kvinnofrågan. I samband med detta 

ställer sig Fraenkel frågande till den omständigheten att Andrée fortfarande är ogift: 

Du har inte gift dig […] Men det är en orimlig tanke att du skall ha levat ditt liv i celibat. August 

Salomon Andrée är otänkbar som munk. Lika otänkbar som kastrat. Salomon August Andrée, 

menar jag, fyrtiotre år gammal Det är litet svårt ibland att hålla ordning på förnamnen. (s. 284) 

Genom att ändra följden i Andrées förnamn understryker Fraenkel Andrées strävan efter ära; 

August, av latinets Augustus ”den upphöjde, vördnadsvärde”,460 placeras av Fraenkel före 

Salomon, en grekisk form av hebreiskans Salomo med betydelsen ”välgång, frid”.461 Under 

deras gemensamma färd har Fraenkel kommit fram till insikten att Andrée i sitt liv prioriterar 

framgång och makt framför personlig mognad och lycka. Genom att skifta ordningsföljden i 

Andrées två förnamn, d.v.s. ställa August före Salomon, visar Fraenkel att han själv sitter inne 

med svaret på den fråga han ställde till Andrée, d.v.s. varför denne avstått från att gifta sig. 

   När Fraenkel lyfter fram förnamnet ”August” betonar han även Andrées ställning som den 

auktoritäre ledaren; ”Augustus” utgjorde en hederstitel till den romerske kejsaren.462 I likhet 

med kejsaren representerar Andrée lagen: som ledare för expeditionen kräver han Fraenkels 

absoluta lojalitet. Lojaliteten betraktas av Andrée som en förutsättning för ett deltagande i 

expeditionsresan mot nordpolen (s. 184). I detta liknar han sir John, ledaren i Expeditionen.  

   Det omöjliga i att förena kärlek med en resa lik den de tre männen givit sig in på är något 

Fraenkel långt tidigare förstått; när han sett Strindberg skriva brev till sin fästmö hemma i 

Stockholm gör han reflektionen ”Polarhavet var inte en plats för kvinnor” (s. 202). Samma 

tanke, litet annorlunda formulerad, återkommer i samtalet om Andrées förhållande till 

kvinnor, i vilket Fraenkel, vänd till Andrée, hävdar: ”Jag tror att nordpolen är en dålig 

älskarinna” (s. 285). För Fraenkel står det klart att i Andrées liv har äran och framgången varit 

viktigare än kärleken till en kvinna. I denna passage visar Sundman på den starka drivkraft 

                                                 
460 Roland Otterbjörk, Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon (Stockholm, 1979), s. 78. 
461 Ibid., s. 122. 
462 Ibid., s. 78. 
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som strävan efter berömmelse utgör i Andrées liv; det är en strävan som går före allt annat, 

starkare än såväl självbevarelsedrift som kärlek och sexualitet.  

   Att en färd mot nordpolen är oförenlig med kärlek illustreras av ett möte mellan Andrée och 

en ung flicka som ingår i en turistgrupp som besöker Spetsbergen. I denna scen, som utspelas 

strax före Andrées första försök att bege sig till nordpolen med luftballong, överlämnar 

flickan ett rosenträd med fyra knoppar till Andrée. Andrées reaktion på denna gåva återges av 

Strindberg med orden ”Där stod Andrée med sitt rosenträd och dess fyra rosenknoppar” (s. 

40). Men dessa ord förmedlar Strindberg bilden av en man som inte riktigt vet vad han skall ta 

sig till med den unga flickans uppvaktning. 

   I det tal som följer uppmanar befälhavaren på den ångare som fört turistgruppen till 

Spetsbergen männen i expeditionsresan att så snart ballongen lyft bryta varsin ros från trädet, 

och då de nått nordpolen låta ”den fjärde rosen falla nedåt, röd som den allting besegrande 

mänskliga kraften är röd” (s. 40). Kaptenen uppmanar emellertid de tre männen att, även om 

de är tvungna att vända tillbaka, kasta den fjärde rosen mot isen.463  Sitt lilla anförande 

fortsätter han med orden: ”Ty den röda färgen är inte bara den allting besegrandes färg. Det 

röda är också den avvisade kärlekens färg” (s. 41).  

   Sundman använder sig i denna passage av den röda färgens två motsatta innebörder: 

kamplust och blodsutgjutelse ställs mot mänsklig passion och kärlek, destruktivitet mot 

livsbejakelse. Inriktade som de tre männen varit på att en dag befinna sig på nordpolen, har de 

frånsagt sig det livet har att erbjuda i fråga om kärlek och närhet. Med färden mot nordpolen 

har de gjort ett val: de har föredragit nordpolen, en plats som endast är ”en vit punkt i en vit 

yta” (s. 33), d.v.s. någonting som inte går att urskilja mot isens och snöns vithet, ett tomrum. 

Likt Narkissos, den gestalt i den grekiska mytologin som avvisade den kärlek Eko visade 

                                                 
463 I Torbjörn Forslids tolkning får denna uppmaning en religiös innebörd. Forslid, ”Nordpolens magi och andra 
icke-dokumentära drag i Per Olof Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd”, s. 31. 
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honom, har de svikit kärleken. Även deras liv slutar, i likhet med Narkissos’, i död och 

undergång.  

 

 

En destruktiv ledare  

I Ingenjör Andrées luftfärd tecknar Sundman bilden av en destruktiv ledare.464 Han lyfter 

fram egenskaper hos Andrée som gör honom olämplig som ledare, egenskaper som ligger till 

grund för hans förvanskade verklighetsbild. Redan genom att beteckna expeditionsresan till 

nordpolen med ballong som en ”luftfärd”,465 betonar Sundman det orealistiska i företaget.466 I 

sin roman återger Sundman Andrées idealiserade bild av sig själv: det förstorade jaget, 

behovet av beundran och kravet på underkastelse,467 en hållning som har en motsvarighet i 

samtidens hyllningar av ett övermänniskoideal. Samtidigt skildras Andrées förakt för 

egenskaper han betraktar som tecken på svaghet och underlägsenhet.468 

   Jagberättaren Fraenkel klär steg för steg av expeditionens ledare Andrée tills han framträder 

som den människa han är, med sitt destruktiva sätt att förhålla sig.469 Den tillit Fraenkel till att 

börja med hyst till Andrée övergår under resans gång till öppen misstro (s. 234). Det mesta 

hos Andrée visar sig vara utanverk, en strävan efter makt och berömmelse, ett förhållningssätt 

till skada inte bara för honom själv utan även för dem som följt honom på färden mot 

nordpolen. Den bild av Andrée som i romanen framstår som den mest äkta, den som kommer 

                                                 
464 I sin essä “Sanningen och Sundman” understryker Lars Bäckström att ”de båda expeditionsledarna verkligen 
är ledare i en absolut, odemokratisk mening, och på bekostnad av andras liv". Bäckström, “Sanningen och 
Sundman”, s. 57. 
465 Jfr Lundqvist, Sönder och samman, s. 171. 
466 I den intervju som gjorts av Laurence Dembo talar Sundman om ”Andrées vanvettiga nordpolsexpedition”. 
Dembo, ”’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, s. 19. 
467 Jfr Kernberg, Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations, s. 145. 
468 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 108 f. 
469 Peter Hansen konstaterar när han diskuterar det han betecknar som romanens undertext att ”berättelsen och 
dess intrigstruktur utför och argumenterar för en tolkning av en särskild frågeställning som det dokumentära 
materialet aktualiserar” (s. 199). Bl.a. återfinner man enligt Hansen i romanens undertext ett ifrågasättande av 
expeditionen och av Andrées egen tilltro till möjligheten att genomföra polarfärden. Hansen, Romanen och 
verklighetsproblemet, s. 207 ff. 
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närmast honom själv som person, är bilden av den trötte mannen i den dystra och ovädrade 

stockholmsvåningen, plågad av feber och migrän (s. 47).470 En man som försöker kompensera 

en mörk och svag del av sig själv med ett storslaget projekt, ett projekt utan förankring i 

verkligheten. 

   Sundman ställer sig i Ett år frågande till motiven bakom Andrées färd mot nordpolen. Sin 

undran uttrycker han med orden: ”Man kan grubbla kring vad det var som lockade ut Andrée 

på hans vanvettiga ballongfärd mot norr”.471 Sundman talar här om det ”vanvettiga”, d.v.s. om 

det såväl orealistiska som destruktiva i Andrées företag att med luftballong bege sig till 

nordpolen, ett företag som berövade tre människor livet. Jag anser att Sundmans svar på den 

fråga han ställer i Ett år ges på en latent nivå i Ingenjör Andrées luftfärd. I romanen har jag 

lyft fram ett underliggande skikt, i vilket dualismen vi-de andra framträder, och visat på de 

omedvetna krafter som verkar styra Andrées handlande: en narcissistisk hållning kombinerad 

med nedvärdering av andra. 472  Undervattensströmmarna, de som styr isens riktning, blir 

symboler för dessa djupare liggande drivkrafter. Genom Sundmans återkommande 

användning av vithet som symbol betonas också den destruktivitet som genomsyrar Andrées 

försök att nå nordpolen med luftballong. 

 

 

 

                                                 
470 När Åke Lundqvist lyfter fram denna scen i romanen konstaterar han: ”Detta är romanens enda privatporträtt 
av Andrée, och en av Sundman helt och hållet påhittad scen. Andrée avkläs all pondus, reduceras till hjälplös 
gubbe. Han har tappat fotfästet.” Lundqvist, Sönder och samman, s. 185. En likande iakttagelse gör även Poul 
Houe när han ger sina intryck av romankaraktären Andrée: ”underneath the stern mask of this character Andrée 
is a helpless human being completely at the mercy of deep and barren urges”. Houe, “Per Olof Sundman’s 
Documentarism. Knowledgeable Representation of Unknowable Man”, Documentarism in Scandinavian 
Literature, s. 172. Sundman själv är medveten om denna djupare liggande mörka sida hos Andrée. I Ingen 
fruktan, intet hopp ställer han ”övermänniskan” (s. 32) Andrée mot den depressive Andrée. Per Olof Sundman, 
Ingen fruktan, intet hopp. Ett collage kring S. A. Andrée, hans följeslagare och hans polarexpedition 
(Stockholm, 1968), s. 32. 
471 Sundman, Ett år, s. 10. 
472 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 105 ff. 
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Berättelsen om Såm 

 

Inledning 

Tio år efter publiceringen av Ingenjör Andrées luftfärd behandlade Sundman ytterligare en 

gång makttemat, denna gång i Berättelsen om Såm. Den senare romanen baserar sig på en 

isländsk saga, Hravnkel Freysgodes saga, vilken utspelas på 900-talet. Berättelsen om Såm, 

som är externt fokaliserad, återges av en heterodiegetisk berättare, d.v.s. av en berättare som 

befinner sig utanför romanvärlden. 

   I den presentation Sundman ger i fliktexten till Berättelsen om Såm, i vilken han 

kommenterar sitt arbete med romanen, understryks romanens tidlösa karaktär. Sundman 

framhåller att ”Romanen utspelas i nutid – men inte helt i nutid. Mitt landskap är isländskt 

men det är inte Island”. På detta sätt finns det likheter mellan Berättelsen om Såm och 

Sundmans roman Expeditionen som även den har samma obestämda karaktär vad gäller tid 

och plats. I texten hävdar Sundman även att det i den isländska sagan ”finns antydd en 

konflikt mellan mäktiga män och småbönder. Det är en tidlös konflikt – men hur ’översätta’ 

den till vår tid?”. Som en röd tråd genom denna text går Sundmans betoning av det 

allmängiltiga i den problematik han presenterar i romanen. Sundman är också noga med att 

understryka att romanen, även om den handlar om såväl Ravnkel som Såm, har tyngdpunkten 

förlagd till romankaraktären Såm; i sin presentation av romanen understryker Sundman: ”Jag 

berättar om Ravnkel. Jag berättar mera om Såm”.  

   Berättelsen om Såm handlar om hur Torbjörns äldste son Einar tar tjänst hos Ravnkel, 

traktens storbonde. Till att börja med arbetar han bl.a. med att vakta fåren uppe på sätern. En 

natt får han besök av Ravnkels hustru Oddbjörg, något Ravnkel får kännedom om. Vid ett 

tillfälle tar Einar, när han försöker fånga in säterns förrymda tackor, hjälp av Ravnkels hingst 
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Frejfaxe. Ravnkel, som får veta att Einar trotsat hans förbud att rida Frejfaxe, söker upp Einar 

på sätern och dödar honom med ett yxhugg. 

   För mordet på Einar stämmer Såm, en äldre släkting till Einar, Ravnkel inför tinget. Såm 

vinner rättegången bl.a. med stöd av bröderna Torkel och Torgeir, Tjostarssönerna. Ravnkel 

fördrivs från sin gård Adalbol, vilken Såm enligt domslutet har rätt att ta över. Såm låter 

Ravnkel leva mot löftet att denne inte i framtiden kommer att göra några anspråk på gården. 

Såväl skalden Geir som Tjostarssönerna anser att Såm inte borde låtit Ravnkel behålla livet; 

Såm hade laglig rätt att oskadliggöra honom. De anser att detta beslut är något Såm kommer 

att få ångra.  

   Efter en längre utlandsvistelse återvänder Såms bror Eyvind, den av bröderna som av 

Ravnkel betraktas som den starkare. När Ravnkel får veta detta samlar han ihop sitt folk. 

Beväpnade beger männen sig iväg med avsikten att ta livet av Eyvind. Förutom Eyvind 

mördas skalden Geir och de övriga i det sällskap som kommit för att möta Eyvind. Efter detta 

rider Ravnkel till Adalbol, den bondgård som tidigare varit hans, och driver trots sitt löfte iväg 

Såm, dennes hustru och gårdsfolket. Såm återvänder till sin gård Leikskålar.  

   Såm bestämmer sig för att stämma Ravnkel för de mord han begått. Med denna avsikt söker 

han återigen stöd hos Tjostarssönerna. Dessa är emellertid inte längre villiga att hjälpa Såm, 

som de anser försuttit sin möjlighet att göra sig av med Ravnkel. Året därpå dör Ravnkel 

medan Såm får ett långt liv.  

 

 

Ravnkel – en destruktiv storbonde 

Det inledande kapitlet till Berättelsen om Såm, vilket kan betraktas som en typ av ingress till 

romanen, har rubriken ”Om landet och landskapet”. När Sundman i detta avsnitt tecknar det 

samhälle i vilket romanen utspelar sig ger han bilden av en till ytan harmonisk värld, men en 
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värld som visar sig ha starka underströmmar av destruktivitet: ”Sannerligen, detta land är en 

fridfull ö. Dock dödas många människor. Också blå ögon kan ha gul blick” (s. 9).473 I samma 

kapitel beskrivs korpen som en fågel som i skönhet överträffar falken med ”blåsvarta fjädrar, 

blåsvart näbb, lysande ögon” (s. 8). Samtidigt förknippas korpen med opålitlighet, död och 

förruttnelse: ”Gult outgrundlig är hans blick när han sitter där vid tidig morgontimme, äten 

och mätt, intill gårdens eller byns avfallshög” (s. 8). Med dessa två scener tecknar Sundman 

bilden av en tillvaro som inte är vad den förefaller att vara; under ytan löper stråk av grymhet 

och destruktivitet. 

   Korpen förknippas i detta inledande kapitel med nedbrytande krafter. Samtidigt är korpen 

nära förbunden med storbonden Ravnkel. Denne karaktäriseras i romanen med orden: ”Han 

hade nästan kolsvart hår och gjorde på så sätt skäl för sitt namn. Ravn är ju ett gammalt ord 

för korp” (s. 11). På detta sätt framställs tidigt i romanen ett samband mellan Ravnkels person 

och uppkomsten av destruktivitet och våld.  

   När jag behandlat den destruktive ledaren såsom denne framträder i Sundmans olika arbeten 

har jag lyft fram den idealiserade självbilden och nedvärderingen av det svaga och 

främmande, d.v.s. den kluvna bilden av den omgivande verkligheten. Jag anser att denna 

dualism med en indelning av människor i motsatserna vi-de andra även återfinns hos 

storbonden Ravnkel, också han en ledargestalt. 

   I Ravnkels livssyn ingår en tro på värdet av styrka och makt. När han t.ex., i strid mot sitt 

löfte, driver bort Såm från gården Adalbol, ger han bilden av en människa med ett grandiost 

jag. Vid detta tillfälle hävdar Ravnkel: ”Jag bryter löften. Du bryter inte löften. Du har inte 

den rätta kraften” (s. 237). Sundman har i denna episod, genom att använda kursivering, på ett 

särskilt sätt markerat den skillnad Ravnkel anser att det finns mellan honom som den starka 

människan och Såm som den svaga. Med hjälp av en universell symbol för makt och styrka, 

                                                 
473 Sidhänvisningar till romanen Berättelsen om Såm (1977) kommer att ges inom parentes i den löpande texten. 
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mannen som kommer ridande på en häst, understryker Sundman Ravnkels strävan efter 

storhet; Frejfaxe tillhör Ravnkel och är den häst som endast han har tillåtelse att rida. Det 

tema som Sundman med sitt porträtt av Ravnkel behandlar anses av Tony Samuelsson vara 

helt i linje och konsekvens med de första verken. Här är det ålderdomliga inre livet tillbaka i 

stoff och språk medan det yttre är klätt i modern tidsdräkt – fast 1977 och kommet ur en 

världsförfattares penna verkar det apart och konstigt. Vad är det för kontrafaktisk makt-är-rätt-

värld som Sundman vill frammana, och varför? 474  

Den åtskillnad Ravnkel gör mellan sig själv som den starke mannen och andra som 

mindervärdiga går som en röd tråd genom romanen. Som motiv till att han avslagit Såms 

förslag om skiljedom anför Ravnkel: ”Skiljedom är för jämlikar. Jag köper inte ner mig. Vi är 

inte jämngoda, Torbjörn och jag. Vi är inte heller jämngoda du, Såm, och jag” (s. 111). På 

samma sätt betraktas de som stöder Såm av Ravnkel som maktlöst småfolk (s. 84). I likhet 

med de två ledarna i Expeditionen och Två dagar, två nätter, sir John respektive Olle 

Stensson, uppträder även Ravnkel avhumaniserande: av Ravnkel uppfattas Såm som något 

orent (s. 127) eller som svag och föraktlig, ”en kuschad hund” (s. 235), d.v.s. som en person i 

avsaknad av mänsklighet.475  

   Ravnkel betraktar världen utifrån perspektivet av ett idealiserat jag och nedvärdering av den 

han uppfattar som svag, d.v.s. utifrån en dualistisk verklighetsuppfattning. I Berättelsen om 

Såm använder Sundman emellertid inte, såsom i romanerna Expeditionen och Två dagar, två 

nätter, motivet främling för att representera det svaga och annorlunda. I stället återger 

Sundman konkreta situationer där Ravnkels förakt för svaghet framträder på ett påtagligt sätt. 

