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1. Inledning 

1.1 Romanen 

Norrlands Akvavit (2007) är en roman skriven av Torgny Lindgren. Berättelsen utspelar sig i det 

inre Västerbotten och beskriver en gammal mans återkomst till trakten och hans syfte med detta. 

När jag nu kommer att referera till Norrlands Akvavit som ”romanen” tänker jag mig inte 

begreppet roman som handlingsdrivet berättande, utan helt enkelt som ett stycke längre prosa. 

Detta på grund av att jag menar att Norrlands Akvavit först och främst inte är handlingsdriven 

prosa utan en komposition av olika teman. Hur denna tematik visar sig i romanens olika motiv 

och hur kompositionens olika delar vävs samman är vad jag vill beskriva i denna uppsats. Jag 

menar att Lindgren här utvecklar tematiken han bland annat arbetat med i novellsamlingarna 

Merabs skönhet och Brokiga blads vatten, som Marcus Willén diskuterar i sin avhandling 

Konsten att upphöja det ringa (2008). Willén tolkar Lindgrens noveller som ett slags 

metakommentar till hans eget konstnärliga skapande. Och det tema som hela tiden återkommer är 

konstens sätt att påverka människors liv. I Merabs skönhet är Ordet som konstform i fokus och 

det är bland annat i detta som metaaspekten ryms. Det Willén främst lyfter fram är Lindgrens sätt 

att blanda högt och lågt och hur han genom konsten ”upphöjer det ringa”. Alltså, hur han med 

hjälp av en konstnärlig metod, att skriva, lyckas förmedla detta. Tanken förutsätter att Lindgren 

är medveten om sin roll som konstnär och att han drivs av en konstnärlig vision. 

Genom närläsning och tolkning vill jag i uppsatsen presentera huvudhandlingen i 

Norrlands Akvavit som utgörs av protagonistens olika möten med andra karaktärer, skildringen 

av Västerbotten och krönikan om Karl den femtondes besök av bygden, för att sedan försöka visa 

på hur alla dessa inslag fungerar som delar i den tematiska komposition som Torgny Lindgren 

bygger. Dessutom vill jag lyfta fram hur författaren medelst sin säregna konstnärliga metod berör 

komplexiteten i existensen, konsten, meningen och människan. 

 

1.2 Motiv som går igen 

Torgny Lindgren verkar ha en förkärlek till återkommande motiv, teman och karaktärer. I 

Norrlands Akvavit visar sig detta i bland annat återanvändandet av huvudkaraktären, predikanten 

Olof Helmersson. Denna predikant eller åtminstone hans motsvarighet återfinns i novellerna 

”Störstorden” och ”Nåden” i samlingen Merabs skönhet. I dessa noveller beskrivs han som 
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mycket storväxt, kraftfull och karismatisk. I ”Störstorden” målas ett nattligt samtal mellan 

predikanten och en av gårdens unga kvinnor upp, och hur detta till slut leder till att han med hjälp 

av den kraft han bär med sig i orden, förför henne. Lindgren uttrycker sig såhär: ”Och hon 

tröstade honom ända till morgonen” (1983, s. 41). Kvinnan, Isabella Stenlund, återkommer även 

hon i Norrlands Akvavit, om än på en gravsten. Mer plats får dock personen som blir till i motivet 

som målas upp i novellen: Isabellas dotter Marita. På sätt och vis skulle man kunna säga att det är 

ett återkommande motiv men i en ny form. Samtidigt verkar det inte som om meningen med 

dessa motiv ligger i det raka berättandet där man drar paralleller mellan olika verk; det finns vissa 

logiska luckor, till exempel föder Isabella en son i ”Störstorden” medan hon i Norrlands Akvavit 

har fött en dotter. Snarare används de återkommande motiven för att det är genom just dessa 

motiv som Lindgren vill förmedla ett tema.  

En annan karaktär som gör ett återbesök i Lindgrens litteratur och som spelar en viktig roll i 

Norrlands Akvavit är Gerda. När vi får möta henne har hon hunnit bli mycket gammal men är 

fortfarande djupt troende, ända sedan den tiden då Olof Helmersson frälste henne. I Merabs 

skönhet finns hon med i novellen ”Stubbrytaren” som protagonistens älskade och älskande 

hustru. ”Stubbrytaren” är den sista novellen i novellsamlingen och är en tragisk historia om hur 

Jakob Lundmark försöker flytta på en stor stubbe och till slut dör i en olycka. Det är hans hustru 

Gerda som vill att stubben ska flyttas och i sin kärlek till henne går han med på detta trots att han 

känner att det är honom en övermäktig uppgift. Willén uttrycker Jakobs företag som ”den hybris 

som är kärlekens” (2008, s. 161) men precis som i de gamla grekiska tragedierna leder sådan 

övertro till protagonistens död. Det som slutligen utlöser det tragiska slutet är Gerdas egna 

kärleksfulla ord: ”Gulle dig Jakob! du ska vara försiktig” (Lindgren 1983, s. 203). När Jakob hör 

detta känner han att han är tvungen att vända sig om för att se på henne och tappar då kontrollen 

över stubbrytaren som dödar honom. Denna tragiska händelse omnämns även i Norrlands 

Akvavit:  

 

Som när den fasansfulla olyckan drabbade Jakob i bröstkorgen så att han dog, det var veven i 

stubbrytaren. Hon hade fått stått på farstubron och vara vittne så att hon aldrig skulle tvivla. 

Och då Fadern i sin kärlek sände difteriets ängel och hämtade lillflickan! Nej, det hade inte vid 

varje enskilt tillfälle varit alldeles enkelt att omedelbart urskilja meningen. Meningen kan 

ibland vara hjärtslitande och förfärlig. Men det goda med den är att den trots allt jämt är 

meningen. (s. 106) 
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Ett tydligt karaktärsdrag hos Gerda är hennes oskuldsfullhet. I det föregående exemplet ser 

vi hur Gerda, trots stora motgångar i livet, på ett nästan naivt sätt tror på en mening. Detta 

karaktärsdrag lyfts även i inledning av ”Stubbrytaren” där bonaden som hänger på väggen verkar 

spegla karaktären:  

 

”TRONS HEMLIGHET I ETT RENT SAMVETE” (1983, s. 189). 

 

Även andra motiv och namn kommer tillbaka i Norrlands Akvavit, men dessa nämns oftast 

bara i förbifarten och kommer därför inte att beskrivas närmare.  

 

1.3 Den yttre handlingen 

Handlingen i Norrlands Akvavit kretsar runt predikanten Olof Helmersson och hans återkomst till 

Västerbottens glesbygd där han för ungefär femtio år sedan var en stor väckelsepredikant. Hans 

uppdrag är på sätt och vis oförändrat; han kallar själv sin resa för ”den avslutande missionsresan” 

(s. 39).  Den enda skillnaden är egentligen att han nu vill predika ett nytt budskap, nämligen ett 

gudsförnekande. Men mer än bara predikantens budskap har förändrats. Mannen själv har blivit 

gammal: 

 

Folket har pratat om dig. Men de har sagt att du var stor och lång och hade vågigt hår och 

krafterna som en jätte. 

Det var länge sedan, sade den skallige och skrumpnade Olof Helmersson. (s. 24) 

 

Hela berättelsen inleds med en kort passage där läsaren får möta västerbottningen Ivar som 

är på systembolaget i Skellefteå för att köpa en flaska brännvin. Valet faller på Norrlands Akvavit 

och denna flaska kommer att spela en roll senare i romanen som nattvardsvin. Vid Ivars 

hemkomst får vi möta hans hustru Asta. 

Därefter flyttas fokuset helt till Olof Helmersson. Han ankommer till Lycksele och tar 

därifrån bussen mot Nedre Avabäck. Mycket har förändrats. Bussen har slutat med returbiljetter 

och han känner inte längre igen den gamla militärvägen. Dessutom kommer han märka att nästan 

alla de som tillhörde hans gamla församling och även många andra i trakten som han känt, har 

gått bort. Eberhard, mannen som Olof Helmersson tänkt sig ska erbjuda honom husrum, är en av 



 6 

 

dessa och på hans gård bor nu istället Ivar och Asta som vi fått möta i romanens inledning. Som 

ersättare för Eberhard hyser dessa två predikanten och med deras hem som utgångspunkt gör han 

utflykter med sin hopfällbara cykel till personer i trakten.  

Den första Olof Helmersson möter under sin korta odyssé i Västerbotten är Leif Vikström, 

den nya lokaltidningskorrespondenten. Han känner inte igen predikanten, men har hört talas om 

honom och låter honom läsa ett stycke ur ett skönlitterärt arbete han håller på att skriva. Stycket 

är inledningen till en krönika över Karl den femtondes besök av det inre Västerbotten och skapar 

på så sätt en berättelse i berättelsen. När Olof Helmersson verkar uppskatta läsningen ser 

redaktören till att predikanten får läsa fortsättningen i den takt den kommer.  

Olof Helmersson fortsätter sedan med att söka upp en av de som varit del av hans 

församling, Gideon. Denne som numera är blind får hemhjälp av Asta som hjälper honom med 

maten. Inte heller han känner igen Olof Helmersson när han kommer. Det är först när predikanten 

kraftfullt utropar: ”Halleluja! Halleluja” (s. 32), som Gideon förstår vem det är. Efter ett kort 

samtal förklarar Olof Helmersson varför han egentligen är där och det är också nu som läsaren 

verkligen får höra dennes budskap: 

 

Det finns ingen Gud. 

Messias har inte kommit, förmodligen kommer han aldrig. 

Jesus var bara en vanlig, övermodig människa. 

Frälsningen är en sjuklig känslostorm, ingenting annat. 

Inget evigt liv är tänkbart. Men döden är evig. (s. 38) 

 

Gideon förklarar samtidigt att han inte längre har frälsningen. Den försvann då han blev blind 

menar han. Dock har han inte avfallit från den kristna tron, utan det är bara själva 

frälsningssensationen som fattas honom. Han ber Olof Helmersson om en sista predikan. Denne 

svarar att han ska ”överväga det” (s. 40) eftersom en ”predikan är när allt kommer omkring bara 

en konstprodukt” (s. 40). 

När Olof Helmersson åter är hemma hos Ivar och Asta frågar han hur det gått med 

bönhuset som står precis i anknytning. Ivar berättar att det numera är helt avkristnat och att Bertil 

i Nybränna har tagit hand om predikstolen och gjort bikupa av den.  
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Nästa person predikanten reser för att möta är Torvald i Laupaberg. De är jämngamla och 

Olof Helmersson omvände Torvald en gång i tiden. Torvald är den första som känner igen den 

gamle predikanten och när denne kommenterar detta svarar han med att ”[d]e har inte blicken” 

(s. 51). Torvald är konstnär och menar att ” [i] Konsten […] [finns] ingen synd utan bara 

helgelse och andakt och själslig uppbyggelse” (s. 53). Predikanten har svårt att acceptera detta 

och avsäger sig allt tal om heligt och gudomligt, men Torvald böjer sig inte och frågar om Olof 

Helmersson vill se Gud. Predikanten svarar hånfullt: ”Ja du Torvald det skulle jag sannerligen!” 

(s. 55) men låter konstnären föra honom långt in i skogen. Där har Torvald skulpterat en figur 

som har drag av både en man och en kvinna, och med en huvudbonad som inspirerats av en 

avbild av Karl den femtonde. Torvald böjer knä inför sin ”Gud” medan Olof Helmersson står 

bredvid, gripen. På hemvägen beskriver Torvald hur alla i Västerbottens glesbygd är släkt med 

varandra och ger Olof Helmersson en skulptur som han vill att denne skall ge till hans 

tremänning, Gideon. 

