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Inledning 

Olov Hartman (1906-1982) har gått till historien bland annat som teolog och författare. Han 

var en kulturpersonlighet som på sin tid gjorde avtryck i den offentliga debatten. Som direktor 

för Sigtunastiftelsen befann han sig i ständig dialog med företrädare för kyrka, kultur och 

samhälle. De flesta som idag vet vem Olov Hartman var, känner nog bäst till hans 

psalmdiktning. Denna uppsats vill lyfta fram hans insats som romanförfattare. Under åren 

1948-1958 gav han ut fyra romaner och en novellsamling. Dessa var en del i ett författarskap 

som karaktäriserades av helhetssyn, ifrågasättande och utvidgning av gränser.  Hartmans liv 

präglades av uppbrott och omprövanden av teologiska synsätt och hans egen uppgift. Han 

utvecklade med årens gång en allt större öppenhet, samtidigt som han stod fast förankrad i 

tron på en Gud som ”har blivit människa” 1. Hans böcker och kyrkospel översattes till flera 

språk och han anlitades som föreläsare till bland annat USA, vilket han beskrivit i sina 

memoarer 2. Hartmans rika skriftliga produktion består bland annat av kyrkodramer, psalmer, 

essäer, artiklar, predikningar och meditationer. Romanerna var en del i Hartmans sätt att 

förmedla sina tankar till sin omgivning. 

 

 

                                                 
1 Olov Hartman, Jordiska ting, (Stockholm, 1956), s. 133. 
2 Olov Hartman, Fågelsträck, (Stockholm, 1982), s. 243. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att i Olov Hartmans romaner leta efter spår av hans livsfilosofi, 

sådan den framkommer bland annat i hans självbiografier. Jag vill i uppsatsen utreda hur 

Hartmans livshållning kommer till uttryck i hans prosa och även försöka visa på några 

konsekvenser som en uppenbar idégestaltning kan få för den skönlitterära framställningen. 

Uppsatsen syftar också till att fundera kring frågan om varför Hartman har valt att använda 

sig av romanformen. 

Metod  

I mina tolkningsförsök av de valda delarna i romanerna som visar på en livsåskådning, 

använder jag mig delvis av material ur Hartmans självbiografier. Någon renodlad biografisk 

metod är det dock inte fråga om, utan det handlar om att i självbiografierna hitta 

förhållningssätt till tillvaron, gentemot vilka romanerna kan speglas. Efter analyserande 

beskrivningar av den första respektive den sista romanen och däremellan kortare 

sammanfattningar av de två övriga romanerna, jämförs de fyra romanerna inbördes, i syfte att 

finna gemensamma teman i dem. Man kan om man vill kalla det en komparativ metod med 

inriktning på idéer i romanform.  

Material 

Hartmans litterära produktion 

Olov Hartmans publicerade skrifter är väldigt många, och min uppsats omfattar samtliga av 

hans romaner och självbiografier, vilkas antal uppgår till fyra av varje. Dessutom har jag 

hämtat material ur essäsamlingarna Jordiska ting och Ikon och roman. För övrigt finns en 

mängd skriftligt material att tillgå både av och om Hartman, men de ovan nämnda har av 

begränsningsskäl ansetts räcka till för denna uppsats. Förutom artiklar, essäer och 

facklitteratur skrev Olov Hartman dramer och han räknas som den främste företrädaren för 

kyrkospel i Sverige 3. Mest känd för allmänheten är Hartman nog som upphovsman till och 

översättare av ett trettiotal psalmer, vilka återfinns i Den svenska psalmboken. 

Tidigare forskning 

Claes-Bertil Ytterbergs teologiska avhandling Olov Hartman och det kosmiska dramat. En 

studie av några centrala motiv i ett teologiskt författarskap visar på bredden av Hartmans 

                                                 
3 Nationalencyklopedin, sökord: kyrkospel, hämtat 091204.  
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livsverk och innehåller, i hartmansk anda, en helhetssyn på tillvaron via belysning av 

Hartmans litterära produktion utifrån olika vinklingar. I ett av kapitlen som har rubriken 

”Genomskådad och älskad”, sammanfattar Ytterberg Hartmans roll som prosaberättare och 

här behandlas de fyra romaner och den novellsamling som utgivits. Ytterberg säger sig i detta 

kapitel vilja ”undersöka hur den grundsyn som presenterats i det föregående av Hartman 

gestaltas inom den skönlitterära prosans ram” 4. Syftet med min uppsats sammanfaller sålunda 

delvis med syftet för en del av Ytterbergs avhandling, men hans undersökning har av naturliga 

skäl en mer teologisk inriktning än den jag eftersträvar.  

I avhandlingen Vere adest tolkar Siv Illman utifrån religionspsykologisk synvinkel Olov 

Hartmans romaner. Hon tycker sig i dem se ett bärande tema som hon kallar ”vere adest”, 

vilket betyder ungefär ”i sanning närvarande”. Detta tema ”gestaltar upplevelse av hur Guds 

goda närvaro i en svår situation blir så påtaglig att människans livsinställning förändras” 5. 

Illmans formuleringar stärker mitt antagande att Hartman hämtat stoff till romanerna ur sitt 

eget liv och att han med sina romaner vill gestalta tankar om tillvaron. Hon skriver: ”Jag 

föreställer mig […] att författaren med sin människokännedom, sina erfarenheter av fromma 

miljöer och sitt teologiska kunnande på något sätt har haft verkligheten i tankarna, när han har 

skapat skönlitteraturen” 6. Illman menar också att romanskrivandet för Hartman var ”sannolikt 

både fas i en personlighetsutveckling, i konstnärlig orientering och i djupnande 

verklighetstolkning” 7. 

En granskning av Olov Hartmans predikokonst görs av Mårten Björkgren i en homiletisk 

avhandling kallad Drama och dialog 
8. Enligt Björkgren karakteriseras Hartmans 

författarskap av ”ett oförtröttligt sökande efter levande uttryck för gudsnärvaron i det 

jordiska” 9och han ser att detta på ett särskilt sätt har fått uttryck i Hartmans predikningar. 

Björkgren nämner Hartmans betydelse som romanförfattare, kyrkodramatiker och 

                                                 
4 Claes-Bertil Ytterberg, Olov Hartman och det kosmiska dramat, (diss. 1986, Örebro), s. 105. 
5 Siv Illman,  Vere adest: religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romaner, (diss. 

Åbo, 1992), s. 11. 
6 Ibid., s. 12. 
7 Ibid., s. 21. 
8 Mårten Björkgren, Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932-

1948, (diss, Åbo 1999). 
9 Ibid. s. 9. 
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psalmförfattare, men menar att ”det är som predikant det genuint hartmanska tonfallet bryter 

fram, och man kan påtagligt registrera hur hans teologi förändras och utvecklas” 10. 

Förutom dessa tre avhandlingar har jag använt mig av en artikel ur tidskriften Vår lösen 11.  

Att möta en text  

Att läsa en text som litteratur är inte att göra tabula rasa i sitt medvetande och närma 
sig den utan förutfattade meningar; till texten måste man medföra en implicit 
förståelse om den litterära diskursens funktion, som talar om för en vad man ska söka 
efter.12 

Ovanstående citat av Jonathan Culler visar på att det, även om det ibland kan anses som 

önskvärt, nog är omöjligt att börja läsa en bok, utan att ha några som helst förväntningar; 

åtminstone om målet är att man vill få ut något av läsningen. Inför mötet med texten finns 

kanske funderingar över författarens bakgrund och val av skrivsätt. Om en prosaförfattare 

dessutom publicerar en självbiografi, ligger det nära till hands att man som läsare vill jämföra 

författarens erfarenheter ur livet, med innehållet i dennes skönlitterära produktion. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att en författarens konstnärliga frihet tillåter en obegränsad 

mängd fantasi, och att fakta och fiktion ofta är tätt sammanvävda i skönlitterär prosatext.  

Den här uppsatsens syfte balanserar kanske på gränsen till det dike där man vill se en alltför 

tydlig koppling mellan författaren och det författade. För att undvika att hamna där behöver vi 

påminna oss om att uppsatsen ska behandla idéer i skönlitterär form, och att den inte därmed 

förutsätter en direkt överensstämmelse mellan författarens liv och romanens händelser, även 

om så skulle kunna vara fallet. 

Michail Bachtin väjer att tydligt skilja på ”den gestaltande reella världen och den värld som 

gestaltats i verket” 13, och han varnar mot en sammanblandning av de båda, men poängterar 

också att dessa världar, trots sin oförenlighet, ”befinner sig i ständig växelverkan” 14 och 

därför kan berika varandra: 

Åhöraren-läsaren kan naturligtvis skapa sig en bild av författaren (och skapar sig 
vanligen en sådan, dvs föreställer sig författaren på något sätt), och kan då använda 
självbiografiskt eller biografiskt material, studera epoken då författaren levde och 
skapade, och annat material om honom, men han (åhöraren-läsaren) skapar endast en 
konstnärligt-historisk bild av författaren, som kan vara mer eller mindre sann och 

                                                 
10 Björkgren 1999, s. 10. 
11 Vår lösen, 1/1988. 
12 Jonathan Culler, ”Litterär kompetens”, i Modern litteraturteori, Från rysk formalism till dekonstruktion, 

Del 2, Claes Entzenberg& Cecilia Hansson (red), (Lund, 1993), s. 97. 
13 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, (Gråbo, 1997), s. 161. 
14 Bachtin 1997, s. 161. 
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djuplodande, dvs underkastad de kriterier som vanligen tillämpas på detta slags bilder, 
men en sådan författare kan naturligtvis inte ingå i verkets bildväv. Om denna bild 
emellertid är sann och djup, hjälper den läsaren att förstå en författares verk på ett 
riktigare och djupare sätt 15.  

 

Det är min förhoppning att denna uppsats, utifrån en bild liknande den i citatet sist 

beskrivna ska kunna ge inblickar i Hartmans romaner. Intentionen är även, vilket syftet visar, 

att se vilka effekter kombinationen av förkunnande och skapande kan ge, för naturligtvis 

behöver inte skönlitteratur som uttryck för skapande utesluta att författaren ibland kan ha 

mycket medvetna tankar om, och förväntningar på, hur texten kan tänkas påverka läsaren. Om 

texten skrivs i syfte att bidra till förändrade åsikter hos läsaren, kan man kalla det för 

”avsiktslitteratur” eller ”tendenslitteratur”. Men, som Staffan Björck påpekar i Romanens 

formvärld, så ”kan man fatta detta begrepp mer eller mindre snävt” 16. Han konstaterar att all 

konst bär avsikten att påverka mottagaren, och han formulerar det viktigaste kriteriet på 

tendenslitteratur som ”ett ideellt program som vädjar till läsarens tanke och vilja” 17. 

När det handlar om en författare som Olov Hartman, som själv inte ville ”stoppa in saker 

och ting i fack”, finns det ingen anledning att fastna i ytterligheter genom att tolka hans 

romaner som tendensromaner, eller välja alternativet att se dem enbart som konstnärliga 

uttryck utan anspråk på något budskapsförmedlande. Det bästa är väl att betrakta dem som en 

syntes. Vad Hartman själv egentligen tänkte kan vi förstås bara spekulera om, men att frågan 

engagerat honom bekräftas av ett stycke i självbiografin Fågelsträck, där han refererar till 

egna uttalanden under ett diktarmöte under ämnet ”Diktens fångenskap”. Hartman talar här 

om ”två helt motsatta relationer mellan ideologi och dikt” och berättar om hur han ”påminde 

om hur även högt kvalificerade diktare kan förlora sin skaparkraft när de träder i tjänst hos en 

livsåskådning”, men han säger samtidigt: ”Fick jag inte arbeta med ideologier i min diktning 

hade jag inget att skriva om” 18. 

På liknande sätt som läsaren är influerad av tidigare upplevelser, kan författaren inte i sitt 

skrivande mena sig vara totalt opåverkad av sådant denne har varit med om och formats av. 