   Liksom i romanerna Expeditionen, Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées luftfärd 

skildrar Sundman i Berättelsen om Såm en människa som eftersträvar makt över andra. I 

essän ”Akilles under jorden” beskrivs de tre ledarna Stensson, Andrée och Ravnkel av 

Samuelsson som representanter för ”en våldsam, ansvarslös manstyp som Sundman intuitivt 

                                                 
474 Samuelsson, ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks, s. 305.  
475 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 109 ff. 
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begrep sig på”. 476  Som ledare omges Ravnkel av en ingrupp respektive utgrupp: kring 

Ravnkel rör sig en inre krets av beundrare och jasägare samtidigt som han är fruktad av 

många ute i bygden.477 På detta sätt blir Ravnkels förhållande till de människor som omger 

honom en återspegling av hans inre klyvning: somliga idealiseras medan andra nedvärderas. 

Denna verklighetsbild väljer en av männen på tingsplatsen att uttrycka med orden: ”Ravnkel 

har gjort livet bättre och lättare för dem som på ett eller annat sätt står honom nära. Mot alla 

andra tar han sig vilka friheter som helst” (s. 105 f.). Det är ett förhållande som även Såm är 

noga medveten om när han åtar sig målet mot Ravnkel (s. 81).  

 

 

Motståndet mot den maktfullkomlige ledaren 

Som talesman för småbönderna och de mindre bemedlade tar Såm efter mordet på Einar upp 

kampen mot storbonden Ravnkel; i motsats till Ravnkel skiljer han inte ut de svaga och utsatta 

som annorlunda eller mindervärdiga. Inte heller har Såm som ledare behov av att i alla lägen 

visa sig stark; denna egenskap hos Såm framhålls av Torkel, en av Tjostarssönerna, som något 

som ”skall räknas dig till godo” (s. 133). Samtidigt uttrycker skalden Geir, med sin 

siarförmåga, en tvekan inför Såms lämplighet för uppdraget: ”Vi är inte så mycket för dig, 

Såm, som vi är mot Ravnkel” (s. 90). Geir, vars främsta mål är att uppnå frihet och slippa det 

förtryck som Ravnkels välde innebär (s. 108), uttrycker med dessa ord en osäkerhet inför Såm 

som den bäst lämpade att leda motståndet mot Ravnkel.  

   Insikten i omfattningen och djupet av Ravnkels destruktivitet och sin egen oförmåga att 

handskas med den på ett ansvarsfullt sätt når Såm när allt redan är för sent. Då han, fördriven 

av Ravnkel från Adalbol, återvänder till sin gamla gård fäller han orden: ”Min saktmodighet 

                                                 
476 Samuelsson, ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks, s. 303. 
477 Jfr Kernberg, Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations, s. 145. 
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är mitt livs förbannelse” (s. 243). Det är med vetskapen att det är hans egen foglighet och 

aningslöshet som är orsaken till den förödelse han ser omkring sig Såm har att fortsätta sitt 

liv: med beslutet att låta Ravnkel leva har han förstört såväl sitt eget liv som andras.478  

   Berättelsen om Såm är samtidigt en roman som lyfter fram människors undfallenhet inför 

makten. Själv låter sig Såm motvilligt övertalas att ta över målet mot Ravnkel, i det längsta 

försöker han dra sig undan. Detsamma är fallet med många av dem Såm söker stöd hos på 

tingsplatsen; de flesta är rädda om sitt eget skinn (s. 107). Den dominerande inställningen 

bland människor inför den destruktiva maktutövning Ravnkel representerar är eftergivenhet 

och underordning; de personer Såm företräder, ofta fattiga bönder och medellösa, står i stort 

sett utan stöd.  

   Ett undantag till denna hållning utgör Tjostarssönerna; som personer med stark integritet 

och ansvarskänsla har Sundman i Tjostarssönerna tecknat de egentliga ledargestalterna. Hos 

Torkel, en av Tjorstarssönerna, finns en äkthet i engagemanget för rättvisa; i motsats till Såms 

är Torkels motstånd mot Ravnkel spontant och helhjärtat. Det är även som omdömesgilla 

personer de bedöms vid rättegången mot Ravnkel (s. 126). Men när Såm, efter mordet på 

brodern och Geir, återigen söker stöd hos Tjorstarssönerna framhåller dessa att de inte längre 

ser någon möjlighet att vara honom till hjälp. Torkel hänvisar vid detta tillfälle till ordspråket 

”små män blir sällan större med åren” (s. 253), ett ordspråk han tillämpar på Ravnkel som 

person; Ravnkels möjligheter att utvecklas mot en större mognad och mänsklighet betraktas 

av Torkel som försumbar. Detta är ett förhållande Såm, enligt Torkels åsikt, borde insett och 

därmed förhindrat Ravnkel att fortsätta med sin ödeläggelse av människors liv. Även om 

Torkel med dessa ord uttrycker en psykologisk insikt är hans bedömning i första hand 

moralisk när han talar om Ravnkels litenhet.  

                                                 
478 Jfr Poul Houe: “Såm […] is the incarnation of modern man who with all his doubts and uncertainties is 
human at best, all too human at worst”. Houe “Per Olof Sundman’s Documentarism. Knowledgeable 
Representation of Unknowable Man”, Documentarism in Scandinavian Literature, s. 166. 
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   Sundman återger i sin roman Berättelsen om Såm ett intrikat mönster av mänskliga 

relationer.479 Det är ett destruktivt mönster som Sundman visar upp. Samuelsson håller fram 

Sundman ”som en god iakttagare av sociala relationer”,480 egenskaper som även betonas av 

Rick McGregor. Denne anser också att Sundman i Berättelsen om Såm närmar sig den 

psykologiska berättelsen, en romanform som han tidigare tagit avstånd från.481  

 

 

Mötet Jag-Du  

I Berättelsen om Såm, den roman som skulle bli Sundmans sista, har den maktfullkomlige 

ledaren fått ett allt större utrymme och utvecklat sig till det dominerande temat. Mötet mellan 

människor eller mötet människa-natur, det som i Expeditionen och Två dagar, två nätter 

ställdes som motvikt till lagen och makten, lyser mer eller mindre med sin frånvaro. I stället 

dominerar ett Jag-Det-förhållande i de mänskliga relationerna, d.v.s. ett opersonligt eller 

instrumentellt förhållningssätt. Ibland kan man emellertid skymta glimten av ett äkta möte, 

t.ex. när Såm och hans närmaste män i sommarnatten delar måltid invid tingsplatsen: 

Det var en mild natt med fullt dagsljus. Alla människor i det stora lägret tycktes vakna. Små 

eldar brann, rök snodde mellan tälten, det luktade från halstrade lamm och ungsvin. Höga rop, 

sånger, enstaka musikinstrument hördes mot ett underlag av sorl från lågmälda samtal. Hundar 

skällde, hästar gnäggade och då och då rullade nya bilar och bussar ner mot tingsplatsen från 

höjden i väster. (s. 108 f.) 

Måltiden och ljuset återkommer i denna scen som symboler för det mänskliga mötet, ett möte 

som samtidigt blir en återspegling av tillvarons djupdimension. Jag har tidigare visat hur 

Sundman i Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd använt sig av dessa symboler för att 

gestalta gemenskapen människor emellan. I övrigt stannar Sundmans skildringar av mänskliga 

                                                 
479 Jfr Butor, “Vid minsta tecken”, s. 444.  
480 Samuelsson, ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks, s. 288. 
481 McGregor, Per Olof Sundman and The Icelandic Sagas, s. 247. 
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relationer, liksom hans sätt att teckna människors förhållande till naturen, i de flesta fall vid 

ansatser i Berättelsen om Såm. När t.ex. Torbjörn i romanens inledning vänder sig mot jökeln 

och försöker uppmärksamma sin son på landskapets skönhet förmår han inte på ett djupare 

plan förmedla sin upplevelse av mötet med naturen.  

 

 

En ödeläggelse  

Sundman har valt att basera Berättelsen om Såm på Hravnkel Freysgodes saga. Jag anser att 

den särskilda uppmärksamhet Sundman ägnat just denna isländska saga inte är en tillfällighet 

utan visar på Sundmans djupgående intresse för den maktproblematik som här presenteras. 

   I min analys av Berättelsen om Såm har jag frilagt ett underliggande mönster i Sundmans 

text i vilket dualismen vi-de andra framträder. Jag har, när jag undersökt den destruktive 

ledaren såsom denne gestaltas i romanen, lyft fram Ravnkels självförstoring och 

nedvärderande hållning till dem han betraktar som svaga, d.v.s. det mönster av narcissism, 

projicerad svaghet och analsadism som styr hans handlingar.482 En latent nivå i texten har jag 

tidigare synliggjort i romanerna Expeditionen, Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées 

luftfärd samt i de två novellerna ”Skidlöparen” och ”Främlingarna”. Jag anser emellertid att 

Sundman i Berättelsen om Såm är tydligare i sitt budskap än i de romaner i vilka han tidigare 

belyst den destruktive ledaren.483 Den övertydlighet jag anser vara utmärkande för Berättelsen 

om Såm återfinns i Sundmans uttryckssätt och användning av symboler; beskrivningarna i 

romanen är snarare redogörande än gestaltande och symbolerna ofta av enkel natur. Genom 

att använda sig av ett förenklat uttryckssätt blir Sundman också mycket konkret i sin 

framställning av den destruktive ledaren; det förefaller som om Sundman med denna roman 
                                                 
482 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 105–111. 
483 Enligt Lars Jakobson kan man läsa ”Expeditionen, Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées luftfärd som 
en trilogi, med Berättelsen om Såm som en avslutande fjärde bok, i det romanerna behandlar samma problem, 
auktoritet och frigörelse”. Jakobson, ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls”, s. 113. 
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önskar markera den betydelse en maktfullkomlig ledare som enskild person har för 

ödeläggelsen av människors liv.  

   Samtidigt är det en djupt pessimistisk bild av möjligheterna till förändring som Sundman  

ger i den ingress som inleder Berättelsen om Såm:  

Det påstås att det går att tämja korpen. Fel! Det är korpen som är den tämjande. Han kan sitta på 

din axel, försiktigt utan att borra in klorna under nyckelbenet, stryka sitt huvud mot din kind, 

nafsa med näbben kring ditt öra. Det är inte du som är hans herre, det är han som är din. (s. 8 f.)  

Sundman tecknar med dessa ord destruktivitetens förödande styrka och människans små 

möjligheter att bjuda dessa onda krafter motstånd. I sin roman visar Sundman att Såm, den 

man som hade möjlighet att påverka utvecklingen, till skillnad från Tjostarssönerna saknade 

insikt i djupet och omfattningen av Ravnkels destruktivitet. Bilden förmörkas ytterligare av 

den omständigheten att många av de människor som kunde varit ett stöd för Såm i hans kamp 

mot Ravnkel drog sig undan av anpasslighet och feghet.  
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VI Maktproblematiken. Den destruktive 
ledaren och främlingen som motiv hos 
Sundman 
 
 
 
 

Ett underliggande mönster 

 

Inledning 

Med hjälp av begrepp lånade från psykoanalysen har jag analyserat makttemat i Sundmans 

författarskap. Inte minst har jag belyst egenskaper hos den destruktive ledaren: narcissismen, 

föraktet för svaghet och den analsadistiska hållningen. De skilda romaner och noveller jag 

valt att undersöka bidrar på olika sätt till att skapa en mera heltäckande bild av den 

maktfullkomlige ledaren såsom denne framträder hos Sundman.  

   Det finns också, på en underliggande nivå i Sundmans arbeten, en röst som ger svar på 

frågor som texten inte öppet ställer.484 En symptomal läsart kan frilägga en dold betydelse i 

dessa texter. Jag vill därför försöka lyfta fram ”’texten bakom texten’ […] dvs. den 

’djupstruktur’ av totalbetydelse som texten bär på och vars ’spår’ kan dechiffreras i 

ytstrukturen”485 för att belysa en latent nivå i Sundmans olika arbeten, en nivå där processen 

bakom destruktivitetens uppkomst inne i den destruktive ledaren synliggörs.  

   Jag har talat om en inre konflikt mellan narcissism och förträngd svaghet hos den 

destruktive ledaren. Enligt min uppfattning finns det ett samband mellan den konflikten och 

                                                 
484 Kittang, Litteraturkritiske problem, s. 44. 
485 Aspelin, Textens dimensioner, s. 269. 
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initierandet av destruktivitet och våld. För att belysa denna process ämnar jag gå djupare in på 

den destruktive ledarens förhållande till främlingen i Expeditionen, Två dagar två nätter och 

”Främlingarna”. I detta sammanhang kommer jag även att behandla Sundmans novell 

”Skidlöparen”. Man kan i dessa verk se ett underliggande mönster: det främmande och svaga 

förläggs till främlingen och förföljs hos denne i en potentiellt våldsam process. Samma 

destruktiva mekanism, men fokuserad på en åtskillnad mellan vi och de andra, återfinns i 

romanerna Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm.  

 

 

Destruktivitetens uppkomst. Den destruktive ledarens förhållande till 

främlingen  

I min undersökning har jag visat hur Sundman med hjälp av jagberättelsens tekniker når ett 

undermedvetet skikt hos romankaraktären Olle Stensson i Två dagar, två nätter (kap. IV). 

Berättarteknikens betydelse för tolkningen av romanen betonas i baksidestexten till första 

utgåvan av Två dagar, två nätter. Det hävdas där att den avgörande skillnaden mellan Två 

dagar, två nätter och filmen Jakten, på vilken romanen är baserad, utgörs av berättarmetoden. 

Det betonas i denna presentation att ”’Två dagar, två nätter’ använder det dramatiska temat 

från Sundmans och Yngve Gamlins film ’Jakten’. Det som skiljer romanen från filmen är just 

berättartekniken som ger nya psykologiska tolkningsmöjligheter och en ny spänning”. 

   Berättarjaget i Två dagar, två nätter, Olle Stensson, hävdar ett övermänniskoideal och 

förhärligar styrkan och makten. I ett av sina nattliga samtal med Olofsson hänvisar han till 

diktare med samma elitistiska livssyn som han själv. Olofsson själv, den egentlige ledaren för 

uppdraget att infånga den förrymde ynglingen, försöker Olle Stensson på olika sätt förminska. 

Inte heller tror Stensson på ett icke-auktoritärt förhållande till sina elever, det är som en ”fix 
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idé” (s. 157) han betecknar det förhållningsätt som karaktäriserar en rationell auktoritet, d.v.s. 

en hållning som grundar sig på sakskäl.486 Till Karl Olofssons antiauktoritära hållning ställer 

sig Stensson kritisk. När t.ex. Olofsson förhör sig om ynglingens bakgrund konstaterar 

Stensson: ”Det fanns ingen skärpa, ingen auktoritet, ingenting av förhör i hans frågor” (s. 

104).  

   Samtidigt som Olle Stensson upphöjer styrkan och sin egen betydenhet nedvärderar han den 

svaga och utsatta människan. Detta förhållningssätt framträder på ett särskilt sätt i mötet med 

den förrymde ynglingen, av Stensson själv karaktäriserad som en främling. Även om 

Stenssons inställning också till Olofsson till övervägande del är fientlig är det i främsta 

rummet mot ynglingen som Stensson vänder sin aggressivitet: när Olle Stensson följer den 

unge mannen ut ur den fiskestuga i vilken de tillbringar natten tar han som tillhygge med sig 

en stång av armerat järn (s. 136). Eldgaffeln, stången av armerat järn, har i romanen en dubbel 

symbolik; den utgör en återkommande symbol för såväl destruktivitet som gemenskap. 

   Genom att beteckna ynglingen som en främling försvarar sig Stensson mot varje likhet med 

den fängslade unge mannen. Ynglingen, å sin sida, riktar sig vid upprepade tillfällen mot Olle 

Stensson med orden ”Rör mig inte” (s. 171, s. 172). Med dessa ord markerar ynglingen en 

gräns mot andra; denna tydliga gränsdragning gentemot i första hand Stensson kan betraktas 

som ett försvar såväl mot Stenssons våldsbenägenhet som mot Stenssons sätt att projicera 

delar av sin egen person, främst den egna svagheten, på ynglingen.  

   Jag har tidigare visat på likheten mellan Stenssons livserfarenheter och ynglingens. Det är 

som om en icke erkänd del av Stenssons person förläggs till främlingen i den förrymde 

ynglingens gestalt. När Stensson med järnstången som tillhygge griper in mot den unge 

mannen (s. 137), från vilken han är otydligt avgränsad, är det även mot främlingen inom 

honom själv, en förträngd och föraktad del av sin egen person, Stensson riktar sig.487 Den 

                                                 
486 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 19. 
487 Jfr Igra, s. 26 f. 
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främling som finns inom Stensson förläggs till främlingen i den tillfångatagne ynglingens 

gestalt och förföljs hos denne:488 Stenssons sätt att uppfatta ynglingen framstår som ”en 

projektiv, narcissistisk skapelse, en bild som alltmer fjärmar sig från den verklighet den skall 

belysa”.489  

   Då jag belyst den föreställningsvärld som ligger till grund för Stenssons verklighetstolkning 

har jag också givit en bild av destruktivitetens uppkomst inne i Stensson. Genom att lyfta 

fram förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen har jag visat hur Sundman i 

sin roman Två dagar, två nätter synliggör ”the mechanism of violence at work within the 

individual”.490 Det är även som ”en skildring av våldets mekanismer, av våldsmänniskans sätt 

att handla” 491  romanen karaktäriseras av Sundman. Jag har med hjälp av begreppet 

destruktivitetens triad lyft fram en inre konflikt hos romankaraktären Stensson mellan 

narcissism och förträngd svaghet, en svaghet som förläggs till främlingen och förföljs hos 

denne. I den bild Stensson som jagberättare ger av sig själv och den gripne ynglingen 

framträder en grandios självuppfattning och en nedvärderande och avhumaniserande hållning 

till främlingen i gestalt av den gripne ynglingen.  