Efter besöket hos Torvald följer ett avsnitt där Olof Helmersson besöker kyrkogården och 

håller sin planerade predikan för sina döda församlingsmedlemmar. Han har redan tänkt ut vad 

han ska säga och allt eftersom han hittar deras namn på gravstenarna inkluderar han dem i sitt 

tal. Till sist hittar han Isabella Stenlunds gravsten och tystnar där en stund. Han blir dock avhyst 

därifrån när kyrkvaktmästaren kommer fram och förklarar att det är otillåtet att tala med de döda.  

Någon dag senare när han är på väg till sin äldsta nu levande församlingsmedlem, Gerda i 

Inreliden, möter han Kristina Lundmark och hennes man som kallas för Stockholmaren. Kristina 

är från trakten och de bor på somrarna i den gård som kallas för Linuses. Efter några nedlåtande 

kommentarer om Stockholmaren från Kristina och ett kort samtal om predikantens uppdrag 

fortsätter densamme mot Inreliden.  

Gerda har väntat på honom. Hon talar med Olof Helmersson om tron och Sanningen och 

hur hon hållit fast vid allt detta. Predikanten bestämmer sig att han ska gå varsamt fram med 

henne. ”Det fick ta den tid det tog” (s. 99), men han vill trots allt tala om för henne att hon 

”byggt sitt liv på en lögn” (s. 99).  

Berättelsen fortsätter med att beskriva Olof Helmerssons olika möten med människor. Han 

fortsätter att besöka Gerda med några dagars mellanrum och hon fortsätter att tala om tron med 

honom, vilka hon ber för och hur det gått med församlingen. Under ett av deras samtal kommer 
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det fram att Isabella Stenlund fick en dotter, Marita, och att församlingen egentligen bara består 

av två medlemmar, nämligen dessa två, Gerda och Marita. Senare uppdagas att Marita är 

resultatet av en natt som Isabella och Olof Helmersson spenderade innan han begav sig från 

trakten.  

Innan detta framgår hinner dock Olof Helmersson träffa ännu ett par västerbottningar. 

Bland annat söker Olof Helmersson upp mannen som tog hand om predikstolen från bönhuset 

och gjorde bikupa av den. Bertil i Nybränna tillhör en av de få som inte blev frälst när Olof 

Helmersson predikade och de känner därför inte varandra. Dock vet biodlaren vem predikanten 

är och håller för honom ett slags predikan om heligheten som lagrats i predikstolarna och hur 

denna förs över till hans bin och honung. Olof Helmersson får med sig en burk honung från 

Bertil, men upptäcker att ”[d]en smakade som all annan honung” (s. 97). 

Olof Helmersson träffar även Eskil Holm som han en gång botat från magsår. Predikanten 

har kommit för att be förlåtelse för allt det han menar sig ha lurat i Eskil men denne vill inte veta 

av några ursäkter: ”Så ska du inte säga, sade Eskil Holm. Hela mitt liv har jag tackat Gud för det 

där tältmötet” (s. 124). Det visar sig att själva tron och värderingarna har förändrats hos 

västerbottningen, men att han fortfarande är helt övertygad att Olof Helmersson helbrägdagjorde 

honom den dagen för längesedan. När predikanten protesterar och redogör ”för de centrala 

tankegångarna i otrons och fritänkeriets förkunnelse” (s. 125) håller Eskil Holm helt med och 

lyfter fram hur folket i trakten själva väljer vad de ska tro, men trots detta vägrar han att släppa 

övertygelsen om sitt eget botade magsår: ”Men trots allt skulle han försiktigtvis stå fast vid den 

där tron från tältmötet i Gissträsk. Nu då han närmade sig ålderdomen ville han inte hava 

magsåret eller något liknande åter” (s. 126).  

Efter dessa möten och på uppmaning av Gerda besöker Olof Helmersson till slut Marita i 

Inreträsk. Predikanten upplever att hon är mycket lik sin mor men att det även finns något annat i 

hennes ansikte som han tycker sig känna igen. Olof Helmersson håller en gudsförnekande 

predikan för Marita om dragspelandets förledande kraft, men hon verkar inte lyssna utan utropar: 

”Stackars! Du skulle kanske haft dragspelet med dig, pappa!” (s. 145). Det visar sig att 

predikanten är kvinnans far men denne blir knappt förvånad: ”Det var en väldig kraft i min säd” 

(s. 147), säger han. Dottern är mycket glad över att Olof Helmersson är tillbaka och hoppas att 

han återigen ska ge liv åt församlingen.   
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Några dagar senare när Olof Helmersson cyklar förbi Linuses ser han hur en ambulans 

backar ut genom grindstolparna. Stockholmaren sitter på trappan och stirrar fram för sig. Det 

som har hänt är att han i ett vredesutbrott strypt Kristina. Detta eftersom hon genom att utesluta 

honom från den kollektiva gemenskapen byggt upp ett utanförskapets ursinne hos honom som 

till slut inte kunde hållas tillbaka. Olof Helmersson sitter med honom på trappan en stund innan 

polisen kommer och de pratar om både vardagliga ting och om helvetet.  

I den avslutande delen av romanen dör Gerda i Inreliden, men innan dess hinner Olof 

Helmersson hålla nattvard med henne. Ivar och Asta har inget vanligt vin så brännvinet 

”Norrlands Akvavit” får symbolisera Kristi blod under nattvardsgången och Gerda påpekar hur 

hon ”riktigt känner hur det fräter och renar från all synd” (s. 198). Efteråt sover Gerda en lång 

stund, men när Olof Helmersson kommer tillbaka vaknar hon direkt och ber om att få sjunga. 

Predikanten spelar på dragspel och tillsammans sjunger de flera av de psalmer och 

väckelsesånger de minns. Efter en stund slutar Gerda andas och då slutar Olof Helmersson att 

spela. Efter sig lämnar hon ett ansenligt arv med pengar som hon donerar till församlingen, det 

vill säga Marita, som Olof Helmersson överlämnar.  

Nu är det tid för Olof Helmersson att återigen lämna trakten. Innan han beger sig iväg 

säger han dock adjö till flera av de han träffat under sina utflykter. Han besöker Gideon. ”Hos 

[honom] hade inget förändrats” (s. 201). Denne har inte förväntat sig ett adjö och förklarar för 

Olof Helmersson att de egentligen aldrig velat ha något av honom, ”inte ens den där sortens 

frälsning han kom dragande med för länge sedan hade man bett honom om” (s. 201). Olof 

Helmersson drar snart vidare efter det att Gideon beskrivit bästa vägen genom dikena för honom.  

Han säger även adjö till lokaltidningsredaktören i Holmgrens hus som ger predikanten den 

sista delen i krönikan om Karl den femtondes västerbottensbesök. ”Nu blir det inte mer” (s. 209), 

säger redaktören. 

I Norrlands Akvavit avslutande kapitel gör Olof Helmersson ett sista besök hos sin dotter 

Marita. Hon sitter helgdagsklädd i bäddsoffan med alla sina ärvda pengar framför sig på bordet 

och det är som om dessa har förändrat henne. ”Jag har aldrig varit avfälling”, säger hon, ”alla 

andra har då och då varit avfällingar” (s. 221). Olof Helmersson håller med och uppmuntrar 

henne sedan då hon berättar att hon har beslutat sig för att bli avfälling och ska resa bort för att 

”kasta [sig] ut i synden” (s. 221).  
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1.4 Dialekt 

I flera av Lindgrens övriga litterära verk, som i till exempel Merabs skönhet och Ormens väg på 

hälleberget, är språket starkt färgat av västerbottnisk dialekt, men så är inte fallet i Norrlands 

Akvavit. När Lindgren har blivit frågad om varför har han svarat att han egentligen aldrig skrivit 

på dialekt utan att hans texter istället varit ”påverkade utav dialekt, framför allt i fråga om 

grammatik och syntax” (Willén 2008, s. 49). Huruvida nedtoningen av dialekt i Norrlands 

Akvavit har ett bestämt estetiskt syfte är svårt att uttala sig om, men en spekulation är att den 

tonats ned i takt med att den västerbottniska glesbygden förändrats. På samma sätt som romanen 

ger exempel på hur andra saker har förändrats, kan språket den är skriven på kommentera hur 

språket förändrats över tiden. Dessutom, om Norrlands Akvavit skulle varit skriven med samma 

språkliga stil som novellerna i Merabs skönhet skulle trovärdigheten i den samtida 

framställningen skakats eftersom många säkert skulle haft svårt att tro att man fortfarande talade 

på det viset i vissa delar av Sverige.  

Dock finns det vissa dialektala inslag i dialog och i fri indirekt anföring (se rubrik 1.5). 

Exempel på dessa dialektinslag är: ”Om man drack brännvinet på hans tid” (s. 9) och ”Nu då han 

närmade sig ålderdomen ville han inte hava magsåret eller något liknande tillbaks” (s. 126). 

Notera substantivens bestämda form. Enligt rikssvenska språknormer borde ”brännvin” och 

”magsår” egentligen stå i obestämd form, men ”många norrländska dialekter använder sig av ett 

slags motsvarighet till franskans partitiva genitiv” (Willén 2008, s. 51). Dessa inslag fungerar 

som färgningar och ger ändå läsaren en känsla av var hon befinner sig.  

 

1.5 Berättarteknik 

Analysen i den här uppsatsen kommer inte att fokusera på de berättartekniker som Torgny 

Lindgren använder sig av i Norrlands Akvavit. Dock kan det vara värt att nämna en form av tal- 

och tankeåtergivningen som ofta förekommer i romanen - den fria indirekta anföringen. Vid fri 

indirekt anföring förmedlar författaren en karaktärs ord, tankar, känslor genom ett slags 

medvetandeström. Detta är en scenisk teknik eftersom läsaren befinner sig nära karaktärerna vid 

ett specifikt tillfälle. Dessutom får vi reda på information genom karaktärerna och inte genom en 

berättare. I den indirekta anföringen står tal- och tankeåtergivningen som preteritum, alltså dåtid, 
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och i tredje person.  Att den är ”fri” innebär att den är fri från anföringssats (som t.ex. ”sade”, 

”ropade” eller ”tänkte”).  

Trots att det är en scenisk teknik skapar den fria indirekta anföringen en känsla av distans 

och eftertänksamhet i berättandet. Här följer ett par exempel ifrån Norrlands Akvavit: 

 

Han hade även föreställt sig att Eberhard genast skulle sätta fram en matbit åt honom, han 

hade trots allt färdats ända från Ume med ett timslångt uppehåll i Lycksele, en dryg resa för 

en karl utan matsäck. Han hade utmålat för sig ett stycke av det syltade fläsket från 

Holmlunds slakteri i Bastuträsk och en bit av den gräddiga osten från mejeriet i Norsjö och 

en av Herta Lyxells sirapslimpor. Och kanske till och med hemkärnat smör från Gransjö. 

Men nu insåg han med fasa att han aldrig skulle återse Eberhard. 

Holmlunds är nedlagt och mejeriet är stängt och Herta Lyxell är död, sade Asta. Och 

Gransjö är öde. (s. 15) 

 

I det första stycket får vi uppmålat för oss vad det är predikanten Olof Helmersson har förväntat 

sig vid sin ankomst till Nedre Avabäck. Som alltid vid fri indirekt anföring är tempus preteritum, 

perspektivet från tredje person och anföringen fri från anföringssats. Vi befinner oss i en scen. 

Predikanten sitter i västerbottningarna Ivar och Astas kök och har precis fått reda på att hans vän 

Eberhard har gått bort. Scenen zoomas sedan ut något och läsaren får möta vad som vid första 

läsningen kan upplevas som Olof Helmerssons egna tankar: ”Han hade även föreställt sig att 

Eberhard genast skulle sätta fram en matbit åt honom, han hade trots allt färdats ända från Ume 

med ett timslångt uppehåll i Lycksele, en dryg resa för en karl utan matsäck”. Predikantens tankar 

verkar glida, till exempel då han nästan vågar sig tro att han skulle få äta av ”hemkärnat smör 

från Gransjö”. Men när Asta svarar på predikantens förväntningar zoomas scenen in igen. 

