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ABSTRACT 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka intertextualitet och arketypiska mönster i Kerstin 
Ekmans Vargskinnet. En romantrilogi bestående av Guds barmhärtighet, Sista rompan och 
Skraplotter. För att uppnå studiens syfte utreds hur intertexter förekommer och inverkar på 
trilogin. Dessutom prövas ifall de arketypiska mönster som Annis Pratt funnit i sin omfattande 
studie av kvinnlig fiktion, också förekommer i Vargskinnet. Slutligen analyseras existensen 
av arketypen mandala i Skraplotter. Det är Michail Bachtin, Carl Gustav Jung och Annis Pratt 
som i stort står för den teoretiska plattform som undersökningen utgår från. Det som studien 
visar är att de många intertextuella inslagen hjälper till att skapa en rik dialogicitet i texten. 
Vidare så förekommer Annis Pratts arketypiska mönster också i Ekmans romantrilogi. Ett av 
dessa arketypiska mönster behandlar den kvinnliga individuationprocessen, som hjältinnan i 
Skraplotter till fullo genomgår. I romanen finns även arketypen självet representerad i form 
av mandalasymboler.  
 
Nyckelord: Vargskinnet, Guds barmhärtighet, Sista rompan, Skraplotter, arketypiska mönster, 
Carl Gustav Jung, Annis Pratt, individuationsprocess, mandala 
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1 INLEDNING 
 

Den som talar i urbilder talar med tusen röster. Han griper och överväldigar och lyfter samtidigt upp det 
som han beskriver från engångsföreteelse och förgänglighet till det ständigt närvarandes sfär. Han 
upphöjer individens öde till hela människosläktets… 1

 
 

Att träda in i Kerstin Ekmans berättarvärld är att bli talad till av en röst med många stämmor. 
Alla har de något att säga om livet på jorden med dess glädjeämnen och mödor, dess skörhet 
och vidunderlighet. I Ekmans romantrilogi Vargskinnet förmedlar hon en känsla av att 
människor, gärningar och tid är sammanflätade.  
 
Arketyper är ett passande verktyg i studerandet av Kerstin Ekmans litteratur. Ekman själv 
väljer att bjuda in folksägner och bibelallusioner i sin berättarkonst. Arketyper kan visa sig 
som ett urmönster, en återkommande bild, en karaktär, ett motiv eller något annat litterärt 
inslag. Annis Pratt, en feministisk litteraturkritiker, visar att den kvinnliga hjältekaraktärens 
väg skiljer sig från den vedertaget manliga som Northrop Frye och Joseph Campbell visar 
upp. Det finns vissa specifika arketypiska mönster som Annis Pratt har funnit vara 
återkommande i litteratur skriven av och om kvinnor.  
 
Kerstin Ekman räknas till en av våra främsta nutida författare och hon har erhållit en ansenlig 
mängd priser och utmärkelser. Carl Gustav Jung skriver följande om det stora litterära verket:  
 

Det stora verket är som en dröm, vilken trots all tydlighet inte tolkar sig själv och som aldrig är entydig. 
Ingen dröm säger någonsin: ’Du skall …’ eller ’Detta är sanningen’. Den visar upp en bild, så som 
naturen låter en planta växa upp ur jorden, och det överlåts åt oss att dra slutsatser. 2

 
  

Kerstin Ekmans trilogi är utan tvekan ett stort verk och det är långt ifrån entydigt. Det finns 
mycket att undersöka i Kerstin Ekmans författarskap och mycket som har undersökts. Det 
känns naturligt att till viss del utgå från en feministisk utgångspunkt eftersom att Kerstin 
Ekman i sitt författarskap lyfter och berättar fram kvinnan.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka intertextualitet och arketypiska mönster i Kerstin 
Ekmans trilogi Vargskinnet. Det jag vill undersöka närmare är:  
 

• Intertextualitet och dialogicitet genom att urskilja hur folksägner, bibelallusioner, 
litteratur, brev och dialog förekommer och inverkar på trilogin.   

 
• Förekomsten av arketyper som Annis Pratt funnit representativa i sin feministiska 

forskning  
 

• Undersöka existensen av arketypen mandala3

                                                 
1 Carl Gustav Jung, Valda skrifter av C G Jung. Litteratur, myter och symboler, Stockholm, 2002, s. 33 

 och belysa dess symboliska värde i 
romanen Skraplotter.  

2 Jung, 2002, s. 7 
3 Ordet är sanskrit och betyder magisk cirkel. Mandala fyller en viktig funktion i framförallt indisk och 
buddistisk tantrism. Det centrala i tantrismen är att genom meditationer och ceremoniella riter nå fulländning. 
Mandala anses vara en ritning av kosmos. Är enligt C G Jung en symbol för arketypen självet.   
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De två sista punkterna: Annis Pratts arketyper och mandala, kommer att behandlas främst 
utifrån Skraplotter som är den sista romanen i trilogin. Här finns en tydlig kvinnlig 
huvudkaraktär och ett identitetssökande.  
 

1.2 Tidigare forskning 
 
Kerstin Ekman har varit verksam författare sedan 1959 och det har skrivits mycket om 
Kerstin Ekman både i Sverige och utomlands. Detta avsnitt tittar endast på svenska 
akademiska arbeten som behandlar Kerstin Ekmans författarskap. Det mest relevanta för 
uppsatsen är fyra avhandlingar på Kerstin Ekmans tidigare författarskap tillsammans med två 
studier som behandlar trilogin Vargskinnet.  
 
Maria Schottenius kom 1992 med sin avhandling Den kvinnliga hemligheten: en studie i 
Kerstin Ekmans romankonst där hon till stor del lutar sig mot jungiansk teori när hon 
undersöker Katrineholmssviten. Det är framförallt den sista boken i sviten, Stad i ljus, som 
Schottenius djupdyker i. Avhandlingen har varit en stor inspirationskälla för mitt skrivande av 
uppsatsen. Schottenius kommer fram till att det är förvandlingen som är den kvinnliga 
hemligheten. Magnus Persson har en helt annan utgångspunkt i sin avhandling Kampen om 
högt och lågt: studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och 
moderniteten (2002), där skriver han om hur Kerstin Ekman överskrider genregränserna och 
blandar det populärkulturella med konstromanen.  
  
AnnSofi Andersdotters avhandling heter Det mörka våldet: spåren av en subjektsprocess i 
Kerstin Ekmans författarskap (2005).  Här har Andersdotter utgått från Julia Kristeva och 
tagit fasta på det underliggande våld som genomsyrar Ekmans författarskap. Även om 
utgångspunkten är det djuppsykologiska har jag inte funnit AnnSofi Andersdotters 
utgångspunkter relevanta för denna uppsats. Undantagsvis för de stycken där hon skriver om 
gudinnemyten och den kristna passionshistorien. I hennes avhandling är Sigmund Freud 
central medan denna uppsats i mångt och mycket refererar till Carl Gustav Jung. 
 
Istället finner jag Cecila Lindhés Visuella vändningar: bild och estetik i Kerstin Ekmans 
romankonst (2008) mer relevant i sitt fokus på intertextualitet. Fast här, i skillnad till min 
uppsats, är ekfrasen det centrala. Lindhé visar hur Kerstin Ekmans verk pendlar mellan att 
vara bildbyggande och bildkritiska. De bilder som granskas i Kerstin Ekmans författarskap är 
till exempel målningar, fotografier och filmer. Speciellt intressanta är kapitel fyra och fem där 
Lindhé skriver om mytisk berättelse, kvinnlig utvecklingsroman och hur myten är förankrad i 
romantexten.  
 
Jörgen Enberg har skrivit d-uppsatsen: Konsten att berätta en försvinnande värld: en 
narratologisk-tematisk studie i Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet. (2004) Det 
narratologiska är för mig mindre intressant än det tematiska och det symboliska som Jörgen 
Enberg undersöker. Min uppsats har definitivt beröringspunkter med Enbergs, även om 
studiernas omfattning och fokus är olika.  
 
Ingela Pehrson Berger skriver om gränserna och mellanrummet som teman i Kerstin Ekmans 
romaner Guds barmhärtighet och Sista rompan.4

                                                 
4 Tema: gränsöverskridande i och kring litteraturen, Packalén, Sture (red.), Institutionen för humaniora, 
Mälardalens högskola, Västerås, 2005  

 Hon ger exempel på hur gränser överskrids 
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eller upphävs bland folkgrupper. ’Vi eller dem’ är ett framträdande motiv. Jag har funnit 
hennes text relevant speciellt i avseendet medmänsklighet som Pehrson Berger finner centralt 
i Kerstin Ekmans författarskap. 
 
I ett försök att överblicka i vilken mån Annis Pratt feministiska arketypteori används i 
dagsläget, har jag hittat flera studier. Bland annat en belgisk doktorsavhandling där Margaret 
Atwoods romaner undersöks utifrån Annis Pratts kvinnliga individuationsprocess.5 I en finsk 
avhandling från 2008 undersöks kvinnors individuation i den finska litteraturen, från 1950 till 
nutid, också här utifrån Annis Pratt.6 I en tredje avhandling undersöks könsöverskridandet i 
1980 talets svenska ungdomsroman. Här har författaren valt att utgå från Annis Pratts 
arketyper i en del av sitt arbete.7

 

 Detta sammantaget tyder på att det Pratt kom fram till i sin 
omfattande studie fortfarande är aktuellt och användbart i litterära forskningssammanhang.  

2 TEORETISK BAKGRUND OCH METOD 
 
Här presenteras kortfattligt det teoretiska resonemang som denna uppsats i stort vilar på, där 
det intertextuella och det arketypiska är hörnstenar. På ett sätt ligger dessa två områden 
väldigt nära varandra, så nära att de går in i varandras sfärer. Som parentes vill jag inflika att 
det finns studier som velat påvisa viktiga beröringspunkter mellan Michail Bachtins och Carl 
Gustav Jungs tankar.8 9

 
  

Michail Bachtins metafor ”de bebodda orden” handlar om att alla ord har använts tidigare. 
Intertextualitet och dialogicitet är termer nära förknippade med Bachtins resonemang. Det är 
utgångspunkter i uppsatsens analys av hur olika berättelser i form av sägner, andra litterära 
verk och övriga texter vävs in och för en dialog med diegesen. Bachtins idéer kommer att 
presenteras mer ingående under rubriken: En väv av tid, handlingar och människor.  
 