Michail Bachtin kallar författaren för ”fånge i sin epok, i sin samtid” 19. Det är mycket som 

inverkar på ett författarskap, och författaren påverkas naturligtvis av rådande världsbild och 

                                                 
15 Bachtin 1997, s. 164. 
16 Björck, Romanens formvärld, (Stockholm, 1963), s. 25. 
17 Ibid., s. 25. 
18 Hartman, Fågelsträck 1982, s. 275. 
19 Bachtin 1997, s. 11. 
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människosyn. Jonathan Culler uttrycker det med orden: ”Att fråga vad en författare är 

medveten eller omedveten om är lika fruktlöst som att fråga talaren vilka språkliga regler han 

följer medvetet eller omedvetet”20. Men att författaren inte med säkerhet kan säga varifrån 

influenserna kommit, betyder fördenskull inte att denne inte skulle kunna ha medvetna 

intentioner med sin text, på det sätt som tidigare beskrivits. 

Siv Illman, som skrivit en religionspsykologisk avhandling om Olov Hartmans 

författarskap, menar att läsaren genom sin tolkning och utifrån sitt sätt att se på texten kan nå 

”bortom medvetna författaravsikter” och hon betonar mottagarens betydelse när hon säger att 

”det skönlitterära verket väntar på mottagarens tolkande läsning för att bli 'fullbordat', ungefär 

så som musik blir levande, när orkestern stämmer upp”21. Även om Hartman hade medvetna 

tankar om vad han ville uppnå med sina verk, vilket jag avser att diskutera i denna uppsats, 

skulle kanske nya läsare kunna se andra saker i hans romaner, än vad han själv och hans 

samtid gjorde. Bachtin menar att senare epoker kan upptäcka nya meningsdjup i gamla verk, 

för ett verk ”sträcker sig med sina rötter ner i ett avlägset förflutet”22. Därför, menar Bachtin, 

ska vi inte bara förklara författarens verk utifrån dennes samtid och enbart stänga in verket i 

dess epok, när vi försöker förstå och förklara det.23 Nu var det ju inte i något för oss ”avlägset 

förflutet” som Hartmans romaner tillkom, men i vår så snabbt föränderliga tid, kan det ibland 

vara alltför lätt att avfärda denna typ av litteratur som ”gammalmodig” och därmed gå miste 

om kvaliteter som kan finnas. Men för att bättre kunna förstå hans romaner på djupet, behöver 

man nog använda sig av historisk kunskap i kombination med ”nutidsögon”. 

                                                 
20 Culler 1993, s. 102. 
21 Illman 1992, s. 28f. 
22 Bachtin 1997, s. 9. 
23 Ibid., s. 9f 
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Barndom och uppväxt 

Olov Hartman föddes år 1906 som barn till två officerare i Frälsningsarmén. I sin 

barndomsskildring ”Brusande våg” 24 har han givit en detaljerad bild av sin uppväxt. På 

baksidestexten till boken står att författaren däri berättar om sin barndom, och samtidigt kallar 

man den i samma text för ”roman”. I motsats till hans fyra övriga självbiografier är ”Brusande 

våg” skriven i tredje person, men man kan nog ändå betrakta den som en trovärdig källa, 

särskilt eftersom Hartman själv hänvisar till den i de efterföljande självbiografierna. 25 

Hartman har i sin barndomsskildring berättat att han som barn ofta var sjuk – han hade 

bland annat hjärtförstoring – och därför blev överbeskyddad och väldigt begränsad i vad han 

tilläts göra. Detta präglade hans sätt att umgås med andra barn och var också en av 

anledningarna till att han ofta lekte ensam. 26 På grund av Frälsningsarméns rutin att 

tjänsteplacera sina anställda, blev dessutom familjen tvungen att flytta flera gånger under 

Olovs uppväxt, vilket ständigt försatte Olov i nya, för honom okända, situationer. Umgänget 

med jämnåriga blev därför inte problemfritt för honom och han fick emellanåt utstå gliringar 

och hån från skolkamrater. En tröst i den rotlöshet och det utanförskap han kunde känna, var 

att han därigenom tyckte sig vara delaktig i en uppbrottstradition som präglat både hans 

morföräldrar och föräldrar, genom deras val att tillhöra Frälsningsarmén. 27 Fadern lämnade 

ett framgångsrikt liv som affärsman, när han och hustrun började på Frälsningsarméns 

Krigsskola. Morfaderns historia som innehöll den dramatiska vändningen från ett flammande 

hat mot Frälsningsarmén, vilket innebar en splittring i familjen, till att morfadern som 

frälsningssoldat förenades med hustru och barn igen, gjorde alltid lika stort intryck på Olov 

varje gång han hörde sin mor berätta om det. Känslan av att dela deras villkor ”förhindrade en 

katastrof för hans självkänsla” 28. När familjen flyttade från småstaden till en storstad, fick 

Olov kamrater som accepterade honom som han var, men då var det redan alltför sent för 

honom för att kunna passa in i ”en normal pojktillvaro” 29, för hans lillgamla sätt gjorde att 

”han i många stycken [liknade] en vuxen människa i miniatyr” 30.  

                                                 
24 Olov Hartman, Brusande våg, (Stockholm, 1959).  
25 Till exempel i Olov Hartman, Klartecken, (Stockholm, 1977) s. 47. 
26 Ibid., s. 17ff. 
27 Ibid., s. 75. 
28 Ibid., s. 90. 
29

 Hartman, Klartecken 1977, s. 18. 
30 Ibid., s. 47. 
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Redan som barn upplevde han en djup gemenskap med Gud och han tog sin tro på största 

allvar 31. I Kristus såg han den bror som han alltid velat ha, och som kunde dela hans lidanden 

och hjälpa honom att bära hans bördor 32. Tillsammans med föräldrarna fick han vara med om 

många andliga upplevelser under Frälsningsarméns salvelsefulla möten, vilka för alltid kom 

att sätta sin prägel på hans liv och få konsekvenser för hans framtida teologiska 

uppfattningar33. Talet om alltings slut – den yttersta tiden – medförde inte någon nämnvärd 

rädsla hos Olov, men ledde till en oro över att han inte skulle hinna med att få vara vuxen och 

få möjlighet känna på allt som tillhör livet. 34 

I biografin över ungdomstiden skriver Hartman om sin konfirmationspräst Oskar Agrell, 

tillika hans religionslärare, som under några år utövade ett starkt inflytande på honom i 

riktning mot en idealistisk livsåskådning, påverkad av både kristna och platonska tankar 35. 

Agrell önskade att Hartman skulle bli präst och talade vid ett tillfälle med hans föräldrar om 

saken. Enligt dem var det dock självklart att sonen skulle bli frälsningsofficer 36, och som den 

lydige son han var började han på Frälsningsarméns Krigsskola. Där träffade han en sju år 

äldre flicka som fick honom att överge sin platonska syn på kärleken, vilket ledde till ett 

kärleksäventyr. Sådant var dock strängt förbjudet på skolan, så konsekvensen blev att han var 

tvungen att avbryta sin utbildning. 37 Den känsla av nederlag han upplevde i och med denna 

händelse, kom senare att få stor betydelse för Hartmans människosyn. Ytterberg har, i sin 

avhandling om Olov Hartman, formulerat följande om bland annat denna händelse: ”Utan 

tvivel har dessa upplevelser disponerat honom för den generellt mörka uppfattningen av 

människans inneboende möjligheter” 38. 

Den vuxne författarens gudsbild och människosyn 

Efter avslutad studentexamen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala, påbörjade Hartman sina 

studier vid teologiska fakulteten på Uppsala universitet. Som färdigutbildad präst arbetade 

han sedan i Uppsala och Hälsingland, och därefter som stiftsadjunkt i Växjö innan han blev 

                                                 
31 Hartman, Brusande våg 1959, s. 92. 
32 Ibid. s. 142. 
33 Ibid. s. 173f. 
34 Ibid. s, 176. 
35 Hartman, Klartecken 1977, s. 13. 
36 Ibid. s, 17. 
37 Hartman, Klartecken 1977, s. 38f. 
38 Ytterberg 1986, Örebro, s. 27. 
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komminister i Nässjö. Under de sista dryga tjugo åren före sin pensionering var han direktor 

på Sigtunastiftelsen. Vid sin sida hade han hela tiden sin hustru Ingrid.  

I den lära som företräddes av professor Linderholm, under vilkens inflytande Hartman kom 

när han började läsa teologi i Uppsala, fanns kravet på att den kristna människan genom egen 

strävan skulle försöka bli alltmer Kristuslik. Trots ett helt nytt sammanhang var det, liksom i 

Frälsningsarmén, ”i grunden samma krav på personlighetsförvandling och viljeanspänning, 

samma kamp – om än med nya dogmatiska förtecken” 39.  

Mårten Björkgren beskriver i sin avhandling Olov Hartmans utveckling som predikant. 

Björkgren uppfattar den nyutbildade Hartman som ”en agitator och stridsman [som] försöker 

driva sina åhörare till religiös avgörelse och kompromisslös efterföljelse”, vilken vill försöka 

”åstadkomma en genomgripande viljeförvandling hos åhöraren” 40. Björkgren skriver vidare 

att ”[p]redikningarna gav ofta uttryck för en inre spänningsfull kamp och dialog med 

Hartmans egen problematik” 41. 

Hartman skulle senare komma att förändra sin syn på människans gudsförhållande. Ett 

tillfälle som blev avgörande för hans inriktning mot en annan uppfattning var en mycket 

”personlig och sakramental upplevelse av Kristi närvaro, knuten till en nattvardsgång” 42. 

Hartman har själv beskrivit händelsen på följande sätt: ”En stor ungdomskurs i Nora 

(Uppland) avslutades med nattvardsgång […] Och mig själv liksom ensam där framme, 

ensam bland många. Plötsligt en genomträngande vetskap: adest, vere adest.” 43 Det är dessa 

ord som Siv Illman lånat som titel till sin avhandling om närvarotemat i Hartmans romaner. 

Orden kan översättas med ”i sanning närvarande” och blev för Hartman betecknande för den 

Gud som alltid finns nära genom Kristus: ”Vad som hände var att Kristus bröt igenom de 

teoretiska murar jag byggt omkring mig själv” 44. 

På liknande sätt som Hartman omprövat både Frälsningsarméns lära och den linderholmska 

förkunnelse vilka båda, på olika sätt, förutsatte människans egen helighetssträvan, ifrågasatte 

han senare även den gammelkyrkliga människosyn som han mötte i Svenska kyrkan: 

 

                                                 
39 Ytterberg 1986, s. 29. 
40 Mårten Björkgren 1999, s. 42. 
41 Ibid., s. 43. 
42 Ibid., s. 30f. 
43 Hartman, Klartecken 1977, s. 85. 
44 Ibid., s. 87. 
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Den gammalkyrkliga tanken att människan är ”av djävulen” […] blev oförenlig med 
de egna livserfarenheterna och den kristendomsförståelse han mötte i 
grundtvigianismen, samt i Gustaf Wingrens och Lars Ahlins författarskap. Ett nytt 
'tonfall' började bryta fram i Hartmans predikningar. Guds nåd kan varken kartläggas 
eller systematiseras, var hans argument och utgångspunkt. 45 

I essäsamlingen Jordiska ting väcker Hartman frågan, om rättfärdiggörelse är något som 

eftersöks av den moderna människan, och han konstaterar snabbt att så är fallet. Han tar upp 

livsåskådningar som marxism och existentialism där det, likväl som i kristna livsåskådningar, 

handlar om att människan ska klara av att hantera sin skuld, och menar att det även där 

handlar om tro. Enligt Hartman finns de livsåskådningar som lägger tunga krav på 

människorna och får dem att trycka ner varandra, såväl inom som utanför kyrkorna:  

Egentligen finns det nu och alltid bara två olika trostyper. På ena sidan står allehanda 
ordningar och oordningar som de arma människorna har att skilja sig från varandra 
med. Somliga är fromma och somliga är ofromma, men alla erbjuder stegar för 
självhävdelse, kläder för skådespelet coram hominibus, ballonger för det tjocka jaget – 
men de erbjuder ingen frid. På andra sidan står det ordet: ”Kommen till mig, I alla som 
arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro” 46 

Claes-Bertil Ytterberg säger sig i sin avhandling vilja försöka ge ”åtminstone konturerna av 

en helhetsbild ”av Hartmans teologiska åskådning, och för att göra författarens egen 

uppfattning om vikten av helhetssyn på tillvaron rättvisa, vill han ”ta fasta på ett 

grundläggande drag i hans författarskap som ligger i ganska öppen dager och som flera 

insiktsfulla bedömare, bl a Gunnel Vallquist och Bernt Eklundh, pekat på, nämligen det 

dramatiska” 47. Från att ha präglats av Frälsningsarméns lära med dess starka betoning på den 

enskildes ansvar att leva ett rättfärdigt liv, övergår Hartman alltmer till att se människans 

delaktighet i ett större sammanhang: 

”Hela tillvaron ses som ett drama i vilket Gud och människa, ja hela skapelsen är 
indragen. Om man så vill kan man säga att där finns en frälsningshistorisk dynamik 
med finalt perspektiv – en totalvision från skapelse till fulländning i vilken hela 
kosmos är involverat. Denna totalvision har minst av allt något stillastående över sig. 
Den präglas av rörelse och handling – i första hand Guds egen handling som 
kulminerar genom den dramatiska peripetin i inkarnationens Kristusskeende. 48 

Detta byte av fokus från ”det inre” till ”det yttre” får konsekvenser för Hartmans syn på 

kulturens betydelse. Nu är det ”inte själen som primärt är scenen” utan världen runtomkring 

                                                 
45 Björkgren 1999, s. 51. 
46 Hartman, Jordiska ting, 1956, s. 37f. 
47 Ytterberg 1986, s. 15. 
48 Ibid., s. 15.  
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påverkar människan i den situation hon befinner sig, och ”därmed öppnas också dörrarna för 

en positiv kultursyn” 49. 