Läsaren förstår att stycket ovanför inte endast var en återgivning av predikantens tankar utan 

även något som denne förmedlade till sina medkaraktärer.  

Ett annat exempel är hämtat från ett möte mellan Olof Helmersson och den jämnåriga 

konstnären, Torvald i Laupaberg. Torvald förklarar hur han nått fram till den tro till konsten som 

han har: 

 

Det började med det enkla snidandet och hantverket, kniven och träbitarna och vrilarna och 

raspen och stämjärnen. Och hantverket förfinades och började benämnas hemslöjd. Utan att 
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han avsett det utvecklades hemslöjden till konsthantverk och konsthantverket till konst. Och 

som sagt, konsten är gudomlig. 

Det finns en rak linje, sade han, från det tankspridda snickrandet och hantverket över 

hemslöjden och konsthantverket till Konsten och Gud. (ss. 57-58) 

 

Det börjar som en beskrivning av hur det” tankspridda snickrandet” utvecklats till konst. Sedan 

får läsaren förstå att hela beskrivningen ingår i Torvalds förklaring av sin relation till konsten när 

scenen intensifieras i hans direkta anföring: ”Det finns en rak linje, sade han”. Här kan man se 

ett tydligt exempel på hur fri indirekt anföring skapar en viss eftertänksamhet i det sceniska 

berättandet. Från att verka vara en beskrivning av hur någon utvecklat sitt hantverk i fri indirekt 

anföring, går berättande över till att förstås som personens egen förklaring av detta i den 

avslutande direkta anföringen. 

Det förekommer även sporadiskt berättarkommentarer som går ifrån det övriga berättandet. 

Dessa kommentarer berör oftast Olof Helmerssons resa och möten, men de verkar inte komma 

från en allvetande berättare utan liknar närmast tankar från någon som känner till en hel del om 

trakten och historien. Här spekuleras det till exempel kring Olof Helmerssons planer:  

 

Företog han sina färder enligt en viss, bestämd plan? Eller for han omkring på måfå? Följde 

han en särskild, hemlig nådens ordning som fanns inskriven i hans utlevade minne, var det 

så att säga bygdens frälsningshistoria som i strikt kronologisk lagbundenhet styrde honom? 

Knappast. Då skulle han ha besökt Gerda i Inreliden, Jakobs Gerda, redan den första dagen. 

(s. 43) 

 

Frågorna visar att den som kommenterar inte fullt ut vet hur Olof Helmersson tänker. Dock 

verkar denna ha insikter i bygden och predikantens förflutna. Man skulle här kunna tala om en 

begränsad berättare som fortfarande bevarar det sceniska berättandet. 

 

2. Tematik 

I Norrlands Akvavit tycker jag mig se vad man skulle kunna kalla för tre olika linjer, eller 

underliggande berättelser. Först och främst presenteras det nutida västerbottniska samhället. 

Torgny Lindgren tar med läsaren på en resa genom glesbygden och låter oss genom möten med 

olika karaktärer få insyn i västerbottniska kök och värderingar. Detta blir tydligt redan i början av 
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romanen, som inleds med att västerbottningen Ivar gör en tripp till systembolaget i Skellefteå där 

han ska införskaffa brännvinsflaskan för året. I ett dialogutbyte med expediten där denna först 

kommenterar hur brännvinet passar bra för ”en liten sup så att säga ur skåpet” (s. 8), svarar Ivar: 

”Jag kommer från Nedre Avabäck [...] Vi är inte sådana” (s. 8) och kommenterar på detta sätt hur 

människor från Västerbottens glesbygd är eller förväntas vara. Detta ”vi” är här ett pronomen 

tungt av innebörd och återkommer även senare i romanen.  

De två andra linjerna eller underliggande berättelserna som jag menar att Torgny Lindgren 

berör är dels en andlig och filosofisk handling, samt en krönika över Karl den femtondes besök 

av de västerbottniska trakterna. Den som jag valt att kalla för den andliga linjen, den som berör 

de stora frågorna, visar sig främst i den realistiska motiveringen för predikanten Olof 

Helmerssons återkomst till västerbotten, nämligen i hans ”dubbla omvändelse” och nya uppdrag 

som gudsförnekande predikant.  

Det frikyrkliga språkbruk som är genomgående i romanen stödjer även det en liknande 

tanke om en underliggande handling. När Ivar kommit hem med flaskan talar han och hans hustru 

om ett gammalt minne: 

 

Eberhard hade sina små hemligheter, sade Ivar. Om man drack brännvinet på hans tid, då lär 

det inte ha funnits någon nåd, då kom man till helvetet och den eviga elden. (s. 9) 

 

Här är ett bra exempel på hur det religiösa språkbruket förekommer i romanen. Uttrycken ”nåd” 

och ”helvete” tyder på en andlig medvetenhet eller åtminstone på en andlig bakgrund hos 

romanens karaktärer, och pekar på sätt och vis mot någon form av frågeställning. En relevant 

fråga blir i alla fall vilken innebörd detta språkbruk har för karaktärerna och deras handlingar.  

Den frikyrkliga jargongen känns även igen hos Olof Helmersson som kommenterar när han 

sätter sig på bussen till Nedre Avabäck: ”Jag borde känna igen vägen [...] Men det gör jag inte. 

Jag borde egentligen kunna det utantill, alldeles som tio Guds bud” (s. 11).  

Språkbruket fungerar dock mer som en krydda och som orientering än som en egen linje 

eller berättelse. Den verkliga berättelsen ligger, som jag var inne på, i predikantens och de andra 

karaktärernas andliga resa. Detta blir som tydligast i samtalen mellan Gerda och predikanten, och 

i relationen till hans dotter Marita. 
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Krönikan över Karl den femtondes besök fungerar som en berättelse i berättelsen och 

beskriver kungens inspektion av myrdikningen i Västerbottens inland. Krönikan som skrivs av 

lokalkorrespondanten för lokaltidningen, Leif Vikström, är det skönlitterära resultatet av två års 

ihopsamlat stoff: ”Jag har samlat stoff i två år, sade Leif Vikström. Och nu skriver jag” (s. 23). 

Inslaget motiveras kompositionellt av att tidningskorrespondanten erbjuder Helmersson att läsa 

det första stycket vid deras första möte och sedan kontinuerligt skickar eller överlämnar 

fortsättningen till honom. Här är ett stycke ur inledningen av krönikan: 

 

Den högresta, mörka gestalten i spetsen red en oldenburgsk hingst, efter honom följde 

biskopen med de två hjälpprästerna, cheferna för ämbetsverken, konstmålaren Boklund, 

referenten från Post och Inrikes Tidningar, adjutanterna, professorn i lavar och mossor, 

lektorn i larver och myggor, klövjehästarna med akvavit, champagne, röda viner och punsch, 

kärrorna med skinkor, pastejer, korvar och rödbetor samt efterridarna från Svea lifgarde som 

fraktade tälten. (s. 23) 

 

Krönikan är skriven på ett sätt som känns både lätt ironiskt och komiskt, nästan som en skröna. I 

exemplet ovan ser vi hur konungens ankomsttåg till Västerbotten beskrivs i en katalogisk 

uppräkning där alla medresande verkar omnämnas i blandad ordning. Lättsamheten i 

beskrivningen lyser tydligast igenom då författaren ställer ”professorn i lavar och mossor” 

bredvid ”lektorn i larver och myggor”.  

Dessa olika linjer, eller övergripande motiv, menar jag vävs sammans av den tematik som 

de kan tolkas bära. Lindgren förefaller här återkomma till det tema som Willén väl formulerat 

som ”konsten att upphöja det ringa” (2008). Genom att lyfta fram ironin i predikanten Olof 

Helmerssons både misslyckade och lyckade uppdrag under hans olika möten med Västerbotten 

berör Lindgren samma frågor som Willén behandlat i sin avhandling: Finns det någon mening? 

Vilken roll har konsten?  

Det som nedan följer är en tolkning av Olof Helmerssons olika möten med personer och 

upplevelser i Västerbotten. Hur påverkar dessa predikanten och hans budskap? Vad suggererar 

romanen? 
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2.1 Gideon 

Redan i början på sin resa genom Västerbotten förstår Olof Helmersson att mycket skiljer sig från 

det han förväntat sig. Många har dött och andra flyttat. När han besöker Gideon, en av de få som 

faktiskt lever och är kvar, inser han även att mycket av det väckelsearv han lämnade efter sig gått 

till spillo. Gideon är numera blind på grund av en olycka som skedde när han varit i hänryckning 

och har inte längre, som han uttrycker sig, ”själva frälsningen” (s. 39). Gideon berättar att han 

ofta kom i hänryckning då han slogs av storslagenheten hos naturen och av kärleken till allt 

levande, och det var under en av dessa upplevelser som han miste synen. Han hade fått ett starkt 

infall att krama den största tallen ”bakom fårhuset” (s. 36) och när han rusat mot densamma hade 

han halkat, slagit i huvudet och svimmat: 

 

Då han efter ett ovisst antal timmar återkom till livet, så att säga uppstod från de döda, då hade 

han för alltid mistat synen. Han var blind ända in i benstommen. Och minst lika märkvärdigt 

var att frälsningen runnit av honom. Han hade förgäves prövat de gamla orden av åkallan och 

underkastelse och jubel och innerligt överlämnande. Men han hade inte längre den minsta 

tillstymmelse till frälsning inom sig. (ss. 36-37) 

 

Det verkar som om det finns ett samband mellan Gideons blindhet och hans upplevelse av 

frälsning. Symboliskt skulle man kunna tala om en yttre manifestation av ett inre tillstånd. Vidare 

förklarar Gideon hur han ser på det. När Olof Helmersson sedan lägger fram sitt gudsförnekande 

budskap för Gideon svarar denne att han aldrig själv förnekat Gud utan att det enda som 

egentligen fattades honom var själva frälsningen. Orsaken till detta menar han är det faktum att 

ingen längre predikar och han har tänkt att ”om Olof Helmersson kom tillbaka, om makterna lät 

honom återvände, då skulle han omvända mig igen” (s. 40). Han frågar den gamla predikanten 

om han skulle kunna tänka sig att göra sig ett försök till predikan. ”Du behöver ju inte tro. Det 

räcker om du predikar” (s. 40), säger han.  Olof Helmersson håller med om att han verkligen 

”hade ordet i […][sin] makt” (s. 40) och dessutom att tro inte alls behöver ha något med predikan 

att göra eftersom en sådan ändå bara är en ”konstprodukt” och skapas med hjälp av ”teknisk 

färdighet” (s. 40). Men trots detta tvekar predikanten och beslutar sig för att tänka på saken.  

Här ställer alltså Olof Helmersson ett likhetstecken mellan ordkonst och predikan. 

Intressant är hur det som verkar ha fått Gideon att tappa kontakten med den andliga dimensionen 

i sitt liv är just bristen på denna specifika ordkonst. Nu söker sig Gideon istället till det skrivna 
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ordet i form av ljudböcker. När predikanten först kommer sitter den blinde och lyssnar på en 

uppläsning av en roman av P-O Enquist. När Olof Helmersson går igen hinner han höra några 

rader genom dörren när Gideon åter sätter på cd-spelaren. Med formuleringen av temat som 

”konsten att upphöja det ringa” blir referatet mycket aktuellt: 

 

Sven Lidman berättade, tillfälligt innesluten i Per Olov Enquists roman, att det innersta i 

honom lyftes fram, något vekt och mjukt, på en gång formbart och oförstörbart, som lyftes upp 

och ut ur alla de skal och förskansningar och murar och skyttegravar han byggt, bakom vilka 

det i skygghet och ömtålighet och oåtkomlighet levt sitt fördolda liv, en levande materia, på en 

gång smidigt och smutsigt, fegt och förrädiskt, halt och kallt, men som skälvde i en dröm om 

helighet, renhet, rättfärdighet, ljus och sanning. (s. 41) 

 

Jag tänker inte stanna kvar vid Enquists ord, men det är värt att notera hur Lindgren väljer att ta 

en passage som beskriver just hur en persons innersta lyfts upp och skälver i ”en dröm om 

helighet, renhet, rättfärdighet, ljus och sanning”.  