   Också i Expeditionen ges en implicit bild av destruktivitetens uppkomst inne i människan. I 

min analys av Expeditionen (kap. III) visade jag hur ordning ställs mot liv i lagvärlden, sir 

Johns värld. Utifrån sin idealbild av människan tillbakavisar sir John det han ser som 

främmande liksom varje tecken på spontana livsuttryck. I denna sir Johns förkärlek för 

ordning finner den andra världens berättarjag Jaffar Topan något oroande; det finns hos 

honom en tvekan inför den alltför goda ordningen. Uppställningen vid avmarschen från Fort 

John, en uppställning som karaktäriseras av geometrisk exakthet, beskriver Jaffar Topan 

                                                 
488 Jfr Bäckström, “Manssamhället hos Sundman”, Könsdiskriminering förr och nu, s. 22, och Samuelsson, ”En 
fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks, s. 267. 
489 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 109. 
490 Jfr Warme, Per Olof Sundman. Writer of the North, s. 189. 
491 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, s. 
78. 
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genom att säga att ”den bildade en kvadrat som saknade en sida, den utgjorde ett krav på 

ordning” (s. 130). Samtidigt uttrycker Jaffar Topan även en oro när han konstaterar att ”Det 

ligger något lockande i det väl ordnade” (s. 130). Uttryck som dessa utgör något av ett 

ledmotiv i romanen. Under resans gång förstärks Jaffar Topans ursprungliga tvekan inför sir 

Johns sätt att planera expeditionen; han styrks i sin uppfattning om det vanskliga i att 

eftersträva en tillvaro av ordning. 

   Det destruktiva i sir Johns krav på ordning illustreras av en händelse ombord på fartyget 

som Jaffar Topan blir vittne till. Jaffar Topan skildrar denna episod ingående och också sina 

egna försök att förhindra det våld som utvecklar sig.  

   Jaffar Topan iakttar hur en grupp bariter under en av de första kvällarna till sjöss dansar på 

fartygets däck till ett stilla ackompanjemang av flöjter och trummor; de ”rörde sig i vågor 

över skeppets däck, från reling till reling” (s. 71). Sir Johns soldater, gallerna, gör ett försök 

att stoppa dem, men bariterna fortsätter med sin sång och sin dans; deras röster når inte över 

bullret från fartygets maskiner. Soldaterna, under ledning av kapten Dajatsj, uppträder 

emellertid alltmer hotfullt. Jaffar Topan, som förstår gallasoldaternas avsikter, ber Dajatsj att 

inte ingripa mot de dansande och sjungande bariterna, att inte förstöra deras glädje. 

Gallakaptenen, som upphöjd på fartygets lastrumslucka betraktar de dansande bariterna, tar 

ingen notis om Jaffar Topans vädjanden. Soldaterna pressar bariterna, som uppgår till flera 

hundra, nedför en trappa som för till det inre av fartyget och slänger därefter ”trummorna efter 

dem sedan de trampat sönder skinnen, de bröt flöjterna i två stycken och kastade dem efter 

trummorna” (s. 74). Gallasoldaterna tar sig sedan själva, beväpnade med sina spjut, nedför 

trappan (s. 74). 

   Till det rum i det inre av fartyget där stridigheter vidtagit trevar sig Jaffar Topan och den 

holländske sjökaptenen fram genom en smal gång (s. 75). Människorna i det trånga utrymmet 

befrias från att bli innestängda av den holländske sjökaptenen som med bistånd av Jaffar 
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Topan lyckas med företaget att öppna dörren till rummet i fartygets inre. Trots ingripandet 

från Jaffar Topan och fartygets kapten har stridigheterna krävt sex dödsoffer. 

   I denna episod ställs lagvärlden, sir Johns värld, mot den andra världen, den främmande 

världen: beväpnade soldater ställs mot dansande människor. Den kedja som bariterna utgör 

där de dansar, den gemenskap de tillsammans skapat, bryts upp av gallasoldaterna. På samma 

sätt förstör de bariternas flöjter och trummor. Med sina höjda spjut attackerar soldaterna det 

levande, olika känslor såsom kärlek, sorg, vemod, allt det som förmedlas av musiken. I den 

situation bariterna befinner sig, d.v.s. när en grupp människor ställs mot en annan, är det inte 

människornas antal som är avgörande utan beredskapen att använda sig av maktmedel, i detta 

fall våld. Ordningen, det lagiska, blir en förstörare av liv och glädje.  

   Den destruktivitet, det krav på ordning, och det maktbegär som representeras av Dajatsj 

understryks av likheten i utseende mellan honom och sir Johns andre man, löjtnant Laronne. 

Gallakaptenen Dajatsj karaktäriseras av Jaffar Topan som en man vars ”tinningar var 

urgröpta, hans kindben vassa, hans ögon magert lugna” (s. 72), utmärkande för Laronne är att 

han ”var mager, hans kindben var vassa och tinningarna tycktes urgröpta” (s. 73); genom ett 

ansikte som har likheter med ett kranium betonas av Sundman det nära sambandet mellan död 

och makt.  

   Motsättningen mellan ordning och liv, vilken jag just visat på, formuleras av Trotzig med 

orden: 

Ty under maktens män, i underjorden under maktens stela och torftiga själsbyggnader, lever de 

som makten utövas över. De andra, de annorlunda. De förnekade världarna. In i 

nykterhetsnämndsordförandens och kommunalkamrerens lagvärld sänder den otillåtna friheten 

sina varsel – det andra folkslaget, det andra språket, med tillgång till en magiskt frigörande 

värld.492  

I detta citat återges de två aspekter av det främmande jag ovan betonat, det annorlunda såväl 

som det levande inom människan. Med sin mångfald utgör den andra världen, där även det 

                                                 
492 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 21. 
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gåtfulla återfinns, 493  en bild av livet självt. Denna främmande värld utgör emellertid en 

livssfär som sir John och kretsen runt honom med olika medel söker skydda sig mot. I min 

analys av Expeditionen (kap. III) lyfte jag fram den andra världen som en plats till vilken en 

förträngd och föraktad del av sir Johns person förläggs; gränsen mellan sir John och denna 

andra värld, i vilken det sårbara och levande återfinns, blir flytande. Bl.a. visade jag hur sir 

John grips av skräck när djungelns växlighet under hans feberdvala lyckats tränga sig genom 

tältduken; plötsligt har han inte möjlighet att skydda sig mot det sjudande liv som finns 

omkring honom.  

   Jag har belyst förhållandet mellan destruktiva ledare och det främmande i Expeditionen 

genom att lyfta fram en motsättning mellan ordning och liv. Motsättningen ligger bakom 

uppkomsten av våld och destruktivitet. I min undersökning har jag visat hur det förnekade och 

bortträngda förläggs till främlingen och förföljs hos denne. Det som stöts bort är det 

främmande och det som anses orent, i romanen förkroppsligat av icke-européerna, liksom det 

levande hos människan.  

   I motsats till vad som är fallet i Expeditionen och Två dagar, två nätter skildrar Sundman i 

sin novell ”Skidlöparen” inte en maktsökande ledare, d.v.s. en företrädare för den typ av 

auktoritet som av Erich Fromm erhållit beteckningen irrationell. 494  I denna berättelse 

uppträder samen June som ledare, den som går i täten under färden över fjällvidderna. I 

motsats till sir John och Olle Stensson kräver denne vare sig lydnad eller beundran; med sin 

erfarenhet och kunskap om betingelserna i fjällvärlden utgör han en rationell auktoritet.495 

Hos June återfinner man en tilltro till färdkamraternas egen förmåga att orientera sig; efter en 

färd tillsammans över fjällmarkerna lämnas de att söka sin egen väg.  

   Samtidigt personifierar June även främlingen, den som är annorlunda; i novellen återfinner 

man en ingående granskning av förhållandet till det främmande i gestalt av samen June. Av de 

                                                 
493 Ibid., s. 24.  
494 Jfr Fromm, Är människan ond eller god?, s. 19 f.  
495 Jfr ibid., s. 19. 
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alternativa förhållningssätt som återges i berättelsen, representerade av de två berättarjagen 

Gunnar och Urban, karaktäriseras det ena av en öppenhet och vilja att bekanta sig med det 

främmande, det andra åter av ett avskiljande av det främmande som något mindervärdigt. 

Dessa hållningar återspeglar i många avseenden den uppfattning om människans sätt att 

förhålla sig till det främmande som presenterats av svenske psykoanalytikern Tomas Böhm 

(1945–2013). Denne ställer i sitt arbete Inte som vi. Psykologiska aspekter på 

främlingsfientlighet och rasism två olika inställningar till det främmande mot varandra: mot 

”den mänskliga nyfikenheten, lusten till äventyr och till att relatera” 496  kontrasteras en 

hållning där man ”söker det bekanta och skjuter undan det okända till det ’främmande’, som 

hör hemma någon annanstans”.497 

   I sin novell utforskar Sundman ett konstruktivt förhållningssätt till främlingen. Hos den ena 

av jagberättarna, Gunnar, återfinner man en nyfikenhet på det som är främmande, i detta fall 

det samiska sättet att leva. Denne ”respekterar och uthärdar att den andre i stor utsträckning 

förblir en oöverbryggbar gåtfullhet som befinner sig utanför vår kontroll”.498 Det är med iver 

berättarjaget Gunnar följer June och med en öppenhet för det främmande han besöker dennes 

släktingar. På samma sätt som hos Jaffar Topan i Expeditionen finns en fascination inför det 

som är annorlunda, inför det gåtfulla; för Gunnar framstår främlingen som en möjlighet till 

nya insikter och erfarenheter. 

   Urban, den andra av de två berättarjagen, om vilken det antyds att han hör till de 

avsigkomna i samhället, uppvisar däremot ett förhållningssätt till June som i stor utsträckning 

är präglat av analsadistiska föreställningar. Det samiska avskiljs som något orent; hans sätt att 

förhålla sig till det främmande domineras av renhetsfantasier. Igra betonar det statiska i ett 

sådant förhållningssätt: ”Eftersom den verklige främlingen blir skymd bakom alla 

                                                 
496 Tomas Böhm, Inte som vi. Psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism (Stockholm, 1993), s. 33. 
I detta arbete ingår även ett samtal mellan Ludvig Igra och Tomas Böhm. Auktoritära mönster behandlas också i 
Böhms skrift Att ha rätt. Om övertygelse, tolerans och fundamentalism.  
497 Ibid. 
498 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 69. 
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projektioner så låter sig bilden inte så lätt korrigeras. Bilden av främlingen stelnar och blir 

livlös, då den skapats utan något egentligt intresse för den människa den gör anspråk att 

beskriva”.499 I ”Skidlöparen” förläggs rastänkandet och föreställningarna om renhet till nutid. 

Därmed aktualiserar Sundman i sin novell renhetstänkandet; han visar att detta inte är något 

som tillhör det förflutna, utan tvärtom ständigt är aktuellt.  

   Från ett inifrånperspektiv återges i ”Främlingarna”, den andra av de noveller jag undersökt, 

jagberättarens idealiserade bild av sin egen person och nedvärdering av det som av honom 

betraktas som tecken på svaghet. Berättarjaget framstår med sitt behov av att visa sin 

överlägsenhet inom skilda områden som en personlighet med grandios självbild. I sitt sätt att 

hävda sig uppvisar han likheter med Olle Stensson i Två dagar, två nätter. Samtidigt intar 

Jonsson i sitt förhållande till fjällhotellets övriga gäster inte sällan en nedvärderande hållning, 

något som särskilt utmärker hans sätt att betrakta kvinnor. 

   Liksom i Två dagar, två nätter framträder i ”Främlingarna” ett underliggande mönster av 

narcissism och förträngd svaghet, en svaghet som projiceras utåt. Jonssons tendens att indela 

människor i kategorierna vi och de andra illustreras på ett mycket konkret sätt av hans sätt att 

förhålla sig till den posttjänsteman som vistas som gäst på hotellet. Jonsson misstänkliggör 

posttjänstemannen som en människa som söker sig till ensamheten, som någon som är 

annorlunda, som en främling. Men sig själv ovetande är jagberättaren Jonsson själv en 

främling. I den egenskapen, som en svårbegriplig person, utesluts han ur de övriga gästernas 

gemenskap; han inbjuds aldrig till den avskedsfest som anordnas i hotellets storstuga.  

 
 

Den destruktive ledarens förhållande till främlingen – en jämförelse  

Expeditionen och Två dagar, två nätter skildrar hur destruktiva ledare förhåller sig till 

främlingen, ett motiv som även återfinns i novellen ”Främlingarna”. Därmed gestaltar de två 

                                                 
499 Ibid., s. 109. 
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romanerna också hur destruktivitet uppstår. Denna underliggande problematik binder samman 

de romaner och noveller jag undersökt, men de olika berättelserna kompletterar även 

varandra. Med sina skilda infallsvinklar bidrar de till att bredda och fördjupa bilden av det 

mönster av narcissism och projicerad svaghet som gestaltas i Sundmans arbeten.  

   En destruktiv hållning till den svaga och utsatta människan, en hållning som även utgör en 

grogrund för utvecklandet av våld, återges på ett i många avseenden likartat sätt i några scener 

i Expeditionen och Två dagar, två nätter. I det inledande avsnittet i Expeditionen återfinns 

t.ex. en episod där sir John med sin käpp rör vid handen på en baritisk pojke som är anklagad 

för stöld (s. 13). En motsvarande scen i Två dagar, två nätter beskriver hur Olle Stensson står 

ovanför den gripne ynglingen och med sin ena fot berör hans höft, där denne ligger i snön (s. 

79). I den scen i Expeditionen där sir Johns soldater med höjda spjut förföljer bariterna och 

tränger dem till det inre av fartyget (s. 74), där flera av dem möter döden, har den föraktfulla 

hållningen övergått i öppet våld, liksom i den scen i Två dagar, två nätter där Olle Stensson 

med en eldgaffel våldför sig på den gripne ynglingen (s. 181). 

   En gräns mellan vi och de andra markeras i dessa båda romaner. Till den senare gruppen 

hänförs i Expeditionen icke-européerna, medan främlingen i gestalt av den gripne ynglingen 

har motsvarande ställning i Två dagar, två nätter. Samtidigt representerar främlingen i dessa 

romaner olika aspekter av det främmande. I Expeditionen står främlingen som representant för 

det förträngda och förnekade såväl som det levande inom människan; en liknande ställning 

intar samen June i Sundmans tidiga novell ”Skidlöparen”. I Två dagar, två nätter 

symboliserar denne främling, personifierad av en utsatt människa, i första hand en förträngd 

och förnekad svaghet hos berättarjaget. Samtidigt står främlingen i dessa olika berättelser 

även som uttryck för det som betraktas som orent. I Expeditionen såväl som i Två dagar, två 

nätter likställs främlingen med en hund, något icke-mänskligt. 
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   Situationen är annorlunda i Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm. Där 

förekommer ett mönster av narcissism och projicerad svaghet utan att en främling står för det 

annorlunda och svaga. Destruktiviteten har där snarare sin rot i förhållandet mellan ett vi och 

de andra. I romanerna framträder de två ledarna Andrées och Ravnkels idealiserade bild av sig 

själva, liksom deras förakt för egenskaper de betraktar som uttryck för svaghet. Narcissism 

och förträngd svaghet styr deras handlingar. 

   På en djupare liggande nivå i texten representerar främlingen det bortträngda och förnekade 

hos den destruktive ledaren, det som inte passar in i dennes idealföreställning om människan. 

Samtidigt uppvisar ledaren såsom denne gestaltas i Sundmans olika arbeten många likheter. 

Såväl sir John som Olle Stensson behärskas av ett övermänniskoideal och framstår med sina 

krav på underkastelse och lydnad som starkt auktoritära ledare. Sin överlägsenhet hävdar sir 

John, förutom med hjälp av olika yttre attribut, även med kunskaper inom skilda områden. I 

detta hänseende uppvisar han likhet med Stensson och berättarjaget i ”Främlingarna”. I 

Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm kompletteras och förtydligas bilden av den 

destruktive ledaren. I dessa romaner betonas på ett särskilt sätt två destruktiva ledares 

grandiosa självuppfattning: Andrées nationellt färgade storhetsdrömmar symboliseras av den 

luftballong som är ämnad att ta de tre männen till nordpolen medan storbonden Ravnkels 

hingst blir en symbol för hans syn på sig själv som speciell och för hans maktanspråk.  

   I såväl Ingenjör Andrées luftfärd som i Expeditionen återfinns symboler för en 

underliggande dödslängtan. I Expeditionen är ett slags grotta en återkommande symbol, dels 

representerad av den mörka gång genom vilken bariterna pressas mot ett rum i fartygets inre 

(s. 75), dels av den tunnelliknande stig på vilken expeditionsdeltagarna färdas omgivna av en 

tätnande regnskog.500 Dessa olika symboler har i Ingenjör Andrées luftfärd sin motsvarighet i 

de tre männens vandring i en vithet av snö och is.  