Ytterberg finner hos Hartman synen att människan i mötet med Kristus blir än mer 

mänsklig. Denna insikt leder, enligt Ytterberg, till ”en öppen och frimodig världsbejakelse, en 

samsyn av sakramentalt och socialt som på många områden blir ett signum för Hartmans 

teologi” 50. 

Olov Hartman drevs av en längtan att föra ut budskapet om Kristus, evangeliet, till sina 

medmänniskor. Som präst fick han möjlighet att predika i många kyrkor, men han ville inte 

veta av några begränsningar:  

[E]vangelium självt kan inte stängas inne i societeter och privilegier. Det kan inte 
förvaras som nationalförmögenhet eller privat arvegods från släkte till släkte. Om de 
fromma har monopol på det, så är det inte evangelium de har monopol på, utan någon 
av idolerna insvept i kristna ord som i ett omslagspapper. Nej, som regnet flödar över 
markerna och söker tomma rum och skrevor i jorden, så söker sig evangelium till dem 
som längtar. 51  

I Färdriktning berättar Olov Hartman om hur han under sin tid som komminister i Nässjö 

började längta efter ”ett arbete där prästerliga och litterära värv kunde förenas”, eftersom 

uppgiften att vara författare började kännas som ”en sjukdom, en kronisk” 52. Hartman gavs 

också möjlighet att förverkliga sina önskningar. Med sin öppenhet och lyhördhet, sitt 

kulturintresse och sin vilja av att delta i samhällsdebatten, passade Hartman utmärkt på en 

dialogernas mötesplats som Sigtunastiftelsen. I sin avhandling berättar Mårten Björkgren om 

hur stiftelsens grundare Manfred Björkqvist utsåg Hartman till sin efterträdare. Som direktor 

för Sigtunastiftelsen fick han den plattform varifrån han verkade, från och med det år under 

vilket hans första roman utkom och fram till tiden för pensioneringen: 

Sigtunastiftelsens grundare Manfred Björkqvist utsåg 1948 Olov Hartman till den 
nyinrättade direktorstjänsten vid stiftelsen. Björkqvists nyckelord inför utmaningarna i 
det krigsdrabbade Europa var dialog. Han hoppades att Hartman i samtalet över 
åsiktsgränserna skulle föra en ”ridderlig kamp” i ungkyrkorörelsens anda. Men om 
Björkqvist var pedagog och diplomat, så var Hartman fyr och flamma skriver Erik 
Hjalmar Linder. Hartman drogs som förkunnare till paradoxen, medan Björkqvist 
älskade avvägningen, distinktionen. 53 

                                                 
49 Ytterberg 1986, s, 41. 
50 Ibid., s. 39. 
51 Hartman, Jordiska ting 1956, s. 18. 
52 Hartman, Färdriktning, (Stockholm, 1979), s. 9. 
53 Björkgren 1999, s. 51. 
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Både Ytterberg och Hartman själv har bekräftat Hartmans förkärlek till paradoxer; bland 

annat har han själv sagt angående sin psalmdiktning: ”Jag sökte inte jämvikt, 'harmoni', utan 

spänning mellan motsatser – jag såg ju hela tillvaron så” 54. 

Sigtunastiftelsen grundades 1917 med syfte att det skulle vara ”en plats och ett 

sammanhang där viktiga existentiella och humanistiska samtidsfrågor kunde dryftas”. Man 

ville skapa ett sammanhang som kunde få vara ”en frizon som inte på förhand låser tankarna 

inom givna ramar” och grundarens önskan var att denna plats skulle ”präglas av 

gränsöverskridande möten och respektfull dialog” 55. 

Genom sitt arbete där blev Hartman personligen god vän med många av sin samtids 

kulturpersonligheter, när han hamnade ”i den kristna kulturdebattens centrum i kontinuerlig 

kontakt med författare och tidsströmningar” 56. 

Olov Hartman sökte ideligen nya vägar och uttryckssätt, och vågade ständigt ompröva sina 

egna ståndpunkter när han fann det nödvändigt, men hela tiden skedde det inom ramen för 

hans tro på en Gud som bryr sig om sin skapelse. Han tog hela livet sin uppgift på största 

allvar, precis som han gjort alltsedan barndomen. 

Hartmans romaner 

Samma år som Hartman började sin tjänst på Sigtunastiftelsen utkom, vilket redan nämnts, 

romanen Död med förhinder. Året därpå utgavs roman nummer två, Helig maskerad, vilken 

därefter följdes av Människor i rött år 1950. Hartmans fjärde och sista roman, Innanför, 

dröjde därefter till år 1958. Nedan följer en genomgång av de fyra romanerna, med en 

koncentration på den första och den sista.  

Romanen Död med förhinder 

År 1948 utgav Olov Hartman sin första roman under titeln Död med förhinder. 57Romanen är 

indelad i två delar. I romanens början möter vi änkemannen tillika kontraktsprosten emeritus 

Karl Axel Johansson som, vilket allt till en början tyder på, ligger på sitt yttersta på grund av 

hjärtbesvär. Riktigt så allvarligt visade det sig dock inte vara, utan till sin förvåning överlever 

prosten ytterligare en tid, men med en känsla av besvikelse över att ha blivit lurad av döden. 

En lätt obehaglig insikt om att han faktiskt njutit av att vara medelpunkt, och i och med 

                                                 
54 Hartman, Fågelsträck 1982, s. 310. 
55 http://www.sigtunastiftelsen.se/Historik__.html 
56 Ytterberg 1986, s. 12. 
57 Olov Hartman, Död med förhinder: Roman, (Stockholm, 1948). 
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felbedömningen av sitt hälsotillstånd fått både doktor, präst och sina barn att medverka i en 

avskedsritual, gör att gamla minnen av falskhet stiger upp till ytan i hans medvetande: ”Någon 

hade kastat ut en dragg i gamlingens psyke, och sjunkna verkligheter häktade vid […] det 

gångna fick liv i honom, när han miste döden” 58. I resterande kapitel får sedan läsaren följa 

prostens funderingar över tider som flytt och hans ifrågasättanden av sina forna handlingar 

och bemötanden av andra. Ofrivilligt börjar händelser rullas fram för hans inre syn: ”[H]an 

måste låta minnet ha sin gång, och så begynte dialogen igen, den han fört för tjugo år sedan, 

den kom tillbaka ordagrant, som hade den upptagits på stålband” (s. 26).  

Minnena som träder fram är sådana som prosten under åtskilliga år arbetat på att tränga bort 

från sitt medvetande, men nu var det som om ”en ridå höll på att falla i hans inre värld, och 

han gruvade sig för spelet som skulle börja” (s. 24). Det första handlar om den gravida flickan 

Magda, som sökt upp prosten i hans egenskap av barnavårdsnämndens ordförande. När hon 

träffade på prostens äldste son Johan och det visade sig att de kände varandra sedan tidigare, 

kände sig prosten en smula olustig: ”Det går nog an att vara vänlig och förstående å ämbetets 

vägnar, men det är något helt annat att acceptera en barnavårdsklient som god vän till ens 

egen son.” (s. 29) Vid avslöjandet att samme son är fader till det barn som den unga flickan 

väntar, reagerade han med en vrede, som han dock fann sig tvungen att undertrycka, eftersom 

han, innan han kände till sakernas tillstånd, hade hävdat att man inte fick ”vara så trångsynt 

att man tappade besinningen inför ett felsteg som detta” och tyckt att ”den unge mannens 

föräldrar [borde] förstå” (s. 28). När det däremot stod klart för honom att det var hans egen 

familj det handlade om, tog det hela en helt annan vändning och han våndades när han tänkte 

på vad andra människor nu skulle tänka om honom. I prostinnans reaktion, i stark kontrast till 

prostens som bara innehöll tankar på hur han själv hade drabbats, fanns en omsorg om flickan 

och hennes svårigheter med att ha burit denna hemlighet ensam. Prostinnan såg till att de alla 

hjälptes åt att ta tag i de praktiska arrangemangen runt den oönskade situationen och prosten 

hade inget annat val än att gå med på det som beslutades. 

På sjukbädden går prostens tankar vidare till tiden efter händelsen med Johan och Magda, 

och till den rekreationsresa han då, i samråd med sin husläkare, ansåg sig ha behov av att 

genomföra. Under denna resa mötte han den tilldragande och förstående fru Abell, som han 

sånär höll på att bedra sin hustru med. Skamsen och besviken på sig själv sökte han upp den 

prästkollega som han egentligen åkt till London för att träffa, när dagarna med fru Abell kom 

emellan. Hos kollegan fick han möjlighet att avhända sig sin skuld. När prosten var tveksam 

                                                 
58 Hartman, Död med förhinder 1948, s. 22. Fortsatta sidhänvisningar i löpande text gäller denna utgåva. 
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till om han skulle kunna fortsätta sin tjänst, frågade den engelske prästen om det bara var 

”förmögna postbud som fick dela ut värdeförsändelser i Stockholm” (s. 45). Prosten upplevde 

denna stund hos sin kollega som ”ett reningsbad för väsendets innersta gömslen” (s. 47) och 

han insåg att budskapet som ska frambäras är detsamma oavsett ”prästens personliga 

kvalifikationer” (s. 45).  

Efterhand som andra saker dyker upp i prostens minne avslöjas alltfler svagheter hos 

honom, bland annat när det gällde det sätt på vilket han behandlat två kvinnor i sin närhet som 

han haft kärleksförhållanden med, varav den ena är den som sedermera blev hans hustru. Den 

första kvinnan var den starka, politiskt medvetna Elna, som på grund av klasstillhörighet och 

uppträdande inte passade in i hans och hans föräldrars förväntningar, varför han på ett fegt 

sätt bröt deras förhållande. När det gällde hustrun insåg han sin försumlighet under åren och 

uttrycker det till sig själv på följande sätt:  

En kvinna har gått bredvid dig länge, länge, och hon har längtat efter dig mycket, men 
egentligen lärde du aldrig känna henne. Du var så upptagen, du skulle leva i 
verkligheten, kantänka, och hade inte tid med det där romantiska, men just då gick du 
miste om livet som öppnade sina kalkblad för dig i en kvinnas kärlek. Och kvinnan vid 
din sida kom dig aldrig närmare än i de första dagarna. Som hon stod vid fönstret och 
väntade på dig den där kvällen när du övade själavård på landsvägen, så väntade hon 
alltid på dig, men du såg förbi henne till många fjärran ting, Johansson. (s. 112f) 

Av doktorn, som känt prosten sedan barndomen, blir han påmind om att han själv i 

barndomen inte var så oskyldig som han hade velat minnas det. Doktorn anklagar prosten för 

att tillhöra den typ av människor som det enligt honom förhåller sig enligt följande med: ”När 

de är barn leker de vuxna, och när de är vuxna, leker de änglar” och till sist tar han i rejält 

med orden: ”men levat, det har ni ta mig fanen aldrig gjort” (s. 97). Doktorn får i berättelsen 

stå som representant för den krassa människan som inte verkar intresserad av någon andlighet. 

Trots deras inbördes olikheter är de goda vänner och vågar vara ärliga mot varandra. Vid ett 

av deras gemensamma samtal yttrar doktorn följande ord till prosten: ”en mera intensiv 

beröring mellan dig och de jordiska tingen kan aldrig ha skadat dig, prelat” (s. 49). 