Olof Helmersson besöker Gideon ytterligare ett par gånger. Vid det andra tillfället 

överlämnar han den träskulptur han fått i uppdrag att ge Gideon av Torvald. Den blinde blir 

mycket upprörd när han förstår att den föreställer den kvinna både han och Torvald verkar ha 

älskat, Isabella Stenlund, och slänger in den i vedspisen.  

Det tredje besöket sker när Olof Helmersson ska lämna trakten och kommit för att säga 

adjö till Gideon. Han har för sig att han lovat den blinde något men kan inte komma på exakt 

vad. Gideon som verkar ha tänkt en del på Olof Helmersson svarar: 

 

Du har inte lovat mig någonting, sade Gideon. Vi har aldrig velat ha några löften av dig, 

Olof Helmersson. Överhuvudtaget har vi aldrig velat ha någonting av dig. (s. 201) 

 

Han fortsätter med att räkna upp allt det som predikanten kommit släpande med: frälsning, 

möten, dragspelande, tandborstning och Folkpartiet. Olof Helmersson protesterar inte utan 

svarar: ”Ja, […] detta är min skuld, min stora skuld” (s. 202). Dock vill han inte lastas för 

Gideons blindhet. Den blinde svarar att ”det ska du inte taga så allvarligt på, det här med 

blindheten. Det är inte alls så illa som folket tror att vara blind” (s. 202). Han förklarar sedan att 

blindheten har blivit en del av honom och inte något han önskar sig kvitt av: ”Att vara blind, 
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sade han, det var som att bo i en grotta där det var mörkt och varmt och bekymmersfritt” (s. 

203). Detta leder Olof Helmersson att fråga: 

 

Menar du, sade Olof Helmersson, att blindheten är frivillig? 

Nej, så långt vill Gideon inte sträcka sig. Däremot vågade han påstå att seendet var 

frivilligt. (s. 203) 

 

Påståendet som Gideon gör suggererar gråskalan och komplexiteten i de mänskliga villkoren. Är 

det bättre att blunda för det som stormar känslorna än att leva ett stormigt liv? Gideon verkar 

tycka det. Samtidigt erkänner han att helt ”utan strapatser och äventyr kan människan inte leva” 

(s. 204) och berättar hur han ibland beger sig ut genom myrdikena som fungerar som vägar för 

de som känner dem.  

Detta med myrdikena föranleds av predikanten som frågar om Gideon, då när han känner 

behovet av äventyr, beger sig ut på vägarna med sin vita käpp. Den blinde svarar att han aldrig 

skulle vandra längs vägarna och det skulle Olof Helmersson förstått om han inte flyttat den där 

gången för femtio år sedan. Predikanten kommenterar detta utanförskap och vad han säger är 

mycket intressant om man tänker honom som konstnär: 

 

Jag har alltid varit utanför, sade Olof Helmersson. Den som predikar måste vara utanför. 

Eller ovanför. Nuförtiden sitter jag på tionde våningen i Umeå och är utanför. Man kan 

möjligen se havet. Jag är en utanföring och en ovanföring. Det är min kallelse. (s. 204) 

 

För att kunna upphöja något, måste man vara ovanför? Olof Helmerssons ord ställer konsten 

bredvid ett utanför- och ovanförskap. Det skulle innebära att även konstnären i någon mening är 

upphöjd. Tydligt är i alla fall att konsten relateras till det högre.  

 

2.2 Torvald - konstnären 

I Olof Helmerssons möte med Torvald i Laupaberg talas det explicit om konstens förhållande till 

människan. Det är Torvald som förmedlar en stark övertygelse om en andlighet och helighet hos 

konsten: 

 

Vad gällde konsten ville han särskilt framhålla att allt som kunde betraktas och beundras 

härkringom dem visserligen tycktes vara enbart ren materia, men att det i själva verket 
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uteslutande var ande och andlighet. Han vågade faktiskt hävda att det gudomliga och heliga till 

alla delar genomträngde och fyllde det konstnärliga livet. Då han hörde en symfoni av 

exempelvis den där Mahler i radio var det uppenbart för honom. Det gällde att finna högheten 

och storheten hos en frilagd form eller kontur. För att inte tala om två former som fick förenas. 

Och då en skugga var så djup och svart att man såg evigheten. I Konsten fanns ingen synd utan 

bara helgelse och andakt och själslig uppbyggelse. Jag önskar, sade han, att jag fick böja knä 

vid din sida Olof Helmersson och föra dig till Konsten. Folket letar oavlåtligt efter ersättningar 

för Konsten. (s. 53) 

 

På samma sätt som Olof Helmersson en gång i tiden predikade för Torvald, predikar konstnären 

för honom och vill böja knä med honom. Den enda skillnaden är att Torvald vill föra honom till 

Konsten och inte till Kristus. Han menar sig ha funnit det andra söker efter: ”Folket letar 

oavlåtligt efter ersättningar för Konsten”. Det är som om konsten själv är fylld av andlighet och 

kan leda till mening. Han talar om ”att finna högheten och storheten hos en frilagd form eller 

kontur” och att hitta det i ”två former som fick förenas”. Menar han att man kan finna höghet och 

storhet i små detaljer? Och dessutom i kombinationen av dessa olika inslag? Det låter som det 

Lindgren själv gör när han lyfter existentiella frågor med vardagen som tonsättning. 

Olof Helmersson blir provocerad av Torvalds tal om Konsten och svarar med att han inte 

vill höra på dylikt prat, att det inte finns någon Gud eller frälsning och att livet är meningslöst. 

Av detta blir båda herrarna upprörda men till slut bär det alltså av in i skogen där Torvald ska 

visa predikanten den Gud han skapat.  

I en analys av tematiken i Norrlands Akvavit som ett slags fortsättning på temat ”konsten 

att upphöja det ringa” aktualiserar detta avsnitt frågan: Är detta författarens egna tankar om 

konsten? Ett säkert svar på detta kan man nog aldrig få, men det finns åtminstone inslag som 

suggererar en sådan uppfattning. För det första är konstnären, precis som jag nämnde i 

beskrivningen av den yttre handlingen, den första som känner igen Olof Helmersson för den han 

är. ”Du är alldeles oförändrad Olof Helmersson. Du ser ut precis som du gjorde den där gången 

du omvände mig” (s. 51) säger han och när predikanten svarar att Torvald är den första som 

känner igen honom, lägger konstnären till: ”De har inte blicken” (s. 51).  Olof Helmersson 

räknar då upp allt som har förändrats på honom: muskler som förtvinat, den sneda näsan och 

håret som fallit av, men Torvald invänder: ”Det var inte det jag tänkte på. […] Man ska inte fästa 

sig vid bagateller” (s. 52). Det verkar som om konstnären inte stannar vid predikantens yttre 
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lager utan istället ser längre. Ett vanligt påstående om konstnärer, kanske oftast kopplat bild- 

eller sniderikonst, är att de har en speciell blick för saker. De verkar kunna identifiera det vackra, 

sköna och intressanta i ting och sedan lyfta fram (eller upp) detta. Intressant är hur Torvald ser 

förbi det yttre och menar att det är bagateller, det som hänt med predikantens gamla kropp. Den 

tillhör inte det viktiga, det är det andliga som betyder något - konsten. I en nytestamentlig 

terminologi skulle man tala om Köttet och Anden. Och det som ger Torvald tyngd är det faktum 

att han omedelbart känner igen predikanten. 

Något som även det stärker Torvalds trovärdighet ifråga om konsten är hur han kommit dit 

han är idag. Från början var han ”bara en enkel skogsarbetare” (s. 53). Det var då han mötte Olof 

Helmersson och blev omvänd. ”Jag tror det var med den där omvändelsen som allting började” 

(s. 53), menar Torvald. Senare förklarar han hur skogsarbetet utvecklades vidare till snideri och 

så vidare, för att till slut bli konst:  

 

Det finns en rak linje, sade han, från det tankspridda snickrandet och hantverket över 

hemslöjden och konsthantverket till Konsten och Gud. (s. 58) 

 

Det som är intressant är hur konstnären menar att omvändelsen med Olof Helmersson har 

påverkat honom. Att det var där ”som allting började”. Lindgren återkommer ett flertal gånger 

till Olof Helmerssons uppfattning om predikan som en ”konstprodukt” och en ”teknisk 

färdighet” (s. 40). Om så är fallet har alltså predikanten genom sin ”konst” startat den process 

som lett till den Torvald är idag och det ligger en ironi i detta. Torvald har utvecklat en 

konstärlig blick och funnit en egen form av sanning på grund av det Olof Helmersson predikade 

för femtio år sedan, men det är inte samma sanning som en gång i tiden predikades utan en ny, 

där konsten leder till upphöjdhet och andlighet, något som predikanten förmodligen aldrig skulle 

hålla med om, varken nu eller då. 

När Olof Helmersson får se den Gud som Torvald snidat åt sig själv, och som står mitt ute 

i skogen skriver Lindgren att: ”Olof Helmersson stod nästan i givakt, hans gripenhet var tydlig.” 

(s. 56). Vid mötet med Torvalds egensnidade Gud berörs predikanten. Han som innan han fick se 

den svarade på frågan om han ville se Gud: ”Ja du Torvald det skulle jag sannerligen!” (s. 55) 

med hån i rösten. Efteråt tackar han istället konstnären för ”detta som han inte utan vedermöda 

fått uppleva” (s. 56). Tydligt här är i alla fall att konsten kan beröra, då när en sammanbiten 
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skeptiker som Olof Helmersson efteråt tiger, även om episoden inte helt svarar på frågan om 

konsten är vägen till det andliga. 

Det går alltså att tänka sig en metaaspekt i mötet mellan Torvald och Olof Helmersson, då 

konstnären explicit kommenterar konstens betydelse för människan. Man kan även se paralleller 

med hur konsten kommenteras i Lindgrens novellsamling Merabs skönhet. I novellsamlingens 

första novell och ramberättelse, ”Skräddar Molin”, är motivet en misslyckad skräddare, men en 

på sätt och vis lyckad konstnär. Han får nöja sig med att sy upp folks arbetskläder, då hans 

övriga sömnadskonst lämnar mycket att önska. En dag tillverkar han en bonad av överblivet 

material och broderar mitt på detta ett bibelord från Psaltaren: ”FRÖJDEN EDER MED 

BÄVAN” (1983, s. 9). Marcus Willén menar i sin avhandling att detta motiv också är den metod 

med vilken Torgny Lindgren skriver. Genom att använda sömnadskonsten för att upphöja det 

ringa - de överblivna tygbitarna - skapar skräddar Molin något av både estetiskt och upphöjt 

värde, och på samma sätt gör författaren då han i sin framställning lyfter upp det enkla med hjälp 

av det sublima. Karaktären Anton Lundmark kommenterar bonaden: ”Och kläderna är ju bara 

som en utvärtes prydnad. Den där bonaden, han handlar om själen och evigheten” (Lindgren 

1983, s. 10). Med hjälp av konsten har skräddar Molin skapat något upphöjt och 

budskapsbärande och accepterar sin roll som konstnär (Willén 2008, s. 15). Och på samma sätt 

som skräddaren accepterat sin roll har Torvald accepterat sin. Hans tro på konsten är så stark att 

han till och med har skapat vad han menar är Gud.  