                                                 
500 I sitt arbete La terre et les rêvereries du repos (1948) (sv. övers. Jorden och drömmerier om vila, 1994) lyfter 
den franske filosofen Gaston Bachelard fram det nära sambandet mellan det grottlika rummet och döden. Han 
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En dold betydelse i Sundmans texter 

Jag har nu belyst den klyvning och fientliga projektion som utgör den avgörande faktorn vid 

uppkomsten av destruktivitet och våld både i verkligheten (enligt psykologisk expertis) och i 

Sundmans berättelser. Som redskap i min undersökning har jag i första hand använt mig av 

Igras begrepp destruktivitetens triad, d.v.s. av de tre samverkande faktorerna narcissism, 

fientlig projektion och analsadism. Jag har visat på den enskilda människans beredskap att 

förlägga icke erkända och förträngda delar av sig själv till den som betraktas som annorlunda 

och svag, till främlingen, och förfölja dessa hos denne främling.501  

   I de romaner och noveller jag undersökt visas på en latent nivå den psykiska processen 

bakom den maktsökande ledarens handlande, en problemställning av central betydelse hos 

Sundman. Jag har, när jag hos denne ledare frilagt en inre konflikt mellan narcissism och 

förträngd svaghet, en svaghet som projiceras på främlingen, lyft fram processen bakom 

våldets uppkomst. Denna process av klyvning och fientlig projektion återfinns som ett 

grundläggande mönster hos den enskilda människan, men får hos en person i ledande 

ställning förödande konsekvenser.  

   Giltigheten av den bild den destruktive ledaren skapar sig av den omgivande verkligheten 

ifrågasätts i textens djupstruktur i de olika arbeten av Sundman jag behandlat.502 Jag har i min 

analys visat på sambandet mellan den omedvetna process jag lyft fram och en förvanskad 

verklighetsbild, d.v.s. hur en inre värld av klyvning och fientlig projektion erhåller en 

motsvarighet i den yttre verkligheten. En indelning av människor i kategorierna vi och de 

andra sker: fram träder bilden av en kluven värld, bestående av dem som tillhör en gemenskap 
                                                                                                                                                         
framhåller att ”Grottan är en bostad […] samtidigt den första bostaden och den sista bostaden. Den blir en bild 
av moderligheten, av döden. Begravningen i hålan är ett återvändande till modern”. Gaston Bachelard, Jorden 
och drömmerier om vila, övers. Hans Johansson (Lund, 1994), s. 197.  
501 Igra, s. 26 f. 
502 Jfr Norström, En studie i tre förvandlingar, s. 314. 
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respektive dem som står utanför, främlingarna. I min undersökning av Sundmans berättelser 

har jag visat att en sådan undermedveten process av klyvning och fientlig projektion till sin 

yttersta konsekvens även innebär en avhumanisering av människan.  

 
 
 

Det dubbelbottnade hos Sundman. Några röster 

Den underliggande nivå i Sundmans arbeten som jag här talar om har uppmärksammats på 

olika håll. Bl.a. har ett flertal uttolkare av Sundmans verk hävdat att man i många av dessa 

återfinner ett djupare skikt. I sitt arbete Strömkantringens år jämför t.ex. Karl Erik Lagerlöf 

Ingenjör Andrés luftfärd med romanen Två dagar, två nätter. Lagerlöf anser att Sundman i 

Ingenjör Andrées luftfärd ”liksom i sitt mästerverk före den, Två dagar, två nätter, visat hur 

människor ofta drivs av makter de inte förstår, dunkla drifter och djupt nedlagda 

benägenheter”.503 I sin framställning betonar Lagerlöf det undermedvetna hos människan, 

drivkrafter som inte är tillgängliga på ett medvetet plan. Lagerlöf anser att Sundman visar 

styrkan hos dessa inre krafter i bl.a. Två dagar, två nätter. Det underliggande skiktet hos 

jagberättaren i denna roman, en roman Lagerlöf anser markerar en konstnärlig kulmen i 

Sundmans författarskap, är även något C. G. Bjurström uppmärksammar när han diskuterar 

berättartekniken i Två dagar, två nätter och novellen ”Främlingarna”. 

Från och med det ögonblick han ger berättaren en annan roll och en annan psykologi än sina 

egna, är det obehagliga och alltför pratsamma personer han iscensätter, som pensionatsskurken i 

”Främlingarna” i ”Sökarna” och folkskolläraren Olle Stensson i ”Två dagar, två nätter”. Båda 

dragen är i själva verket konsekvenser av den teknik författaren har valt. Berättaren som mer 

eller mindre omedvetet blottar sig förutsätter en sådan självupptagen pratsamhet och själva 

tanken att han ”avslöjar sig” innebär att det är de osympatiska sidorna som exponeras, de som 

varje människa normalt försöker dölja.504 

                                                 
503 Karl Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen (Stockholm, 1975), s. 24.  
504 C. G. Bjurström, ”Sundman vid skiljevägen”, BLM 1966: 2, s. 144. 
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Bjurström uppehåller sig i sin artikel vid det samband han iakttagit mellan Sundmans 

berättarteknik och demaskeringen av de två berättarjagen i ”Främlingarna” och Två dagar, två 

nätter. Han lyfter i sin analys fram ett djupare skikt hos jagberättarna i de bägge verken och 

den mörkare del av deras personlighet som framträder när detta skikt ofrivilligt friläggs.  

   Även Torsten Ekbom fäster sig vid det mångbottnade i Sundmans novell ”Främlingarna”, 

med vilken han anser att Sundman breddat sitt författarskap. I denna berättelse visar Sundman 

enligt Ekbom insikter i psykiska skeenden som han själv inte förefaller vara medveten om. 

Samtidigt påpekar Ekbom: ”det är aldrig fråga om ett psykologiskt porträtt i gängse mening. 

Det hela fungerar på något sätt mellan raderna, i det outsagda”.505 I detta sammanhang lyfter 

Ekbom även fram Sundmans berättarmetod, vilken han i denna novell inte uppfattar som 

begränsande.  

   Några decennier senare återkommer Tony Samuelsson, Åke Lundqvist och Lars Jakobson 

till det svårtolkade hos Sundman. I sin essä ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman” 

uppmärksammar Samuelsson det drag av svåråtkomlighet han anser karaktäriserar Sundmans 

författarskap. Det utmärkande för Sundmans verk är enligt Samuelsson något ”Främmande 

men samtidigt välbekant”;506  med sina verk berör Sundman läsaren på ett djupare plan. 

Samuelsson hävdar, när han jämför Sundmans och Dagermans författarskap, att Sundman i 

motsats till Dagerman ”vill fastlägga litteraturens begränsningar och mörkrum som också är 

människans. […] Antipsykologi. Människan är ensam och gåtfull, oförbätterlig.”507 Det är det 

mörka skiktet hos Sundman, det okända och främmande, som Samuelsson på detta sätt 

uppmärksammar. 

   En uppfattning liknande Samuelssons gör sig Åke Lundqvist till tolk för när han hävdar att 

P O Sundman grundar sitt författarskap på en ovetbarhetsdogm. Om en människas tankar, 

känslor och drivkrafter vet vi ingenting, vi kan endast iaktta det yttre, vad hon gör och vad hon 

                                                 
505 Torsten Ekbom, ”En sorts förstoringsglas”, BLM 1963: 10, s. 837. 
506 Samuelsson, ”Akilles under jorden. Per Olof Sundman”, Arbetarklassens bästa partytricks, s. 287. 
507 Ibid., s. 299. 
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säger. En författare som eftersträvar sanning bör hålla sig till detta. En sådan självålagd 

begränsning behöver inte vara så besvärande. Också det yttre – ord och tonfall, gester och 

kroppsspråk – speglar själens rörelser. En författare kan strikt hålla sig till det iakttagbara och 

ändå försäkra sig om ett stort psykologiskt spelrum.508 

Lundqvist motsätter sig i detta uttalande, i motsats till vad Sundman själv och många av hans 

uttolkare hävdat, uppfattningen att Sundman enbart är en skildrare av ett yttre skeende. 

Genom att teckna människors sätt att reagera och deras förhållande till andra avslöjar man 

enligt Lundqvist en inre verklighet; även med en sådan metod blir det möjligt att nå ett 

djupare skikt hos den karaktär som skildras.  

   En hållning som ligger nära den som Samuelsson och Lundqvist ger uttryck för återfinns 

även hos Lars Jakobson. Denne hävdar i sin artikel ”Översten kom tillbaka från Ingenting-

alls” att det i Sundmans verk finns ”en svärta och ett bråddjup”.509 Hos Sundman uppfattar 

Jakobson ett inre mönster av våld och destruktivitet. Han hävdar att Sundman i sina arbeten 

”visar våldets och maktutövningens funktion och mekanismer i all deras ynkedom”. 510 

Jakobson preciserar emellertid i sin artikel inte närmare på vilket sätt Sundman i sina verk 

visar på våldets bakomliggande faktorer. 

 

 

 

Jagberättaren 

 

Jagberättarens olika funktioner 

Jag har analyserat Sundmans arbeten ”Främlingarna” och Två dagar, två nätter utifrån Bertil 

Rombergs och Staffan Björcks uppfattning om huvudpersonen som jagberättare. Särskilt har 

                                                 
508 Lundqvist, Sönder och samman, s. 153. 
509 Jakobson, ”Översten kom tillbaka från Ingenting-alls”, s. 88. 
510 Ibid. 
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Rombergs tankar om sambandet mellan användningen av en huvudperson som jagberättare 

och möjligheten att nå ett djupare skikt hos romankaraktären varit betydelsefulla för min 

analys; 511  enligt Rombergs uppfattning blir det med denna berättarmetod möjligt för 

författaren ett undersöka en inre värld.512 Även när Staffan Björck behandlar denna typ av 

roman betonar han, i likhet med Romberg, möjligheten att med en huvudperson som 

berättarjag utforska ett medvetande. 513 

   I min analys av ”Främlingarna” och Två dagar, två nätter har jag visat att Sundman med 

hjälp av en berättarteknik där en huvudperson framträder som jagberättare når ett djupare 

skikt hos de två jagberättarna Jonsson och Olle Stensson. Hos dessa avtäcker Sundman, 

genom att skildra hur en destruktiv ledare förhåller sig till främlingen, en inre konflikt mellan 

narcissism och förträngd svaghet, en svaghet som förläggs utåt, till främlingen. Genom ett 

blottläggande av denna inre process ges en bild av de underliggande drivkrafterna bakom de 

två jagberättarnas handlande. 

   När Romberg granskar förhållandet mellan jagberättaren och huvudpersonen i ett litterärt 

verk lyfter han fram kontrasten mellan dessa karaktärer.514 I detta hänseende ligger Staffan 

Björcks uppfattning nära Rombergs; som utmärkande för denna berättarmetod betonar Björck 

jagberättarens distans till huvudpersonen.515 Denna hållning har varit viktig för min analys av 

Sundmans olika arbeten. 

   Då berättarjaget Jaffar Topan av Sundman ställs mot huvudpersonen sir John kontrasteras i 

Expeditionen olika livshållningar, livshållningar som representerar den andra världen 

respektive lagvärlden. Dessa har jag i min analys likställt med de positioner Igra kallat 

integrativ respektive schizo-paranoid; mot den andra världen, som kännetecknas av omsorg 

om andra och förmåga till inlevelse, ställs lagvärlden med dess våldsutövning och grymhet. 

                                                 
511 Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel, s. 118. 
512 Romberg, Att läsa epik, s. 71. 
513 Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik, s. 53. 
514 Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel, s. 63. 
515 Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik, s. 51. 
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På motsvarande sätt kontrasteras i Ingenjör Andrées luftfärd berättarjaget Fraenkel mot 

nordpolsexpeditionens ledare Andrée. Ibland gestaltas olika livshållningar av två skilda 

jagberättare; det är en teknik som Sundman använder både i Expeditionen och i 

”Skidlöparen”.  

   Genom den strikt auktoritära ordningen, d.v.s. ett förhållande som kännetecknas av över- 

och underordning, ställs berättarjaget Laronne och sir John mot varandra. Samtidigt betonas 

emellertid även likheten mellan dessa två karaktärer; som personligheter sammansmälter de 

delvis med varandra. I likhet med sir John är Laronne en människa vars verklighetssyn 

domineras av narcissistisk självöverskattning; den narcissism som karaktäriserar sir John 

ingår även som en egenskap hos Laronne.  

   I min analys av Expeditionen har jag även visat hur Sundman med användning av 

motsatsförhållandet mellan lagvärlden och den andra världen ställer olika medvetandenivåer 

mot varandra. Mot ett övre medvetandeskikt av lag och ordning ställs i romanen en 

undermedveten nivå av mångfald och liv, en nivå som i romanen företräds av berättarjaget 

Jaffar Topan. Denna främmande värld har jag i min undersökning lyft fram som en plats till 

vilken expeditionens ledare sir John förlägger en förträngd och förnekad del av sin person.  

 

 

Den opålitlige jagberättaren 

Berättandet sker i de arbeten jag undersökt nära de olika berättarjagen (ett undantag är 

Berättelsen om Såm). Därmed blir verklighetsbilden beroende av berättarens tillförlitlighet. 

Gérard Genette framhåller, när han diskuterar begreppet intern fokalisering, att synfältet i 

denna typ av berättelse är begränsat. En text av detta slag kommer därför att präglas av 
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subjektivitet.516 Berättarens trovärdighet uppmärksammas även av Anders Ohlsson. Denne 

betonar att det i en internt fokaliserad berättelse är möjligt att  

en del av upplysningarna kan vara om inte direkt falska så åtminstone möjliga att betvivla. 

Anledningen är att berättaren i detta fall återger vad en speciell karaktär ser, hör eller tänker, 

något som inte behöver sammanfalla med hur det egentligen förhöll sig med den ena eller andra 

angelägenheten eller ens med hur andra av textens karaktärer uppfattar sakernas tillstånd.517 

Enligt min uppfattning är det möjligt att se ett samband mellan en jagberättares trovärdighet, 

d.v.s. om dennes syn på den omgivande verkligheten kan betraktas som tillförlitlig, och ett 

underliggande medvetandeskikt. I min analys har jag bl.a. hos berättarjagen i Två dagar, två 

nätter och novellen ”Främlingarna”, d.v.s. Olle Stensson respektive Jonsson, frilagt en 

undermedveten nivå, där en inre konflikt mellan narcissism och förträngd svaghet framträder. 

Jag har också pekat på sambandet mellan denna inre konflikt och en förvrängd 

verklighetsuppfattning.  

   Sundman själv betecknar de bägge berättarjagen i Två dagar, två nätter och ”Främlingarna” 

som opålitliga.518 Enligt min uppfattning har man tidigare inte uppmärksammat den mera 

djupgående betydelsen av detta påstående. När jag visat på ett underliggande mönster av 

narcissism och projicerad svaghet i dessa texter framträder en ny möjlighet att förstå 

innebörden av begreppet opålitlig jagberättare såsom det kommer till uttryck hos Sundman: 

verklighetsbilden blir som en följd av en inre konflikt hos jagberättaren förvanskad. Med 

denna tolkning faller även berättarjagen Urban och Laronne in under definitionen opålitlig 

jagberättare. Såsom framgår av mina analyser av ”Skidlöparen” och Expeditionen uppvisar 

också dessa arbeten ett mönster av narcissism och projicerad svaghet.  

 

 

 

                                                 
516 Genette, Narrative Discourse Revisited, s. 74. 
517 Claes Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion (Lund, 2006), s. 88. 
518 McGregor, Per Olof Sundman and The Icelandic Sagas, s. 326.  
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Motivet destruktiv fader-förträngd moder hos Birgitta 

Trotzig 

I min C-uppsats i litteraturvetenskap med titeln ”En undersökning av våldets uppkomst. Den 

destruktiva fadern och den förträngda modern som motiv hos Birgitta Trotzig” (1984)519 

behandlade jag Trotzigs två romaner Sveket (1966) och Sjukdomen (1972). I min analys av 

romanerna, i vilken jag belyste motivet destruktiv fader-förträngd moder och dess samband 

med våld, utgick jag från ett intervjuuttalande av Trotzig.520 

   Trotzig och Sundman har i de romaner jag undersökt använt sig av likartade motiv, motiv 

som hos dem har en framträdande plats. Det underliggande mönster jag lyft fram såväl i min 

C-uppsats om Trotzig som i min avhandling om Sundman förekommer i några av de bägge 

författarnas främsta verk. Men medan Trotzig medvetet valt motivet destruktiv fader-

förträngd moder för att gestalta våldets uppkomst inne i människan har Sundman i sitt 

författarskap inte avsiktligt använt sig av motsvarande motiv; något sådant uttalande av 

Sundman finns i varje fall inte dokumenterat. 

   Hos författarna beskrivs hur förträngda och förnekade sidor av den destruktive faderns 

respektive den destruktive ledarens egen personlighet förläggs till andra och förföljs hos dem, 

hur det som inte svarar mot deras idealbild av människan skärs bort som något mindervärdigt 

och orent. Medan det destruktiva ledarskapet och dess förödande konsekvenser för människor 

fokuseras hos Sundman visar Trotzig hur förträngda och förnekade delar av den destruktive 

faderns egen personlighet förs över till nästa generation, till barnet, och bekämpas där; det 

som betraktas som ont hos barnet rensas bort. I sin roman Sjukdomen beskriver Trotzig hur 

                                                 
519 Gunilla Häggblom, ”En undersökning av våldets uppkomst. Den destruktiva fadern och den förträngda 
modern som motiv hos Birgitta Trotzig”, C-uppsats i litteraturvetenskap, Umeå universitet HT 1984. 
520 Karl Erik Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”, Dagens Nyheter, 28 maj 1983.  
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denna mekanism även verkar i ett större sammanhang, i ett auktoritärt politiskt system som 

det nazistiska. 

   Man återfinner hos Trotzig och Sundman ett likartat mönster för att beskriva våldets 

uppkomst inne i människan: motivet med den destruktive ledarens förhållande till främlingen 

har hos Trotzig sin motsvarighet i motivet destruktiv fader-förträngd moder. I den analys jag 

gjorde av Trotzigs två romaner Sveket och Sjukdomen representerade den destruktive fadern, 

som av Trotzig även benämns kejsaren, det lagiska, medan den förträngda modern stod som 

beteckning för det levande hos en människa. Liksom hos Trotzigs fadersgestalt lyfts det 

auktoritära draget, det lagiska, fram även hos Sundmans destruktive ledare. Det förnekade och 

förträngda hos individen beskrivs emellertid på ett mera konkret sätt hos Sundman; genom att 

använda sig av främlingen för att beteckna en förträngd del av personligheten betonar han att 

det är fråga något som avspjälkats, d.v.s. en del av människan som är okänd för henne själv. 