Del två av romanen utspelar sig hemma hos sonen Johan med familj, dit prosten kommer på 

besök, när han så småningom återfått sina krafter. Prosten får ta del av ett vardagsliv i en 

fembarnsfamilj med ett sjätte barn på väg. Dessutom har hembiträdet just sagt upp sig, vilket 

innebär att prosten behövs i de många praktiska sysslorna inte minst när det gäller 

barntillsynen. Detta var inte riktigt vad han hade tänkt sig och han gruffar lite när han störs i 

sina rutiner med dagliga andakter i lugn och ro, men han finner sig snabbt i den nya 

situationen och klarar av allt från att byta blöta byxor på den minsta till att idka bågskytte med 

ett av de större barnen. I mötet med familjen, och framförallt barnen, fortsätter prosten att 
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omvärdera sitt liv och långsamt förändras hans syn på vad som är viktigt i livet. Här kan man 

ana Hartmans övertygelse om att livet är en helhet och att kropp och själ hör ihop. Enligt 

Ytterberg menar Hartman att konstens uppgift är att ”göra människan medveten om sin 

situation” 59 och att konsten därigenom avslöjar och avkläder henne. Ytterberg drar paralleller 

med inkarnationen som ”Guds nedåtväg till människan” och litteraturens nedåtväg: 

Det handlar inte om att skönmåla eller idealisera, inte heller om att sysselsätta sig med 
höga och andliga ting, utan att intressera sig för och gestalta den jordiska botten-
verklighet som också Gud i Kristus intresserar sig för och identifierar sig med 60. 

Prosten finner att hans ”teologiska skyddsrum” inte fungerar som förut, sedan han 

involverats i sonens familjeliv: ”han var indragen i deras drama utan att kanske ens få spela en 

huvudroll” (s. 212). Sådana här och liknande kommentarer gör att man som läsare tvingas se 

det som händer utifrån, och i och med att hela romanen är skriven i form av tredje person och 

dessutom innehåller relativt många berättarkommentarer liknande den nedan, styrs läsarens 

uppfattning om sakernas utveckling: ”Så tvangs nu prosten själv att erkänna sin samhörighet 

med den övriga skapelsen, som förvisso var ett organiskt helt” […] ”ty natten och evigheten 

kände inte till några prostar, bara människor” (s. 212). Det finns också exempel på 

kommentarer som känns mer naturliga i sammanhanget, till exempel vid ett tillfälle när 

konkreta tankar och bilder framträder under några av prostens många filosofiska stunder: ”Ty 

han hade inför alltsammans en sådan känsla av förundran som när man är med om något man 

tror sig ha drömt någon gång” (s. 212f). 

Det finns många exempel i boken på att prosten ser som sin uppgift att säga de rätta 

sakerna, ”Prosten såg genast en väg att komma in på centrala frågor” (s. 275), men ofta blir 

han dock avbruten av att de små barnen pockar på hans uppmärksamhet, ”Ett gällt tjut avbröt 

prosten” (s. 276), och han finner sig tvingad att avbryta sina utläggningar och i stället gripa in 

för att försöka lösa den uppkomna situationen. När prosten vid ett tillfälle, mitt i gemenskapen 

runt kaffebordet i trädgården, håller en föreläsning, där han liknar den instängda getingen vid 

den otillfredsställda materiella människan, kommenteras detta med berättarkommentaren: ”Nu 

hade prosten nära till predikostilen” (s. 177). I och med den kommentaren kan man som läsare 

lättare fördra det långa föregående stycket i dess undervisande form. 

Prostens svärdotter Magda får i romanen symbolisera den jordnära kvinnan, som ställer 

både prosten och Johan till svars för deras principer. Hon protesterar indignerat likaväl mot 

den enes socialistiska idéer som mot den andres religiösa: ”Jag ska be att vi slipper vara fall 

                                                 
59 Ytterberg 1986, s. 107. 
60 Ibid. 



 

 18

[…] Låt bli att ha oss till punkt i en predikan eller någon sorts paragraf” (s. 153) och senare 

beskrivs hur ” [d]et pyrde ett uppror inom henne mot allt vad männen hade sagt om henne och 

barnet sedan tidernas begynnelse, ett livets uppror mot dessa kalla, logiska argument” (s. 

158). När Magda vid ett tillfälle i prostens rum får syn på en liten altartavla, med ett bibliskt 

motiv över Maria och Josefs flykt till Egypten, och där jungfru Maria skyddar sin lille son, 

känner Magda sig besläktad med Maria och det föds hos Magda funderingar över om den 

kristna tron skulle kunna vara något för henne: ”Tänk om Gud inte var en samling principer, 

ett opersonligt väsen man tjänade genom att leva efter ett visst system – tänk, om det 

verkligen intresserade honom hur en mor kände det! Men inte kunde väl kristendomen vara så 

mänsklig?” (s. 191). Magdas nyvunna insikter kommenteras längre fram i romanen med 

orden: ”Hon visste nu att hennes vågstycke hade att göra med vad de kristna kallar tro. Inte 

som om hon gått och 'blivit' något särskilt och besynnerligt. Hon var medvetet den hon 

omedvetet varit jämt” (s. 195). Här känns det inte riktigt trovärdigt att Magda själv skulle 

uttrycka det på detta sätt, och därför kan detta något konstruerade formuleringssätt hos läsaren 

föda en känsla av avstånd till romanfiguren. Magda blir därför inte så helgjuten som karaktär 

som man skulle önska. På liknande sätt förhåller det sig emellanåt även med en del andra 

personer i romanen, vilket gör att man aldrig kommer dem riktigt nära, utan de blir lite av 

författaren/förkunnarens spelpjäser, vilka bara kan förflyttas enligt förutbestämda mönster.  

Äldste sonen i huset, Sven, är den som vill vara fri från allt som binder och han anklagar sin 

pappa för att som socialist vara lika mycket troende som de religiösa: ”Om folk bara blev 

rasande på vanligt egoistiskt vis, så funnes väl några gränser för ilskan. Men när man blandar 

in Gud och ideal och annat tjafs, så blir krigen så förbaskat blodiga” (s. 176). När Sven, å sin 

pappa tidningsredaktörens vägnar, besöker pingstförsamlingens tältmöten för att skriva en 

kritisk artikel, drabbas han av en stark andlig upplevelse och finner oväntat att hans sinnelag 

har förvandlats. En flicka, som Sven tidigare träffat då och då endast i syfte att tillfredsställa 

sina sexuella behov, börjar han till exempel nu se med andra ögon och möter henne som 

människa och vän. 

Svens far, Johan, funderar tillbaka på tiden när han först träffade Magda, som enligt honom 

”rivit sönder hans gymnasistdrömmerier” (s. 122). Johan beskriver sin syn på kärlek vid den 

tiden som oerhört påverkad av Platons idéer, vilket innebar att han först såg på Magda som 

”något slags idé om det kvinnliga” (s. 122), men tvingades snart inse att hon ”var en helt 

vanlig jordisk kvinna med egenvilja och hett humör” (s. 123). Här finns en tydlig likhet 

mellan romanen och Hartmans eget liv. De platonska tankarna om att särskilja kropp från själ 

fanns hos den unge Hartman och han beskriver i en av sina självbiografier sin inställning till 
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en flicka han hade sällskap med som mycket ung och undrar i en retorisk fråga: ”hur känns 

det att bli älskad med platonsk teologi?” 61  

I och med sonen Svens radikala omvändelse och hans hustru Magdas ökade intresse för 

andliga ting, börjar Johan missköta sitt jobb och ifrågasätta sin egen roll i familjen och han 

upplever ett utanförskap han aldrig tidigare känt: 

Ja, Magda, hon var hans hela värld. Men hon var mor framför allt annat. Hon hade 
ungarna och nätet, hon. Höll trådarna i sin hand. Och här gick spindelmannen på sina 
skrangliga ben. Han hade avlat ungarna – sen var han egentligen utanför det hela. 
Magda, ungarna, gammelprästen och Gud, de hörde ihop, men han… (s. 272). 

Tillvaron förändras dramatiskt för familjen när Johan, för att försöka hindra en bil från att 

köra på hans minsta dotter, själv blir allvarligt skadad, och Magda i och med denna händelse 

råkar ut för ett missfall. När båda föräldrarna hamnar på sjukhuset, blir det prosten och äldste 

sonen Sven som får sköta marktjänsten i familjen: ”Under de närmaste dagarna skulle prosten 

ofta få uppleva detta: de praktiska bekymren inneslöt dem alla i en hemlighetsfull gemenskap 

med ett leende i. Ja, det var ängslan i den också” (s. 291). 

Den av romankaraktärerna som känns mest trovärdigt tecknad är prosten själv. Att man 

upplever det så beror förmodligen på att han är den som får avgjort störst utrymme i romanen, 

men också det faktum att han antagligen ska uttrycka sig just på det konstruerade sätt som 

man, när det gäller övriga karaktärer, har svårt att ta till sig. Komna ur hans mun passar orden 

in. I och med att prosten upplevs ärlig i det att han avslöjar och går tillrätta med sig själv, 

väcker han sympati, trots att alla hans brister blir uppenbara. Under kvällar och nätter gav sig 

funderingarna över livet ofta tillkänna i prostens tankevärld. En kväll fick han av en bild av 

sitt sätt att dela upp tillvaron i en andlig och en fysisk verklighet, av att han såg sig själv 

reflekterad i fönstret med dess kors. Han upplevde det som att ”det alltid varit så där indirekt 

han hållit till vid korset, liksom med en skugga eller en reflex, medan han själv var alldeles 

utanför det heliga dramat” (s. 310f). Innan romanen slutar med att prosten till sist får somna 

in, konstateras att den gamle mannen till sist upphörde med att bara se på livet från sidan, och 

istället befann han sig nu mitt i det: ”Han betraktade inte verkligheten nu längre, ty 

verkligheten var inpå honom, den genomträngde honom, den uppslukade honom” (s. 318f). 

Genom sina upplevelser under denna tid av uppskjutet dödsögonblick, kunde prosten i trygg 

förvissning lämna jordelivet. Hans trygghet var ” [i]nte skalets trygghet, utan kärnans” […] 

Bortom alla resonemang och alla formuleringar, nedanför ångestens botten, innanför 

                                                 
61 Hartman, Klartecken 1977, s. 34. 
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verklighetens kärna nådde det” och det hela sammanfattas med orden: ”teologen hade 

avrustat, och det var ett barn som låg där” (s. 320). 

Trots att romanen skrevs för flera decennier sedan, är det ett rådande tema även i våra dagar 

som behandlas. Nutidsmänniskan kan väl känna igen sig i uppmaningen att ”fånga dagen” och 

leva i nuet. Även budskapet om att själva livet står över politiska och teologiska teser, är 

något som inte känns svårt att ta till sig, trots annat som kan vara inaktuellt. Olov Hartman 

berättar i en av sina självbiografier att han en gång, under en promenad tillsammans med Erik 

Hjalmar Linder, yttrade några ord som kom att bli betecknande för honom: ” Just när vi 

strävade uppför sade jag 'Inga riktningar mer för mig!' Vi märkte båda att det var en summa 

av min teologiska situation, ett tungt ord” 62. 

Romanen Helig maskerad 

Helig Maskerad är Olov Hartmans första roman efter debutromanen. Författaren skriver själv 

att den ”brast fram ur en situation där hela min världsbild vacklade” och hans egna ord får 

fortsätta med en beskrivning av bokens innehåll: ”Kyrkofromheten faller samman, medan en 

ateist tvivlar sig till tro. Miljön är kyrklig men frågorna som ställs kommer utifrån” 63. 

Romanen Helig maskerad är formmässigt uppbyggd runt söndagarna i fastetiden och den 

avslutas med tre dagar i påskveckan – dymmelonsdag, skärtorsdag och långfredag. Under 

denna tid utspelas ett inre påskdrama i en kvinnas liv. Hartman nämner själv att ”detta var 

första gången jag i ett romanbygge använde ett liturgiskt mönster som stomme” 64.  

I centrum för händelserna står en präst och hans hustru. Boken är skriven i jag-form ur 

prästfrun Klaras perspektiv. Innehållet i romanen består av Klaras efterlämnade anteckningar 

under tiden från den första söndagen i fastan och fram till och med skärtorsdag. 