 

2.3 Karl den femtonde  

Under sin regeringstid besökte Karl den femtonde Västerbotten för att inspektera de färdiga 

myrdikena som skulle leda vatten från övervattnade myrar. Som karaktär påminner han mycket 

om en av fyrtiotalets väckelsepredikanter. Han är mycket karismatisk, självsäker, talför och har 

ett slags mystik över sig. Den västerbottniska befolkningen han möter ser upp till honom och 

talar fortfarande om honom då och då. På många sätt verkar han ha satt sina spår vid sitt besök 

av Västerbotten. Inte minst som en föregångare till predikanterna. De sover till och med i samma 

säng som han en gång sov i:  

 

Detta var alltså predikantsängen. [---] 

Den första som sov i henne, sade Ivar, ska ha varit Karl den femtonde. [---] 
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Och sedan, sade Asta, har det varit predikanter utan tal. De kringresande. För att inte tala 

om evangelisterna. (ss. 16-17) 

 

Kungen talar också om frälsning, nåd och Gud på samma sätt som predikanterna: ”Alla 

varelser är delaktiga av Guds nåd, sade kungen. Även fäkreaturen. Gud är den store förbryllaren” 

(s. 80), och svänger sig med bibelallusioner: ”När alla dina diken är grävda kommer myrjorden 

att ge dig hundrafalt! sade kungen” (s. 78). 

Redaktören som skriver krönikan om kungen har samlat stoff från muntliga källor i trakten 

under två år och låter alltså Olof Helmersson läsa inledningen när han kommer och hälsar på. 

Predikanten kommenterar dock inte krönikan mer än att säga att ”Det är vackert […] Närapå 

storslaget” (s. 24) och efter detta kommenteras krönikan knappt alls av karaktärerna i romanen, 

utan den finns där som ett självständigt återkommande inslag. Däremot diskuteras motivet av 

kungens besök ett flertal gånger av västerbottningarna och berättelserna i krönikan suggererar en 

liknande tematik som resten av romanen. Redan i inledningen får vi reda på att konsten har en 

viktig del i berättelsen:  

 

När han kom förändrades allt. Ingenting skulle därefter bli detsamma. Det var framtiden, 

civilisationen, höviskheten, kärleken till konsten och skapandet, ja till själva existensen som 

kom ridande till det innersta av Västerbotten. (s. 23) 

 

Karl den femtonde ser också sig själv som konstnär. När konstmålare Boklund, som hör till 

kungens följe, målar en tavla av det vackra landskapet han har framför, signerar kungen verket i 

tron att han själv åstadkommit det. ”Ja, det landskapet har jag fångat ganska väl!” utropar han.  

Samma sak gäller de dikter han reciterar: 

 

Även Karl den femtonde trodde att han hade skrivit den. Han var fast övertygad om att han var 

upphovsmannen till huvudparten av Erik Johan Stagnelius samlade verk, i första hand de 

dikter som han lyckats lära sig utantill. (s. 103) 

 

I dessa två exempel framställs konstnären Karl den femtonde som en bluff; han har varken 

målat tavlan han signerar eller skrivit dikten han lidelsefullt reciterar. Detta kan jämföras med 

den före detta väckelsepredikanten Olof Helmersson, som ser sig själv, eller åtminstone den han 

varit, som ett slags bluff. När han gör sin återresa till Västerbotten menar han att han har kommit 
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insikt och att hans tidigare verk i bygden endast varit villfarelser; att all frälsning och 

omvändelse bara varit tomma löften. Han lyckades, precis som kungen, att övertyga och beröra 

med hjälp av sin talkonst, men utan att, enligt honom själv, ha något av substans. Man skulle 

kunna säga att kungen representerar den predikant han var för femtio år sedan. 

 Men trots att båda männen framställs i förhållande till ett bluffmotiv; kungen som en 

öppen bluff och självbedragare, och predikanten som tycker sig ha genomskådat sitt före detta 

budskap, finns det en annan sida hos dem. Männen åstadkommer även saker genom sin tro och 

konst.  

Karl den femtonde får vid två tillfällen visa sina färdigheter. Det första tillfället utspelar sig 

på gården Linuses som kungen besöker. Han inspekterar gården och berömmer värden för 

dikesgrävningen och hässjevirket och går sedan in för kvällsmjölkningen av korna. Hustrun och 

pigan är redan där för att påbörja mjölkningen, men innan de hinner börja griper kungen pigans 

spann och sätter sig vid kon, Sköna.  ”Först […] utför jag det konststycke som heter Giva Ned!” 

(s. 79) säger han och använder sina ”kloka och sakkunniga händer” (s. 79) för att förbereda 

juvret för mjölkning. Därefter mjölkar han Sköna och lyckas fylla både pigans och hustruns 

spann till brädden: ”den tredubbla gängse kvällsmjölken” (s. 80). Kungen lyckas alltså utföra sitt 

”konststycke”.  Notera att just ordet ”konst” används. 

Vid det andra tillfället är det bonden i Kvammartjärn som kommer med sin sjuka hustru till 

kungen. Hon har inte fått sin menstruation under två år. Blodet har istället samlats inne i hennes 

kropp och nu för man henne inför kungen som en sista utväg. Kungen beordrar att man ska bära 

in henne i hans tält och sedan vänta utanför. Medan kungen gör sitt verk inne i tältet samtalar 

maken med biskopen utanför om nåd och tro. Efter en stund kommer Karl den femtonde ut. Hans 

”uniformsbyxor var inte längre marinblå, de gyllne revärerna syntes inte mer, de svarta stövlarna 

hade mist sin glans” (s. 130). Täckt med blod säger han: ”Nu är hon helbrägda.” (s. 130). Och 

det visar sig stämma. Författaren berättar vad som hände efteråt: 

 

Ännu i fjorton dagar blödde hon, detta var ju inte blott en månadsrening utan en tvåårsrening. 

Men därefter, de närmaste tolv åren, födde hon åtta barn. Av de fem sönerna emigrerade tre 

till Nordamerika. Deras ättlingar lär ännu bruka jorden mellan Saint Paul och Rochester. (s. 

130) 
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I avslutningen av berättelsen får läsaren förstå att kvinnan verkligen blev botad från sin sjukdom 

genom kungens ingrepp.  

Ett helbrägdamotiv finns även i berättelsen om Olof Helmersson. Vid ett tillfälle besöker 

han Eskil Holm som menar och håller fast vid att predikanten en gång botat honom från magsår. 

Att detta helande inte endast var en fantasi eller inbillning är Eskil Holm säker på. Detta därför 

att hans fru sökt bli botad av flera andra, men bara blivit besviken: 

 

Han, den botade, visste bättre. När hustrun var sjuk, ja döende, då hade de uppsökt andra 

helbrägdagörare. I Lycksele och Husbondliden och Bygdsiljum. Men förgäves. Ingen av dem 

hade varit som Olof Helmersson. De andra hade haft en smärtstillande verkan, inte mer. (s. 

125) 

 

Avsnittet visar att Eskil Holm har förmåga att skilja på ett sådant helande som verkligen är äkta 

och ett sådan som bara är smärtstillande. Han menar alltså att han själv verkligen har blivit botad 

från sitt onda och det faktum att han verkar kunna skilja på äkta och inbillat, leder också läsaren 

att tro att han faktiskt har blivit detta. Ironiskt nog verkar det alltså som om även Olof 

Helmersson har helbrägdagjort någon trots sina egna bedyrelser om villfarelse.  

Andra inslag som förenar kungen och predikanten är olika alstringsmotiv. Att Olof 

Helmersson beskrivit sig själv i alstrande ordalag har jag redan varit inne på: ”Det var en väldig 

kraft i min säd” (s. 147), utbrister han när han får reda på att Marita är hans dotter, och kungen 

beskrivs redan från början som en kvinnokarl: ”Man kunde ju aldrig säkert veta, sade Ivar, var 

Karl den femtonde sov om nätterna” (s. 17). Även ett par av miljöbeskrivningarna i krönikan 

målas upp i inte så implicit erotiska ordalag. Vid mjölkningen av Sköna anspelas kungens 

sexuella dragningskraft:  

 

Hustrun och pigan slukade med blickarna händernas och fingrarnas kraftfulla men samtidigt 

ömma rörelser, det bestämda och rytmiska kramandet uppifrån och ned, det glidande och 

fallande greppet om tissarna från tummarna och pekfingrarna till lillfingrarna, musklerna och 

senornas spel på kungen blottade underarmar och handlovar. Något sådant hade de aldrig 

förr sett eller varit med om. (s. 79) 
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Ett kanske ändå tydligare exempel finns i beskrivningen som Karl den femtondes adjutant 

ger då bonden i Lauparliden frågar vad som gripit kungen så djupt i fråga om utdikningen av 

inlandet: 

 

Åh, sade adjutanten, Hans Majestät blir gripen av det mesta. Därför tränger han också så 

djupt in i folket. Men i första hand är det själva dikena, dikena som fenomen. De fuktiga och 

mörka skårorna i mullen. Lantmännen och drängarna som med sina verktyg böjer sig ner över 

dem och med rytmiska rörelser utför sin gärning. Den lurviga torvan som öppnar sig och 

blottar en sträng av slemmig väta. Och den efterföljande fruktsamheten. Vi stockholmare ser 

en stor och gripande skönhet i detta. (s. 192) 

 

Att adjutantens ord fungerar som en metafor för ett alstringsmotiv stärks av avslutningen: ”den 

efterföljande fruktsamheten”. Frågan är varför Lindgren väljer att beskriva utdikningen på detta 

vis. Det verkar inte vara så att han har som mål att lyfta ett tema som berör sexualitet eller 

motsvarande frågor, då inget i resten av romanen antyder detta. Dessutom bjuder inte metaforen 

läsaren till eftertanke eller kontinuitet. Snarare tycks det som om inslaget fungerar ironiskt, 

eftersom detta avsnitt, precis som resten av krönikan, har en lättsam och komisk ton. Min 

tolkning är att Lindgren helt enkelt har valt att beskriva utdikningen på detta vis för ytterligare 

framhäva Karl den femtondes sexualitet. Att beskrivningen är ett svar på vad det är i utdikningen 

som gripit kungen, motiverar en sådan tolkning; det är inte utdikningen som gripit kungen, utan 

alstringen och fruktsamheten som han ser i dikena. Adjutantens sista ord: ”Vi stockholmare ser 

en stor och gripande skönhet i detta”, förstärker ironin ändå mer. Tolkar man honom bokstavligt 

menar han alltså att stockholmare ser en stor skönhet i norrländska lantbrukare som gräver diken, 

och detta verkar inte troligt. Istället suggererar avsnittet en känsla av Karl den femtonde som den 

alstrande kungen.  

Som jag kort nämnde tidigare dyker kungen upp även i andra sammanhang än i krönikan. 

Ett lite udda motiv är mössan som Torvald skulpterat åt sin Gud: 

 

Men, kunde Olof Helmersson inte låta bli att fråga, varför har han den där egendomliga 

huvudbonaden? 

I Stockholm, sade Torvald, där står konung Karl den femtondes staty. Och han har en sådan 

på huvudet. Det är endast här i trakten som Gud har den sortens mössa. (s. 57) 
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Det är intressant att Torvald har valt att ge Guden som han skapat samma mössa som Karl den 

femtonde. Här kopplas kungen åter igen till det andliga och till konsten. Dessutom antyds hans 

påverkan på bygden: ”Det är endast här i trakten som Gud har den sortens mössa”.  

 

2.4 De heliga bina 

Bertil i Nybränna är den som har tagit hand om alla gamla predikstolar som inte längre används. 

En dag hittar han en handbok i kupsnickeri, i en timmerkoja, och med den till hjälp bygger han 

om predikstolarna till bikupor, tre i varje. Olof Helmersson som känner att han på något vis är 

bunden till en av dessa predikstolar besöker biodlaren för att till avslut ”förneka och förkasta, 

och i värsta fall förbanna den” (s. 96). Bertil visar honom mer än gärna sin samling av 

predikstolar och efter det att han berättat om sina trettiotre bisamhällen och att hans bigård är den 

största i inre Västerbotten, förklarar han: 

 

Hans bin var ju också på ett särskilt sätt välsignade. 