   När jag analyserat Sundmans olika verk, har jag placerat förhållandet mellan den 

destruktive ledaren och främlingen i ett teoretiskt sammanhang och sökt stöd av olika 

psykoanalytiker. Jag menar att de psykoanalytiska begreppen och synsätten vidgar 

perspektivet på den problematik hos Sundman jag valt att belysa och därmed även fördjupar 

förståelsen av hans författarskap.  

 

 

 

Motivet destruktiv ledare-främling – ett psykoanalytiskt 

perspektiv 

Hos Sundmans destruktiva ledare har jag särskilt betonat jagförstoringen, behovet av 

beundran och föraktet för det annorlunda och svaga, egenskaper som i många avseenden täcks 
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av det Igra kallat destruktivitetens triad, d.v.s. narcissismen, den fientliga projektionen och 

analsadismen. Denna triad beskrivs av Igra ”som en frestande möjlighet i det mänskliga 

själslivet. Den följer oss i livet som en skugga, omöjlig att skaka av sig. Dess ursprung är som 

jag tidigare påmint om samma källor som möjliggör den mänskliga kulturen och öppnar 

möjligheter för ett kreativt liv”. 521  Det är som en kraft som verkar inom varje enskild 

människa, något ofrånkomligt, Igra i sitt arbete Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet 

beskriver den företeelse han valt att benämna destruktivitetens triad. 

   Igra betonar att den destruktiva triaden har inflytande både på den enskilda individen och på 

gruppen. Han lyfter fram människans utsatthet inför dessa psykiska krafter och den inverkan 

de har på hennes verklighetsuppfattning. Samtidigt är Igra medveten om konsekvenserna av 

en sådan förvanskad bild av verkligheten när han hävdar: ”När föreställningarna väl uppfattas 

som ovedersägliga sanningar är steget inte långt till att utöva våld mot verkligheten för att 

försöka forma den till de idealiserade föreställningarnas spegelbild”. 522  Igra framhåller 

renhetstanken som central i en sådan beskrivning av verkligheten, d.v.s. behovet av att rensa 

bort det som betraktas som orent. Samtidigt understryker han sambandet mellan ett 

analsadistiskt förhållningssätt och bortstötandet av främlingen. 

   I detta sammanhang diskuterar Igra sambandet mellan destruktivitet och ett dualistiskt sätt 

att betrakta verkligheten. Han hävdar att ”Ondska närs av och kan endast ta form i de 

dualistiska kategoriernas och föreställningarnas värld – kort sagt i självmedvetandets 

värld”.523 Processen bakom denna uppdelning i motsatser som t.ex. god-ond eller bra-dålig 

beskrivs mycket åskådligt av psykoanalytikern Arne Jemstedt. Dualismen, den ursprungliga 

klyvningen och fientliga projektionen såsom den framträder hos spädbarnet, tecknar Jemstedt 

på följande sätt: 

                                                 
521 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 117. 
522 Ibid. 
523 Ibid., s. 96.  
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Barnet har, enligt Klein, en fantasi om att spjälka av aggressiva, onda eller ångestladdade delar 

av sig själv och stöta ut dem ut ur sig och in i modern. Barnet projicerar alltså dessa aspekter av 

sig själv in i modern, som då ur barnets synvinkel blir identifierad med dem.524 

Följden av den projektiva process som återges av Jemstedt blir att en värld av motsatser 

skapas. En sådan dualistisk världsbild med sina förenklade kategorier, d.v.s. en svart-vit värld 

i vilken det är lätt att orientera sig, betraktas av Igra som något en människa ständigt måste 

vara på sin vakt emot.525 

   Av Igra framhålls sambandet mellan en dualistisk verklighetsuppfattning och uppkomsten 

av våld. Som exempel nämner Igra nazismens ideologi som ”talar om en enhet mellan blod, 

folk och land. Men den hämtar sin energi ur föreställningen om att några andra – zigenaren, 

juden och de slaviska folken – står utanför denna enhet”. 526  I en dualistisk värld är 

förhållandet till främlingen exkluderande, främlingen avskiljs som något ont; utifrån detta 

synsätt ”strävar individen efter att undvika, behärska eller förinta det som är främmande”.527 

Det är en tillvaro där det onda placeras någon annanstans, hos en annan samhällsklass, en 

annan ras eller en annan kultur. Avsaknaden av en förmåga till helhetstänkande, d.v.s. 

föreställningen att alla människor hör samman, betecknas av Igra som karaktäristisk för den 

verklighetsbild som domineras av motsatserna god-ond eller stark-svag.528 

   Även Julia Kristeva, fransk lingvist och psykoanalytiker, understryker i sitt arbete Étrangers 

à nous-mêmes (1988) (sv. övers. Främlingar för oss själva, 1991) de omedvetna processernas 

betydelse vid mötet med främlingen. I Eva Witt-Brattströms inledande intervju ställer sig 

Kristeva frågan: ”Vad är det för personlig vålnad jag omöjligen kan härbärgera inom mig och 

därför projicerar utåt (och som gör den andre, främlingen, till syndabock)?”529 Ett samband 

mellan det undermedvetna, det främmande, som finns inom varje människa, och förhållandet 

                                                 
524 Arne Jemstedt, ”Introduktion”, Om projektiv identifikation. Fem psykoanalytiker tillämpar begreppet utifrån 
olika perspektiv, red. Hans Camitz (Stockholm, 2000), s. 11.  
525 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 98. 
526 Ibid., s. 92. 
527 Ibid., s. 70. 
528 Ibid., s. 99. 
529 Julia Kristeva, Främlingar för oss själva, övers. Ann Runnqvist-Vinde (Stockholm, 1991), s. 11. 
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till främlingen i den yttre verkligheten lyfts i denna frågeställning fram av Kristeva.530 Mot 

bakgrund av psykoanalysens landvinningar, med Sigmund Freud som den banbrytande 

teoretikern,531 kan vi emellertid enligt Kristeva inte längre blunda för att ”Det oroande, det 

främmande finns inom oss själva: vi är våra egna främlingar – vi är kluvna”.532 Det är med en  

inre klyvning vi som människor har att leva, en klyvning vi enligt Kristeva har att försöka 

hantera på ett konstruktivt sätt: 

Inviten går ut på att inte förtingliga främlingen, att inte fixera honom/henne som sådan, att inte 

fixera oss själva som sådana, utan att analysera främlingen genom att analysera oss själva. Att 

upptäcka vårt störande annorlundaskap, ty det är faktiskt det som dyker upp inför denne 

”demon”, detta hot, denna oro som den andres projektiva uppenbarelse alstrar i kärnan av vad vi 

envisas att behålla som ett eget och beständigt ”vi”.533 

Projektionens betydelse vid skapandet av främlingen lyfts i denna passage fram av Kristeva; 

vid mötet med främlingen står vi enligt Kristeva inför det främmande, det förträngda, hos oss 

själva. 

   När Erich Fromm diskuterar främlingens ställning i ett samhälle hänvisar han till Gamla 

Testamentet. Fromm understryker att främlingen intar en särställning i förhållandet människor 

emellan; i Gamla Testamentet uppställs som ett krav att älska främlingen. I detta sammanhang 

framhåller Fromm sambandet mellan narcissism och relationen till främlingen: ett 

övervinnande av narcissismen betraktas av Fromm som en förutsättning för ett konstruktivt 

förhållande till främlingen. I sitt arbete The Heart of Man utvecklar Fromm sin syn på 

förhållandet mellan narcissismen och främlingen: 

I kärleken till främlingen har den narcissistiska kärleken försvunnit. Det innebär att älska en 

annan människa sådan som hon är och inte därför att hon är lik mig. När Nya Testamentet säger 

”älsken edra ovänner” uttrycker det samma tanke i mer tillspetsad form. Om främlingen har 

blivit helt mänsklig för dig, har du inte längre någon ovän, därför att du har blivit helt mänsklig. 

                                                 
530 Ibid., s. 200. 
531 Ibid., s. 179 f. 
532 Ibid., s. 190. 
533 Ibid., s. 200. 
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Att älska en främling och en ovän är möjligt först när narcissismen övervunnits, när ”jag är 

du”.534 

Som motsats till narcissismen uppställer Fromm alla människors lika värde. Han framhåller 

betydelsen av en människas förmåga till identifikation med främlingen, d.v.s. upplevelsen av 

främlingen som en hel människa, en förmåga som förutsätter mänsklig mognad. Mot 

bakgrund av den utsatta position i vilken främlingen befinner sig betonar Fromm vikten av att 

värna om den enskilda människans värdighet.  

 

 

 

Sundmans relation till makt 

 I essän ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, i vilken 

Tony Samuelsson bl.a. behandlar Två dagar, två nätter, betonar Samuelsson förhållandet 

mellan författare och läsare vid mötet med Sundmans roman. Samuelsson lyfter här fram den 

reaktion Sundmans text framkallar hos läsaren: 

Berättelsen ställer mig inför ett till synes enkelt val: Vem identifierar du dig med, den 

ansvarslöse Stenson eller den ansvarsfulle Olofsson? Om jag säger Olofsson så är det moraliskt 

klädsamt, men det är inte sant. Jag identifierar mig minst lika mycket med Stenson. När jag läser 

om deras märkliga gemenskap känner jag att det inte handlar om att peka ut det goda eller onda 

hos den ena eller andra. Det handlar om Sundman och läsaren. Om Två dagar, två nätter är ett 

maskerat självporträtt eller uppgörelse som har med Sundman ”bruna” förflutna att göra, så är 

det en bekännelse med villkor. ”Jag släpper lös fascisten inom mig” säger Sundman. ”Släpp nu 

lös fascisten inom dig”.535 

Läsningen av romanen blottlägger enligt Samuelssons uppfattning ett inre inte omedelbart 

åtkomligt skikt hos läsaren, representerat av romankaraktären Olle Stensson. I mötet med 

                                                 
534 Fromm, Människohjärtat, s. 86 f. I sitt arbete The Anatomy of Human Destructiveness (1973) (sv. övers. Den 
destruktiva människan. En psykologisk analys av liv på avvägar, 1976) vidareutvecklar Fromm sin syn på 
destruktivitetens olika uttrycksformer.  
535 Samuelsson, ”En fascistoid människa. Kjell Sundberg, P C Jersild, Per Olof Sundman”, Arbetarklassens 
bästa partytricks, s. 269. 
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Stensson ställs människan inför en mörkare, destruktiv, del av sin person; hon får insyn i en 

inre verklighet som även är hennes.  

   Sundman har i skilda sammanhang har lyft fram relationen mellan det litterära verket och 

läsaren. I t.ex. artikeln ”Kommentar kring en teknik” uttrycker Sundman sin syn på 

förhållandet mellan läsaren och den litterära texten:  

Att skriva en bok, det är författarens ensak, hans glädje och plåga. Hans insats börjar med 

manuskriptets första bokstav och slutar med dess sista. Vad därefter sker ligger i stort sett 

utanför hans kontroll. En bok är, som litterärt fenomen, väsentligast en produkt eller en serie 

produkter av den tryckta texten och de enskilda läsarna.536  

Tjugo år senare formulerar Sundman i sitt efterord till Norrlandsberättelser samma tanke med 

orden ”Upplevelsen av en skönlitterär text är naturligtvis en angelägenhet mellan läsaren och 

texten, i vart fall i allt väsentligt. Författaren har gjort sitt och bör därefter dra sig undan.”537  

   När Sundman i olika intervjuer uttalat sig om sitt förhållande till makt och våldsanvändning 

har detta främst varit efter år 1967, d.v.s. efter utgivningen av Ingenjör Andrées luftfärd. I en 

intervju, gjord av Marianne Höök, ställer sig Sundman frågan: ”Hur kommer det sig att 

människor alltid entusiasmeras av direkta vanvettigheter?”538 Han framhåller i samtalet med 

Höök att en för honom central frågeställning utgör ”vår förkärlek för övermänniskor, 

elitpersoner, elittänkande”.539 Några år tidigare hade Sundman, med anledning av två artiklar 

publicerade av Per Olof Enqvist och Karl Erik Lagerlöf,540 som skäl till sitt intresse för den 

starke mannen angivit:  

Det är knappast fråga om beundran eller förkärlek utan om ”intresse” och detta intresse 

sammanhänger givetvis med de starka männens roll i våra kollektiv, deras stora betydelse för oss 

andra – antingen de förekommer som verkmästare eller verkställande direktörer, antingen de 

leder en upptäcktsresa, ett flottarlag eller ett socialt reformarbete.541  

                                                 
536 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 231. 
537 Sundman, ”Efterord”, i Sundmans Norrlandsberättelser, s. 484. 
538 Marianne Höök, ”Per Olof Sundman, du förståndige, varför skriver du om alla dessa geniala dårar”, Vi 1968: 
39, s. 18. 
539 Ibid. 
540 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 233  
541 Ibid. 
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En ingående diskussion i detta ämne förs i Nordal Åkermans arbete Apparaten Sverige, i 

vilket ingår samtal med makthavare inom områden som politik, företags- och 

ämbetsmannavärlden och massmedia. I Åkermans intervju med Sundman, publicerad år 1969, 

rör sig diskussionen i stor utsträckning kring maktfördelningen i ett samhälle. Sundman 

förespråkar en decentralisering av maktfunktionerna inom såväl politik som näringsliv och 

betonar att han ”betraktar all maktkoncentration som något negativt och […] ser ingen annan 

möjlighet att möta den än genom att systematiskt sträva efter decentralisation av alla 

beslutsprocesser, en mera direkt demokrati”.542 I detta sammanhang tar Sundman upp sin syn 

på politiskt våld:  

Jag tror inte att det kan komma något gott ur våld annat än i enstaka undantagsfall. Jag kan 

förstå att det i en del stater finns situationer som är så outhärdliga att det blir oundvikligt med en 

revolt eller revolution, en blodig sådan. Men jag blir skrämd när man romantiserar 

revolutioner.543 

Sundman betonar i samtalet med Åkerman kulturlivets betydelse för en samhällsutveckling 

präglad av öppenhet och tolerans. Ett rikt kulturliv betraktas av Sundman som ett viktigt 

instrument när det gäller att skapa ett levande förhållande mellan människor; de kulturella 

upplevelserna blir ett motgift mot inskränkthet och förstelning. Som dess viktigaste funktion 

betraktar Sundman ”att kontaktytorna mot andra människor ökas, att toleransen vidgas, 

förståelsen för andra människor fördjupas. Benägenheten att döma andra människor och 

värdera dem kommer att minska, i synnerhet när det gäller de negativa värderingarna”.544 Ett 

levande kulturliv är enligt Sundmans åsikt betydelsefullt för varje samhälle som vill uppnå 

och bevara en anda som karaktäriseras av vidsynthet. Sundman betonar även sambandet 

mellan ett utvecklat kulturliv och självständigt tänkande människor.545 

   Även i den intervju som samma år gjordes av Rolf Yrlid betonar Sundman vikten av tolerans 

samtidigt som han tar avstånd från våldsanvändning: ”I toleransen ligger ju också den tanken, 

                                                 
542 Nordal Åkerman, Apparaten Sverige (Stockholm, 1969), s. 111. 
543 Ibid. 
544 Ibid., s. 114.  
545 Ibid., s. 109.  
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att när motsättningar uppstår, skall man sätta sig ner och talas vid och inte låsa sig i hårda 

positioner och ta till våld”.546 Sundman framhåller att han i denna fråga intar samma attityd 

som författare. Han nämner i detta sammanhang sin roman Två dagar, två nätter, vilken han 

betraktar som ”ett försök att propagera mot våld och tvingande maktutövning”.547 Också i 

Laurence Dembos intervju med Sundman berörs maktfrågan; i denna betonar Sundman vikten 

av att förhandlingsvägen lösa olika samhällsfrågor.548  

   I sitt samtal med Yrlid understryker Sundman även betydelsen av en förmåga till inlevelse i 

en annan människas situation: ”Jag hävdar ju, att man aldrig kan veta bakgrunden till varför 

en människa handlar på ett visst sätt, utan bara konstatera att hon handlar som hon gör. 

Eftersom du inte vet skälen, skall du undvika att döma. Du skall inta en så tolerant attityd som 

möjligt.549 Det är emellertid inte enbart den enskildes integritet Sundman försvarar. Han pekar 

också på de slutsatser man som individ och samhällsmedlem är skyldig att dra av en sådan 

människouppfattning: nödvändigheten att visa generositet och vidsynthet i samvaron med 

andra människor. Mot denna bakgrund är det även möjligt att betrakta det reportage från en 

ungdomsvårdsskola som Sundman fem år tidigare publicerade i Sociala meddelanden. I de 

olika intervjuerna låter Sundman några unga pojkar med svår social bakgrund komma till tals, 

en dittills okänd intervjuform som sedermera skulle komma att användas även av andra 

författare. På ett sakligt men samtidigt medkännande sätt skildras pojkarnas utsatthet.550 

   Också i andra sammanhang hävdar Sundman att svårigheten att på djupet förstå en 

människa gör det nödvändigt att inta en tolerant inställning till de människor man kommer i 

beröring med. I t.ex. sin essä ”Den svåråtkomliga medmänniskan” berättar Sundman att han 

som ordförande i nykterhetsnämnden funnit att hans  

                                                 
546 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, 
s.78. 
547 Ibid. 
548 Dembo, ”’Jag är författare och moralist’. Samtal med Sundman i april 69”, s. 15. 
549 Yrlid, ”’En fråga om moral’. Ur ett samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik – våren 1969”, 
s.78. 
550 Per Olof Sundman, ”Att avleverera en person”, Sociala meddelanden 1964: 7–8, s. 33–56. 
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osäkra, tvivlande och ständigt omprövande inställning hindrar alltför långt drivna förenklingar 

och leder till en växande tolerans och en ökad medvetenhet om att samhällets klienter inte är 

stela typfall [...] utan att det rör sig om enskilda människoöden, svåråtkomliga och levande 

människor som ständigt utvecklas och förändras.551  

Sundman anser det angeläget att han som innehavare av ett förtroendeuppdrag intar en 

respektfull och ödmjuk hållning till den enskilde individen. Mot bakgrund av den begränsade 

kunskap man som medmänniska har om de bakomliggande orsakerna till en individs beteende 

framhåller Sundman att man också i mera vardagliga sammanhang är skyldig att visa varandra 

hänsyn och tolerans.552 

 

 

 

Makttemat hos Sundman – tre infallsvinklar 

I min avhandling har jag på ett särskilt sätt lyft fram de åsikter om Sundmans litterära verk 

som framförts av Birgitta Trotzig. Även om Trotzig betraktar uppfattningen om tillvarons 

outgrundlighet som författarskapets huvudtema553 betonar hon också maktfrågans centrala 

ställning hos Sundman när hon i sitt inträdestal hävdar: ”Konsekvent genom hela sitt verk 

behandlar Sundman verkligheten som maktskeende, maktkonflikter”.554 Litet längre fram i 

anförandet lyfter Trotzig fram motsatsförhållandet mellan lagvärlden, maktens värld, och den 

andra världen, den motsättning som varit vägledande när jag analyserat Sundmans olika 

arbeten.555   

   Jag uppfattar i likhet med Trotzig de två ledare Sundman tecknar i Expeditionen respektive 

Ingenjör Andrées luftfärd, sir John och Andrée, som män med en grandios självuppfattning. 