Skärtorsdagens kapitel avslutas med en landsfiskalsrapport efter en olyckshändelse som 

medförde Klaras död. Allra sist avslutas romanen med långfredag, då Klaras make Albert 

lägger ned hennes efterlämnade papper i sitt personliga arkiv, tillsammans med sin egen 

kommentar till hennes berättelse och händelsernas förlopp. Den så ofördelaktigt skildrade 

prästen Albert Svensson är en sådan karaktär som Hartman upplevde att han själv började 

likna: ”Jag måste företa en annan resa, en resa in i mig. Så jag skrev en roman om den person 

jag skulle kunna förvandlas till. Eller den brist på person. Romanen hette Helig Maskerad” 65. 

                                                 
62Olov Hartman, Färdriktning 1979, s. 64. 
63 Olov Hartman, Ikon och roman, (Älvsjö, 1980). s. 94. 
64 Olov Hartman, Färdriktning 1979, s. 47. 
65 Ibid., s. 47. 
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Läsaren får följa ett händelseförlopp återberättat av Klara och innehållande hennes tankar 

på tiden från det att hon och Albert började sitt gemensamma liv. Med åtskilliga exempel från 

tidigare händelser, kritiserar hon sin makes dubbelmoral och skenhelighet. Hon hatar 

förljugenheten och saknar den man som hon vet finns där bakom prästmasken. För att kunna 

ifrågasätta Albert och hans kollegor har hon i tre års tid läst Bibeln: ”Jag tror jag har läst mer 

teologi än Albert, sedan vi kom hit” 66. Klara anklagar Alberts religion för att förgifta henne 

och hon tror sig om att ”hata honom, när fastan gått till ända, hata honom lika helt som han 

själv är halv” 67.  

Vid ett tillfälle när Klara sitter i kyrkan och som vanligt inte orkar lyssna på Alberts 

predikan, betraktar hon altartavlan och ser en Gud som ”har krupit in i mänsklighetens 

ångest” 68. Hon får inte den gudsbilden att gå ihop med ”den snälla Gud-Faderstron” 69 som 

Albert representerar. Klara säger sig vilja ha en tro som det går att tvivla på och hon börjar så 

småningom ifrågasätta även sig själv för sin egen medverkan i den maskerad som hon avskyr. 

Hon vill komma bort från det hyckleri hon ser hos Albert och andra i bekantskapskretsen och 

önskar finna något entydigt: ”Jag vill ha ett gemensamt centrum för alla cirklar, jag vill ett 

och detsamma i vad jag gör och säger och tänker och drömmer, ett enda i det inre och det 

yttre, det kroppsliga och det själsliga” 70. En karaktär finns som representerar den 

genomgjutna människa som Klara önskar vara, och det är mor Aronsson, som Klara ser att 

”det lyser om” när hon kommer hem till dem med missionssparbössan.  

Under påskveckorna lever Klara sig mer och mer in i jungfru Marias situation och med 

hennes ögon ser hon Kristus under påskens händelser. Under en högmässa får Klara vara med 

om en andlig upplevelse, då hon i en ikon ser Kristi ansikte: ”Det var just i skärningspunkten, 

vid vägskälet mellan tron och tvivlet, som jag blev till utan alla förklädnader, ett naket tvivel 

inför Ikonen” 71. 

Klara söker flera gånger upp en madonnastaty i kyrkans torn och hon identifierar sig själv 

mer och mer med Maria. På skärtorsdagskvällen när hon besöker madonnan, ser Klara 

uppifrån tornet hur Albert kysser en annan kvinna. För henne bekräftar detta mannens Judas-

liknande svekfullhet. Hon går ner till huset och skriver i sin anteckningsbok. 

                                                 
66 Olov Hartman, Helig maskerad, (Stockholm, 1949), s. 20. 
67 Ibid., s. 21. 
68 Ibid., s. 87. 
69 Ibid., s.89. 
70 Ibid., s. 131 
71 Ibid., s. 162. 
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Läsaren får genom polisrapporten klart för sig att en eldsvåda hade uppstått i tornet, och att 

Klara sprang tillbaka dit och slet barnet ur madonnans famn. Klara omkom senare av de 

brännskador hon ådrog sig. Albert säger sig ha fått hennes anteckningar ”under biktens 

insegel” 72 och lämnar dem därför ej ifrån sig. 

Ytterberg kommenterar i sin avhandling romankaraktären Klaras upplevelser med orden: 

”Därför får den Kristus – som hon inte ett ögonblick tror på i någon mer teologisk mening – 

liv i henne. Mitt i förnekelsen av allt, också av det egna jaget under masken, blir han 

verkligheten” och några rader längre ner skriver han: ”Kvar blir den tomma människan – och 

Kristus” 73. Genom alla masker och all förljugenhet mötte Klara något som berörde henne. 

Hartman skriver angående bland annat denna roman: ”Allt är inte maskerad. Verkligheten 

finns, och den har en mening på djupet. Inte utanpå, men i dolda mönster” 74 och i ett annat 

sammanhang: ”Det är fråga om en mystik som räcker bortom orden och tecknen” 75. 

I romanen är det är de som själva vill framstå som fromma som avslöjas i sin självgodhet. 

Klaras ifrågasättande och tvivel för henne närmare den hon tvivlar på och tvivlet blir ”ett 

föreningsband mellan tvivlaren och Kristus” 76. Valet av namn för huvudkaraktären gör det än 

mer tydligt att Klara är den som här får stå för klarsynen. Hon har viljan att se sin egen 

brustenhet, medan Albert romanen igenom behåller sin mask. Albert är den karaktär i 

Hartmans romaner som inte förändras alls under resans gång, och som porträtteras på ett 

mycket enkelspårigt sätt. Hartman skriver i en av självbiografierna att han senare ångrade att 

han som författare övergivit karaktären Albert och han säger: ”Jag gjorde bot för att ha 

fördömt prästen Albert – genom att skriva en roman till, Människor i rött” 77.  

Romanen Människor i rött 

I förordet till Människor i rött, skriver författaren att människorna i romanen inte finns ”för att 

visa hur Armén är, men Armén finns där för att visa hurdana de är” 78. För Hartman låg det 

nära till hands att förlägga romanens handling till den miljö han sedan barnsben känt inifrån, 

                                                 
72 Hartman, Helig maskerad 1949, s. 220. 
73 Ytterberg 1986, s. 125. 
74 Hartman, Färdriktning 1979, s. 54. 
75 Hartman, Ikon och roman, 1980, s. 97. 
76 Ytterberg 1986, s. 126. 
77 Hartman, Färdriktning 1979, s. 53. 
78 Hartman, Människor i rött, (Stockholm, 1950), ur förordet. 
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och han hade inget behov av att ”åstadkomma nidbilder”, vilket kritikerna menade att han 

gjort i den förra romanen Helig maskerad. 79 

Hela romanen utspelas under fem dagar, när Frälsningsarmén i staden anordnar 

väckelsemöten. I bokens början möter vi musikmästare John Landén och plattformssergeant 

Jenny Forsman, när de båda samtalar om ordern från distriktschefen, om att Landén är den 

som ska ta över mötesansvaret när kårchefens hastigt insjuknat. Forsman vill på alla sätt 

försöka hindra Landén, som hon anser bara vill göra en ”musikfest av alltsammans” 80, och 

hon försöker därför ta reda på mer om hans, i hennes ögon, ogudaktiga leverne. Under 

Landéns ledning genomförs, trots Forsmans motstånd, mötesserien framgångsrikt. 

I Människor i rött finns, enligt vad Hartman själv skrivit, ingen människa som är ”något 

helgon”, utom möjligen arméns gamle vaktmästare vilken Hartman säger är ”den enda person 

som liknar något sådant i den här boken” 81. Vaktmästaren är den plikttrogne och mycket 

samvetsömme vilken ”gick till botbänken nästan varje möte” 82 och som aldrig tyckte att han 

dög i plattformssergeantens och Guds ögon. Han lyssnade till den domedagspredikan som 

Forsman avsett för Landén. Det som istället hände var att vaktmästaren fylldes med skuld, 

vilket, i sin förlängning, ledde till hans död. 

Plattformssergeant Jenny Forsman, som på grund av sitt stränga och obarmhärtiga sätt 

kallas Kniven, har som uppgift att ta hand om dem som söker syndernas förlåtelse framme vid 

botbänken i lokalen. Själv ser hon sig som ”en helgad människa” och i sin självgodhet tror 

hon att hon är rättfärdigare än de andra. I långa monologer i form av samtal med Gud 

uppvisar hon avundsjuka och skenhelighet, men stundtals lyser en osäkerhet fram, till 

exempel när hon tillåter sig att tänka: ”när allt kommer omkring kanske det inte är Gud de är 

rädda för, utan dig, lilla Jenny” 83. Ytterberg kategoriserar henne som ”en människosort för 

vilken idealen är mer än människorna” 84. Forsman går slutligen tillrätta med sig själv och 

hennes historia blir en bild av människans oförmåga att nå frälsning i egen kraft. Alla 

dömande ord hon uttalat vänder tillbaka mot hennes eget liv, och till slut faller hon själv ned 

på botbänken – ”hennes skydd var genombrutet” 85. 

                                                 
79 Ytterberg 1986, s. 111. 
80 Hartman, Människor i rött 1950, s. 21. 
81 Hartman, Färdriktning 1979, s. 53. 
82 Hartman, Människor i rött 1950, s. 54. 
83 Ibid., s. 108. 
84 Ytterberg 1986, s. 120. 
85 Hartman, Människor i rött 1950, s. 240 
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Den unga flickan Ester får stå som representant för den ärliga och sanningssökande 

människan. Hon är levnadsglad och har ett helt annat bemötande mot människor än Kniven, 

vilken utövar ett visst inflytande på Ester. På vaktmästarens dödsbädd blir Ester den som får 

hjälpa honom att till slut kunna ta emot Guds nåd och hon är även den som talar om för 

Kniven hur hennes ord skadat vaktmästaren. En kärlekshistoria gör dock att Ester inte längre 

anser sig kunna vara frälsningssoldat och än mindre officer, vilket hon var på väg att bli. 

Musikmästare Landén har, vilket ska visa sig, sökt sig till Armén för att komma undan 

gamla brottsliga handlingar. Vad de består i får man som läsare aldrig någon klarhet i, men 

när personer från hans förflutna dyker upp i den lilla staden, förstår man att hans situation blir 

ganska allvarlig. Vid ett jämförande med Helig maskerad och denna roman skriver Hartman:  

Denne Albert i arméuniform försökte jag förstå på samma sätt som en engelsk biskop 
sägs ha förstått en dödsdömd på väg till galgen: ”It might have been me”. Boken 
slutade med att Landén gick till polisen och anmälde sitt förflutna. 86 

I Människor i rött är det ingen som inte ser sina egna tillkortakommanden, vilket gör att 

läsaren kan känna sympati med dem, och fastän miljön för de flesta är främmande, finns nog 

möjlighet till igenkänning tack vare den mänskliga skildringen: ”Det handlar alltså i 

litteraturen om ett gestaltande som kan sammanfattas som avslöjande av och identifikation 

med människan i hennes utsatta och avklädda bottenläge” 87. 

 

Romanen Innanför 

När Hartman började arbeta med sin fjärde roman, var det en liknande ton som i de tidigare 

romanerna han återigen ville försöka få fram. Hartman berättar att en förläggare sagt honom 

att ”'rösten' från Helig Maskerad och Människor i rött inte fick tystna för alltid” 88. 

Romanen Innanför är den av Hartmans fyra romaner som, vid en jämförelse med hans 

övriga verk, upplevs som mest konstruerad. Detta bekräftas av Hartman själv, som i biografin 

Färdriktning berättar om hur han under en längre period levt med en röst från en 

kvinnogestalt som han vid ett tillfälle tyckt sig se under en promenad. Hennes stämma fick 

tillsammans med tre andra stämmor bygga upp romanen, som på så sätt är komponerad efter 

musikformen organum vilken innehåller liturgisk flerstämmighet. 89 Romanen är dessutom 

                                                 
86 Hartman, Färdriktning 1979, s. 53. 
87 Ytterberg 1986, s. 107. 
88 Hartman, Färdriktning 1979. s. 377. 
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indelad i åtta delar, strukturerade efter kyrkans tideböner 90, och varje del är i sin tur uppdelad 

i ett antal onumrerade kapitel. För en läsare som inte är insatt i nämnda musikform eller de 

olika tidebönernas betydelse får strukturen ingen större betydelse, och skulle till och med helt 

kunna gå denne förbi. Kanhända att valet av att strukturera romanen på detta sätt var viktigare 

för författaren vid verkets tillkomst, än vad det sedan vid läsningen blir för mottagaren. 