Och han förklarade: 

Väldigt mängder av andlighet för att inte säga helighet hade genom åren lagrats inne i 

predikstolarna, för den delen också inne i själva trävirket och masoniten. Hans bin blev utan 

minsta ansträngning delaktiga av det gudomliga och mysterierna. De var förandligade, de hade 

ett uppdrag och en kallelse som var okänd i alla andra bisamhällen. Du ser väl, ropade han, hur 

de flyger omkring som Guds änglar! (s. 96) 

 

Detta påstående ser ut att bekräftas av en av prästerna från Umeå som skriver i ett 

vykort till biodlaren, att honungen ”har en doft av sakrament” (s. 97). 

Också ateisten Olof Helmersson menar att predikstolarna impregnerats av andlighet, det är 

ju därför han besöker Bertil: ”De döda föremålen kan under vissa omständigheter angripas och 

smittas av andligheten, de träder i förbindelse med våra själar. Då måste vi göra oss fria” (s. 94). 

På sätt och vis befinner sig de båda männen på varsin sida om heligheten; den ene vill göra sig 

fri från den och den andre omfamna den. I retrospektiv kan man även säga att de bytt plats med 

varandra. Vid tiden då Olof Helmersson predikade andlighet var ju Bertil en enkel timmerman 

och del av den minoritet som inte tog emot budskapet. Men nu är det istället han som talar om 

helighet och den andliga dimensionen. 
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Ironin i framställningen framgår kanske extra tydligt i Bertils allvarliga men humoristiska 

kommentarer: ”Du ser väl, ropade han, hur de flyger omkring som Guds änglar!” och ”du ska 

veta, sade biodlaren avslutningsvis, att de förökar sig genom jungfrufödsel” (s. 97), samt då 

predikanten provsmakar honungen:  

 

Den kvällen åt han honung tillsammans med Asta och Ivar. Den smakade som all annan 

honung. Efter den tredje skeden blev smaken kväljande. (s. 97) 

 

Det visar sig alltså, allt prat om helighet till trots, att det inte var något speciellt med Bertils 

honung. Att återseendet av predikstolarna dock påverkat den före detta predikanten antyds det i 

avskedet mellan de båda herrarna:  

 

Du säger ingenting, sade han [Gideon], till Olof Helmersson då de på nytt stod nere vid 

farstubron. Han hade, påstod han, ändå tyckt sig märka att något rörde sig inne i 

väckelsepredikanten då han återsåg sina gamla predikstolar. [---] 

Vad han tänkt eller sagt i sitt innersta, förklarade han [Olof Helmersson], det angick ingen, 

numera talade han aldrig om sådant, det var en sak mellan honom och den Gud som inte finns. 

(s. 97) 

 

Det är intressant att fråga sig vad det egentligen är som Olof Helmersson funderar över i sitt 

innersta. En möjlig tolkning är att han inte längre talar om sådant som han anser är mellan 

honom och den Gud han inte tror på, alltså hans tvivel. Vid åsynen av predikstolarna vaknar åter 

de stora frågorna till liv inom predikanten och han börjar fundera över sitt förflutna och sin 

nuvarande livsåskådning. Och på så sätt blir ändå predikstolarna heliga. De lyfter tanken till ett 

andligt plan.  

 

2.5 ”Vi” 

I början av analysen beskrev jag tre olika linjer som Lindgren berör i Norrlands Akvavit. Detta 

”vi” får representera den ironiska skildringen av det inre Västerbotten. Exemplet i början av 

analysen nämnde Ivar som uttalade sig om hur västerbottningarna var i förhållande till alkohol: 

”Vi är inte sådana” (s. 8, min kursivering) som tar en sup ur skåpet. Även flera av de andra 

karaktärerna uttalar sig om detta ”vi”. Gerda svarar till exempel Olof Helmersson, när denne 
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uttrycker att årorna till Jakobs båt kunde blivit stulna, att ”vi stjäl inte från varandra” (s. 152). 

Och Gideon gör kanske en ännu tydligare skillnad på vi och dem när han säger:  

 

Om du hade stannat kvar med ditt dragspel och dina affischer, om du icke hade givit dig 

iväg, då hade du med tiden nästan kunnat bli en av oss. Då hade du aldrig trott att jag gick 

längs vägen. (s. 204) 

 

Vad detta ”vi” egentligen innebär är dock lika dunkelt för läsaren som för utomstående 

inuti romanen. Det som visar sig i exempel är närmare enskilda företeelser och inte där för att ge 

någon helhetsbild av hur man är i det glesa Västerbotten. Däremot förmedlas känslan av 

västerbottningarnas uppfattning om sig själv som ”utvalda”. Efter det att Olof Helmersson och 

Torvald besökt ”Gud” ute i skogen, berättar konstnären om hur alla släktband i trakten ser ut. 

Även en bild av ett invecklat släktträd infogas. Av Torvalds redogörelse framgår två saker. Det 

första är att västerbottningarna är drabbade av viss inavel: ”Jakob som tidigt gick bort i en 

olycka, Gerdas Jakob, var till exempel tremänning med sig själv” (s. 60) och att de flesta är släkt 

med varandra på ett eller annat vis. Det andra är just deras uppfattning om sin egen särställning 

och utvaldhet: 

 

Och då hade han [Torvald], ville han tillägga, ändå i sin redogörelse finkänsligt undvikit att 

nämna den höga och nobla härstamning som hopsmält allt folket häromkring till en 

enastående och förnäm människoart, en folkstam som med utsökt och stolt självklarhet 

intog en särställning i Västerbotten, ja i hela riket. (s. 61) 

  

Detta motiv är även förenat med Karl den femtondes besök. Han förknippas med 

utvaldheten eftersom det är han som på sätt och vis väljer. Den gängse uppfattningen verkar vara 

att det inre Västerbotten på ett särskilt sätt är välsignat, och att kungen är en del av detta: ”här 

tillbragte Karl den femtonde den lyckligaste tiden i sitt liv!” (s. 186). 

Den kanske viktigaste delen av västerbottensskildringen är hur bygden har förändrats. 

Intressant är dock hur många av dessa förändringar tycks ha gått västerbottningarna själva förbi. 

De vet att de flesta av deras släktingar och vänner har gått bort, och att Västerbotten inte 

blomstrar som förr, men varken Gerda, Gideon eller Kristina verkar kunna ta in detta. 

Åtminstone har de en önskan och tro på att allt detta någon gång skall återställas till det som var. 
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Gerda har ju väntat på Olof Helmersson som skall återupprätta församlingen. Och Gideon tänkt 

att om Olof Helmersson kom tillbaka, då skulle han frälst igen. Kristina längtar mer tillbaka till 

det kollektiva Västerbotten där alla kände alla och visste hur man skulle bete sig. Detta lägger 

hon ofta på sin man, Stockholmaren, som en dag tappar besinningen och dödar henne. Här följer 

hans egen redogörelse över händelsen: 

 

Men, fortsatte Stockholmaren, då hon sade Vi på detta självgoda, tveklöst 

främlingsfientliga sätt, då var det något som gick sönder inuti honom. I alla år hade hon 

använt detta Vi, mestadels hotfullt riktat mot honom, alltid uttalat med stora bokstäver, ja 

alfabetets största bokstäver och i en undervisande, överlägsen, klandrande ton, ett Vi så fyllt 

av högmod och bördshögfärd, chauvinism och storhetsvansinne att det i längden inte kunde 

uthärdas. Under all deras gemensamma tid hade han tåligt burit detta Vi på sina axlar, knutit 

nävarna inom sig, tigit och lidit. I sitt Vi inneslöt hon alla förfäder och släktingar och 

myrodlingar och krondiken och efterkommande intill tredje och fjärde led och kallkällor 

och hässjestörar med sex pinnar och Vindelälven och Avaträsket och de ingifta 

morbröderna, ja allt och alla, men inte honom. Nej, aldrig honom. Med sitt groteskt 

uppförstorade, utdragna och aningen nasala Vi uteslöt hon honom ur alla tänkbara 

gemenskaper, hon utpekade honom som utomstående och oduglig och evigt fördömd. [---] 

Men nu, fortsatte Stockholmaren, när hon alltså för sista gången sade Vi, då knäcktes en 

fördämning i honom och en gröntonad fors av vrede och sårad självkänsla och berättigad 

bitterhet vällde fram i hans inre och strömmade ut i hans lemmar. (ss. 157-158) 

 

Här lyfts detta ”vi” fram på ett speciellt sätt. Sett från en utomståendes perspektiv blir plötsligt 

västerbottningarnas uppfattning om sig själva något överdrivet och inbillat. Stockholmaren 

verkar mena att deras känsla av utvaldhet närmare är ”fyllt av högmod […] och 

storhetsvansinne”.  

Direkt i anknytning till Stockholmarens redogörelse svarar Olof Helmersson: 

 

Ja, instämde Olof Helmersson, som även han kände sedan länge till det Vi, som mestadels 

uttalades Ve, så att den som så önskade kunde tolka det som ett ve över allt främmande, ett 

verop riktat mot resten av världen. Han mötte ordet och de bakomliggande tankarna 

dagligen. (s. 158) 
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Ännu en gång uttrycks predikantens utanförskap och samtidigt görs en ironisk koppling till den 

västerbottniska dialekten. Jag tolkar dock Olof Helmerssons reflektion mer som en dråplig 

tillfällighet än som något medvetet avståndstagande från resten av världen av västerbottningarna. 

Även Asta kommenterar detta ”vi” efter det att predikanten berättat av som hänt: 

 

Och Asta kunde inte låta bli att ett ögonblick tänka över det där enda ordet som tydligen 

hade retat Stockholmaren till ursinne, ja som för kort stund hade fått hans själ att slitas 

sönder, det lilla ordet Vi. Jag tycker det är ett vackert ord, sade hon. Vi använder det 

ideligen. 

Olof Helmersson instämde. Vi är ett av språkets ädlaste och varmaste ord, sade han, 

fyllt av stolthet och värdighet. Särskilt ville han understryka att Vi uttryckte den innerliga 

och nödvändiga samhörigheten mellan människor, att utan Vi skulle ingen medmänsklighet 

vara möjlig, ja i grunden var hela skapelsen innesluten i det där korta och oansenliga ordet. 

(ss. 165-166) 

 

I hennes öron klingar pronomenet vackert och Olof Helmersson instämmer att ”vi” på ett sätt 

representerar all medmänsklighet och gemenskap. I dessa båda förhållanden till begreppet antyds 

åter den komplexitet den mänskliga existensen består av. I nära gemenskap och samhörighet 

finns värme, men också det möjliga utanförskapet. Och att det inte finns något alternativ 

förstärker allt detta. 

Jag beskrev tidigare skildringen av Västerbotten som ironisk. Deras höga tankar om sig 

själva är inte trovärdiga och överdrivs, och det ligger dessutom mycket humor i hur den moderna 

västerbottningen klarar sitt levebröd. Asta beskriver för Olof Helmersson hur de gamla och sjuka 

utgör ” basen för näringslivet i trakten” (s. 20) då de som är arbetsföra jobbar med att ta hand om 

dessa. 

Att Västerbotten förändrats förankras som tidigare nämnts i kontrasten mellan 

västerbottningarnas förväntningar och hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta är även förenat med 

den andliga linjen som Lindgren framförallt berör i mötena mellan Olof Helmersson och Gerda, 

då den gamla kvinnan i all oskuldsfullhet inte inser att världen genomgått en utveckling präglad 

av vetenskap och individualism.  
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2.6 Gerda 

Gerda går som en röd tråd genom hela berättelsen och förutom den övergripande handlingen i 

Olof Helmerssons ateistiska missionsresa, är det framförallt hennes öde som lyfts fram, både i 

textens disposition och tematik. Att kvinnan har stor betydelse både för predikanten och 

handlingen antyds i berättarkommentaren: 

 

[…] var det så att säga bygdens frälsningshistoria som i strikt kronologisk lagbundenhet 

styrde honom? Knappast. Då skulle han ha besökt Gerda i Inreliden, Jakobs Gerda, redan 

den första dagen. (s. 43) 

 

Visserligen omnämns Gerda i sammanhanget som en av de som Olof Helmersson frälste tidigt i 

sin gärning, men omnämnandet av henne bygger ändå upp en förväntan inför hennes inträde i 

berättelsen, som kommer först en tredjedel in i dispositionen. Hennes långa väntan och 

uthållighet förstärker ytterligare betydelsen av relationen till predikanten: 

 

Så där är du äntligen, Olof Helmersson. Jag har väntat på dig. Det är dig jag har väntat på.  