Trotzig betecknar sir Johns mål för expeditionen till kontinentens inre som en förevändning 

                                                 
551 Per Olof Sundman, ”Den svåråtkomliga medmänniskan”, Sociala meddelanden 1963: 4–5, s. 469. 
552 Sundman, ”Kommentar kring en teknik”, s. 232.  
553 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 8. 
554 Ibid., s. 21. 
555 Ibid. 
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för ”en innersta personlig vision”,556 en vision som ”först och främst är en inre sak, en själens 

imperiebyggande, där det förstorade jaget, när tillfälle ges, också lägger den fysiska världen 

under sig och gör den till sitt attribut”.557 När Trotzig i sitt tal talar om det ”självbedrägeriets 

mönster som leder till döden”558  lyfter hon fram den bristande verklighetskontakten hos 

Andrée, en avsaknad av omdöme som medför undergång och död för såväl Andrée själv som 

för de män som följer honom.  

   Av Trotzig betraktas Ingenjör Andrées luftfärd som ”en dödslustens bok – enbart och 

inifrån”.559 Jag är emellertid av uppfattningen att man i denna roman, liksom i Expeditionen, 

återfinner möten mellan ett Jag och ett Du. Däremot betraktar jag Sundmans sista roman, 

Berättelsen om Såm, som en berättelse karaktäriserad av ett kompakt mörker, en berättelse där 

det mänskliga mötet i stort sett lyser med sin frånvaro. Denna roman omnämns inte av Trotzig 

i hennes inträdestal, troligen på grund av att hon anser att den litterärt inte når samma nivå 

som Sundmans övriga produktion; med Andréeromanen betraktar hon Sundmans författarskap 

som i stort sett avslutat.560  

   Som ett genomgående drag i Sundmans verk lyfter Trotzig fram det hon betraktar som en 

maktkamp mellan generationer. I detta sammanhang betonar hon på ett särskilt sätt Ingenjör 

Andrées luftfärd. Medan Trotzig betraktar romanens slutscen som den yngres seger över den 

äldre,561 Fraenkels seger över Andrée, anser jag att Fraenkel i sin dödsstund även uttrycker en 

sorg såväl över den gemenskap som gått förlorad som över det liv och den framtid han gått 

miste om.   

   Även Örjan Lindberger har i sin essä ”Den svåråtkomliga kunskapen om människan. Om 

författaren Per Olof Sundman” granskat makttemat hos Sundman; i denna essä lyfter 

                                                 
556 Ibid., s. 25. 
557 Ibid., s. 26. 
558 Ibid., s. 27. 
559 Ibid. 
560 Ibid., s. 29. 
561 Ibid., s. 28 f. 
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Lindberger fram den dominerande handlingsmänniskan som motiv i Sundmans författarskap. 

När Lindberger hävdar att Olle Stensson är en person som ”till varje pris vill handla och 

dominera”562 och som jagberättare ger ”en förringande bild”563 av Karl Olofsson beskriver 

han de krafter som styr Stenssons handlande och lyfter fram den maktproblematik jag valt att 

belysa. Denna problematik förbinder Lindberger även med en oförmåga att bedöma 

verkligheten på ett realistiskt sätt. Samma frågeställning återkommer enligt Lindberger i 

Sundmans roman Ingenjör Andrées luftfärd.   

   I detta sammanhang nämner Lindberger även Berättelsen om Såm. Enligt Lindbeger är 

problematiken i denna roman densamma som i Två dagar, två nätter och Ingenjör Andrées 

luftfärd. Det är enligt min uppfattning värdefullt att Lindberger, i samband med att han 

behandlar maktproblematiken hos Sundman, också uppmärksammar Berättelsen om Såm; 

romanen bidrar till att förtydliga bilden av den destruktive ledaren och de människor som 

omger honom. 

   Den bild Lindberger ger av problematiken kring den dominerande handlingsmänniskans 

självöverskattning och nedvärderande attityd gentemot andra, ligger nära motivet med 

förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen, det motiv jag valt att behandla. 

Det är i stor utsträckning Lindbergers tankar som ligger till grund för min egen undersökning, 

där jag lyft fram narcissism och projicerad svaghet som faktorer bakom uppkomsten av 

destruktivitet och våld. I likhet med Lindberger anser jag att Sundman i sina romaner 

framställer ett etiskt problem: Sundman belyser i dessa arbeten personlighetsdrag hos den 

destruktive ledaren som ligger till grund för en förvanskad bild av verkligheten.  

   Enligt Lindberger menar Sundman att den kunskap som är möjlig att erhålla om en 

människa är begränsad till vad som kan avläsas i det yttre beteendet. Han talar i detta 

sammanhang om det han benämner sanningskravet hos Sundman: 

                                                 
562 Lindberger, ”Den svåråtkomliga kunskapen om människan. Om författaren Per Olof Sundman”, s. 213. 
563 Ibid. 
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Ständigt med finns också sanningskravet. Kan man verkligen veta något om andra människor? 

Kan man berätta om dem utan att ge en falsk bild? Ett svar på dessa frågor är: till en viss gräns. 

Man kan beskriva deras utseende, återge deras yttranden, notera deras beteende så exakt som 

möjligt.564  

I viss mån avviker ändå min bild av Sundmans författarskap från den som Lindberger ger. Jag 

har försökt synliggöra de omedvetna drivkrafterna hos de olika ledarna i Två dagar, två 

nätter, Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm. I min undersökning har jag belyst 

ett underliggande mönster som styr handlandet hos den destruktive ledaren, ett mönster som 

ligger bakom våldets uppkomst inne i människan.  

   I avhandlingen Terrängbeskrivning. P.O. Sundman, moderniteten och medmänniskan lyfter 

Johanna Lundström fram maktproblematiken som ett återkommande tema i Sundmans 

författarskap; av Lundström betraktas maktperspektivet som betydelsefullt i kritiken av 

moderniteten. 565  Kännetecknande för moderniteten är enligt Lundström att en människas 

värde är intimt sammankopplat med hennes maktposition i ett samhälle. 566  Denna 

människosyn bjuder Sundman emellertid motstånd; i sitt författarskap hävdar Sundman 

uppfattningen om den enskilda människans absoluta värde.567 I sin avhandling diskuterar 

Lundström även det auktoritära ledarskapet. Hon betraktar t.ex. Sundmans roman 

Expeditionen som ”ett blottläggande av de strukturer som skapar förutsättningarna för ett 

auktoritärt ledarskap”.568 Enligt Lundström är den byråkratiska organisationen såsom den tar 

sig uttryck i det moderna samhället ett villkor för denna typ av ledare. 

   Jag har, när jag undersökt Sundmans olika arbeten, närmat mig maktproblematiken från en 

annan utgångspunkt. I min analys av makttemat har jag använt begrepp lånade från 

psykoanalysen och med deras hjälp belyst dels vissa karaktärsdrag hos den destruktive 

ledaren, dels en inre konflikt mellan narcissism och förträngd svaghet, en konflikt som 

                                                 
564 Ibid., s. 210. 
565 Lundström, Terrängbeskrivning. P.O. Sundman, moderniteten och medmänniskan, s. 28. 
566 Ibid., s. 217. 
567 Ibid. 
568 Ibid., s. 194. 
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förläggs utåt. Denna underliggande konflikt, i Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om 

Såm uttryckt i dualismen mellan vi och de andra, gestaltas hos Sundman särskilt som ett 

förhållande mellan den destruktive ledaren och främlingen.  

   I skilda sammanhang berör Lundström detta motsatsförhållande mellan vi och de andra. I 

sin analys av Expeditionen uppmärksammar hon bl.a. att ”en grundläggande skiljelinje dragits 

upp mellan ’vi’ och ’dem’”.569 Samma uppdelning mellan vi och de andra återfinner hon även 

i Sundmans noveller ”Sökarna” och ”Främlingarna”.570 Detta återkommande tema utvecklas 

inte närmare av Lundström utan nämns i mera allmänna ordalag. Det här är en problematik 

som jag har fördjupat när jag behandlat främlingsmotivet hos Sundman.  

   Även Lundström lyfter fram främlingen som motiv i Sundmans olika arbeten; i sin analys 

av t.ex. novellsamlingarna Jägarna och Sökarna nämner Lundström det ”återkommande 

främlingsmotivet”.571 När Lundström undersöker novellen ”Jägarna I” berör hon också det 

motiv jag betraktar som centralt hos Sundman. I sin analys av denna berättelse framhåller 

Lundström: ”Om en centralgestalt i gruppens psykologi innehas av ledaren så tycks en annan 

viktig karaktär vara främlingen”.572 Lundström tangerar här motivet med förhållandet mellan 

den destruktive ledaren och främlingen, centralt i min egen analys.  

   Lundströms analys har en i huvudsak sociologisk inriktning; min egen analys rör 

människans existens på ett djupare plan. Medan Lundström betonar att den moderna 

samhällsutvecklingen utgör en förutsättning för Sundmans författarskap, betraktar jag den 

problematik som framställs i författarskapet som tidlös; den destruktiva maktutövningen har 

sitt ursprung hos människan och kan inte betraktas som förbunden med en specifik 

samhällsform.  

                                                 
569 Ibid., s. 202.  
570 Ibid., s. 215.  
571 Ibid., s. 85.  
572 Ibid., s. 48. 
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VII Sammanfattning och slutsatser 
 
 
 

Motsättningen mellan livsmystik och destruktiv 

maktsträvan  

I min undersökning av Sundmans texter har jag ställt polerna livsmystik och destruktiv 

maktsträvan mot varandra. Samtidigt har jag lyft fram maktproblematiken i form av destruktiv 

maktutövning som det centrala temat hos Sundman, den egentliga kärnan i författarskapet.  

   När jag behandlat Expeditionen och Två dagar, två nätter har jag bl.a. pekat på mötet som 

motiv och den livshållning som karaktäriseras av omsorg om andra. I det sammanhanget har 

jag särskilt understrukit det inslag av livsmystik som framträder i mötet Jag-Du såsom detta 

uppfattas av Martin Buber. Makttemat i dessa arbeten, samt i Sundmans romaner Ingenjör 

Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm, har jag analyserat både på en manifest och på en 

latent nivå. Jag anser att Sundman tydligt markerar den betydelse han tillmäter maktfrågan när 

han, tio år efter publiceringen av Ingenjör Andrées luftfärd, väljer att i Berättelsen om Såm 

ytterligare en gång behandla den destruktive ledaren. I min undersökning har jag också belyst 

livsmystik och destruktiv maktsträvan som de kommer till uttryck i de två novellerna 

”Skidlöparen” och ”Främlingarna”.  

   Jag har, då jag analyserat Sundmans destruktiva ledare, tagit hjälp av begrepp och synsätt 

hos främst Ludvig Igra, Otto Kernberg och Erich Fromm. En särskild roll tillmäter jag 

förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen. Det finns hos de destruktiva 

ledarna i Expeditionen, Två dagar, två nätter och ”Främlingarna” en konflikt mellan 
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narcissism och förträngd svaghet, en konflikt som förläggs till omvärlden. En underliggande 

konflikt av samma karaktär har jag även belyst i novellen ”Skidlöparen”. I Ingenjör Andrées 

luftfärd och Berättelsen om Såm har jag visat på en motsvarande konflikt som tar formen av 

en dualism mellan vi och de andra. Därmed har jag i min analys av Sundmans arbeten 

synliggjort mekanismerna bakom destruktivitetens uppkomst inne i den enskilda människan 

samtidigt som jag uppmärksammat sambandet mellan detta inre mönster av narcissism och 

projicerad svaghet och en förvanskad verklighetsbild.  

 

 

 

Den destruktive ledaren 

Sundman ger i de texter jag valt att undersöka en mörk bild av maktmänniskans inflytande. I 

roman efter roman tecknar han den destruktive ledaren, alltifrån sir John i Expeditionen till 

Ravnkel i Berättelsen om Såm. Samtidigt blir de mänskliga inslagen i de olika berättelserna 

allt färre och utrymmet för ett möte Jag-Du allt mindre. 

   I sitt arbete Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet understryker Ludvig Igra 

sambandet mellan ledarskap och samhällsmoral: 

Man vill gärna föreställa sig att etik och moral produceras av samhället och är frukten av en 

socialiseringsprocess genom vilken den ”vilda” mänskliga naturen tämjs. Men faktum är att de 

styrande i samhället har kraft och förmåga att sätta vår naturliga motvilja mot att döda och skada 

andra ur spel.573 

I detta uttalande markerar Igra följderna av ett destruktivt ledarskap. Igra betonar människans 

utsatthet och behov av att luta sig mot en idealiserad auktoritetsgestalt, en utsatthet det är lätt 

att utnyttja för de ledande i ett samhälle. Enligt Igra söker människan stöd hos något som 

betraktas som gott som motvikt till det onda i sitt eget inre, vilket hotar övermanna henne. Det 

                                                 
573 Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 59. 
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finns enligt Igra en fara att en sådan önskan, som av Igra betraktas som djupt mänsklig, 

utnyttjas av destruktiva ledare.574 

   När Sundman i sina olika arbeten lyfter fram destruktiva ledare betonar han speciella 

egenskaper hos var och en av dem; bilden av det som utmärker ett destruktivt ledarskap blir 

därmed mera mångfacetterad. Hos de ledare jag granskat i min undersökning återfinner man 

ett grandiost övermod, ett behov av beundran och ett krav på underkastelse tillsammans med 

ett förakt för det som betraktas som mindervärdigt och främmande. Ett sådant narcissistiskt 

förhållningssätt får i romanerna olika betoning. Hos sir John i Expeditionen understryks den 

distanserade hållningen och kravet på ordning. Sitt främsta uttryck får den människosyn som 

representeras av sir John i de avrättningar som verkställs på hans initiativ. Den 

avhumaniserade hållningen till i första hand den icke-europeiska befolkningen tar sig uttryck i 

en öppen rasism från européernas sida. Den rasism man återfinner hos Urban, en av de två 

jagberättarna i novellen ”Skidlöparen”, riktas mot samerna, en minoritetsgrupp. I 

Expeditionen visar Sundman även hur gränsen mellan sir John som ledare och Laronne, den 

som står närmast under honom i rangordning, blir otydlig; följden av Laronnes identifikation 

med sin överordnade blir att hans egen narcissism överförs till denne.  

   I Två dagar, två nätter är det, vid sidan av narcissismen, föraktet för det främmande och 

svaga som av Sundman lyfts fram hos den destruktive ledaren i Olle Stenssons gestalt. I 

motsats till vad som är fallet i Expeditionen är det främst på ett individuellt plan detta förakt 

kommer till uttryck i romanen. Förutom Stenssons försök att på olika sätt överglänsa 

polismannen Olofsson, framträder hans öppna förakt i förhållandet till den förrymde 

ynglingen; denne anses som något mindervärdigt, något icke-mänskligt. I romanen betonas 

detta avhumaniserade sätt att betrakta människan genom en återkommande användning av 

hunden som symbol; av Stensson liknas såväl polismannen Olofsson som kvinnor i Stenssons 

                                                 
574 Ibid., s. 86.  
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närhet vid olika tillfällen vid hundar. Gränsen mellan Olle Stensson och Karl Olofsson som 

individer är emellertid flytande: namnen på de två männen övergår delvis i varandra. Kanske 

önskar Sundman med sitt sätt att namnge dem illustrera att de karaktärsdrag som är 

utmärkande för Olle Stensson även finns hos Karl Olofsson, fastän mindre uppenbara. 

   En liknande upplösning av gränser återfinns i novellen ”Främlingarna”. I denna beskrivs 

huvudpersonens, doktor Jonssons, totala uppgående i sig själv, parat med ett avståndstagande 

från andra människor. Samtidigt visar Sundman i sin berättelse hur denna distanserade 

hållning plötsligt skiftar över från den ena parten till den andra i samspelet mellan de 

människor som befinner sig som gäster på fjällhotellet. I novellens slutscen har de övriga 

hotellgästerna övertagit doktor Jonssons avpersonifierade inställning: offret är nu doktor 

Jonsson. 

   Sundman har i sin skrift Ett år kommenterat arbetet med romanen Ingenjör Andrées 

luftfärd. Dessa anteckningar ger, förutom en inblick i själva tillblivelseprocessen, en 

fördjupad förståelse av romanen. Samtidigt förmedlar de en bild av Sundmans egen 

inställning till destruktiv maktutövning. 