Det intertextuella förhållandet i litteraturen angrep litteraturteoretikern Northrope Frye på sitt 
sätt. Frye är förmodligen den som mest bidragit till att sprida arketypbegreppet inom 
litteraturvetenskapen. Hans syfte med Anatomy of Critisism var att ge en rationell redogörelse 
för de strukturella principerna i den västerländska litteratur sett i sitt klassiska och kristna 
sammanhang.10

 
  

Genom en konsekvent tillämpning av arketypbegreppet trodde han kunna omvandla 
litteraturkritiken till ett strikt system som kunde undersökas objektivt. Han menade att det var 
möjligt eftersom litteraturen själv utgjorde ett sådant system. Det utgjorde inte bara en 
slumpmässig samling texter. Northrope Frye ansåg att när man studerar texter närmare finner 

                                                                                                                                                         
 
5 Kerskens, Christel, Escaping the labyrinth of deception: A postcolonial approach to Margaret Atwood’s 
Novels, Universite libre de Bruxelles, Bryssel, 2007   
6 Kuusinen, Iiris, Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-lvulta lähtien. Tampere Univeristy 
Press, Tampere, 2008 
7 Österlund, Maria, Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, Åbo Akademi, 
Åbo, 2006, Diss. 
8 Jones, Raya, “Mixed metaphors and narrative shifts: Archetypes” in Theory and Psychology, Sage 
publications.2003 Vol. 13(5): 651-672, s. 664 
9 Rowland, Susan, Literary Jung: Aion and the History of the Imagination, International Association for Jungian 
Studies, conference: University of Greenwich, July 6-9th, 2006, s. 3 ff 
10 Frye, Northrop, Anatomy of criticism: four essays, Princeton University Press, Princeton, 2000[1957], s. 133 
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man att de följer vissa objektiva lagar som är de arketypiska strukturer genom vilka alla 
litterära verk är uppbyggda.11

 
  

När Northrop Frye och en annan känd mytforskare Joseph Campbell belyser arketyper och 
visar hur hjältens resa i fiktionen ser ut, är det till stor del baserat på djuppsykologen Carl 
Gustav Jungs Individuationsprocess. Jung är den som myntade arketypbegreppet. Innan 
honom fanns det andra forskare bland antropologer och religionshistoriker som funnit 
liknande mönster men de använde andra namn för fenomenet.  
 
Carl Gustav Jung var en av Sigmund Freuds lärjungar, men 1913 gick de skilda vägar. Jung 
tog bland annat avstånd från Freuds teori om att all psykisk energi har ett sexuellt ursprung. 
Jung ansåg istället att till exempel driften att skapa är lika grundläggande som sexualdriften. 
Jung arbetade med tiden fram en utvecklingspsykologisk teori där han redogör för 
människans möjliga väg till att förverkliga sina potentialer och uppnå en mening med sitt liv. 
Denna väg till självförverkligande kallas individuationsprocessen.  
 

2.1 Individuationsprocessen 
 
Individuationsprocessen definieras som en strävan efter samförstånd med ens egna inre 
psykiska kärna eller Självet. Processen är ett psykiskt växande genom att man medvetandegör 
det omedvetna. Kontentan i Jungs livsfilosofi är att människan blir fullständigt lugn, fruktbar 
och lycklig först när individuationsprocessen är fullbordad, när det medvetna och det 
omedvetna har lärt sig att leva i syntes med varandra och komplettera varandra.12

 
  

 
C G Jungs sammanfattande bild av människans psykologiska väsen som presenteras i hans verk Människan och 
hennes symboler.13

 
 Där självet är kärnan och på samma gång hela klotet. 

Den ljusa delen A visar medvetandet med Ego (jaget) i centrum. Endast det jaget ”vet” för 
tillfället hör till medvetandet. De mörka partierna B står för det som är omedvetet för jaget.  
De ljusare partierna ligger närmare till hands att bli medvetna medan de mörkare ligger 
djupare och mer svåråtkomliga. Självet är kärnan i mitten och självet liknas vid en atomkärna 
som innehåller processer som producerar drömmar. Drömmar, men också myter, har 

                                                 
11 Torsten Rönnerstrand, Arketyperna och litteraturen: om arketypbegreppet i litteratur och litteraturanalys. 
Malmö, 1993, s. 166 
12 Carl G Jung, Människan och hennes symboler, [Ny utg.], Stockholm, 1992, s. 14, s. 166 
13 Jung, 1992, s. 161  
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meddelanden till jaget. Genom att iaktta dessa meddelanden och tyda det symboliska 
innehållet växer man psykiskt. Det är essensen i individuationsprocessen.14

 

 Självet är 
dessutom en arketyp som uppstår i slutet av individuationsprocessen. Den viktigaste 
symbolen för självet är mandala (förklaras ytterligare under rubriken Mandala).  

Det är alltså endast en liten del av psyket som är medvetet, resten är omedvetet. Sambandet 
mellan dessa två områden är dock inte statiskt. Precis som att drömmar kan hjälpa till att 
belysa och medvetandegöra sådant som är omedvetet för oss, så kan också det vi har vetat bli 
tillfälligt oåtkomligt. Exempel när detta sker är då vi skall presentera någon vi känner och vi 
inte kommer på vad hon eller han heter. Namnet har tillfälligt glidit ut från vårt medvetande 
men för den skull upphör vi inte att känna till namnet, det har bara hamnat utom synhåll.15

 
  

Behov, drifter, impulser, förnimmelser, tankar och känslor är retningar som vi inte medvetet, 
men ändå, lagrar i det omedvetna och dessa kan bli delvis, tillfälliga eller konstant medvetna 
med tiden. Men allt kan inte vara i det medvetna samtidigt eftersom att det inte finns plats. 
Det måste alltid finnas rum för nya tankar och intryck, därför ”glömmer” vi. Detta är allmänt 
vedertaget inom psykologin, men Jung menade att i vårt omedvetna finns inte bara sådant 
minnesstoff som vi själva samlat in utan att det finns ett nedärvt ”minne” som han hänvisar 
till som det kollektivt omedvetna.16

 
  

Jung motiverar sin teori såsom följer:  
 

Upptäckten att det omedvetna inte enbart är en lagringsplats för gammalt utan också är fullt av frön till 
framtida psykiska själslägen, idéer och tankar, ledde mig fram till min egen nya psykologiska grundsyn. 
En hel del kontroverser och diskussioner har uppstått kring den punkten. Men ett faktum är, att utom 
minnen från ett avlägset förflutet medvetet även fullständigt nya tankar och skapande föreställningar kan 
dyka upp ur det omedvetna – tankar om föreställningar, som aldrig förut varit medvetna. Som lotusen 
växer de upp ur själslivets dunkla djup och utgör en mycket vikig del av det subliminala psyket.17

 
  

Det är speciellt genom drömmar eller fantasifullt skapande som psyket kan producera bilder 
och föreställningar som inte enbart kan förklaras med minnesstoff. Det är istället uttryck för 
helt nya tankar som aldrig varit ovanför medvetandets gräns.18 Detta förklarar Jung med att 
det i människans omedvetna finns ett nedärvt, för alla människor (oavsett kön, ålder, 
ursprung) gemensamt skikt, alltså det kollektivt omedvetna. Detta skikt består av genetiskt 
bestämda mönster som styr våra känslor, tankar och föreställningar i likadana banor. Det är 
alltså i detta skikt som arketyperna hör hemma. Jung menar att arketyperna är en instinkt som 
är lika tydlig som fåglarnas instinkt att bygga bon.19

 
 

Arketyperna finns alltså nedärvda i det kollektivt omedvetna. Jung är noga med att påpeka att 
dessa arketyper inte skall misstas för bestämda motiv eller mytologiska föreställningar. 
Arketyperna är tidlösa och kan inte observeras utan det är bara deras yttringar genom 
arketypiska bilder, arketypiska föreställningar eller arketypiska reaktioner som vi kan 
observera. Jung ställer sig dessutom frågande till varför man ska anta att människan, som 
enda varelse, saknar artinstinkter och att hennes psyke saknar varje spår av sin evolution.20

 
 

                                                 
14 Jung, 1992, s.  161 ff  
15 Jung, 1992, s. 32 
16 Jung, 1992, s. 37 
17 Jung, 1992, s. 38 
18 Jung, 1992, s. 38 
19 Jung, 1992, s. 75 
20 Jung, 1992, s. 75 
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Jung gör skillnad på mäns och kvinnors inre resor. Han menar att det är mindre vanligt med 
ett samband mellan det medvetna och det kollektivt omedvetna hos kvinnor. För män är det 
lättare att urskilja definitiva igenkännliga mönster i sin inre värld och koppla samman dem 
med myt-religiösa strukturer som finns inbyggda i samhället. Medan en kvinnas omedvetna 
har mindre chans att finna dessa mönster eftersom dess motsvarigheter finns i en förlorad 
matriarkatkultur.  
 

2.2 Feministisk arketypteori 
 
Enligt feministisk arketypforskning räcker Frye, Campbell och Jung inte till för att förklara 
den kvinnliga hjälten i fiktionen. Därför har jag valt att till stor del utgå från Annis Pratt för 
att se om de arketypiska mönster hon har funnit i sin omfattande studie av västerländsk 
kvinnlig fiktion har beröringspunkter med Vargskinnet och då framförallt med den kvinnliga 
hjälten Ingefrid Mingus i Skraplotter. Annis Pratt definierar arketypiska mönster som följer: 
“Archtypal patterns, as I understand them, represent categories of particulars, which can be 
described in their interrelationships within a given text or within a larger body of literature”21

 

 
Vad Annis Pratt kallar ”women's fiction” som jag kommer att kalla kvinnlig fiktion innebär 
skönlitteratur skriven av och om kvinnor.  

Pratt bygger sitt resonemang på Walter Allen när hon skriver att det stora temat i den 
europeiska litteraturen har varit människans liv i samhället. Mer precist har det handlat om 
hur män och kvinnor som en ofrånkomlig del av samhället, lär sig urskilja sant från falskt 
både i sig själva och i sin omvärld. När den kvinnliga hjälten ska finna sitt sanna själv innebär 
det ett svårt och på många sätt unikt uppror mot sociala normer, hennes tillförlitlighet blir 
konstant ifrågasatt av förordnade könsroller. 22

 

 Pratt beskriver den kvinnliga hjältens 
karakteristika som följer: 

Thus, although one can bring to mind parallel rebellions on the part of many alienated male heroes, 
women's shared experience as women endows their fiction with a degree of continuity, abundance of 
analogue, and uniformity of concern sufficient to elucidate a single work by reference to the field of the 
woman's novel as a whole.23

 
 

De arketypiska mönster som man ser i kvinnlig fiktion innehåller alltså signaler från en 
begravd feminin tradition och influerar berättarstrukturer som står i konflikt till nutida 
kulturella normer. Men världen är inte bara döv för dessa meddelanden utan också fylld av 
kontrasterande material.24

  

  Som en följd av detta får den kvinnliga hjälten uppleva alienering i 
sina försök att följa signaler från denna glömda feminina tradition. Pratt menar också att den 
kvinnliga fiktionen är unik och att denna unikhet kommer från den feminina excentriciteten 
som har karaktäriserat mänsklig kultur från långt innan den första kvinnliga författaren satte 
sig ner och skrev. 