Jag blev en aning fördröjd, sade han. [---] 

Förtiåtta år och tre månader, rättade hon. (s. 81) 

 

Gerda har alltså räknat dagarna till Olof Helmerssons återkomst där hon ligger på sitt yttersta. 

Oskuldsfullheten som karaktäriserade henne i novellen ”Stubbrytaren” är även en del av henne i 

Norrlands Akvavit och läsaren inbjuds att sympatisera med Gerda som gått igenom mycket i 

livet: 

 

Då jag har låtit tankarna fara till Jakob, då har jag nästan glömt bort att tro en liten stund. 

Och då jag kommer ihåg lillflickan, Jakobs och min lillflickan, då ser jag bara henne och 

dockan som hon brukade ha fastknipt i armvecket, jag ser inte Kristus och tron. Man är ju 

egentligen tvungen att tro samtidigt med allting annat. Och där brister jag. Det är ett lidande 

för samvetet. (s. 83) 

 

Även för Olof Helmersson själv betyder återseendet av Gerda mycket: 

 

Och nu skulle han komma till henne var eller varannan dag. Tills allt var över. 



 31 

 

Ja, sade han som cyklade omkring på sitt yttersta, därom kan du vara förvissad. Hur 

skulle jag kunna svika dig? (s. 85) 

 

På dessa sätt grundas Gerdas plats i Olof Helmerssons hjärta och i berättelsen. 

Predikantens syfte med besöket - att framföra sitt nya budskap om frälsningens tomma löfte - är 

fortfarande detsamma, men med Gerda dröjer han med att öppet förkunna sitt nya budskap och 

påverkas även på ett annat sätt själv än han gör i mötet med andra karaktärer.  

Efter några samtal bestämmer Olof Helmersson sig för hur han skall gå tillväga:  

 

Ja, även Gerda måste befrias från sina vidskepelser och bringas till insikt och klarhet. Hon 

hörde till ärendet. Men han ville fara varligt fram med henne, sade han. Det fick ta den tid 

det tog. (s. 99) 

 

Ironin i detta visar sig i efterhand i Olof Helmerssons kapitulation inför sin egen medkänsla och 

oförmåga att genomföra det han förutsatt sig. Istället för att tala om för Gerda att hon 

”olyckligtvis byggt sitt liv på en lögn” (s. 99) som han från början hade tänkt, hjälper han henne 

till själslig och andlig frid. Han besvarar alla hennes andliga frågor, först med viss återhållsamhet 

och sedan med flera ord. Hennes naiva oskuldsfullhet leder henne att alltid tolka predikantens 

ibland undvikande svar och tal om tvivel som bekräftelser på hans djupa andlighet och inte som 

den otro de egentligen representerar. Något som i sin tur leder Olof Helmersson att i medkänsla 

aldrig öppet bekänna för Gerda varför han återvänt till Västerbotten.  

Ett agerande som säger mycket om predikantens utveckling i relationen och om hans 

medkänsla till Gerdas är besvarandet av hennes begäran angående hennes man Jakobs båt. Gerda 

ber predikanten att se till båten, men när Olof Helmersson äntligen tar sig dit upptäcker han att 

båten är fullständigt nedgången. Det växer faktiskt ett träd rakt genom kölen. Dock istället för att 

säga sanningen när den gamla kvinnan frågar hur det var med båten svarar han att ”en härligare 

farkost hade han aldrig sett!” (s. 178) och brer sedan på med beröm över båten. Av detta blir 

Gerda mycket glad och tacksam. 

Den mest betydelsebärande händelsen i mötena mellan predikanten och den gamla kvinnan 

är nattvarden. På sätt och vis är denna akt predikantens största svek mot sitt eget uppdrag. Han 

uttrycker själv sådana känslor, men intalar sig att allt bara är ett löjligt upptåg; han menar att det 

att han blir tvungen att använda Eberhards gamla flaska med Norrlands Akvavit bara gör allting 
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”ännu mera genomskådligt” (s. 191). Han tänker sig dessutom att han, när ruset från brännvinet 

lagt sig, ska kunna övertyga Gerda att bli avfälling. Dock verkar det som om predikanten, redan i 

början av nattvardsgången, ändå inte helt kan distansera sig. När det kommer till 

syndabekännelsen protesterar han halvt öppet:  

 

Synden är inte så märkvärdig som många tror, sade han. Den är våldsamt överskattad. I 

själva verket är den kanske något annat än vi tror. 

Fast för säkerhetsskull, sade Gerda. (s. 194) 

 

Eftersom Gerda insisterar säger de ändå syndabekännelsen tillsammans. När de sedan kommer 

fram till nästa bekännelse föreslår Olof Helmersson åter att de kanske kunde ”hoppa över 

trosbekännelsen” (s. 195). Gerdas svar är ett bra exempel på den oskuldsfullhet jag tidigare 

beskrivit: ”För all del […]. I vårt fall är den väl alldeles överflödig. Gud och Jesus har ju känt oss 

i evigheter” (s. 195).  

Resten av nattvarden flyter på och Olof Helmersson gör vad den gamla kvinnan önskar. 

När de kommer fram till själva måltiden häller han omsorgsfullt upp akvavit i ett senapsglas och 

bjuder henne att dricka. ”Du ska dricka alltihop […]. Det vet du, inte en enda droppe får gå 

tillspillo” säger han och Gerda gör så, salig.  

I detta motiv visar sig åter Lindgrens metod att upphöja det ringa. En flaska brännvin får 

fungera som Kristi blod i den nattvardsgång som faktiskt ger Gerda själslig och andlig frid. 

Detaljer som senapsglas, löständer och hembakt bröd ger ännu mera syre åt blandningen av högt 

och lågt. 

Olof Helmersson besöker Gerda ytterligare ett par gånger, men uppger aldrig för henne sitt 

egentliga budskap. Han tvekar in i det sista: ”det är möjligt att han verkligen tänkte svara, att han 

slutligen ville avslöja den nakna sanningen för henne” (s. 210) spekulerar berättaren. Men istället 

skriver predikanten på baksidan av en utskrift av krönikan som tidningskorrespondenten arbetat 

med, Gerdas testamente. Och efter detta förklarar Gerda med blicken på Olof Helmersson: ”att 

det nu var hög tid för musiken” (s. 211). Och sedan sina sista ord: 

 

Vi har i alla tider varit som beroende av musiken. (s. 211) 
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Dessa sista ord berör konstens betydelse för människan. Olof Helmersson kommenterar tidigt i 

sina möten med Gerda hur dragspelsmusiken mist sin kraft att gripa människan och att ”vi 

vålnader har annat att tänka på” (s. 88), men under Gerdas blick kan han inte annat än hämta 

instrumentet. Och i en slutgiltig kompromiss sjunger han med sin gamla vän till det att hon inte 

andas längre.  

Ett vackert motiv som jag menar lyfter fram kärleken i existensen på ett speciellt sätt är 

Gerdas frågor inför himmelriket och Olof Helmerssons reflektion: 

 

Är jag väntad, finns ett rum berett åt mig, är grinden öppen för mig in till gatorna av guld? 

Och står han med utbredda armar för att slut mig i sin famn? 

Vem, sade Olof Helmersson? 

Men så svag var hennes stämma att han inte säkert kunde uppfatta det tvåstaviga 

namnet. Jesus? Eller Jakob? (s. 210) 

 

Två män som inte fysiskt funnits där vid hennes sida, men som hon ändå älskar högt. I 

”Stubbrytaren” beskriver Lindgren Gerdas kärlek till sin man genom all tragik. Det är hennes 

kärleksfulla ord som utlöser det tragiska händelseförloppet. I detta dödsbäddsmotiv lyfts åter 

denna kärlek och förs samman med hennes andliga hopp.  

 

2.7 Marita 

Norrlands Akvavit avslutas med Olof Helmersson avsked till sin dotter Marita. En antydan av 

inklusio finns i detta, då en spekulation är att hon även indirekt var anledningen till att Olof 

Helmersson lämnade bygden den första gången; att han i alla blandade känslor efter natten med 

Isabella och dagarna framåt kände att han var tvungen att bege sig därifrån.  

Under deras första möte försöker predikanten att övertyga Marita om frälsningens 

meningslöshet. Detta gör han genom att mer noggrant gå in på det han bland annat diskuterat 

med Gideon och Gerda:  

 

Egentligen hade det inte varit någon konst att frälsa människorna. Vokalerna var helt 

avgörande, de skulle komma djupt inifrån huvudets hålrum, ja från hela kroppen, och 

betonas och förlängas så att ingen kunde bestrida dem: Guuud. Döööden. Eeevigheten. 

Nåååden Syyynden. Hoooret.  Konsonanterna däremot kunde man spotta ut lite hur som 

helst. Pauserna fick man inte heller glömma, han vågade säga att han varit en pausernas 
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mästare, hans pauser hade varit dräktiga och tunga av innebörd. Även leendet med kritade 

tänder var betydelsefullt, hela ansiktet måste stråla av omvändelsens och försoningens 

lycka. Vokalerna, pauserna, den saliga munterheten, det var så han hade bedragit hela 

bygden och fört den bakom ljuset. Dessutom hade han utnyttjat dragspelet. [---] 

Egentligen var det inte musik, det var simpel manipulation och fingerfärdighet. (ss. 141-

143) 

 

Här berörs konstens förföringskraft på ett explicit sätt. Ironisk nog var det med hjälp av denna 

som predikanten lyckades förföra Maritas mor från början. Det var djupet i orden och känslorna 

som ledde till kvinnan som nu står framför Olof Helmersson. Även han själv inser detta och 

förklarar för sin dotter:  

 

Under eftermötet på kammaren hade de båda råkat i hänryckning, han och Isabella. Han 

vågade påstå att de hade varit hjälplösa. En makt som de inte kunde behärska hade haft dem 

i sitt våld. De hade ju också varit lätt klädda i tunna sommarkläder bägge två. 

Du är sannerligen inte avlad i synd, sade Olof Helmersson.  Nej, alldeles tvärtom! (s. 

150) 

  

I denna berättelse finns viss motsägelse. För om Olof Helmersson på djupet verkligen skulle ha 

avsagt sig allt prat om synd och frälsning så borde han överhuvudtaget inte tänka på händelsen i 

sådana ordalag. Men det gör han uppenbarligen. Här skildras svårigheten hos en människa att 

avsäga sig allt det han gjort och tänkt.  

Trots ivriga försök från Olof Helmersson att övertyga Marita om att de blivit förförda i 

Guds namn står hon saktmodig och oförstående. Hon förväntar sig nu att han skall återställa 

församlingen och åter predika tro till bygden. När han uttryckligen förklarar att han inte längre är 

densamma reagerar hon inte. Invändningen verkar gå henne helt förbi: ”Han hade varit borta 

alltför länge, sade hon bara” (s. 151). 

Även i detta finns en stark ironi, för då Gerda dör testamenterar hon alla sina sparade 

pengar till församlingen som endast består av Marita. Dessa pengar utgör en sådan frestelse för 

kvinnan att hon beslutar sig för att bli avfälling, lämna trakten och församlingen, och bege sig ut 

till kusten. Romanens avslutande rader lyder följande: 
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För nog är det väl på det viset, pappa, sade Marita, att som avfälling kan man ha mycket 

roligare ute vid kusten eller i södra Sverige? Då man ska vältra sig i synden? 