Hela första kapitlet är en monolog skriven i jag-form och riktad till ett transcendent Du, 

som skrivs med initial versal. Läsaren förstår av innehållet att orden yttras av någon som lever 

i ett olyckligt äktenskap, har en efterbliven son och som är på väg till sin manlige älskare. 

Detta ”jag” har sedan en tid tillbaka upplevt sig ha ”ett strålande mörker” 91 bakom sig, men 

vill inte vända sig om. Kapitlet slutar med frågan ”Men vad vill du mig?” (s. 13). 

Så småningom framträder tydligare bilder av de olika karaktärerna, och läsaren upptäcker 

efterhand att synvinkeln i romanen mestadels utgår från en kvinna som är gift med en 

forskare. Makarna har en tjugoårig son vars mentala nivå ungefär motsvarar en femårings. 

Mannens besvikelse över detta har gjort att han valt bort både närheten till sin son och mentalt 

och fysiskt umgänge med hustrun, för att i stället helt ägna sig åt sitt arbete. Kvinnan har, utan 

makens vetskap, sedan några år tillbaka inlett en sexuell relation med en ateistisk 

religionslärare. I sin totala kärlek till kvinnan ser han henne som en gudinna (s. 53ff), medan 

kvinnan själv bara ser deras kärleksmöten som en fysisk tröst. 

Till största delen består romanen av kvinnans monologer, och det framträder allt tydligare 

att de är riktade till kristendomens gud. Vid ett tillfälle berättar kvinnan hur hon under 

sommarnatten, på väg från mötet med sin älskare, smög in i kyrkan, vilken hon benämner 

”Ditt hus”. Hon betraktade Maria med barnet och kommenterar det bland annat med orden: 

”Stolt log hon mot de uppvaktande som mödrar brukar, förvissade om att barnet är alldeles 

normalt och lyckobringande, tills vidare” (s. 21). När hon var på väg att gå ut ur kyrkan fick 

hon syn på en utsmyckning bestående av allsköns väsen och hon upplevde till en början som 

om de stirrande på henne. Efter en stund blev hon varse, att det de alla riktade blickarna mot 

var altarbilden med avrättningen av Guds son. Samtidigt med den synen beskriver kvinnan en 

minnesbild från ett tillfälle, när hon från ett fönster fick se sin egen son bli jagad, slagen och 

hånad på skolgården. När hon hunnit fram till honom är han ensam och hon kysser hans sår. 

Återkommande i romanen jämförs kvinnans son Simon, vilken av henne själv omtalas som 

                                                 
90 ”[E]tt antal bönegudstjänster vid bestämda tider under ett dygn”, Nationalencyklopedin, sökord: tidebön. 
91 Olov Hartman, Innanför, (Stockholm, 1958), s. 12. Fortsatta sidhänvisningar i löpande text gäller denna 

utgåva. 
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efterbliven, med Guds son Jesus. Hon identifierar sig själv med Maria från Nasaret och 

konstaterar att ”många känner igen sig i deras lidanden” (s. 83). Kvinnan utmanar den Gud 

hon vänder sig till genom att fråga om denne ”Du” har ett hjärta som är kallt. Hon menar att 

Gud krävde att hans egen son skulle plågas och i nästa ögonblick frågar hon: ”Är det så som 

barn föds utanför samhället?” (s. 39). Hartman räds inte att i romanen ifrågasätta motiven hos 

den som, för honom själv, är den allra heligaste. Ytterberg talar i sin avhandling Olov 

Hartman och det kosmiska dramat om något som han kallar ”Hartmans 

medmänsklighetsteologi” och han skriver:  

”Det är på samhällets botten och i jämlik solidaritet med alla nedanför alla värdigheter 
som medmänskligheten ska förverkligas. Denna grundsyn hänger ihop med 
uppfattningen att det just är med denne fattige som Gud i Kristus genom inkarnationen 
identifierar sig” 92. 

Fastän romanen ifrågasätter Guds handlingar, förutsätts ändå på något sätt hela tiden en 

gudsnärvaro, och tvivlen gäller inte djupast frågan om Guds existens. Redan i bokens början 

uttrycks gudsnärvaron genom följande ord från kvinnan: ”Och detta är min ångest: att allting 

bara bekräftar att Du finns. Själva bevisen mot Din existens uppfångar i de fina trådarna 

skälvningen av din närhet” (s. 31). Människan rör sig alltså, enligt Hartmans syn, i en värld 

som är genomsyrad av gudsnärvaro. I en artikel som handlar om Olov Hartmans människosyn 

uttrycker Anne-Marie Thunberg detta med orden ”[b]egreppet människan innesluter 

gudsrelationen” 93, vilket innebär att människan alltid måste betraktas i sitt sammanhang 

såsom existerande i närvaro av en skapare som aktivt deltar i sin skapelse. Gud omfattar allt 

som han skapat, inklusive människan, i Hartmans tankevärld. Särskilt kommer denna syn till 

uttryck i flera av hans psalmer, till exempel i följande strofer ur ”Fransiscus solsång: ”Du 

tänder varje stjärnenatt, ger syster Måne hennes prakt, Du sänder Broder Vind att gå, från land 

till land att driva moln, Tack för alla Dina under” 94. Ett annat uttryck för Guds närvaro i 

skapelsen är kvinnans ord i Innanför: ”Du [är] hela tiden […] framför mig, vart jag än vänder 

mig, så att allt jag gör och säger, det gör och säger jag inför Dig” (s. 51). 

Hartman upplevde, vilket redan berättats om i biografidelen, ett personligt nederlag i och 

med den kärlekshistoria som gjorde att han blev tvungen att avsluta sin utbildning på 

Frälsningsarméns kadettskola. Den upplevelsen kom att ligga till grund för hur han senare 

kom att forma sin syn på människan. Han erfor själv att han inte av egen kraft kunde leva ett 
                                                 
92 Ytterberg 1986, s. 284. 
93 Anne-Marie Thunberg, ”Människan befriad till människa. Nio teser om Olov Hartmans människosyn”, i 

tidskriften Vår Lösen: ekumenisk tidskrift, 1/1988, s. 29. 
94 Den svenska psalmboken, psalm nr 23. 
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alltigenom heligt liv, och insåg då att misslyckanden ständigt kantar vägen för var och en. 

Ytterberg skriver: ”Hans egen erfarenhet är en förutsättning för hans teologi” 95. Att ingen är 

utan brist och att därför ingen kan anse sig mer värdefull i Guds ögon än någon annan, är 

något som Hartman återkommande ger exempel på i sina romaner. I Innanför ser vi det 

exempelvis när kvinnan på tal om sin otrohet säger: ”Jag vet inte vad Arvid skulle säga om 

jag berättade hela historien, men det skulle förvåna mig om den upprörde honom, han skulle 

bara med så mycket bättre samvete fortsätta att bedra mig med sitt arbete” (s. 52). Hartman 

ville inte gradera synderna och säga att den ena är värre än den andra och därmed graderas 

inte heller människors värde 96. Var och en är i lika stort beroende av upprättelse genom 

Kristus och endast på detta sätt kan människan ”befrias […] till handlingar, som liksom 

spränger både samhällets och kyrkans gränser” 97. Det är inte, enligt Hartman, genom någon 

medfödd, inneboende godhet som människan drivs till att utföra goda gärningar, utan hans 

syn på allas bristfällighet leder till slutsatsen att ingen någonsin kan förhäva sig och tro att han 

eller hon är mer betydelsefull än någon annan: ”Så blir läran om syndafördärvet utgångspunkt 

för ett positivt kulturprogram och den pessimistiska svartsynen på människan förlösande för 

det medmänskliga engagemanget och känslan av delaktighet i världen” 98.  

Med Hartmans syn på människans bristfälliga natur, följer även konsekvensen att ingen 

människa är ”ett hopplöst fall”. Det är inga helt svart-vita porträtt som framträder när 

romankaraktärerna presenteras, utan de tillåts uppvisa komplexitet i sina sätt att vara. När 

läsaren i Innanför får insyn i makens tankevärld, i ett kapitel som närmast kan beskrivas som 

en inre dialog, framkommer i hans diskussion med sig själv, att en av anledningarna till hans 

totala uppgående i sin forskning bottnat i en rädsla över att själv bli sviken. Den skuld han 

känner skulle nu kunna mildras av att hustrun svikit honom och att allt därför inte är hans eget 

fel (59f). På samma vis ges läsaren i nästföljande kapitel en inblick i älskarens psyke, genom 

en inre monolog, där denne uttrycker sin känsla av ofrihet i och med sin obesvarade kärlek till 

kvinnan på ett djupare plan (62ff). Hartman ger på dessa, och andra liknande, sätt trovärdiga 

psykologiska förklaringar till människors handlingar, vilket ger en viss förståelse för de olika 

karaktärerna, fastän man som läsare fördenskull inte behöver sympatisera med dem. Den enda 

av romankaraktärerna som kan sägas stå för den ”rätta” normen är sonen Simon, som i sin 

                                                 
95 Ytterberg 1986, s. 27. 
96 Ibid., s. 43. 
97 Thunberg, i Vår Lösen:ekumenisk kulturtidskrift, 1/1988.  
98 Ytterberg 1986, s. 42. 
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enfald inte tror en enda människa om något ont. När han kom i vägen för det skott, ämnat för 

hans mor, som avlossades av kvinnans älskare, tolkade han det som att en jägare tog fel på 

henne och en varg. I gärningsmannens långa monolog, förmodligen uttalad inifrån 

sinnessjukhuset, kallar han Simon för ”dåre” och ”jesustypos” (s. 144). Modern själv säger, i 

ett tidigare sammanhang angående sonen, att han aldrig medvetet vill såra någon och hon 

beskriver hur han i timtal kan leka med solljuset och att han alltid är beredd att älska allt i sin 

omgivning, samtidigt som hon inte idealiserar honom fullständigt, utan även berättar om hur 

vrång han ibland kan vara (s. 94). 

Hartman drar sig inte för att kritisera de självgoda, var de än befinner sig. Björkgren 

konstaterar i sin avhandling om Hartman att ”han […] eftersträvar att demaskera och rannsaka 

både fromma och ofromma” 99. I Innanför sker detta bland annat genom kvinnan, som ser 

falskhet och avund i den akademiska världen såväl som i den kyrkliga: ”jag ser hur dina 

änglar ruggar, i det ena templet som i det andra. Därför misstror jag Dig som säges ha skapat 

dem och lånat dem en glimt av Din härlighet” (s. 79). Hartman vänder sig mot att man i 

kyrkornas mässor bekänner sina synder, men reagerar negativt när samma synder konkret 

beskrivs i romanform: ”vad som säges i romaner om kristenheten räknas i kyrkorna såsom 

sagt om kristendomen” 100.  

Språket i Innanför varierar beroende på ur vems synvinkel det hela berättas, men 

språkstilen är som helhet mycket mer högtravande och poetisk här än den är i Hartmans 

tidigare romaner. Ett exempel är följande ord som yttras av älskaren: ”Flottörerna på ytan där 

mitt väsen var nedsänkt syntes henne bara barkbåtar för nöje” (s. 42) och en mening i en av 

kvinnans monologer: ”Men alltfort hör jag Din evighet brusa i mina öronsnäckor” (s. 25). I ett 

kapitel skrivet i tredje persons-form beskrivs en ambulans som avlägsnar sig med orden: 

”[D]är kör den långa vita farkosten efterlämnande sina två toner som svallvågor utefter 

stenväggarna i gatans kanal” (s. 142). Till och med när den imbecille sonen beskriver en 

humla görs detta på ett poetiskt sätt: ”Liten boll med stora ränder, liten boll med hår på, 

vingar av is” (s. 45). 

Kvinnans sätt att uttrycka sig är genomsyrat av ord och begrepp från Bibeln, vilket man 

som läsare först kan uppleva som lite märkligt, men läsaren får så småningom klart för sig att 

hennes uppväxt präglats av en mor som varit kyrkligt aktiv (s. 76) och detta har gjort att hon 

fått bibelkunskap med sig i sin ryggsäck i livet. Ibland travesteras kända bibelord, som till 

                                                 
99 Björkgren 1999 s. 277. 
100 Olov Hartman, Jordiska ting 1956, s. 76. 
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exempel när kvinnan uttalar orden ”Vänd Ditt intresse från mig” (s. 84), vilka påminner om 

den aronistiska välsignelsens ord ”Vänd Ditt ansikte till oss”, vilken brukar användas i kyrkor. 