   Andrées grandiosa övermod tecknas av Sundman mot bakgrunden av en nationell 

storhetsdröm. Det är som en intensiv drift Sundman beskriver Andrées narcissism, en drift 

starkare än behovet av ömhet och kärlek. Människor utgör för Andrée i första hand medel i 

hans strävan efter berömmelse och ära; hans ambition är att vara den förste att nå nordpolen 

med hjälp av luftballong. Denna Andrées likgiltighet för andras liv avslöjas i romanen steg för 

steg av jagberättaren Fraenkel, den ene av Andrées två följeslagare på nordpolsexpeditionen; i 

romanen understryks Andrées totala hänsynslöshet och avsaknad av känslor av ånger över att 

ha dragit två unga män in i ett företag som på förhand var dömt att misslyckas. Samtidigt 

betonas i Ingenjör Andrées luftfärd de undermedvetna krafternas betydelse, symboliserade av 

de undervattenströmmar som styr isens riktning.   
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   I Berättelsen om Såm återfinner man knappt några försonande drag hos den grandiose ledare 

som representeras av storbonden Ravnkel. I stället betonas hans förmåga att resa sig efter ett 

nederlag och komma tillbaka lika destruktiv som före sitt fall. Som motvikt till Ravnkel lyfts i 

romanen Tjostarssönerna fram som omdömesgilla och ansvarstagande, egenskaper 

nödvändiga för en god ledare. Genom att förlägga romanen till en äldre samhällsordning och 

obestämd plats betonar Sundman det tidlösa i problematiken; Berättelsen om Såm uppvisar i 

detta hänseende likheter med Sundmans roman Expeditionen. Berättelsens starka betoning av 

människors undfallenhet inför makten bidrar till att göra denna Sundmans sista roman särskilt 

mörk.  

   På ett osminkat sätt skildras även i romanerna Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd 

gruppnarcissismens återverkningar när det gäller såväl mera avlägsna delar av världen som 

ifråga om ett specifikt samhälle. Sundman lyfter i dessa arbeten fram narcissismen såsom den 

kommer till uttryck i en europeisk känsla av överlägsenhet respektive storsvensk nationalism.  

 

 

 

Destruktivitetens uppkomst 

Jag har analyserat några av Sundmans romaner och noveller i en symptomal läsning för att 

frilägga ett underliggande skikt hos den destruktive ledaren. Med hjälp av teorier lånade från 

psykoanalysen har jag visat på en djupare liggande nivå i dessa olika arbeten. Jag har frilagt 

förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen i Expeditionen och Två dagar, två 

nätter och ”Främlingarna” och därmed tydliggjort ett destruktivt mönster. Motsvarande 

mönster har jag även belyst i Sundmans novell ”Skidlöparen”. I min analys har jag 

understrukit hur indelningen av människor i kategorierna vi och de andra blir en källa till 

destruktivitet och våld i Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm.  
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   Sundman beskriver i Expeditionen och Två dagar, två nätter de bägge maktmänniskorna sir 

Johns och Olle Stenssons sätt att förhålla sig till främlingen. I den förra romanen representeras 

det främmande av icke-européerna, i den senare av den förrymde ynglingen. Jag har visat hur 

en förträngd del av sir Johns och Olle Stenssons egen person skapar en negativ och fientlig 

inställning till det främmande och leder till destruktivitet. I Expeditionen skildras hur sir John 

och hans män med våld vänder sig mot bariterna, vilka med sin oförställdhet och spontanitet 

påminner européerna om förträngda och förnekade delar av deras egen personlighet, sidor 

som inte passar in i deras idealföreställning om människan. En glimt av denna förträngda 

värld ges vid ett tillfälle av sir John: han berättar för sina närmaste män hur han en gång, då 

han befann sig ute i regnskogen, vaknat upp ur sin febersjukdom och förskräckt upptäckt att 

hans tältduk, trots alla de försiktighetsåtgärder han vidtagit, genomborrats av den frodiga 

växtligheten utanför.  

   Förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen kommer i Två dagar, två nätter 

till uttryck på ett mycket konkret sätt: den förrymde ynglingen får ofta beteckningen främling 

av jagberättaren Olle Stensson. Samtidigt som Stensson betraktar den unge mannen som en 

främling, framgår det att Stensson själv och ynglingen delar många livserfarenheter; bl.a. har 

även Stensson suttit anhållen av polisen. När Stensson vänder sig mot ynglingen med den 

höjda järnstången, riktar han sig mot en förnekad och förträngd del av sig själv, mot den 

främling som finns inom honom. 

   I Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen om Såm har jag särskilt tagit fasta på dualismen 

mellan vi och de andra. Ett dualistiskt förhållningssätt kommer till uttryck hos den destruktive 

ledaren i Andrées respektive Ravnkels gestalt. Andrée och Ravnkel har en idealiserad bild av 

sig själva och en nedvärderande hållning gentemot andra, liksom ett förakt för egenskaper de 

betraktar som uttryck för svaghet. De betraktar sin omvärld utifrån en tudelad bild av 

verkligheten. Ett omedvetet mönster av narcissism och projicerad svaghet styr de två ledarnas 
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handlingar. Också i Ingenjör Andrées luftfärd gestaltas det omedvetnas betydelse: ishavets 

undervattenströmmar är en återkommande symbol för de underliggande krafter som styr 

vandringens riktning.  

 

 

 

Motsatsförhållandet god-ond – en teoretisk slutbild 

När jag undersökt förhållandet mellan den destruktive ledaren och främlingen i Sundmans 

olika berättelser har jag som underlag bl.a. använt mig av teorier lånade från Ludvig Igra; en 

viktig utgångspunkt när jag behandlat våldsproblematiken har varit Igras arbete Den tunna 

hinnan mellan omsorg och grymhet i vilket såväl narcissismen som främlingsbegreppet 

behandlas på ett ingående sätt. Med dessa teorier som redskap har jag belyst den dualism som 

återfinns i Sundmans romaner och noveller, den klyvning och fientliga projektion som utgör 

grunden för våldets uppkomst inne i människan. Med användning av det begrepp Igra 

benämner destruktivitetens triad, d.v.s. narcissismen, den fientliga projektionen och 

analsadismen, har jag lyft fram den inre process genom vilken en människa avhumaniseras 

och förvandlas till smuts, något icke-mänskligt som bör avskiljas från samhällskroppen.  

   Också Otto Kernbergs tankar om det narcissistiska ledarskapet har gjort det möjligt för mig 

att belysa det förhållningssätt som utmärker den destruktive ledaren såsom denne framträder i 

Sundmans olika berättelser. Jag har i min analys bl.a. uppmärksammat en ledares sätt att 

omkring sig samla en grupp av jasägare och beundrare, människor som understödjer hans 

egna storhetsföreställningar, medan andra mera självständiga individer förpassas till utkanten 

och kylan. Jag har, med hjälp av begrepp lånade från Kernberg, visat hur den destruktive 

ledarens inre klyvning återspeglas i hans förhållande till de människor som omger honom och 

blir avgörande för hans sätt att uppfatta verkligheten. 
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   I likhet med Igra behandlar Julia Kristeva främlingen som en förträngd del av människan. I 

sitt arbete Étrangers à nous-mêmes betonar hon människans inre klyvning och beredskap att 

projicera en förnekad del av sin egen person på främlingen. Hon visar på det nära sambandet 

mellan främlingen i en människas undermedvetna, främlingen som något ständigt närvarande, 

och främlingen i den yttre verkligheten. Även Erich Fromm diskuterar i The Heart of Man 

främlingens ställning i ett samhälle. Fromm framhåller bl.a. att det, när människan utvecklas 

bort från sin narcissism, blir möjligt att se den människa som finns i främlingen, d.v.s. att 

behandla främlingen som en jämlike. 

 

 

 

Universalismen som livshållning  

Sundman använder sig i sin skildring av den destruktive ledaren av olika typer av 

berättarteknik. Därmed gör han bilden av maktmänniskan mångfacetterad och porträttet av 

den destruktive ledaren mera heltäckande. 

   I Expeditionen uppträder två bipersoner som jagberättare; de bägge berättarjagen illustrerar 

båda sitt förhållande till romanens huvudperson sir John. Medan Jaffar Topan, den andra 

världens berättare, intar en ifrågasättande hållning till expeditionens ledare, identifierar sig 

berättaren i lagvärlden med makten, d.v.s. med sir John som maktens företrädare. I Två dagar, 

två nätter framträder åter en huvudperson som jagberättare; människor och händelser tecknas 

ur Olle Stenssons synvinkel. Den bild som ges av verkligheten tillhör Stensson samtidigt som 

denne i egenskap av jagberättare även ger ett oavsiktligt porträtt av sig själv som person. I 

likhet med Jaffar Topar i Expeditionen uppträder jagberättaren Fraenkel i Ingenjör Andrées 

luftfärd som kritiker av romanens huvudperson. I Berättelsen om Såm är det åter från ett 
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utifrånperspektiv som den destruktive ledaren i Ravnkels gestalt skildras, men här av en 

allvetande berättare. 

   Mot den narcissistiska maktvärld som Sundman tecknar ur olika infallsvinklar ställer han en 

integrerande livshållning. När Sundman i Expeditionen skildrar livet i den andra världen ger 

han bilden av en mänsklig samvaro där ingen uppfattas som främling och där var och en 

tillerkänns rätten till sin egen särskilda identitet. Denna enhetstanke förstärks av Sundmans 

val av namn till den andra världens berättarjag Jaffar Topan. Bakom namnet Topan är det 

möjligt att se en sammanfogning av den grekiska ordformen ”to” (den bestämda artikeln i 

neutrum) och ”pan” (ordet ”all” i neutrum); namnet kan betraktas som avsett att betyda ”det 

hela”; ”det allomfattande”. Med detta namnval, genom att ge den andra världens berättarjag 

namnet Topan, betonas av Sundman enhetstanken, tanken om ”alltings förbundenhet”.575  

   Den universalism som kommer till uttryck hos Jaffar Topan, med dennes nyanserade 

verklighetsbild och inkluderande förhållningssätt till det främmande, motsvaras i många 

avseenden av de värderingar som återfinns i den integrativa positionen såsom denna 

definierats av Ludvig Igra. Berättarjaget Jaffar Topan ger i sin skildring av expeditionsresan 

en bild av livet såsom det gestaltar sig för honom i en tillvaro som i sig rymmer en hel värld. 

Livet i dess variationsrikedom tecknas av den andra världens berättare, en värld som består av 

människor av skiftande ursprung, ibland känt, ibland okänt, av olika religionstillhörighet och 

bakgrund. Med orden ”Vem som helst kan vara muslim, vem som helst kan vara barit. Ibland 

tror jag själv att jag är född på Bari” (s. 58) hävdar Jaffar Topan, i kontrast till 

gruppnarcissismen såsom den kommer till uttryck i lagvärlden, 576  en grundläggande 

samhörighet människor emellan, en samhörighet som är oberoende av yttre faktorer. 

Samtidigt kännetecknas den mänskliga tillvaro i vilken Jaffar Topan rör sig av en öppenhet 

och omsorg om den svage.  

                                                 
575 Jfr Igra, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, s. 92. 
576 När Erich Fromm i The Heart of Man diskuterar gruppnarcissismen som företeelse uppställer han som dess 
kontrast universalitetstanken. Fromm, Människohjärtat, (s. 75–92). 
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   Då Julia Kristeva i sitt arbete Étrangers à nous-mêmes diskuterar begreppet kosmopolitism 

hänvisar hon bl.a. till Immanuel Kants sätt att uppfatta detta begrepp som hänvisande till ”en 

mänsklighet som helt och fullt förverkligar sig själv utan främlingar, men som respekterar det 

annorlundas rätt tack vare principen för en politisk moral och en juridisk verklighet”.577 En 

kosmopolitisk inställning förutsätter emellertid enligt Kristeva ett erkännande av det faktum 

att ”det främmande finns inom mig, alltså är vi alla främlingar. Om jag är främling så finns 

det inga främlingar”.578 Samtidigt innebär insikten i den enskilda individens beredskap att 

förlägga förnekade och förträngda aspekter av den egna personen till främlingen varje 

människas ansvar att vara medveten om främlingen inom sig, att erkänna den egna dualismen. 

En sådan insikt, ett resultat av psykoanalysens landvinningar, skulle enligt Kristevas 

uppfattning kunna utgöra grunden för ett nytt slag av universalism, en universalism som har 

sin utgångspunkt i medvetandet om de destruktiva krafterna i människans undermedvetna.579  

 

 

 

Sambandet mellan mötet Jag-Du och tillvarons 

djupdimension 

Den andra världen, platsen för universalismen som livshållning,580 är i Sundmans roman 

Expeditionen även ett område där erfarenheten av en djupare dimension i tillvaron kommer 

till uttryck. Då Trotzig i sitt inträdestal ger en bild av Sundmans olika verk konstaterar hon att 

det endast är i Expeditionen som denna andra värld, en främmande och förträngd värld, 

gestaltas på ett fullödigt sätt. Genom Jaffar Topan som berättare blir enligt Trotzig  

                                                 
577 Kristeva, Främlingar för oss själva, s. 181. 
578 Ibid., s. 200. 
579 Ibid. 
580 Jfr Fromm, Människohjärtat, s. 91. 
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ett alldeles annorlunda känsloklimat tillåtet och möjligt att gestalta. Här är den konstnärliga 

motsättningen mellan det övre och det undre jagets världar övervunnen. En undertryckt 

bildvärld, en mörk underjordisk flod av drömlikt konkreta synbilder väller upp. Den andra 

världens heta solnedgångsljus och doftande natt – det är den djupa världen där känslorna är 

annorlunda, hemlighetsfulla, främmande, olika.581  

Jag har i min analys av Expeditionen strävat efter att lyfta fram den speciella livskänsla som 

Trotzig beskriver i sitt anförande. Där Jaffar Topan och Sejid bej sitter och samtalar i palatset 

nås de av ljuset av den nedgående solen; i detta möte Jag-Du, ett personligt möte mellan två 

människor, lyser en annan dimension av tillvaron igenom.582 Med denna skildring av mötet 

mellan Jaffar Topan och Sejid bej visar Sundman på gemenskapen mellan människor som en 

företeelse av särskild betydelse.  

   När Jaffar Topan befinner sig bland sina vänner, symboliseras gemenskapen också av den 

gemensamma måltiden. Samtidigt ges även omsorgen om den andre en framträdande plats i 

skildringen av det personliga mötet mellan ett Jag och ett Du. I romanen återkommer den 

värmande filten som symbol för denna kärlekshandling; med hjälp av filten värnar Jaffar 

Topan om den som är i behov av värme och omtanke. Detta möte Jag-Du, som jag särskilt 

betonat i min undersökning, återges i ett antal tydligt markerade och sinsemellan likartade 

scener; dessa episoder uppvisar ett besläktat symbolspråk och går tillbaka på en tradition som 

lånat mycket av sitt tankeinnehåll från bl.a. Bibelns och Koranens värld.  

   I sin roman Två dagar, två nätter skildrar Sundman den känsla av gemenskap som, trots ett i 

övrigt spänningsfyllt förhållande, finns mellan Karl Olofsson och Olle Stensson. Deras 

lekfulla brottning ute i snön är ett möte fyllt av glädje, och även av lust; den blir något av ett 

kärleksmöte. I denna roman skildras även på ett finstämt sätt Olofssons förhållande till den 

norrländska naturen; i Olofssons möten med de ändlösa vidderna lyser en annan dimension av 

verkligheten igenom.583 En liknande upplevelse av landskapets gränslöshet, av det oändliga, 

                                                 
581 Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, s. 24. 
582 Jfr Buber, Jag och du, s. 63. 
583 Jfr Buber, Dialogens väsen, s. 34. 
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erfar även jagberättaren Gunnar i ”Skidlöparen” där han i fjällvärlden under en skidtur följer i 

samen Junes spår. 

   Liksom i romanen Expeditionen står i Ingenjör Andrées luftfärd den gemensamma måltiden 

och ljuset, elden, som symboler för den närhet människor emellan som kommer till uttryck i 

mötet Jag-Du. Ljuset som symbol för tillvarons outgrundlighet återfinns även i Fraenkels 

skildring av sin upplevelse av naturen. Där Fraenkel en midsommarafton står inför ljusets spel 

över bergmassivet i ett storslaget polarlandskap är det som om något ur tillvaron talar till 

honom.584 Samma upplevelse av tillvarons gåtfullhet, av att en annan verklighet lyser igenom, 

erfar Fraenkel när islandskapet, belyst av tre solar, plötsligt färgas i olika nyanser av rött.  

 
 

  

                                                 
584 Jfr Buber, Jag och du, s. 86 
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Summary 
 

Introduction  

My thesis addresses a central theme in the work of the Swedish author Per Olof Sundman 

(1922–1992). I highlight an antagonism depicted in Sundman's work between the mystery of 

life and the destructive pursuit of power, an antagonism which lies at the root of his novels 

The Expedition (Expeditionen) and Two Days, Two Nights (Två dagar, två nätter). My 

intention is to show that these novels on the theme of the encounter/non-encounter and the 

destructive leader are vehicles for Sundman to explore the conditions that allow a deeper 

experience of reality and the destructive exercise of power. 

   In conjunction with my analysis of The Expedition and Two Days, Two Nights, I also look at 

the short stories “The Skier” (“Skidlöparen”) and “The Strangers” (“Främlingarna”), which 

are included in The Hunters (Jägarna) and The Seekers (Sökarna). The theme of the 

encounter/non-encounter and the destructive leader is also addressed in the two novels The 

Flight of the Eagle (Ingenjör Andrées luftfärd) and The Story of Såm (Berättelsen om Såm). 

My primary focus in these works is on the aspect of power, and my analysis highlights the 

problems associated with the destructive exercise of power, these being Sundman's overriding 

theme.  

   In the case of The Expedition and Two Days, Two Nights, my analysis highlights the 

personal qualities of the destructive leader.  In the case of the destructive leader, I also explore 

the connection between his inner conflict of narcissism and suppressed weakness – a conflict 

projected on to the outside world – and the emergence of violence. In revealing this inner 

process, I unearth on a deeper level the theme of the destructive leader/stranger in these 
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novels, and this enables me to single out the mechanism responsible for the emergence of 

destructivity in the human psyche. This pattern of narcissism/projected weakness and a 

distorted perception of reality are closely linked.  