Ja, sade Olof Helmersson. Utbudet är större. (s. 222) 

 

Marita som inte alls kunde ta in vad Olof Helmersson talade om då han först besökte henne och 

aldrig förr haft en tanke på att lämna församlingslivet ska nu bege sig till städerna för att ”vältra 

sig i synden”. ”På sätt och vis frälste du mig också, jag föddes frälst. Vi kommer vara 

tacksamma mot dig i evigheters evighet, vi i församlingen” (s. 140), säger hon till predikanten 

vid deras första möte, men det visar sig alltså att denna evighet bara sträcker sig över några 

veckor. Man kan därför säga att Olof Helmersson lyckas med Marita vad han tycks misslyckas 

med i mötena med Gerda, nämligen att vända henne bort från gudstron.  

I detta avslutande motiv finns även skildringen av Västerbotten med. Dels i det avslutande: 

”Utbudet är större”, och dels i de betänkligheter som Marita hyser över att lämna trakten: ”Det 

värsta är, sade Marita, att det då blir öde här i Stenlunds” (s. 121). Även här lyser gråskalan 

igenom. Att utbudet av synd är större vid kusten borde innebära att den inre Västerbotten ligger 

tämligen skyddat och orört, men kvinnans betänkligheter bekräftar också de förändringar som 

Lindgren berört genom hela romanen; det är inte längre någon som flyttar dit och de flesta har 

gått bort. På detta vis möts den nutida människan med det nutida Västerbotten. 

 

3. Sammanfattande diskussion 

Genom att lyfta Olof Helmerssons olika möten med personer i Västerbotten och med 

Västerbotten själv, och de inslag i krönikan om kung Karl den femtonde som jag uppfattat som 

mest relevanta, har jag försökt att visa hur alla dessa avsnitt angränsar varandra och fungerar 

som delar av den tematiska komposition som jag menar att Norrlands Akvavit är. I början av 

analysen beskrev jag tre olika linjer: Västerbotten, det andliga och krönikan om kung Karl den 

femtonde.  

Till Västerbotten för jag framförallt beskrivningarna av de förändringar som bygden 

genomgått och västerbottningarnas uppfattning om sig själva som utvalda och förunnade. 

 Den andliga linjen berörs i Olof Helmerssons uppdrag och möten med människor. Genom 

ironi beskrivs komplexiteten i den mänskliga existensen och de frågor som följer. Parallellt med 

detta kommenteras konsten på olika sätt och dess funktion och påverkan på människor. 
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Kungakrönikan anspelar på sätt och vis på de båda föregående linjerna. Där finns en 

skildring av Västerbotten som visar hur det en gång var: rika gårdar, troget folk och stora 

familjer. Även mystiken och utvaldheten suggereras. Kungen själv framställs med en aura av 

väckelse och hans intryck och verk har vad man skulle kunna kalla för en andlig dimension. 

Också här finns konsten som ett återkommande motiv, vare sig det handlar om måleri, 

diktrecitation, mjölkning eller helbrägdagörelse. 

Det som jag ser som det övergripande temat i romanen är den gråtonigt suggererande 

framställningen av den mänskliga existensen. I den ryms de andra linjerna, temana och motiven. 

Det som framförallt motiverar en sådan tolkning är ironin som genomsyrar hela romanen. Jag har 

flera gånger i analysen återkommit till de ironiska skildringarna. Under rubriken ”Vi” beskrivs 

till exempel hur ”den enes död, den andres bröd” bokstavligen håller bygden vid liv, då många 

av de som är kvar arbetar med att ta hand om de äldre, sjuka och döende. Även Olof 

Helmerssons nya uppdrag, och med den hela ramen för berättelsen, är fyllt av ironi: mannen åker 

tillbaka till den bygd han en gång predikat till frälsning, för att på nytt predika för dem, men nu 

för att övertyga dem att glömma det han förut predikat. Det faktum att det nästan inte finns några 

kvar att predika för förstärker ironin. Och de som fortfarande lever har gått vidare med sina liv. 

Som Eskil Holm uttrycker det:  

 

Du måste begripa, Olof Helmersson, sade han, att du inte har någon makt över våra själar. 

Du kanske hade det en kort stund för mycket länge sedan, men den tiden är förbi. Nu tror vi 

vad vi vill. Och på egen hand. Det är en del av vår storhet. (s. 126) 

 

I slutändan verkar det inre Västerbotten i hög grad vara helt opåverkat av Olof Helmerssons 

återbesök och i detta visar sig själva berättelsens ironiska cirkel; det har egentligen inte hänt 

speciellt mycket; allt börjar där det slutar; det saknas en katalysator. Det är också därför det är 

lättare att tala om romanen som en komposition av teman snarare än som handlingsdriven prosa.  

Arenan där allt detta utspelar sig är Västerbotten. Därför är det kanske inte heller konstigt 

att skildringen av detsamma får ta viss plats. Att romanen utspelas just där beror nog mycket på 

att det var där som de väckelsepredikanter som beskrivs var verksamma. Mycket av skildringen 

spelar på skillnaden mellan nu och då. I dessa skillnader möts människors invanda uppfattningar 

med nya och även här finns ironi. Västerbottningarnas självpåtagna utvaldhet överdrivs och 
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raljeras till den milda grad att en kvinna mördas på grund av hennes kollektiva känsla och förakt 

mot de som inte hör dit. Dessa motiv bidrar till krocken mellan dåtidens tänk och det moderna, 

och visar delar av de mänskliga villkoren och tidens gång. 

Även det andliga påverkas av dessa skillnader. Som redan jag varit inne på har många 

lämnat tron då Olof Helmersson återvänder; ”Nu tror vi vad vi vill” uttrycker Eskil Holm det. 

Gerda och Marita som fortfarande är kvar i församlingen förväntar sig å andra sidan att 

predikanten nu skall ställa allt tillrätta och verkar ha missat att mycket förändras över femtio år. 

Den allmänna vägen till det andliga är inte längre starka predikningar och lovsjungande utan 

högst individuell och visar sig i några av romanens motiv som konsthantverk, ljudböcker och 

biodling. Dessa olika vägar förenas dock av själva konsten. Olof Helmersson kommenterar på ett 

par ställen hur dragspelsmusiken mist sin kraft att gripa människan och visar med det hur även 

konsten och dess funktion förändras över tid. Det som alltjämt blir kvar är någon form av konst. 

Gerdas meningsfyllda sista ord uttrycker detta: ”Vi har i alla tider varit som beroende av 

musiken” (s. 211). 

Krönikan om Karl den femtonde fungerar i kompositionen som suggererande. Den 

lättsamma och skrönliknande tonen förstärker ironin i skildringen av Västerbotten, och kungen 

själv framställs som en av femtiotalets väckelsepredikanter. I honom återfinns det komplexa i 

livet och konsten; det som på ett sätt kan upplevas tomt och meningslöst, men samtidigt lyckas 

göra intryck, skapa och beröra människor.  

Jag har funderat över motiven av alstring som målas upp, dels i krönikan och dels i 

framställningen av Olof Helmersson, och kommit fram till att även dessa suggererar det 

mänskliga. Sex och sexualitet är ofta förknippat med syndbegreppet som kan föras in under den 

andliga linjen. Detta kan man till exempel se i Olof Helmerssons behov att berätta för Marita att 

hon inte är ”avlad i synd” (s. 150). Men Lindgren verkar inte här vilja döma någon. Motiven i 

krönikan är alla ironiskt skildrade, Ivar och Asta talar om kungens nattliga äventyr i en lättsamt 

ton och ännu mer ironi lyser igenom då Olof Helmersson talar om kraften i sin säd, för hur skulle 

han kunna veta det?  

Det går också att tänka sig krönikan som en annorlunda sorts metainslag som även det 

kommenterar konsten. Tidningsredaktören som skriver har från början inställningen att han 

jobbar på något stort och meningsfullt: ”[här pågår] ett större skönlitterärt och kulturhistoriskt 
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bygge” (s. 22) säger han vid Olof Helmerssons första besök, men när han är nära slutet av sitt 

arbete verkar han något nedslagen: ”stoffet var på upphällningen, de muntliga källorna hade sinat 

för länge sedan och han var inte längre övertygad om att Karl den femtondes besiktning av 

myrdikningen hade haft någon avgörande inverkan på bygdens utveckling” (s. 170). Här 

kommenteras den mänskliga existensen ännu en gång och väcker frågan: hur påverkas vi? Även 

hans eget konstskapande ifrågasätts: berör det någon? Metaaspekten kommer in i det att vi läsare 

faktiskt får ta del av Leif Vikströms krönika. Ett inslag som skulle kunna vara fristående den 

övriga romanen.  

Finns det då några svar? Någon mening? Berättelsens karaktärer tycker sig alla finna sin 

egen form av mening. Ironin konstaterar i gråskala: kanske.  

I allt detta menar jag alltså att romanens delar vävs samman. Framställt genom Lindgrens 

säregna metod. Bara en sådan sak som att döpa sin bok efter en flaska brännvin.  

Som heter ”Livets Vatten”. 
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4. Sammanfattning 

Marcus Willén vill med titeln på sin avhandling, Konsten att upphöja det ringa (2008), beskriva 

Torgny Lindgrens litterära metod. Utifrån novellsamlingarna Merabs skönhet och Brokiga blads 

vatten diskuterar Willén funktionen hos två övergripande teman han valt att benämna som 

”Ordet” och ”Konsten”. Han menar att Lindgren i dessa gör bruk av samma metod som 

tematiken behandlar: existentiella frågor med vardagen och det materiella som bakgrund som 

lyfts av konsten.  

I romanen Norrlands Akvavit tycks Lindgren återkomma till en liknande tematik. Genom 

att beskriva protagonisten, Olof Helmerssons, västerbottniska odyssé vill jag i den här uppsatsen 

visa hur denna tematik suggereras och hur romanens olika delar bildar en enda tematisk 

komposition. 

Olof Helmersson återvänder till Västerbotten med ett uppdrag. Han vill predika otro till 

dem han femtio år tidigare frälste i Guds namn. I detta vilar en stor ironi. Hans möten med gamla 

vänner blir inte som han tänkt sig. Många har gått bort och de som är kvar har redan lämnat tron 

eller hittat en ny. I dessa möten diskuteras även konsten explicit. Det framgår på flera ställen att 

den är en teknisk färdighet. Då framförallt i tal om predikan. Dessutom framgår att konsten kan 

gripa och upphöja. Till exempel säger Olof Helmersson om dragspelandet: ”Ingen blir idag 

gripen av dragspelsmusiken” (s. 88).  

Inbäddat i romanen finns en krönika över Karl den femtondes besök av trakten. Även där 

berörs konsten tydligt. Dessutom kommenteras det inre Västerbotten på ett speciellt vis. 

Invånarnas uppfattning om sig själv som ett utvalt och förunnat folk suggereras. Detta berörs 

också i huvudhandlingen då Olof Helmersson rör sig i och möter många åsikter och tankar om 

bygden. Dock överdrivs västerbottensskildringen och övergår även den i ironi.  

Dessa teman menar jag bildar tre linjer i kompositionen: Västerbotten, det andliga och 

krönikan. De vävs samman av det övergripande tema som de behandlar: komplexiteten i den 

mänskliga existensen och betydelsen av konsten. Ironin som genomsyrar samtliga delar 

suggererar frågor utan svar och romanen slutar på sätt och vis där den börjar. 



 40 

 

5. Litteraturförteckning 

Lindgren, T. (1983). Merabs skönhet. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag. 

Lindgren, T. (2007). Norrlands Akvavit. Stockholm: Månpocket. 

Willén, M. (2008). Konsten att upphöja det ringa: Om Torgny Lindgrens litterära metod. 

Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. 

 

  

 