                                                 
21 Annis Pratt, Archetypal patterns in women’s fiction. Brighton, 1982, s. 5   
22 Pratt, 1982, s. 167 
23 Pratt, 1982, s. 167 
24 Pratt, 1982, s  169 
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3 INTERTEXTUALITET OCH ARKETYPER I VARGSKINNET 
 
Detta kapitel börjar med en sammanfattning av romantrilogin Vargskinnet. Sedan följer ett 
avsnitt där romanens stora dialogicitet sätts under lupp. Därefter prövas huruvida Annis Pratts 
arketypiska mönster finns att finna i Vargskinnet. Slutligen får analysen av mandala 
användandet i Skraplotter avsluta kapitlet. 
 

3.1 Trilogin Vargskinnet 
 
Vargskinnet är en romantrilogi som börjar med Guds barmhärtighet, följs sedan av Sista 
rompan, för att avslutas med Skraplotter. Narrationen sträcker sig över en tidsrymd på 
ungefär 100 år. I den första boken får vi följa två huvudkaraktärer, Hillevi Klarin och Elis 
Eriksson. Seklet är ungt och den nyutbildade barnmorskan Hillevi från Uppsala tar anställning 
i Röbäcks socken långt ute i obygden. Orsaken att hon söker sig dit är för att hennes hemliga 
fästman, en nyvigd präst, ska överta rollen som Röbäcks sockenpräst. Hillevi träffar Elis, som 
är en viktig karaktär trilogin igenom, när hon förlöst ett barn fött av en ung fattig flicka. Det 
visar sig att Elis och flickan är nära släkt. Strax efter födseln skidar Hillevi fram till en isvak 
där Elis står med det blöta döende barnet i famnen. Elis rymmer hemifrån efter detta. Hillevi 
anmäler inte händelsen av rädsla för att äventyra sitt framtida giftermål med prästen. Ett 
giftermål som aldrig blir av. Istället gifter sig Hillevi med handlaren Trond Halvorsen. Hillevi 
känner ett stort förakt för familjen Erikssons på Lubben och för deras lort och fattigdom. 
Genom Hillevis inblandning tvingas Erikssons gå från hus och hem. De leder till en släktfejd 
dem emellan. 
 
Hillevi och Elis liv vävs oundvikligt samman från händelsen med barnets död. Förutom mötet 
vid vaken träffas de endast en gång till, en sommar, ett tjugotal år senare i romanen Sista 
rompan. Då har deras släkters blod redan blandats utan deras vetskap. Hillevi får aldrig veta 
att de båda familjernas gener, ’vi och dem’, mixats i vad som senare blir en kvinnlig präst 
med namnet Ingefrid. I Sista rompan är huvudkaraktärerna Elis och Myrten. Myrten är 
Hillevis och handlaren Tronds dotter och samtidigt Ristens fostersyster. Vi får följa ett 
samhälle genom industrialiseringen. Elis väg till att bli en stor konstnär går genom Norge, 
Sverige och Tyskland. Och genom sanatorium, nazism och glasbruk.  
 
Elis och Myrten träffas en sommar och Myrten blir gravid. Elis har vid besöket i Svartvattnet 
inte gjort sig till känna som Elis Eriksson utan under sitt tagna namn Elias Elv. Elias lämnar 
Myrten efter att Hillevi bett honom ge sig av. Myrten som utbildar sig i Stockholm och ska bli 
’någonting’, håller graviditeten hemlig för alla i Svartvattnet. När Ingefrid föds placerar 
Myrten henne i fosterfamilj med planen att Myrten först ska bli färdigutbildad och sen ska 
hon hämta hem Ingefrid och berätta för sin familj om dottern. Men så blir det inte utan 
Myrten kommer fram till att det bästa för Ingefrids välbefinnande är att hennes fosterfamilj 
får adoptera henne. Myrten återvänder med tiden till Svartvattnet men berättar aldrig om sin 
dotter för Hillevi och Risten. Myrten skriver till sin dotter men adoptivmodern gömmer 
breven. Elis får inte reda på att Myrten blev med barn och han gifter sig så småningom med 
en förlamad ung kvinna. Han tar hand om henne till hennes död. Senare återvänder han till 
Svartvattnet. Nu som den erkände konstnären Elias Elv.  
 
Sista romanen Skraplotter har flyttat diegesen in i nutid. Huvudkaraktären är Inga Mingus 
döpt Ingefrid. Hon kommer till Svartvattnet för att ta reda på mer om sina rötter efter att hon 
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fått besked om att hon ärvt sin biologiska mor Myrten. Ingefrid har blivit kallad Inga hela sitt 
liv. Efter att ha befunnit sig i Svartvattnet en tid återtar hon sitt dopnamn Ingefrid. För 
enkelhetens skull kommer jag genom uppsatsen att kalla henne Ingefrid. Ingefrid har inte 
vetat något om sin biologiska mor annat än lögnen att hon var en fattig flicka från Jämtland. 
Nu som medelålderskvinna får Ingefrid vetskap om att hon ärvt många miljoner av Myrten. 
Ingefrid träffar Risten och Elias utan att veta att han är hennes far. I den sista romanen är 
sökandet efter identitet och helhet det genomgående motivet. I romanen söker hon sina 
föräldrar framförallt sin mor och hon söker sig själv. Berättandet sker inte endast i 
kronologisk ordning utan det förekommer många analepser och prolepser.  
  
Fokaliseringen sker via Hillevi och Elis men också via Risten (Kristin Larsson). Den samiska 
kvinnan Risten har genom trilogin en viktig berättarteknisk roll. Det är hon som börjar 
berättandet i Guds barmhärtighet och det är hon som avslutar berättandet på sista sidan i 
Skraplotter. Det är Risten som täpper till många av de glapp som huvudkaraktärerna lämnar 
öppna. Det blir en väv som vävs samman av huvudkaraktärerna i trilogin och Risten 
tillsammans med alla de små berättelser som ingår i form av myter, folksägner, jojk, 
bibelallusioner, dikter och brev.  
 
Språket är poetiskt och sprängfyllt av metaforer. Ett textuellt fenomen som metafor utgår från 
att metaforen inte är död, det vill säga att det förutsätter en historisk process i det litterära 
språket.25

 

 Det som kännetecknar trilogin är dess stora dialogicitet. I gestaltandet och 
berättandet blir det tydligt att ingenting är nytt allt har redan skett för länge sedan och det sker 
om och om igen.  

3.2 En väv av tid, handlingar och människor  
 
Cecilia Lindhé har funnit att det intertextuella i Kerstin Ekmans författarskap är värt att 
uppmärksamma. Hon har i sin avhandling av Kerstin Ekmans romankonst till stor del låtit 
Michael Bachtins teorier utgöra grunden för analysen - där bilden och dess uttryck spelar en 
viktig roll i dialogiciteten.26 Jörgen Enberg skriver i sin d-uppsats att användningen av de fyra 
olika språken i trilogin: rikssvenska, jamska, norska och sydsamiska. ”… fyller romantexterna 
med en polyfon, kulturellt gränsöverskridande växelsång, där de olika språkstämmorna spelar 
med.”27

 

 I detta avsnitt har jag fokuserat på hur samspelet mellan tiden, gärningar och 
människor, befinner sig i en växelverkan sinsemellan.  

3.2.1 Tiden 
 
Michail Bachtin uttryckte som tidigare nämnts att ”orden är bebodda”, texten är ett 
komplicerat nät av textuella relationer. I orden finns andra ord gömda, ord i form av texter, 
traditioner och genrer:28

 
  

Men verket skulle inte kunna leva i senare epoker om det inte på något sätt i sig upptagit också gångna 
epoker. Om det heltigenom föddes idag (dvs i sin samtid), inte var en fortsättning av det förgångna och 

                                                 
25 Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap:en inledning. Lund, 2002, s. 47 
26 Cecilia Lindhé, Visuella vändningar: Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst. Uppsala, 2008, s. 36 
27 Jörgen Enberg, Konsten att berätta en försvinnande värld: En narratologisk - tematisk studie i Kerstin Ekmans     
romantrilogi Vargskinnet. Falun, 2004, s. 52 
28 Bergsten (red), 2002, s 34, 45 
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inte hade några väsentliga samband med det, skulle det inte heller kunna leva i framtiden. Allt som 
endast tillhör nuet dör med det.29

 
 

Det är som om Hillevi är Bachtin på spåret när hon reagerar starkt då Risten återberättar vad 
hon just fått höra, nämligen att lakakungens måg ska ha skjutit ihjäl en same.  Hillevi som är 
Ristens fostermor blir förargad och skäller ut Risten. ”Begrep jag inte att såna historier alltid 
hade berättats. Ända sen sjuttonhundratalet då nybyggarna kom. Folk häktade på nya namn 
bara.” 30

 

 Tiden i Vargskinnet upplevs på flera sätt mer cyklisk än linjär. Det som händer har 
hänt förut. Det cykliska i romanen finner man exempel på genom hur årstiderna gestaltas. 
Jörgen Enberg har analyserat detta i sin uppsats och det kommer inte att behandlas vidare här. 
Sammanfattningsvis så har naturen en viktig roll i berättandet och speglar ofta känslor och 
skeenden.  

Ser man Vargskinnet som en väv så är den rik på trådar från andra texter, traditioner och 
genrer. Det förekommer brev, dagböcker, jojk, folksägner, folksagor, dikter, tidningsutklipp, 
dagböcker, operor, musikalisk passion, romaner, bibelreferat med mera. Deras roll handlar om 
att länka ihop det förflutna med nuet. Tiden rör sig mellan dåtid och nutid och ibland smälter 
de ihop med en tid som står utanför diegesen. Som i detta citat ur Skraplotter då Ingefrid läser 
i Bibeln: 

 
En förmiddag när hon läste om Simson och de trehundra rävarna vars svansar han band ihop och satte 
eld på, såg hon en räv gå över sjön. Hon fick en känsla av att allting sker samtidigt, att Jael nyss hade 
tagit hammaren och slagit tältpluggen genom Siseras tinning, att Linnea levde och stod och såg sig 
kritiskt omkring på Ristens och Myrtens möbler, att den gamle Elias var död och kom gående backen 
ner för att tala om det för Ingefrid.31

 
 

Här har vi Jael ur bibeln som levde för mer än tvåtusen år sedan. Linnea som är död och 
aldrig satt sin fot i Svartvattnet. Och tillsist Elias som lever, men i Ingefrids dagdröm är död. 
Tiden är satt ur spel. Allt sker i ett nu.  
 