   The methods I use are both a sympathetic and a symptomal reading, as these are defined by 

the literary scholar Atle Kittang. A sympathetic reading is described by Kittang as focused on 

the author in making his or her voice heard through the text. The task of the reader is to 

reconstruct the intentions of the author. A symptomal reading involves discerning a hidden 

meaning in the text that is beyond the intentions of the author. Kittang emphasises the 

similarities between this kind of reading and Freud's approach to dreams; in both cases these 

are subject to interpretation. The different levels of a text are regarded by the philosopher Paul 

Ricoeur as two opposing poles. According to Ricoeur, the hermeneutics in this sense allow for 

two possibilities: being prepared to listen and being prepared to suspect. Ricoeur speaks in 

this context of the double meaning of a text. 

 

The theoretical starting points 

In my analysis of the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of 

power, I have chosen to highlight certain recurring patterns in Sundman's work with the aid of 

concepts borrowed from the philosophy of religion and psychoanalysis. Using these concepts 

as tools enables me to throw light on contexts which I consider meaningful and which would 

otherwise have been difficult to identify.  

   I explore the theme of the encounter by making use the concept pair I-You/I-It as defined by 

the philosopher of religion Martin Buber. This concept pair enables me to illustrate the depth 

of existence as depicted in the human encounter. My analysis of the theme of the destructive 

leader has, for the purpose of this discussion, drawn primarily on the theories of the Swedish 

psychoanalyst Ludvig Igra. I have paid particular attention to the concept used by Igra to 
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describe the triad of destructivity: narcissism, the hostile projection and anal sadism. Igra's 

view of the concept of the stranger is significant in this context. At the same time, I examine 

from the outside the schizo-paranoid and integrative positions, as perceived by Igra, on the 

different attitudes to life that are illustrated in Sundman's work. 

   In analyzing the destructive exercise of power, I have also drawn on the ideas of Otto 

Kernberg, a psychoanalyst who has taken a psychodynamic approach in studying narcissistic 

leadership more closely. He shows, for instance, the way the personal qualities of a leader 

have a retroactive effect on those who are subordinate to him. The social psychologist and 

psychoanalyst Erich Fromm has studied the issue of power as well. He highlights the concept 

of authority from different aspects. His work has also been devoted to studying human 

destructivity in its various forms.  

   In addressing the problems associated with power, I look at the position taken by Sundman 

in the form of the first-person narrator. I base my examination of the first-person narrator role 

in the texts on the work of the two literary scholars Bertil Romberg and Staffan Björck. My 

analysis of focalization is drawn primarily from the published works of the literary theorist 

Gérard Genette. The internally focalized narrative plays a central role in Sundman's work.  

 

The Expedition 

Sundman's short story “The Skier” and the novel The Expedition portray two different 

attitudes to life. In my view, these attitudes correspond to the positions which Igra terms the 

schizo-paranoid and the integrative. These alternative attitudes to life, as expressed in The 

Expedition, are what I have chosen to call the world of law and the other world. 

   In my analysis of the other world as represented by the first-person narrator Jaffar Topan, I 

highlight the connection between the mystery of life and the I-You encounter. Symbols taken 

from a world of religious representation which has its roots in different cultures and images of 
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an almost archetypal nature serve to show the central role of the encounter in the novel. The 

human encounter – that is to say, the interpersonal encounter – becomes something holy.  

   To give an example, the room in which Jaffar Topan and the sultan's son sit together and 

talk is one lit up by existence. And when Jaffar Topan and a friend share a meal, a certain 

light falls on them. Light, the burning flame, is imbued with a special meaning in this context. 

In the Parsi conception of the world, a conception Jaffar Topan shares, fire symbolizes the 

presence of the Divine.  

   At the same time, this is an integrated world as depicted by the first-person narrator of the 

other world, Jaffar Topan. No individual or group is singled out as being different or foreign. 

We see here a respect for that which is unique to each human being. Life in all its rich variety 

becomes a subject of fascination.  

   In studying the world of law, I highlight the grandiose conceptions held by Sir John the 

leader of the expedition. He surrounds himself with an inner circle of Europeans whom he 

expects to honour and obey him.  Their primary function is to confirm and acknowledge his 

eminence. Anyone dissenting from this view is discredited or expelled. Sir John expects 

unconditional obedience of all the expedition members, both Europeans and non-Europeans.  

   The relationship to the stranger in the world of law is, in contrast to the attitude taken in the 

other world, exclusionary. The novel illustrates in a concrete way the distinction between We 

and Others. In the world of law, the stranger, as embodied in the non-European, becomes a 

representative for the different and unclean; something regarded as being necessary to get rid 

of. My study illustrates the connection between this devaluing of the foreigner in non-

European form and the stranger as a denied and repressed aspect of Sir John's psyche.  
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Two Days, Two Nights  

By way of introduction to this chapter, I look at the short story “The Strangers”. This has, in 

common with Sundman's novel Two Days, Two Nights,a principal character as the first-person 

narrator. At the same time, these narratives display similar problems.  

   We find in Two Days, Two Nights an analogy to the two worlds depicted in The Expedition. 

In this novel, too, Sundman contrasts two human attitudes, attitudes to life that correspond to 

the integrative and schizo-paranoid positions. We see in Olofsson an attitude to life that is 

characterized by compassion and consideration, while Stensson, the first-person narrator of 

the novel, is cool and distant. At the same time, the attitudes of the two men to authority 

reflect that which Erich Fromm calls authoritarian and humanistic ethics. Stensson's desire to 

present himself as a leader shows an attitude both authoritarian and narcissistic, while 

Olofsson displays a confidence in the power inherent in the human being.  

   I illustrate in my analysis of Two Days, Two Nights an attitude both inclusionary and 

exclusionary to the vulnerable human being.  While Olofsson asserts the equal worth of all 

human beings, Stensson is characterized by an attitude that devalues and sets apart human 

weakness, as personified by the young captive in Two Days, Two Nights. 

   In the novel, this young man, whose experience of life resembles that of Stensson in many 

respects, is portrayed as an individual on whom Stensson projects repressed areas of his own 

personality – in particular his feelings of inadequacy and inferiority. The young captive, 

depicted by Stensson as a stranger, is portrayed as a repressed aspect of Stensson himself. 

Stensson's dehumanizing of the young captive means that this inner process of schism and 

hostile projection is made even more evident.   

   The line drawn between Stensson and Olofsson is also blurred. In the same way that their 

names partly merge into one, they as individuals partly merge into one too. My examination 

shows how Olle Stensson projects his own fear, a part of himself that he represses and denies, 
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on to Olofsson. Olofsson for his part projects his own aggressiveness on to Olle Stensson. 

Despite this inner schism, the two men are capable of experiencing a deep feeling of 

fellowship. When Stensson recounts a wrestling bout in the snow, he describes an encounter 

between two people: an encounter between I and You. This is something which represents a 

brief intrusion into Stensson's otherwise very controlled way of life.  

   My analysis of Two Days, Two Nights shows how Olofsson, who appears in the novel to be 

a warm and compassionate person, more or less deliberately relinquishes the power of 

initiative to Stensson. When Olofsson is unwilling to admit to himself that he too has an 

aggressive side to him, he ends up in a situation he finds impossible to handle. Despite his 

caring for the young man, Olofsson has failed in one crucial respect: he has not taken the 

responsibility that was his to take. The attitude to life that represents indifference and hard-

heartedness, an attitude that characterizes Olle Stensson, is one dropped at the moment of 

triumph.  

 

A picture that is increasingly dim. The theme of power in The Flight of the Eagle and 

The Story of Såm 

My study of The Flight of the Eagle highlights the personal qualities of the leader of the polar 

expedition, Andrée. One such personal quality is the idealized image that Andrée has of 

himself, the need for admiration and the subordination of others, an attitude that reflects the 

adulation in his day of a superhuman ideal. I also show Andrée's contempt for personal 

qualities which he regards as signs of weakness and inferiority. At the same time, the novel 

paints another picture of Andrée: one of the weary man in the gloomy and stuffy Stockholm 

flat.  

   I expose a deeper layer of the novel which shows a dualism between We and The Others. I 

point to the powers of the unconscious, a narcissistic attitude combined with a devaluing of 
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others, which appear to dictate Andrée's actions; his two companions, Fraenkel and 

Strindberg, are seen by Andrée to be necessary adjuncts to his grandiose enterprises.  The 

underwater currents described in the novel – those determining the direction of the ice – 

become symbols for these deeper driving forces. The destructivity that informs Andrée's 

attempts to reach the North Pole in a hot air balloon is emphasized in the novel by the 

recurring use of whiteness as a symbol. 

   At the same time, the novel shows the importance of human fellowship; fire and a shared 

meal are the symbols of human fellowship. The key significance of the human encounter is 

emphasized in the final scene of the novel, where Fraenkel, the first-person narrator, ties a 

black bow tie at his throat before swallowing the opium and morphine squares which are to 

end his life. In so doing, Fraenkel expresses his sorrow not only over a life and future that are 

no longer his but also over the loss of his travel companions. The black bow tie is, in 

Fraenkel's eyes, the only way he can show his grieving for those whom he has lost. 

   We also see a division of individuals into We-The Others opposites in the form of Ravnkel, 

the gentleman farmer, in The Story of Såm, the novel which was to be Sundman's last. The 

distinction Ravnkel makes between himself as the strong man and others as being inferior is a 

central theme of the novel. As in The Flight of the Eagle, Sundman does not use the theme of 

the stranger to represent the weak and the different; instead, he describes concrete situations 

where Ravnkel's contempt for weakness is portrayed in a tangible way.  

   At the same time, The Story of Såm is a novel that highlights the readiness of the individual 

to yield to those in power. The predominant reaction when faced with the destructive power 

as exercised by Ravnkel is acquiescence and subordination. The weak in society are largely 

without support. Såm, a well-to-do farmer, is reluctantly persuaded to head the opposition 

against Ravnel. He realizes all too late the depth and extent of Ravnkel's destructivity and his 

own inability to deal with this in a responsible way.  
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   The high-handed leader in The Story of Såm is given ever greater freedom of manoeuvre. 

The interpersonal encounter or the encounter between human being and nature is more or less 

conspicuous by its absence. Instead, an I/You relationship dominates human interaction. 

Sometimes, however, we catch a glimpse of a true encounter. In one scene in the novel, the 

meal and light appear as symbols of the human encounter. This encounter is at the same time 

a reflection of the depth of existence. 

   It seems as though, in writing The Story of Såm, Sundman intends to show the significance 

that the high-handed leader as an individual human being has for destroying people's lives. 

Sundman puts across his message more clearly in this novel than in works where he has 

previously focused on the destructive leader. The use of the overly explicit, which is in my 

opinion the distinguishing feature of The Story of Såm, is found in the way Sundman 

expresses himself and in his use of symbols. The descriptions in the novel are explanatory 

rather than figurative, and the symbols are often simple by nature.  

 

The problems associated with power. The destructive leader and the stranger as themes 

used by Sundman  

In order to reveal the process behind the emergence of destructivity in the destructive leader's 

psyche, I study more closely the relationship of the destructive leader to the stranger. An 

underlying pattern can be seen here: the foreign and the weak is projected on to the stranger, 

and this projection persists in a potentially violent process. The same destructive mechanism 

is also found in the distinction made between We and The Others. My use of symptomal 

reading reveals this deeper level in the text. 

   In Two Days, Two Nights, Sundman reaches an unconscious layer of Olle Stensson's psyche 

by using a principal character as a first-person narrator. I have previously indicated Stensson's 

glorification of strength and power and his devaluing of the weak and vulnerable human 
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being. This attitude is revealed in a special way when he encounters the young fugitive, a man 

whom Stensson himself characterizes as a stranger. However, the way in which Stensson 

distinguishes himself from the young man demonstrates the many ways in which he is in 

denial; there are strong similarities between Stensson's life and that of the young man. 

   The young man, for his part, begs Stensson repeatedly not to come near him. In this way the 

young man is drawing a line. This clear demarcation can be seen as a defence against both 

Stensson's propensity for violence and the manner in which he projects aspects of his own 

personality, primarily his own weakness, on the young man.  

   In illustrating the conception of the world on which Stensson's interpretation of reality is 

based, I am portraying the emergence of destructivity in Stensson's psyche. I use the concept 

of the triad of destructive traits to highlight an inner conflict between narcissism and 

suppressed weakness as experienced by Stensson. This weakness is projected on to the 

stranger in the form of the young captive, a projection that then persists. 

   The Expedition also provides an implicit description of the emergence of destructivity in the 

human psyche. I illustrate in my analysis the relationship between the destructive leader and 

the foreign by laying emphasis on an antagonism between order and life, an antagonism that 

lies behind the emergence of violence.  

   Sir John's ideal image of the human being means that he repudiates what he regards as the 

foreign, this being represented in The Expedition by the other world. However, the boundary 

between Sir John and this other world in which the vulnerable and the living also exist is a 

blurred one. In my analysis I show the other world to be the projection of a repressed and 

despised aspect of Sir John's psyche. I show how the denied and the repressed is projected on 

to the stranger, embodied in the non-European, and this is a projection that persists. The 

object of the attack is the foreign and that seen as unclean. Order, of the legalistic kind, 

becomes a destroyer of life and happiness.  



 

253 
 

   The short story “The Skier" depicts two alternative attitudes to the stranger, in this case in 

the shape of a young Sami. One is characterized by an openness and willingness to get to 

know the stranger; the other by a singling out of the foreign as something inferior. In “The 

Strangers", too, an underlying conflict arises between narcissism and repressed weakness – a 

weakness that is projected on to the stranger. Without knowing it, the first-person narrator is 

himself a stranger; this personality quality is what excludes him from human fellowship.  

   A pattern of narcissism and projected weakness is also found in the novels The Flight of the 

Eagle and The Story of Såm, albeit without the use of a stranger representing the different and 

the weak. Destructivity has its roots in the relationship between We and The Others.  

   I show that Sundman, in using a narrative technique whereby a principal character takes on 

the role of the first-person narrator, reaches a deeper layer in the psyche of the two first-

person narrators in “The Strangers” and Two Days, Two Nights. These first-person narrators 

have been depicted by Sundman as being unreliable. That said, it seems to me that no 

attention has been paid before to the deeper significance of what Sundman has to say.  

   In revealing the underlying pattern of narcissism and projected weakness in these texts, I see 

a new opportunity for understanding the meaning of the concept of unreliable first-person 

narrator: an inner conflict experienced by the first-person narrator means a distorting of the 

view of reality. This interpretation means that the two first-person narrators Urban and 

Laronne in “The Skier” and The Expedition respectively come under the definition of 

unreliable narrator. 

   In my thesis I address the schism and hostile projection that constitute the determining 

factor in the emergence of destructivity and violence in both reality (according to 

psychological expertise) and Sundman's narratives. A deeper level in Sundman's works 

reveals this psychological process. In the case of the power-seeking leader, I expose an inner 

conflict between narcissism and repressed weakness, a conflict that is projected outwards. I 
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also show how this process of schism and hostile projection, which forms a pattern underlying 

the human psyche, has devastating consequences for someone in a position of leadership. 

   I illustrate in my analysis the connection between the unconscious process I have pointed 

out and a distorted view of reality; i.e. the way in which an inner world is matched by the 

reality outside. People are divided into the categories of We and The Others. A picture 

emerges of a divided world consisting of those belonging to some form of fellowship and 

those who are on the outside: the strangers. My study shows that the ultimate consequence of 

this unconscious process is a dehumanizing of the human being.  

 

Summary and conclusions  

When I examine the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of 

power as described by Sundman, I highlight the problems associated with power, the 

problems seen in its destructive exercise, as forming the central theme of his writing. At the 

same time, I point in my analysis of Sundman's works to the theme of the encounter and the 

attitude characterized by caring for others. In this context, I lay particular emphasis on the 

element of mystery of life that appears in the I-You encounter as perceived by Martin Buber.  

   I treat Sundman's theme of power at both an obvious and a latent level. In highlighting the 

destructive leader in Sundman's work, I use concepts borrowed in the first instance from 

Ludvig Igra, Otto Kernberg and Erich Fromm. My analysis draws special attention to the 

relationship between the destructive leader and the stranger. The destructive leader 

experiences an inner conflict between narcissism and repressed weakness, a weakness 

projected on to the stranger which is then a projection that persists. An underlying conflict of 

the same kind also takes the shape in Sundman's work of a dualism between We and The 

Others. My illustration of this conflict reveals the mechanisms behind the emergence of 
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destructivity within the individual psyche. At the same time, I highlight the connection 

between this pattern of narcissism and projected weakness and a distorted view of reality.  

   In contrast to the world of narcissistic power, Sundman's novel The Expedition is about an 

integrative attitude to life. Sundman's depiction of life in the other world in The Expedition 

provides a picture of human coexistence where no one is seen to be a stranger. This idea of 

unity is reinforced by the choice of name for the first-person narrator in the other world. We 

see that the name Topan is a combination of the Greek word “to” (the definite article, neuter 

gender) and “pan” (the word for “all”, neuter gender). The name can be seen as intending to 

mean “the whole” or “the all-embracing”.  

   The French psychoanalyst Julia Kristeva considers the individual's acknowledgement of the 

stranger to be the precondition for a cosmopolitan attitude to life. This would require an 

awareness of the dualism within oneself; i.e. an awareness of the individual's readiness to 

project unacknowledged and repressed aspects of their own psyche on to the stranger. Such an 

insight, based on psychoanalytical experience, could in Kristeva's view be seen to form the 

basis for a new kind of universalism. This universalism would incorporate an awareness of the 

destructive forces in the individual's subconscious mind. 

   In Sundman's novel The Expedition, the conditions that enable a cosmopolitan attitude to 

flourish are also those that give expression in the I-You encounter to a deeper dimension in 

existence. The novel describes these encounters in several clearly marked and similar scenes. 

The passages show a related imagery where light and fire are recurrent symbols.  
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