När Bengt, älskaren tillika universitetsläraren i religion, är den som för ordet via inre 

monolog är hans språk fullspäckat av allusioner och citat från religion och mytologi, till 

exempel ”Rätt säger Krishna att av lidelsen, vilken rasar såsom eld och aldrig låter sig mättas, 

är kunskapsförmågan omtöcknad” (s. 87) eller ”Giv, o blod av Osiris, att denna kvinna 

vilkens namn jag nu nämner må känna den längtan som Isis kände för Horus av Edfu” (s. 

145). Detta skapar ett avstånd till karaktären, eftersom dessa uttryck kommer, så att säga, 

emellan romanfiguren och läsaren. Det finns dock mer eller mindre trovärdiga exempel på 

älskarens användning av ord på detta sätt. Ett exempel där hans sätt att tala känns väldigt 

konstruerat och undervisande är orden ”Det är tid att minnas Prometheus” (s. 62). Här kan 

man riktigt se det höjda pekfingret i luften. Ett mer verklighetsbaserat uttryck är meningen 

”förbannade Paulus som dryper in dina formuleringar i min hjärna” (s. 63), för så skulle man 

kunna tänka sig att religionens påverkan på någons tankevärld kan fungera. 

Som tidigare nämnts ger kvinnan röst till huvudparten av romanens berättande, men 

förutom genom henne förs historien fram omväxlande genom makens, älskarens och sonens 

synvinkel. Dessutom förekommer i vissa stycken ett berättande i tredje person. Kanske bidrar 

detta till att man som läsare aldrig kommer riktigt nära romankaraktärerna. Genom kapitlens 

inbördes ganska olika sätt att skildra historien, uppstår en känsla av att man som läsare 

betraktar hela skeendet utifrån och på avstånd, trots att så mycket handlar om inre skeenden 

hos karaktärerna. I stället för att leva med i deras inre världar, blir läsaren mer av en 

betraktare. En anledning till denna känsla kan vara att man som läsare upplever att författaren 

själv så väl vet vad han vill säga med sina verk och i det närmaste har svaren klara. Därmed 

lämnas inte mycket kvar till läsaren för dennes egen tolkning. Ett exempel på detta är den 

sista meningen i Innanför där kvinnan – Simons mor – säger: ”Efteråt kom jag på att den 

bönen finns i Din bok och brukar kallas Simons lovsång” (s. 217). Som läsare kan man känna 

att man får detta ”skrivet på näsan” och att man sålunda hindras från att utveckla egna tankar 

omkring det skrivna. Det verkar inte som om författaren litar på att texten står för sig själv, 

utan han måste själv vara där och peka ut och tillrättalägga saker och ting för en tänkt läsare. 

Ett annat exempel är när samma kvinna talar om sonen Simons förhållande till Gud, och 

författaren låter henne förklara ett latinskt uttryck alltför övertydligt genom hänvisning till 

hennes ”skollatin” (s. 216). För läsaren kan det i dessa fall vara som att befinna sig i en 

oönskad, alltför uppenbar undervisningssituation, vilket kanske inte var vad man förväntade 

sig när man valde att läsa en roman. Naturligtvis är det fullt möjligt att höja sin kunskapsnivå 
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genom romanläsning, men detta överdrivet tydliga sätt att tillrättalägga, kan i värsta fall 

kanske till och med motverka sitt syfte, om det hindrar läsaren från att ta till sig romanens 

innehåll.  

I romanen kontrasteras det ord som valts till bokens titel – Innanför – mot ordet ”utanför”. 

Till exempel så funderar kvinnan över att hennes älskare efter mordet hamnat ”utanför” i och 

med sin vistelse på mentalsjukhus och hon minns då vad han själv tidigare sa om de 

sinnessjuka och tillägger ”Men säger inte alla så?” (s. 150). I och med den frågan blir 

förbrytaren inte ensam om att stå för en ojämlik syn på människor, utan vi står alla där med 

vår kollektiva skuld och ingen anses bättre än någon annan. Här ser man tydligt exempel på 

Hartmans klassiskt lutherska syn på människan som orättfärdig och i behov av Guds nåd. 

Ytterberg menar att det originella med Hartman inte är hans teologiska syn, utan ”med vilken 

emfas denna syn drivs och de konsekvenser den får på skilda områden, både i hans teologi, 

skönlitterära produktion och själavård” 101. Hartman talar om ett nedifrånperspektiv vilket han 

själv säger ”längre fram [kom] att prägla mycket jag skrev” 102. När människan har nått ända 

ner till botten och tror att hon är totalt övergiven och utanför, möter henne en ”närvaro”: ”Det 

finns inget ’utanför’, för det var dit Gud hade kommit när han kom. Men eftersom hans 

mänsklighet var en mänsklighet ända ner i det mänskligas rot var den inte heller solitär, den 

hade t ex en mor. Jungfru Maria har himlarna som en signetring på sin hand, samtidigt 

företräder hon Guds heliga förnedring, hans identifikation med de lidande” 103. Liksom i både 

Död med förhinder och Helig maskerad har Jesu moder Maria i denna roman en betydelse 

bland annat som identifikationsobjekt för den sökande kvinnan. 

I en av sina självbiografier liknar Hartman sin uppgift som präst med att vara en brevbärare 

från Kristus till människor. Hartmans önskan var att förkunna den totala förlåtelsen och 

erbjuda en gemenskap utan villkor: ”Jag såg mig kallad att innesluta de uteslutna” 104. 

Romanskrivandet var en del i detta uppdrag. 

Teman och likheter i romanerna  

Det tema i Hartmans romaner som Ytterberg i sin avhandling valt att lyfta fram som det 

huvudsakligaste, är ett avklädningsmotiv som enligt honom tydligast visar sig i de tre första 

romanerna Död med förhinder, Helig maskerad och Människor i rött. Här avslöjas 
                                                 
101 Ytterberg, 1986, s. 24. 
102 Hartman, Klartecken 1977, s. 66. 
103 Ibid., s. 68. 
104 Hartman, Färdriktning 1979, s. 56. 
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människors masker och förklädnader: ”Alla tre romanerna är med något skiftande teknik och 

infallsvinklar avklädningsnummer som hänsynslöst och naket blottlägger människan bakom 

olika förklädningar och till slut låter henne framstå sådan hon är” 105. Mot detta obarmhärtiga 

genomskådande står budskapet om att människan trots sina brister är värdefull och älskad: 

”Det är rättfärdiggörelse, men det är bättre att kalla det levandegörelse eller  

älskandegörelse” 106. När allt utanpåverk är borta och människan står där helt avklädd och 

skyddslös och inget längre finns kvar att berömma sig av, då träder nåden in. Ytterberg talar 

om ett ”nollpunktsperspektiv” 107 som återfinns hos Hartman. För honom har ingen människa 

företräde framför någon annan:  

 varken kyrkan eller de konfessionslösa [har] rätt att sätta staket […], med tillträde 
endast för kvalificerade. Låten barnen komma. Och syndarna. Och tvivlarna. Vad som 
sedan sker ska man inte skriva några protokoll över. Låt Gud avgöra vem som är 
troende eller inte. Tron skall inte tro på tron, utan på Kristus, och detta är kyrkans 
uppgift: att föra oss till honom. 108 

I samtliga romaner ryms starka uttryck för frågor och tvivel och oftast är det en kvinna som 

har den ifrågasättande rollen: Magda i Död med förhinder, Klara i Helig maskerad och 

kvinnan i Innanför. Tvivlet skildras inte som något som ”stänger en människa ute från 

Kristusverkligheten” 109, utan det ses snarare som trons andra sida och ibland även som en 

förutsättning för densamma. De två romaner som till formen mest liknar varandra är Helig 

maskerad och Innanför. Bägge romanerna är skrivna i jag-form med en kvinna som 

huvudkaraktär, som ofta i form av inre monolog med många frågor, bearbetar sin situation. 

Kvinnans roll som moder behandlas i samtliga romaner, om än flyktigt i Människor i rött,110 

och då delvis i relation till Jesu mor Maria. 111 I ett kapitel i Fågelsträck har Hartman 

beskrivit sitt eget förhållande till ”den heliga Jungfrun” 112. 

Som tidigare nämnts behandlar Siv Illman i en religionspsykologisk avhandling ett 

närvarotema som hon tycker sig se i Hartmans romaner. Känslan av gudomlig närvaro uppstår 

ofta i samband med en kritisk situation och medför någon slags trygghet för upplevaren. 113 

                                                 
105 Ytterberg 1986, s. 110. 
106 Hartman, Ikon och roman, 1980, s. 97. 
107 Ytterberg 1986, s. 52. 
108 Hartman, Jordiska ting 1956, s. 28. 
109 Ytterberg 1986, s. 126. 
110 Hartman, Människor i rött 1949, s. 174. 
111 Till exempel i Innanför s. 83 och i Helig maskerad, s. 193. 
112 Hartman, Fågelsträck 1982, s. 32. 
113 Illman 1992, s. 11. 
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För några av romankaraktärerna uppstår känslan av närvaro i samband med deras egen död, 

till exempel för prosten i Död med förhinder, Klara i Helig maskerad och vaktmästaren i 

Människor i rött. Ytterberg skriver angående prostens död: ”Liksom för Klara är det här fråga 

om en närvaro – hitom alla teologiska systematiseringar för hur denna närvaro 'borde' 

uppträda” 114. Hartman hade mycket gemensamt med Lars Ahlin och de andra fyrtiotalisterna. 

Den ”nådens oordning” som Ahlin talade om fanns även hos Hartman. Så här beskriver han 

Lars Ahlins författarskap: ”I bok efter bok angriper han […] försöken att finna en annan 

frälsning än den orimliga nåden” 115 

Alla romanerna innehåller dramatiska moment i någon mening – olyckshändelser, brottsliga 

handlingar, dödsfall och liknande. Som exempel kan nämnas bilolyckan i Död med förhinder, 

eldsvådan med dödlig utgång i Helig maskerad, möten med bedragare i samröre med Landéns 

brottsliga förflutna i Människor i rött, och slutligen den försmådde älskaren som dräper sonen 

i Innanför. Man kan undra varför Hartman funnit detta nödvändigt, men man kan kanske 

tänka sig att han på detta sätt vill visa att det inte finns några hopplösa fall. Den gudomliga 

närvaron finns där, även när det värsta tänkbara inträffar. I alla romanerna, förutom i 

Människor i rött handlar det dessutom om någon som offrar sitt eget liv för någon annans 

skull. I Död med förhinder är det fadern Johan som offrar sig för sin dotter, i Helig maskerad 

offrar Klara sitt liv för Jesusbarnets skull, och i Innanför hamnar sonen Simon emellan det 

dödande skottet och sin mor. Parallellen med Guds nedstigande till jorden, och offrande av sin 

son för människornas skull, är här inte svår att se. Hartman uttrycker det på följande sätt i 

Jordiska ting: ”Gud är vår Gud just genom att lämna himmel och salighet för att lida hunger 

och törst och ångest och död tillsammans med oss” 116. 