Här finns en parallell till Jungs begrepp synkronicitet32

 

. Det handlar förenklat om att något 
upplevs ha skett genom mening trots att det synbart verkar vara en slump. I exemplet här 
ovanför så läser Ingefrid om rävar och just då ser hon en räv gå över sjön. Detta är likt en 
händelse hos Jung vilken ofta berättas i samband med att begreppet synkronicitet förklaras. 
Jung går på en stig med en kvinnlig patient. Patienten berättar om en viktig dröm hon haft om 
en räv. I samband med detta kommer en räv ut på stigen och går framför dem en bit. Detta är 
något som faller utanför orsak och verkan, men sambandet mellan skeendena är påtagligt 
meningsfullt. Denna känsla erfars i Skraplotter genom meningsfulla sammanträffanden som 
inte förklaras kausalt. Jung menar att synkronistiska händelser ofta sker i viktiga faser i 
individuationsprocessen, något jag återkommer till mot slutet av detta kapitel. Men här är det 
tydligt att det finns en känsla av ett samband och sammanhang som står utanför tiden.   

På första sidan i Skraplotter när Ingefrid just anlänt till Svartvattnet ser hon: ”På en uthusvägg 
stod det om en dragspelsfestival. Men det var nog länge sen. Affischen var saffransgul och 

                                                 
29 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet. Gråbo, 1960, s.10  
30 Kerstin Ekman, Guds barmhärtighet. Stockholm, 2001, s. 159  
31 Kerstin Ekman, Skraplotter. Stockholm, 2005, s. 250 
32 Jung definierar synkronicitet som ”ett meningsfullt sammanträffande” av yttre och inre händelser, utan 
kausalsammanhang. Tonvikten är lagd på ordet ”meningsfullt” Jung, 1992, s. 210   
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lyste på långt håll. Allt var som om det hade hänt för länge sen. Men det var nu.”33

 

 Ingefrid 
upplever även här att hon hamnar utanför tiden.  

När Ingefrid besöker Svartvattnet andra gången frågar hon Risten ifall hon har några 
fotografier. Risten lämnar Ingefrid ensam att titta på bilder och brev. Ingefrid upplever att 
hennes frihet tar slut där och då: ”Här står och sitter en hel spökarmé, en ockupationsstyrka 
som jag inte kan göra det minsta motstånd mot, för jag tillhör den. Gjorde den mina val? Är 
det den som berättar sig själv i mitt liv?”34

 
 

Den sista frågan är viktig och lämnar sin prägel på verket som helhet. Vem berättar vem? Det 
förflutna berättar fram Ingefrid och Ingefrid gräver fram det förflutna. Genom att söka efter 
sin släkts historia i Svartvattnet och leta svar i en svunnen tid som har sina ledtrådar i foton, 
brev, dagböcker och genom andras minnen förstår hon mer av vem hennes mor och 
morföräldrar var. Risten och Elis minnen har stor betydelse i levandegörandet av det 
förgångna. Också genom att söka djupt i sig själv finner Ingefrid mer och mer av sin identitet. 
Hon tar tillbaka sitt dopnamn och börjar tänka på sig själv som Ingefrid istället för Inga som 
varit hennes tilltalsnamn sedan barndomen.  
 
Julia Kristeva har myntat begreppet intertextualitet med Michail Bachtins teorier som grund. 
En litterär text står inte isolerad utan är en ”mosaik av citat” En text blir på så sätt en 
”absorbering och en omvandling” av en tidigare text.35 Även material som inte är bundet till 
en viss upphovsman ingår i den intertextuella väven. Här kommer förekomsten av till 
exempel arketyper, mytem, eller bibeltexter in i bilden.36 Intertextualiteten är direkt länkad till 
läsakten. En text kan definieras som ”en korsning av textytor” där språkvärldarna hos både 
författaren och läsaren samspelar tillsammans med den aktuella kontexten.37

 

 Ordet är riktat 
lika mycket framåt till sin mottagare som bakåt mot sin tillblivelse. Det intertextuella kan vara 
mer eller mindre explicit i Vargskinnet. Det finns en tydlig uttrycklig intertexutalitet när 
Kerstin Ekman skriver:  

Hon tog arbetet på Kronobergshäktet och mötte Jean Valjean. Han hade stulit den gode biskop 
Bienvenus silver, han hade satt foten på savoyarddgossens slant. Gång på gång hade han gjort det. Han 
hade slagit in huvudet på en mycket gammal kvinna. Han hade våldtagit Cosette. Med en Grand 
Cherokee hade han kört in i ett skyltfönster och tagit pälsar. Han hade rånat ett snabbköp och skrämt 
kassörskan till sömnlöshet och ångestattacker. Han hade slagit av käken på Fantine och lurat sin morsa 
på sjukpensionen. Inga slutkörer skulle hylla hans omvändelse.38

 
 

Här har Kerstin Ekman lånat karaktärernas namn ur Viktor Hugos Les Misérables. Den enda 
gemensamma nämnaren mellan Ekmans och Hugos Jean Valjean är att de båda suttit 
fängslade. Men genom att använda sig av Hugos starkt samhällskritiska stämma blir effekten 
att den ekar in i nutidens på många sätt dysfunktionella samhälle.  
 

                                                 
33 Ekman, 2005, s. 5 
34 Ekman, 2005, s. 34 
35 Bergsten (red), 2002, s. 52 
36 Bergsten (red), 2002, s. 65 
37 Bergsten (red), 2002, s. 53, 65 
38 Ekman, 2005, s. 79 
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3.2.2 Bibeln - ett mytologiskt universum  
 
Northrope Frye säger i sin bok The great code att bibeln har skapat en referensram, ett 
mytologiskt universum, där den västerländska litteraturen till stor del fortfarande verkar.39

Kerstin Ekman har i flera intervjuer poängterat det viktiga i att känna till bibeln: 
  

  
Vi tappar förmågan att tolka vår kultur om vi inte känner till bibelberättelserna. (---) Kanske måste nu 
litteraturlärare och lärare i religionskunskap göra gemensam sak i skolorna. De borde ha en interaktiv 
textbok med gamla och nya texter till hjälp. Med interaktiv menar jag inte något digitalt hyss med 
fjärrkontroll eller keyboard. Jag menar helt enkelt texter som levandegör varandra. 40

 
  

Kerstin Ekman gör just det sistnämnda i trilogin. Hon låter texter levandegöra varandra.  
Tydliga exempel på intertextualitet är de många bibelallusionerna i Vargskinnet. Att bibliska 
ord tar så stor plats i Skraplotter är en naturlig följd av att Ingefrid är präst. Ibland 
uppkommer bibelreferaten genom Ingefrids predikningar i Skraplotter, andra gånger i dialog 
mellan karaktärer, eller när de i ensamhet läser eller tänker.41

 
  

Ibland är referaten mer dolda för karaktären i diegesen som när Myrten i Sista rompan 
kommer att tänka på domaren som skulle döma vem som var barnets riktiga mor. Myrten 
tänker att det är en saga ur Tusen och en natt som hennes föräldrar berättat för henne. Hon vet 
inte att det är ur första Kungaboken och det framkommer heller inte i romanen. Det blir upp 
till läsaren att vara uppmärksam, eller inte.   
 
I Vargskinnet finns flera bibelreferat och bibelallusioner om Elias.42

 

 Bibelns Elias är en stor 
gudamänsklig personlighet, en urmänniska som nedkallar eld och far till himlen på en 
brinnande vagn. Enligt Jung är eldgestalten Elias i Bibeln tvetydig och förenar motsatserna 
inom sig. Det blir en symbolik som står för enande, en helhet som är överordnad det 
mänskliga medvetandet och som kompletterar den fragmentariska medvetande människan 
enligt Jung.  

Elis i trilogin är en motsatsernas förening, precis som Elias i bibeln. Bibelns Elias kan kalla 
ned eld och förgöra men kan också ge livet tillbaka till en död pojke. Elis som vill dölja sin 
identitet efter barnets död tar sig namnet Elias från Bibeln. När han i nittioårsåldern ser 
tillbaka på sitt liv så har han varit med om att ta livet av ett barn och han har räddat två barn 
till livet. Han har varit medlem i Nazistpartiet och han har visat stor medmänsklighet och 
omsorg i sitt äktenskap med en förlamad kvinna.  
 
Elis minns inte att barnet dog utan tror sig länge ha räddat även det barn som doppats i vaken. 
I ett brev som Hillevi lämnat efter sig har hon återgett samtalet mellan Hillevi och Elis, där 
Hillevi frågar honom om vad som egentligen hände. ”Han sa att barnet hade nyst, när han 
värmde det mot sin kropp. Det nös flera gånger, sa han.”43

                                                 
39 Northrop Frye: The great code: the bible and literature. London, 1982 s. xi 

 Här har diegesens Elis blandat ihop 
verkligheten med bibeln, och sig själv med bibelns Elias, där barnet Elias räddat nyste sju 
gånger. Det förekommer på flera ställen att diegesens karaktärer är mångfacetterade och 
polyfona. En karaktärs egen subjektiva uppfattning av verkligheten kan skilja sig från en bild 

40Kerstin Ekman, Om vikten av bibelförståelse, Stockholm, 2002 
http://www.bibeln.se/skolan/bib_skola/artikel.jsp?id=45, 081220 
41 Kerstin Ekman, Sista rompan. Stockholm, 2003, s. 7, 220, 263, 388  
42 Ekman, 2001, s. 221, 222, 235 och Ekman, 2005, s. 220, 226 
43 Ekman, 2003, s. 135 

http://www.bibeln.se/skolan/bib_skola/artikel.jsp?id=45�
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av verkligheten som en annan karaktär besitter. Samtidigt som det för läsaren inte alltid står 
klart vilken subjektiva sanning som är mest trovärdig.   
 

3.2.3 Dialogiciteten i Vargskinnet 
 
Att en roman är polyfon innebär en stor dialogicitet. När Bachtin utreder Dostojevksikjs 
polyfoni skriver han: ”Men det väsentliga i Dostojevskijs polyfoni är just vad som sker mellan 
olika medvetanden, dvs. deras växelverkan och inbördes beroende.44 Bachtin säger också att: 
”Den polyfona romanen är alltigenom dialogisk.”45 Med detta menar han att det mellan alla 
strukturella element i romanen, existerar dialogiska relationer. Dialogiska relationer är mer än 
bara relationerna mellan replikerna i en kompositionellt uttryckt dialog: ”… de är nästan ett 
universellt fenomen som genomsyrar allt mänskligt tal och det mänskliga livets alla relationer 
och yttringar, över huvud taget allt som äger mening och betydelse.”46

 
  

I Kerstin Ekmans trilogi finner vi en växelverkan mellan och inom karaktärer, i skeenden, 
mellan diegesens nutid och dåtid. Det är en dialogicitet som genomsyrar Vargskinnet ut i 
minsta fonem. Intertextualiteten är på många sätt komplex. Man upplever att mytiska element 
såsom folksägner binds samman med karaktärernas verklighet i diegesen. Risten tänker på sin 
döda morbror Laula Anut. Han fyller en viktig berättarteknisk roll genom trilogin som en 
intradiegetisk berättare: ”Folk lyssnade gärna till hans visor och sjöng dem också. Men de 
ville inte alltid ge honom äran av att ha hittat på dem själv. Och ännu snålare med berömmet 
var de när de gällde historierna. Fast först efteråt. När han berättade dem glömde de bort att 
tugga. Barnamord tyckte de om och historier om bortförda flickor.”47

 
  

Barnamord och bortförda flickor är ett återkommande mytiskt motiv genom romanerna.  
Karaktärerna kan själva bli rådvilla om var folksägnen slutar och verkligheten i diegesen 
börjar. I Guds barmhärtighet återberättar Hillevi en sägen om en lappflicka som blivit 
tillfångatagen av en gammal man.48

  

 Prästen Edvard Norlin tar det bokstavligt och gör sig till 
löje i samhället genom att ge sig ut och leta efter flickan.   

När Hillevi har gett sig upp till Torshåle för att vara nära Edvard Norlin får hon höra hur det 
spökar i en ripbod. En lappflicka ska ha blivit våldtagen i boden av en skotsk lord. Det antyds 
att lappflickan senare tagit sitt liv. Några år efter att Hillevi befunnit sig på stället blir 
lappflickan Ingir Kari våldtagen av en annan skotsk lord och som en följd av detta föds 
Risten. Så i detta avseende får Hillevi först höra sägen och sen händer motsvarande i 
diegesens verklighet.  
 
Laula Anut hävdade som sagt att barnamord var vad folk ville lyssna till. I det avseendet 
händer det i Hillevis verklighet först och sedan återberättas mordet för henne som sägen. 
Hillevi blir som tidigare nämnts vittne till ett barnamord som hon inte anmäler. Vid Torshåle 
samtidigt som hon får höra sägnen om lappflickan och lorden, får hon höra om ett barnamord 
som är samstämmigt till det som hon själv har bevittnat. Platsen stämmer, vaken och att 
föräldrarna var syskon. Det intressanta här är att Verna som berättar inte har någon som helst 

                                                 
44 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik. Gråbo, 1991, s. 43 
45 Bachtin, 1991, s. 48 
46 Bachtin, 1991, s. 48 f 
47 Ekman, 2001, s. 42 
48 Ekman, 2001, s. 81 
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aning om det i diegesen nyligt inträffade barnamordet. När Hillevi frågar när det hänt får 
Hillevi höra att det kan vara hundra år sedan eller mer.   
 
Lika viktiga i texten är frågorna som ställs men som blir utan något svar. Ofta är det tankar 
som har att göra med de avlidna. När Risten i Skraplotter tänker på sin morbror Anund och 
försöker förstå varför han ljög för henne om hans syster och Ristens mors död. Risten har fått 
reda på att hennes mor ska ha dött när hon var sex år och inte tre år som alla hävdat: ” Men 
jag tycker att du svek mig när du ljög. Det gör ont i mig gamla människan. Varför for du ifrån 
Ingir Kari, din syster?”49

 
 Dessa ord får inget svar, utan lämnas till läsaren att svara på själv.  

Ett annat exempel på obesvarade frågor är när Risten undrar i Guds barmhärtighet över en 
tidningsartikel som Hillevi klippt ut medan hon levde. Det handlar om ett nyfött barn som 
hittats i en skyttegrav. Ingen vet varför barnet lämnats där. Risten undrar varför Hillevi klippt 
ut och sparat artikeln: ”Det var i tisdags jag hittade den rätta platsen för utklippet. Idag är det 
söndag. I fem dagar har jag pinats av tanken att jag inte alls vet vad Hillevi tänkte.”50 Som 
läsare vet man mer än Risten men man vet inte nog mycket för att kunna dra någon egentlig 
slutsats. Som läsare känner man till att Hillevi i Uppsala innan hon kom till Svartvattnet blev 
uppsökt av en desperat kvinna som ville att Hillevi skulle utföra en abort på henne. Kvinnan 
berättar att hon blivit våldtagen. Hillevi vägrar och det sista hon säger till den unga kvinnan 
är: ”Usch, jag skulle ha tagit mitt paraply.”51

 

 Det visar sig senare att denna gravida kvinna 
hoppade från bron de förde samtalet på, just efter det att Hillevi lämnat henne. Kvinnan och 
hennes foster dog. Antagligen är det denna tragiska händelse som Hillevi inte ens skrivit ner i 
dagboken som får henne att klippa ut artikeln och klistra in i dagboken 

Det förekommer en speciell form av dialog mellan Erikssons på Lubben och Hillevi. Efter att 
Hillevi bevittnat barnets död och håller det hemligt binds de båda lägren samman i en relation. 
När Trond Halvorsen friat hittar hon ett paket med en hundtass i. Hon tänker på Erikssons 
hund. ”Hon fick aldrig veta vem det var som hade lagt paketet i hennes trappa men hon 
förstod att den som gjort det ville säga henne någonting. Hon förstod också att hon måste 
svara på det. Ett samtal hade inletts.”52

 

 Här sker en till stora delar ordlös dialog, ordlös i den 
meningen att karaktärerna för en dialog mer genom sitt agerande.  Hillevi förstår att Erikssons 
vill att hon ska försvinna från Svartvattnet och inte slå sig till ro där. Hillevi tycker att hennes 
svar går fram när det lyses för dem i kyrkan. Dialogen dem emellan fortsätter med att Hillevi 
ser till att de förlorar sitt hem och Erik Eriksson i Lubben svarar med att bränna ner huset 
innan han tar livet av sig. 

Det förekommer en annan viktig röstlös dialog genom rum och tid. Den sker mellan Ingefrid 
och Myrten som dog i cancer 15 år innan Ingefrid kommer till Svartvattnet. Dialogen sker på 
olika sätt. Till exempel när Risten drömmer om Myrten som kommit med bussgods till Risten 
inslagen i ett paket nedbäddad i en liten släde. Myrten vrider sig av frustration. Hennes 
frustration kan bestå i att hon som död inte kan förmedla sanningen till sin dotter som drar 
felaktiga slutsatser om Myrten i sitt sökande efter svaret på frågan vem hennes mor var och 
varför hon lämnade bort henne.53

                                                 
49 Ekman, 2005, s. 262 

 När Anand skapar ett mandala ser Ingefrid biljetten till 
Johannespassionen i Engelbrektskyrkan hänga i taket och förstår att det var Myrten som 

50 Ekman, 2001, s. 38 
51 Ekman, 2001, s. 25 
52 Ekman, 2001, s. 163 
53 Ekman, 2005, s. 47 
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skickat den till henne. Här finner vi också ett exempel på en synkronistisk händelse där 
Ingefrid långt senare förstår innebörden av det meningsfulla: 
 

Jag hade den kranka blekhet som eftertanken ger och den ofrivilliga faderns stora kran. Jag var troll 
som Kristin Klementsen säger. Ändå ville mamma frälsa trollet. Hon skickade biljetter. Hon ville att jag 
skulle gå i kyrkan. Jag föddes då. Biljetten var ingen papperslapp som kom fladdrande i slumpvinden. 
Hon ville mig nånting. Till slut nådde hon fram. Den 23 februari 1967 gav mig det liv jag har. Jag 
trodde det var Gud. Det var det också.54

 
   

Dialogen mellan mor och dotter, död och levande fortgår romanen igenom. Den avslutas i 
samband med att Ingefrid får reda på att Elias är hennes far.                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.2.4 Urkällan: återfödelsemyter, heliga graalen och häxkonst 
 
Annis Pratt menar att de arketypiska mönster som hon funnit i sin deduktiva forskning alla 
finner sin motsvarighet hos Demeter/Kore och Ishtar/Tammuz återfödelsemyter, heliga 
graalen narrationer och häxkonst. Schottenius, Andersdotter och Lindhé har alla i sina 
avhandlingar behandlat Demeter/Kore (Persefone) -myten närvarande i Kerstin Ekmans 
tidigare verk. Även i denna trilogi kan man dra paralleller till Demeter och Kore. Där Demeter 
i form av Myrten söker sin dotter och ger henne livet tillbaka. Pratt menar att i fiktion kan 
återföringen mellan hjältinnan och hennes mor leda till pånyttfödelse och transformation av 
individen.55

 

 Detta sker i Ingefrids fall även om insikten om hennes mors roll i sin återfödelse 
först kommer långt senare. Insikten att hennes mor skickat biljetten som ändrat hennes liv och 
att Myrten var en av rösterna i kören. 

En text som är strukturerad efter Demeter/Kore arketypen inbegriper både återuppväckandet 
av modern i dotterns personlighet och dotterns i moderns enligt Pratt. Demeter/Myrten har 
lämnat sin Kore/Ingefrid i dödsriket. Hon ger henne livet åter genom biljetten till 
Johannespassionen där Ingefrid får kliva ut i en ny värld (den grönavärlden, återkommer till 
detta i nästa avsnitt). Ingefrids sökande efter sin mor leder samtidigt till en form av 
återuppväckande av Myrten. Speciellt karaktärerna Risten och Elis får ta del av en Myrten de 
inte kände till. Samtidigt som läsaren också blir medveten om personlighetsdrag som Ingefrid 
har efter sin mor. ”Hans mamma lät som Myrten. Precis. Det var som att höra hennes röst. 
När Myrten inte ville höra nånting, hundskall eller gälla barnröster, då sa hon på det där viset: 
såsåså…”56

 
 

Häxeri finner vi i Guds barmhärtighet när Hillevis son Tore är allvarligt sjuk och Hillevi trots 
sin utbildning och avsmak mot Sorpa-Lisa ber hon ändå Sorpa-Lisa hjälpa Tore.57

 

  När det 
gäller den heliga graalen så kan skålen enligt Jung symbolisera den viktiga arketypen självet. 
(I avsnittet som behandlar Mandala nämns exempel på sådana symboler som förekommer i 
Skraplotter.) Det är inte dessa myters intertextuella betydelse i Vargskinnet som kommer att 
behandlas vidare utan istället de arketypiska mönster som Annis Pratt funnit i sin omfattande 
forskning.  