Konsekvenser för romanframställningen 

Humor får inget stort utrymme i Hartmans romaner, utan innehållet är oftast präglat av ett 

stort allvar. Dock finns enstaka undantag, som till exempel beskrivningen av när prosten i 

Död med förhinder, i stället för att få försjunka i sina böcker tvingas ta hand om sina 

barnbarn. Kanske kan bristen på humoristiska infallsvinklar medverka till den upplevelse av 

distans till karaktärerna, som man som läsare ibland kan känna. I sin avhandling skriver 

Ytterberg:  
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116 Hartman, Jordiska ting 1956, s. 15. 
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Det är visserligen inte så att man utan vidare kan betrakta hans skönlitterära prosa 
enbart som en sorts tydlig eller övertydlig idédemonstration och som om hans fiktiva 
figurer bara skulle vara livsåskådningsmässiga demonstrationsdockor och inte levande 
personer av kött och blod. 117 

Man bör inte utan vidare avfärda Hartmans romaner som tendenslitteratur – till det är de 

alltför konstfulla – men ibland är delar av innehållet snubblande nära att innehålla den 

uppvisning av idéer som beskrivs i citatet ovan. Som vi sett vid genomgångarna av de olika 

romanerna, så lyckas Hartman, i likhet med de flesta författare, mer eller mindre bra med att 

göra sina romankaraktärer trovärdiga. Men karaktärerna är som sagt inte svart-vitt tecknade, 

trots att man som läsare kan tycka att vissa delar känns konstruerade, och skrivna i något slags 

undervisande syfte. Romanfigurerna blir inte till schabloner, men de flesta blir heller inte till 

varma, levande människor. Några karaktärer finns som upplevs mer verkliga än andra, 

exempelvis prosten i Död med förhinder och vaktmästaren i Människor i rött. Det som gör att 

de vid en jämförelse känns lite mänskligare tror jag kan vara att de, om än på väldigt olika 

sätt, visas i all sin skörhet och osäkerhet – prosten genom den situation han kastas in i och 

vaktmästaren enbart genom sitt sätt att vara. I Död med förhinder namnges huvudkaraktären, 

den gamle prosten, redan på bokens första sida. Detta kan jämföras med kvinnans namn i 

Innanför som hela romanen igenom förblir okänt för läsaren, vilket sannolikt är något som 

kan påverka känslan av avstånd till karaktären. 

Vid en jämförelse med den första romanen Död med förhinder, har den sista – Innanför – 

en mycket strängare form, eftersom Hartman för denna romans uppbyggnad, vilket redan 

nämnts, använt sig av en musikform i kombination med kyrkans tideböner. Denna uppenbart 

konstruerade form kan kanske påverka uppfattningen om romankaraktärerna, och få läsaren 

att uppleva även dem tillrättalagda och verklighetsfrämmande. Hartman har själv 

kommenterat frågan om mer eller mindre realistiska karaktärer med följande ord: ”Att de 

[diktade gestalterna] är imaginära, alltså produkter av författarens fantasi, betyder inte att de 

skulle saknas i vad vi kallar 'verkligheten'. De är förtätad mänsklighet” 118. Om man vill kan 

man ur Hartmans romanpersonsgalleri urskilja olika människotyper: den hycklande, den 

ödmjuke, rebellen etcetera, men ett mer fruktbart sätt är nog att hos karaktärerna istället välja 

att se mänskliga drag, vilka i olika hög grad kan uppträda hos alla människor. Ytterberg får 

återigen bidra med ett citat: 

Det är ett inte särskilt äventyrligt antagande om man säger att det är prästen och 
förkunnaren Hartman som för pennan även när han formar sin skönlitterära värld. Man 
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behöver inte för den skull rubricera hans prosa som tendenslitteratur. Det är snarare 
fråga om en verklighetsgestaltning som får sin prägel av en grundläggande åskådning; 
kanske skulle man kunna kalla det för en form av litterär inkarnation. 119 

Romanerna är till stor del resonerande och innehåller mer eller mindre långa utläggningar, 

förmodligen om ämnen som Hartman var angelägen om att föra fram. Här och var kan man 

finna spår av predikostil, vilket också bekräftats av Hartman i ett uttalande i Färdriktning: 

”Ungefär vad jag sa i Människor i rött – och i en predikan” 120. Hartman har även sagt sig vara 

”präst först, författare i andra hand” och konstaterade samtidigt att ”det var naturligt att min 

predikan påverkades av mitt skönlitterära engagemang” 121. Om så är fallet, vore det logiskt 

att tänka sig att även motsatsen gällde, alltså att författandet påverkades av predikandet. 

Ibland tycker man sig som läsare dock se mer av läraren Hartman än av förkunnaren. Ett 

exempel på ett sådant avsnitt finns i Helig maskerad, där huvudkaraktären Klara håller en 

lång tillrättalagd utläggning i föreläsande ton. Här har författaren förmodligen velat maskera 

sin uppenbara vilja att undervisa läsaren, genom att låta Klara berätta om sådant hon själv har 

läst sig till, men effekten blir bara ännu mera konstlad:  

”Person” betyder ju egentligen ”mask”. Det har jag lärt mig i teologien, för när man 
talar om tre ”personer” i gudomen, så är det fråga om tre ”masker” som Gud har på sig 
när han visar sig för oss. Jag har slagit upp ett latinskt lexikon på ”persona” och 
kontrollerat att det kan ha den betydelse teologerna säger. 122 

Romanen som framställningsform 

Varför valde Hartman att sprida sitt budskap i romanens form? Varför räckte inte den 

traditionella förkunnarrollen för honom? Och tillför den skönlitterära formen något som andra 

former inte kan ge? 

På de två första frågorna får vi av naturliga skäl aldrig veta svaret, men det hindrar inte att 

vi kan fundera över dem. Men på den sista frågan har sannolikt ett av svaren att göra med 

romanens öppna form, vilken tillåter författaren att ”ta ut svängarna”. Begreppet roman har 

som bekant inga tydliga gränser och något som karaktäriserade Hartman var hans vilja till 

dialog och gränsöverskridande. Romanformen gav honom möjligheter till att sätta idéer i spel 

och väcka frågor. Han säger själv angående frågan om människans strävan mot helgelse: ”Jag 
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sökte åter finna svaret genom att leva mig in i några människoöden, man skulle kunna kalla 

det en litterär metod” 123. 

För Hartman ”räckte inte heller predikoformen till” 124 för alla sammanhang som han 

vistades i, och man kan tänka sig att steget från församlingspräst till direktor på 

Sigtunastiftelsen medförde ett allt större behov av nya uttryckssätt. På Stiftelsen kom han 

också i kontakt med åtskilliga av sin samtids kulturutövare, bland dem många författare, varav 

några blev mycket närstående vänner till Hartman. Dessa bidrog säkert till att han fick 

inspiration till att själv använda sig av romanen som uttrycksform. Hans syn på kulturens 

livsnödvändighet för människan, påverkade honom nog också till att välja flera olika sätt för 

att nå människor med sina tankar. Romanens möjlighet till igenkänning och identifikation hos 

läsaren bidrog förmodligen även det till att romanskrivandet blev ett tänkbart alternativ. Ja, 

varför skulle han inte ha använt sig av romanens möjligheter? 

Men Hartman skrev inte bara för andras skull, utan även för sin egen. Hartman säger i en av 

självbiografierna om sin roman Innanför, att den ”samlar många frågor […] och ger ett slags 

svar; och en del av svaren var sådana som jag själv inte visste om innan jag skrev ner dem, i 

själva skrivandet gavs mig relativ klarhet” 125. Siv Illman skriver i sin avhandling att hon kan 

”tänka sig att romanskrivandet för Hartman ingick i en integreringsprocess, där författaren för 

sig själv klargjorde prioriteringar och prövade formuleringar för nyvunna insikter” 126. 

När nu Hartman valde att använda sig av romanens form, så kan man fråga sig varför det 

dröjde så pass länge innan han påbörjade denna typ av skrivande. Av självbiografiernas 

innehåll kan man dra slutsatsen att Hartman på grund av föräldrarnas inställning fick ett 

relativt sent möte med skönlitteraturen: ”Det var också naturligt att de svenska lyriker jag 

drogs till var Stagnelius och Rydberg. Fast det bör i sanningens namn sägas att skolans 

undervisning inte erbjöd så många att välja på. Andra litterära influenser fanns inte i min 

värld” 127. Fadern utövade ett starkt inflytande på Hartman, även när han sedan länge gått sina 

egna vägar. Han berättar i Klartecken: 

Min far frågade alltså vad romaner kunde göra för nytta. Och med ’nytta’ menade han 
mångahanda, från samhällsnytta till frälsningsmedel. Förefaller det trångsynt? Men en 
del unga författare i dag arbetar med exakt den frågeställningen: är inte romanen 
ineffektiv som redskap för revolutionen? –Jag minns att jag tog min tillflykt till Onkel 

                                                 
123 Hartman, Färdriktning 1979, s. 191. 
124 Ibid., s. 67. 
125 Ibid., s. 383. 
126 Illman 1992, s. 21. 
127 Hartman, Klartecken 1977, s. 32. 
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Toms stuga, till Samhällets olycksbarn och andra romaner som satt fart på den sociala 
debatten. Vi stannade var och en vid sin åsikt, men ingen av oss var övertygad. Jag 
tror att den antydning till tvekan som stannade i mig fördröjde min debut som 
romanförfattare med kanske tio år. 128 

Men trots en uppväxt som till viss del begränsat honom, fortsatte hans skapande med 

dramer, sånger och både radio- och TV-program. Han ville finnas i livet och inte på sidan av 

det och valde därför att använda sig av tillgängliga mänskliga uttryckssätt. Illman skriver: 

”Mot vidare kristendomstolkning följde sannolikt också större frihet till konstnärligt 

skapande” 129. Illman säger angående skönlitteraturen att den har ”kvaliteter som påverkar 

läsupplevelsen också på plan som 'saklig' text inte når på samma sätt […]Läsaren kan följa det 

omskrivande författaruppslaget från sin egen horisont [min kursivering] och når måhända 

genom tolkning och sammanjämkning av intryck också bortom medvetna  

författaravsikter” 130. Konst talar ofta direkt till känslan, vilket gör att de spärrar som annars 

ofta hindrar kan försvinna, med oväntade upplevelser som följd. Författaren kan förstås aldrig 

veta hur den presumtive läsaren tar emot texten, och det händer att den tolkas på sätt som 

författaren inte alls tänkt sig. Men på liknande sätt förhåller det sig, som bekant, alltid när det 

handlar om kommunikation mellan människor. 

Blir då Hartmans romaner mer än bara dogmatisk text? Ja, han använder sig av romanens 

möjligheter, men kanske ändå inte i tillräcklig utsträckning. Kanhända är det spår av faderns 

nyttotänkande som fortfarande sitter kvar. Den konstnärliga texten har i sig en möjlighet att ta 

egna vägar allteftersom, men Hartman tenderar att begränsa den i och med att han så väl vet 

vart han vill nå. Av den anledningen kan han inte riktigt tillåta karaktärerna att leva sina egna 

liv i texten, utan han är emellanåt där med sina fingervisningar, som vi tidigare sett exempel 

på. Kanske skulle en utveckling mot en större konstnärlig frihet ha blivit synlig, om han hade 

fortsatt att skriva romaner även efter de fyra som finns utgivna. Men Hartmans gradvisa 

förskjutning av fokus från ”det inre” till ”det yttre”, som tidigare beskrivits under rubriken 

”Den vuxne författarens gudsbild och människosyn”, gjorde kanske att han upplevde att 

dramat var en konstform som passade bättre för det sätt på vilket han nu ville sätta sina idéer i 

spel. 

 

                                                 
128 Hartman, Klartecken 1977, s. 32f. 
129 Illman 1992, s. 99. 
130 Ibid., s. 28. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda hur Olov Hartmans livsfilosofi, sådan den framkommer 

bland annat i hans självbiografier, kommer till uttryck i hans romaner. Syftet är också att 

försöka visa på några av de konsekvenser som en uppenbar idégestaltning kan få för den 

skönlitterära framställningen.  

Inledningsvis presenteras mycket kortfattat Hartmans litterära produktion, innan tidigare 

forskning redovisas i form av tre avhandlingar, ur vilka relevanta delar använts som 

komplement till självbiografierna. Ett avsnitt som diskuterar författarens respektive läsarens 

sätt att förhålla sig till en text föregår en kronologisk kortfattad genomgång av Hartmans 

uppväxt, följt av ett avsnitt som beskriver Hartmans gudsbild och människosyn. Sedan följer 

analyserande beskrivningar av de fyra romanerna, med särskild betoning på den första och 

den sista, innan romanerna jämförs sinsemellan i syfte att finna teman och likheter. Därefter 

diskuteras konsekvenser av idégestaltningens påverkan på romanframställningen och 

uppsatsen avslutas med funderingar över vad romanformen tillförde Hartmans författarskap.  

Uppsatsen belyser hur Hartmans syn på människan får konsekvenser för hans 

romanförfattande. I romanerna upprepas och varieras temat om människan som, bakom alla 

masker, söker en gudsnärvaro och om en Gud som vill dela hennes lidanden. Skiftande 

exempel visas på hur Hartmans önskan om att samtidigt vara både förkunnare och författare 

kan ge en känsla av en tillrättalagd framställning, med begränsning av den konstnärliga texten 

som följd. 
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