                                                 
54 Ekman, 2005, s. 133 
55 Pratt, 1982, s. 172 
56 Ekman, 2005, s. 24 
57 Ekman, 2001, s. 242 
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3.3 Arketypiska mönster  
 
De arketyper som presenteras här är de som Annis Pratt i sin omfattande studie funnit vara de 
viktigaste i kvinnlig fiktion; grönavärlden uppenbarelser; älskaren i grönavärlden; 
våldtäktstraumat; inhägnad av patriarkatet; och resan mot pånyttfödelse.58

 

 Dessa arketypiska 
mönster kommer här att förevisas och förekomsten av mönstren i själva romantrilogin 
kommer att undersökas. I det här avsnittet ligger fokus på romanen Skraplotter men 
intressanta parallella händelser i Guds barmhärtighet och Sista rompan figurerar också.  

3.3.1 Grönavärlden uppenbarelser 
 
Grönavärlden handlar enligt Annis Pratt ofta om okuvad icke mänskligt kultiverad natur. Det 
arketypiska mönstret i kvinnlig fiktion visar på en känsla av samstämmighet med kosmos 
samtidigt som det handlar om en plats vid sidan om civilisationen. Denna grönavärlden 
uppenbarelse äger ofta rum i utvecklingsromaner. Där den unga kvinnliga hjälten ännu inte 
underkuvad av patriarkatet, finner styrka och mening. Senare kommer den mogna kvinnliga 
hjälten att se tillbaka på dessa starka minnen av uppenbarelsekaraktär, som milstolpar på 
hennes jakt efter sin individualitet. Dessa återblickar sker när hon i medelåldern startar sin 
resa mot återfödelse.59

  
  

I Skraplotter äger sådana uppenbarelser med all tydlighet rum. När Ingefrid är 21 år ser hon 
sin adoptivmor gömma undan ett kuvert med hennes namn på . Det är en biljett till Bachs 
Johannes passionen i Engelbrektskyrkan. Ingefrid upplever något livsavgörande den dagen. 
Följande citat styrker detta. ”Minnet av en klang som var en helhet. Av dessa röster som växte 
upp som sällsamma blommor ur orkestermörkret.”60, ”Dagen för min andra födelse.”61 ”Hon 
springer in i sitt liv, springer på arians livliga sextondelsfigurer och avlägsnar sig från allt som 
hon hittills levat och stretat med, så snabbt som om hon faktiskt hade tagits upp till himlen. 
Eller som man skulle säga nu: till en annan dimension.”62 Det är uppenbart att Ingefrid vid 
denna upplevelse i kyrkan, och vid andra tillfällen närvarande i naturen kring Svartvattnet 
upplever att hon är ett med kosmos. I texten framkommer ord som helhet och unio mystica 
som betyder helhetsupplevelse.63

 
 

Det finns symbolik i det att Ingefrid föds på nytt i samband med Johannes passionen. Jesus 
dör på korset medan Ingefrid föds för andra gången av, eller rättare sagt, på grund av samma 
mor. AnnSofi Andersdotter skriver i sin avhandling att den kristna passionshistorien också 
förekommer i Kerstin Ekmans tidigare verk Knivkastarens kvinna.  
 
Vid den första uppenbarelsen i Engelbrektskyrkan finns en ”han” närvarande. ”Han rörde vid 
mig. Det var de enda ord hon tillät sig att tänka om detta och hon visste att de var bristfälliga 
och barnsliga. Han. Som om han var en man och hade händer.”64

                                                 
58 Pratt, 1982, s. 170 

 Här kommer vi in på nästa 
arketyp som Pratt räknar till de vanligast förekommande nämligen älskaren i grönavärlden. 

59 Pratt, 1982, s. 17 
60 Ekman, 2005, s. 122 
61 Ekman, 2005, s.123 
62 Ekman, 2005, s.131 
63 Ekman, 2005, s. 131 
64 Ekman, 2005, s. 131 
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Denna arketyp kommer att behandlas mer utförligt i avsnittet om vägen mot återfödelse och 
transformation.  
 
Grönavärlden är en plats där sann frihet finns, en motsats till följande arketyp som istället 
totalt kränker en persons psykologiska och fysiska integritet.  

3.3.2 Våldtäktstraumat  
 
Den avvisade mannen som fortsätter att förfölja den ovilliga kvinnan är en intrig som kan 
spåras tillbaka till grekisk mytologi. Daphne förvandlades till ett lagerträd för att komma 
undan Apollo. Ett annat, av flera, exempel finns i myten om hur Pluto rövar bort och våldtar 
Persephone. Våldtäktsmyten har allokerats tillbaka till perioden när de semitiska stammarna 
erövrade Hellenistiska områden där man dyrkade den stora gudinnan.65

 
 

Pratt menar att förföljelsenarration i mytologin ofta involverar en grönavärlden plats som 
invaderas av män som våldtar de fredliga kvinnliga innevånarna. Sedan följer en destruktion 
och plundring av platsens naturliga värde. Pays de Logres Maidens är en prototyp för denna 
intrig. Vänliga jungfrur kommer ut ur grottor för att serva trötta resenärer. En dag kommer 
kungen Amangons och han våldtar en jungfru och stjäl hennes gyllene skål. Hans män följer 
hans exempel och efter den dagen kommer aldrig dessa jungfrur ut ur sina grottor för att möta 
förbipasserande. Naturen på platsen vissnar och vattnet sinar bort efter övergreppen.66

 
  

Våldtäktstraumat finner vi på återkommande ställen genom trilogin. Flera kvinnor och en man 
blir våldtagna i romantrilogin. (Det är kvinnorna som jag väljer att skriva om här.) Den 
gravida unga kvinnan som i Guds barmhärtighet ber Hillevi ordna med abort uppger att: ”Det 
är inte mitt fel! Jag var inte me på’t!”67

 

 Sägnen som Hillevi får berättad för sig om en 
lappflicka som hålls fången av en gammal man som knyter fast sitt hår med lappflickans för 
att hon inte ska smita. Här framgår inte uttryckligen att flickan faktiskt våldtas men det kan 
antagas. En annan sägen om en lappflicka som blivit våldtagen i Torshåle av en skotsk lord 
och sedermera går igen. Samt även, Ingir Kari, Ristens mamma som blev våldtagen av en 
annan lord. Det framgår att de båda lorderna som kommit till platsen, både den tidigare som 
lät bygga Torshåle och den senare som våldtog Ingir Kari, ska ha jagat för nöjes skull. De sköt 
då mer djur än de kunde ta vara på:  

Karlarna har ställt upp med sina bössor och hundarna har de kuschat nedanför drivan av skjutna ripor. 
Ja, en driva är det fråga om och man undrar om de kunde göra av med allt eller om det mesta ruttnade 
efter fotograferingen. Det var ju höstsommar och inte möjligt att låta dem frysa till som när folket 
snarade fågel. En skjuten rödräv ligger där också. 
Jag minns Laula Anuts ord när jag berättade för honom om fotografiet och om den väldiga högen av 
död fågel.  
Dom ta för sig, sa han.68

 
 

På ett ställe finns en lista över jaktbytet och där står att de skjutit bland annat 380 stycken 
ripor och 43 orrar.69

 
 

                                                 
65 Pratt, 1982, s. 25 
66 Pratt, 1982, s. 25 
67 Ekman, 2001, s. 23 
68 Ekman, 2001, s. 93 
69 Ekman, 2001, s. 105 
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Av de nu nämnda våldtäkterna så har de uteslutande skett på textens bifigurer. I Skraplotter 
utsätts huvudkaraktären Ingefrid för en traumatisk våldtäkt. Hon har hållit i begravningen för 
en kvinna. Kvinnans änkeman söker sig till Ingefrid. Hon avvisar honom men han tränger sig 
in i hennes lägenhet. Han lyckas dra in Ingefrid i sovrummet där han attackerar henne och 
kränker henne. Hon lyckas knäa honom och ta sig ut ur sovrummet. Senare upptäcker hon att 
han har sölat och urinerat i hennes sovrum och på hennes prästkläder. Ingefrid tiger om detta. 
Men hon skriver en bön till Gud:  

 
Jag blev ju våldtagen eller vad jag ska kalla det, jag har ju aldrig kallat det för nåt särskilt förut och det 
har nog varit klokt at inte knysta om det för människor, fast det låg som en sur illaluktande klump alltid 
alltid på väg att hulkas upp. Ingen skulle förresten förstå att man kan bli våldtagen fast man inte är i 
samma rum och egentligen var det du Herre som blev våldtagen, det var det som var meningen med det 
hela. Blåmärkena fick jag ju förstås.70

 
 

Många år senare när hon är bland fåren i Svartvattnet kommer minnet över henne igen. 
Ingefrid vill tjäna människor utan att utöva makt. Hon är som en av jungfrurna som kommer 
med vatten och mat till de hungriga förbipasserande. Hon förrättar begravningen för mannens 
maka och vill ordna för mannen och hans barn. Sedan våldför sig mannen på henne och 
kränker henne djupt. Att han kränker det som för henne symboliserar den grönavärlden, gör 
såret så mycket värre.   
 
Pratt skriver att när den grönavärlden drabbas av ett sådant trauma, blir grönavärlden störd. 
Hjälten överlever ibland traumat och återställer grönavärlden men många gånger är skadan 
permanent.71

 

 De två lappflickorna överlever inte och det gör inte den gravida flickan heller. 
Men de är som sagt inte huvudkaraktärer i diegesen. Ingefrid överlever och hon bearbetar 
traumat genom bönen hon skriver och genom att längre fram i kronologin och 
individuationsprocessen låta bortträngda minnen göra sig hörda.  

Ingefrid har funnit sin grönavärld i den religiösa upplevelsen. Ingefrid trodde som ung att hon 
i prästskapet och kyrkan skulle finna inspiration och samarbete. Istället får den unga Ingefrid 
när hon börjar tjäna som präst uppleva en stor ensamhet och hon får känna på patriarkatets 
begränsande och kränkande krafter. 

3.3.3 Patriarkatets inhägnad  
 
Här tar Pratt upp det ojämlika äktenskapet som en arketypisk inhägnad. Denna arketypiska 
hägnad begränsar kvinnor och mäns utveckling. Motsatsen är ett androgynt ömsesidigt 
förhållande där stereotypa könsroller och förväntningar är uteslutna. Och där man som 
människa i parförhållandet istället låter manliga och kvinnliga kvalitéer vara en del av 
personligheten. Pratt menar att genom att gå bortom könsdikotomierna kan man nå en 
autentisk individualitet och ett jämlikt förhållande. Detta kan jämföras med C G Jungs teori 
om att varje individ består av kvinnligt och manligt och för att bli en hel människa måste man 
integrera båda sidorna.72

 
 

Förutom äktenskapet som inhägnare av kvinnans frihet är det patriarkala samhället i sig en 
inhägnare. Här nämner Pratt romaner som handlar om social protest. Hjälten finner att det är 
ekonomiska och sociala krafter som är ansvariga för underkuvandet av kvinnor. I flera fall 

                                                 
70 Ekman, 2005, s. 88 
71 Pratt, 1982, s. 25  
72 Pratt, 1982, s. 57 f 
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söker sig då hjälten till kristendomen, socialismen och kommunismen som alternativa system 
mot det existerande. Men dessa kvinnor finner då att även dessa system styrs av en patriarkal 
könsdiskriminerande politik. 
 
I romanen Skraplotter hoppar unga Ingefrid av sin socialarbetarutbildning för att bli präst. 
Hon vill hjälpa människor utan att utöva makt. Det är under sjuttiotalet och 
kvinnoprästmotståndarna inom kyrkan är många och stridskraftiga. Ingefrid får känna på en 
kristen ironi i en ojämnlik patriarkalisk kyrka. I ett brev Ingefrid skriver till Gud står följande: 
 

I alla fall så säger min chef att jag ser söt ut, trevlig sa han nog, det var när vi pratade om 
förrättningarna. Det var därför jag hade fått en viss popularitet som dopförrättare, popularitet sa han 
förresten och det är ju ofta paren vill bli vigda av just mig. Det skulle alltså bero på mitt utseende. Han 
talar till mig som man talar till en liten flicka.73

 
 

Lite längre fram i brevet vänder hon sig till Kära Gudsmoder: 
 

Gud fick sin vilja fram med dig. Tänk om du hade velat läsa skrifter i templet i stället. Det hade varit 
bra själviskt och tro inte att det är så annorlunda nu heller, jag kan inte kräva vadsomhelst för då är jag 
aggressiv och jag kan inte vara för efterlåten heller för då är jag svag och ingen vidare duktig ny kvinna 
nånting…74

 
  

Ingefrid har svårt att hitta sin roll. Hon är dels påverkad av stereotypa könsroller som 
begränsar. Samtidigt känner hon sig pressad att prestera på ett traditionellt ”manligt” sätt, som 
sjuttiotalet kräver av den ”nya” kvinnan.   
 
Det framgår tydligt att prästerskapet inte är vad hon trodde det skulle vara. Hon utsätts för 
präster som anser att det i evangelierna står klart att bara män blir kallade av Kristus. I en 
församling där Ingefrid arbetar vägrar en manlig präst bära samma beklädnad som henne. Han 
går igenom kyrkan med ett rökelsekar för att röka ut henne när hon varit där innan honom.  
 
Ingefrid söker sig senare till landsbygden och hoppas att det ska vara bättre där. Men det blir 
inte bättre. Först blir Ingefrid grovt diskriminerad och får inte ens hålla gudstjänst i kyrkan 
utan blir hänvisad till en annan byggnad där hon störs av motorbuller från en motocrossbana 
under högmässan. När hon tillfälligt blir chef på grund av en överordnads utlandssemester får 
hon en rödbetssmörgås kastad på sig av en underordnad. Slutligen blir hon av sin chef 
uppmanad att lämna in en avskedsansökan.  
 
Kyrkan är definitivt inte den medmänskliga plats hon trodde den skulle vara. Följaktligen 
lämnar Ingefrid kyrkan och övergår till att forska och undervisa på universitetet även fast hon 
helst skulle ha velat vara kvar i kyrkan: ”Hon tillhörde nu mer än någonsin förlorarna och 
därför borde hon verka bland dem som köpte trisslotter och skrapade fram en femtiolapp eller 
ett tomrum. Det var där hon hade velat vara och dit skulle hon ha tagit sig med den varma 
vinden. Fläkten av Guds sommar. Men hon saknade alltså auktoritet”75

 

 Ingefrid återvänder 
långt senare till kyrkan, efter att hon träffat biskopsämnet Brita Gardenius som övertalar 
Ingefrid att arbeta i Britas församling.  

                                                 
73 Ekman, 2005, s. 88 
74 Ekman, 2005, s. 89 
75 Ekman, 2005, s. 103 
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Nu har vi kommit fram till den sista av Pratts huvudsakliga arketyper. Resan mot 
pånyttfödelse och transformation. Detta mönster kommer att behandlas mest ingående i 
analysen och handlar om kvinnlig individuation.  
 

3.3.4 Resan mot pånyttfödelse och transformation 
 
Jung menade att individuation i stort kan delas in i tre delar. Först lever man omedveten, man 
är inte i kontakt med sitt undermedvetna. Sedan genom en kris av något slag börjar det 
omedvetna göra sig gällande. Genom detta genombrott så börjar man resan mot Självet och 
därmed finns möjligheten att bli en hel individ. Annis Pratt kallar individuationsprocessen för 
flera saker; resan mot pånyttfödelse; transformation av personligheten; och sökandet i det 
omedvetna. 
 
Romaner med en hjältes resa mot pånyttfödelse innehåller faser. Pratt säger att inte alla resor 
innehåller samtliga faser eller exakt samma ordning. Vissa faser kan slås ihop och detta gäller 
fas I med fas II och fas V med fas VI. Den sista fasen förekommer endast om 
individuationsprocessen lyckas. Hon belyser att det finns en fara med att schematisera. 
Modellen kan göras så stel att text måste förvrängas för att passa in i mönstret. Det viktiga 
menar Pratt är att det finns signifikanta återkommande mönster specifika för kvinnliga hjältar 
som kan hjälpa till att belysa fiktion som handlar om att bli en hel individ.76

 
  

Annis Pratt kommer med ett intressant antagande om att olika stadier i den maskulina resan 
mot pånyttfödelse är förmedlande symboler av inlärda erfarenheter.  Medan kvinnans resa 
istället rättar sig efter koder och forna bildspråk som är främmande i den västerländska 
kulturen. Som ett resultat av detta har den manliga hjälten betydligt lättare att som pånyttfödd 
reintegreras i sin kultur och sitt samhälle. Hjältinnan efter sin pånyttfödelse riskerar å andra 
sida att dö, förlora förståndet, uppoffra sig själv, bli en avvikare från samhället istället för att 
integreras i kulturen som hel individ.77

 
 

Hjältinnans sökande efter sin individualitet är något som uppkommer senare i livet. Först efter 
hon sökt sin plats i samhället: 
 

In women’s fiction social quests are usually found in the bildungsroman and spiritual quest in novels 
whose heroes are over thirty, most often in middle or old age. If the purpose of the novel of 
development is to integrate the individual into her society, its generic function is frequently aborted by 
society’s unwillingness to assimilate her. The older woman hero, in contrast, has “been through all that” 
her goal is to integrate her self with herself and not with a society she has found inimical to her desires. 
The distinction between the young hero’s quest for social integration and the older woman’s quest for 
selfhood can best be illustrated in those multiplied novels that contain both types.78

 
  

I Ingefrids fall stämmer detta överens med Pratts resonemang. Först sökte hon i unga år efter 
sin plats i samhället. Hon visste vad hon ville göra men hon visste inte vem hon var. Nu när 
hon är medelålders söker hon sin identitet. 
 
 

                                                 
76 Pratt, 1982, s. 142 
77 Annis Pratt, The art of Margaret Atwood: essays in criticism. Red.: Davidson, Arnold E. & Davidson, Cathy 
N, Anansi, Toronto, 1981, s. 141   
78 Pratt, 1982, s. 136 
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I Uppbrott från Egots värld 
Den första aspekten på den inre resan har att göra med ett avståndstagande mot persona79.  
Det visar sig genom en akut otillfredsställelse och genom ett konsekvent motstånd mot 
samhälliga roller och normer. Det normativa som hjältinnan vänder sig från gestaltas ofta 
målande och detaljerat. Ofta handlar det om ett uppbrott från familj, äkta män eller älskare.80

 
 

 
II Grönavärldens vägledare eller tecken 
Som de uppenbarelser hjältinnan upplevde i ungdomen kan hjältinnan bli hjälpt över tröskeln 
till det omedvetna genom en naturlig händelse som plötsligt får en märkvärdig betydelse ofta 
tillhörande naturvärlden. Dessa guider eller tecken i grönavärlden kan dyka upp som 
övernaturliga väsen eller ting. Ett prototypiskt fall förekommer när både fas I och fas II sker i 
kombination.81

 
 

Gud är Ingefrids vägledare och även hennes grönavärld. Ingefrids första uppenbarelse av 
grönavärlden sker som tidigare nämnts, när Ingefrid som ung upplever sin mor och Gud i 
Engelbrektskyrkan: ”Jag trodde det var Gud. Det var det också.”82

 

 Då som ung fick hon göra 
uppbrott från sina föräldrars antikyrkliga antireligiösa åsikter för att försöka upprepa det hon 
upplevde den dagen. Det ledde till att hon blev präst.   

Nu när Ingefrid är medelålders gör hon uppbrott från Storstaden där hennes yrkesverksamma 
liv finns och förhållandet med Brita Gardenius. När Ingefrid kommer till Svartvattnet för 
första gången söker hon reda på huset där hennes mor Myrten föddes. Där frågar hon Elias 
och Risten om sin mor. När hon senare på natten befinner sig på pensionatet där hennes mor 
levt en del av sitt liv kommer hon i upplösningstillstånd: ”Huset rörde sig. Det måste vara 
efter gamla steg och rörelser. Ingenting hade försvunnit här, det hade bara förflyttat sig. Hon 
var rädd för det och hon bad ordlöst”83

 

 Ingefrid sätter sig i bilen för att fly från Svartvattnet 
för att aldrig återvända.  Hon får bensinstopp och tvingas gå i timmar genom naturen tillbaka 
till samhället. När hon går genom naturen hamnar hon i ett meditativt tillstånd. I slutet av 
romanen, i ett samtal med Birger, tänker hon tillbaka på denna vandring: 

Nej, jag går på nätterna för att bli riktigt trött. Som första natten här. Då gick jag i över tre timmar. Men 
då var det för att jag hade fått bensinstopp. Men det var nånting den natten, nånting som jag bara 
snuddade vid och inte vågade komma nära. Jag mindes det i alla fall. Som nån sorts… minne. Längtan 
kan man ju inte säga för jag var ju rädd för det.  
Vad var det? 
Att Gud hör ihop med det mänskliga. Att vi förverkligar honom.84

 
 

I Ingefrids resa mot pånyttfödelse är de två första faserna i kombination. Genom krisen hon 
upplever i samband med arvet kommer hon första natten i Svartvattnet i kontakt med sitt 
undermedvetna. Minnen börjar komma till henne från barndomen. Bortglömda minnen blir 
medvetna och hon kan börja sin resa. När hon längre fram befinner sig i slutfasen på sin 
pånyttfödelse resa tänker hon på natten då det började: ”Hon mindes den första natt hon 

                                                 
79 Persona är ett personlighetskomplex som en individ anlägger för att förmedla kontakten mellan jaget och 
omvärlden. Persona är en ”mask” som har två syften: dels att göra ett bestämt intryck på andra och dels att dölja 
den inre personligheten. Jung, 1992, s. 286  
80 Pratt, 1982, s. 142 
81 Pratt, 1982, s. 143 
82 Ekman, 2005, s. 133 
83 Ekman, 2005, s. 12 
84 Ekman, 2005, s. 375 
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tillbringat i Svartvattnet. Det hade aldrig fallit henne in att hon skulle tacka Gud för vad hon 
upplevt i den mörka natten. Hon hade försökt springa ifrån det.”85

 
 

III Konfrontation med föräldrafigurer 
I den här fasen handlar det om att komma i kontakt med sitt personliga undermedvetna där 
minnen finns lagrade. Det förekommer en konfrontation med minnesfigurer snarare än verklig 
konfrontation med föräldrarna. I vissa fall har det förekommit stridheter tidigare i romanen 
när hjälten var ung. Om den äldre kvinnan har vänt sig bort från ett desillusionerat förflutet, 
måste hon nu en gång för alla reda ut hur hennes faderfigur och moderfigur residerar i det 
personligt undermedvetna som ligger nära egot.86

 

 Ingefrid som hon nu kallar sig när hon 
kommit så här långt på sin individuationsresa, lägger pusselbit efter pusselbit för att få tag på 
sin mor och sitt biologiskt förflutna. Men det är också sina numera döda adoptivföräldrar 
Linnea och Kalle som hon tänker tillbaka på. 

Gamla glömda minnen ger sig till känna. Här blir omedvetet stoff fört upp till medvetandet: 
 

Minnen tänds i hjärnan som kransar av ljus. Det ena ljuset tänder upp det andra. Men minnet är inte så 
noga med realiteterna. Det tar likheter och tänder sina ljus på dem. Krans efter krans. Det lyser i det 
mörker som är vårt förflutna eller inte är någonting alls. Namnet fanns hos henne i sin konstighet. Tant 
Myrten. Så lät det”87

 
  

Ingefrid letar i sitt inre efter ledtrådar. Under avsnittet om intertextualitet har dialogen mellan 
Ingefrid och sin döda mor beskrivits. Hur minnen, brev och foton gör att hon sakteliga finner 
sin mor. Ingefrid söker alltså i sitt förflutna och försöker att förstå sin biologiska mor Myrten 
och sina adoptivföräldrar Linnea och Kalle. Detta sökande ställs i kontrast till Linneas och 
Kalles försök att avskilja sig helt från sin enkla bakgrund. ”Hon märkte när hon kom upp i 
tonåren att det var en järnridå mellan dessa människors vuxna liv och deras barndom. (...). 
Kalle Mingus och hans vänner hade alla flytt det grova och smutsiga, det sjuka och 
vanvårdade.”88

 
  

De har avskärmat sig och vägrar att erkänna sitt förflutna. Därför fastnar de på olika sätt och 
de blir aldrig hela människor. Kalle Mingus flydde in i spriten och musiken. Drev bort från 
Linnea och Ingefrid med hjälp av alkohol och musik. Hennes adoptivmor hamstrar ting för att 
lyfta sig långt ifrån det grova och smutsiga. Hon går in i sin småborgerlighet och vänder 
Lortsverige ryggen.  
 
Med Elias, Ingefrids biologiska far, sker också en verklig konfrontation när hon talar om att 
hon fått reda på att han är hennes far. Hon säger inte, men tänker att hon skulle vilja säga: 
”Jag lever i en värld där det finns förlåtelse.”89

 

 Elias är den som fortfarande är vid liv och han 
hjälper till att göra bilden av Myrten mer komplett: 

Jag får ingen bild av henne, sa Ingefrid. Det är så svårt. Jag vet inte varför hon lämnade bort mig. Om 
hon inte ville ha mig eller om hon inte klarade av det. Om hon var falsk eller… 
Nej, sa han. Det var hon inte Myrten tog allting allvarligt.90
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Elias hjälper till att återskapa moderfiguren Myrten hos Ingefrid och få henne att släppa 
tanken på den falska modern. 
 
IV Älskaren i grönavärlden 
Älskaren i grönavärlden kan vara en verklig eller en drömbild. En idealisk och distinkt icke 
patriarkalisk älskare som ofta hjälper på den slutgiltiga resan mot självets källa av eros eller 
libido som innehåller den transformerade personlighetens kraft och energi. Denna figur dyker 
upp som en initiativtagande guide som hjälper genom svåra partier av sökandet. Han (ibland 
hon eller det) konstituerar inte vändpunkten eller målet med återfödelsen som gudinnan eller 
anima i den manliga återfödelseresan. I återfödelseromaner leder denna figur hjälten bort från 
samhället och mot hennes djupt undermedvetna trakter. I den moderna återfödelseromanen 
brukar dessa figurer representera hur ens naturliga energier införlivas i personligheten91

 
.  

I Skraplotter är Gud förutom guide i grönavärlden även älskaren i grönavärlden. Detta gäller 
framförallt i Ingefrids ungdom. Tydligt framgår det när Ingefrid trånar efter grönavärlden hon 
upplevt i kyrkan:  
 

En kväll då de har druckit rätt mycket rött algeriskt vin och ätit popcorn med salt och smält smör 
sätter en flicka som heter Harriet tänderna i soffkudden och väser stönande mellan tänderna: 
Jan! Jan! Jan! Inga vill väsa Gud! Gud! Gud! Hon förstår att hon är olycklig. Det har hon inte 
begripit förr. Hon är övergiven av den hon älskar. Hon borde älska en pojke eller man så att hon 
stönade, men det gör hon inte92

 
.  

Det är genom sina tankar, böner och brev Ingefrid skriver till Gud som hon finner sitt kall att 
bli präst. Hon hittar sin plats i samhället. När Ingefrid i medelåldern letar efter sin identitet så 
spelar Birger Torbjörnsson en viktig roll i slutfasen av Ingefrids sökande. Han för henne till 
platsen där hon blev till. Sedan finns han med henne i grönavärlden när de lyssnar på Kalle 
Mingus musik. De lyssnar på musik, dansar, pratar och dricker vin.  Han ber henne stanna och 
hon mår bättre än på länge. ”Jag är inte instängd i nuet och inte i mina mardrömmar.”93

Dessutom är det han som talar om att hon ska läsa i Hillevis bok som ligger gömd under en 
falsk botten i en låda. På detta sätt får Ingefrid reda på att det är Elias Elv som är Elis Eriksson 
och hennes biologiska far. 

  

 
V Skuggan 
Skuggan måste inte nödvändigtvis ingå i en roman där en transformation i form av återfödelse 
ingår. Skuggan kan gestalta, en hjältes värsta personlighetsdrag, hjältens antisjälv. Men på 
resan mot att bli en hel människa kan skuggan också dyka upp som en insikt om det negativa 
och destruktiva som tömt en på de djupaste strömmar av kreativitet.  
 
Pratt skriver att grönavärldens guide och älskaren i grönavärlden kan hjälpa henne att söka sig 
in i sitt undermedvetna där skuggan finns. I Jungs psykologi är skuggan av samma kön som 
den individ det gäller medan det som Pratt funnit i materialet hon studerat är att skuggan ofta 
är en man av animusfigur. Demoner eller djävulen kan också vara animusaspekter. Pratt 
skriver om skuggan i kvinnlig fiktion:  
 

It is at precisely this point that Jung‘s model warps in its fit with the experience women manifest in 
much of their fiction. The personal (subconscious) content of the shadow, in Jung’s schema, would be 
antisocial, rebellious against gender among other societal norms. In women’s fiction, quite the contrary, 
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the shadow seems to bring, with it from the social world the opprobrium for womanhood associated 
with sexism, infusing characters with self-loathing. Woman heroes often blame themselves for their 
own normal human desires, warping their quests for Eros, for example, by internalizing patriarchal 
norms about feminine sexuality.94

 
  

I Svartvattnet finns en tradition som heter gyminga. Kvinnorna gömmer sig och män drar från 
gård till gård för att leta dem. När Ingefrid ser att Birger Torbjörnsson är på väg mot sitt hus 
får hon en impuls att gömma sig: ”Hon ville något som hon inte hade namn för. (…). Minnet 
var ett system av magar i förbindelse med varandra och hon kunde kanske nå längre ner, ju 
mer hon smälte av tätheten i det torra blomsterhöet.”95 Men när hon ser Birger Torbjörnssons 
ansikte kommer rädslan utan förvarning och hon blir panikslagen. Han för henne tillbaka till 
det bortträngda minnet av våldtäkten. ”Då kom allting tillbaka. Hon var löjlig. (…) det var 
larvigt. Hon var larvig. Blev aldrig vuxen, inte längst in. Och hon avslöjade sig.”96 Rädslan är 
mycket stark och hon klankar ner på sig själv som Pratt skrivit i citatet ovanför. I samband 
med att hon börjar tänka tillbaka på det fruktansvärda: ”När hon tog i dörren var Gud nära.”97

 

 
det stämmer överens med Pratts resonemang om att både älskaren och guiden (tecknet) i 
grönavärlden hjälper hjälten att möta sin skugga och kliva ner i det djupt omedvetna.  

VI: Den slutliga nedstigningen till Nadir 
På ett psykoanalytiskt plan innebär nedstigningen till det djupa omedvetna fara. Att ta sig till 
självet djupt inne i det omedvetna innebär stor risk att leda till kaos istället för att leda till 
sann individuation som är den inre resans mål. I den här fasen upplever ofta hjältar kaos och 
skräck i form av surrealistiska avbildningar och symboler. Kaoset kan antingen totalt förgöra 
hjälten eller bli en vändpunkt i sökandet. Detta psykiska lidande brukar spela den roll kvinnan 
har accepterat i samhället. En roll som ett fångat offer som kvävs i sin instängdhet. Även om 
hon klarar av att ta sig igenom denna fas kan den transformerade hjältinnan ha problem med 
att nå slutstadiet och att integrera sitt hela jag med det ”normala” samhället.98

 
 

I samband med våldtäktsminnet förstår man att Ingefrid har kommit en bra bit på väg i sin 
resa. ”Det är inte många människor förunnat att få byta liv. När möjligheten ges är viljan inte 
tillräckligt stark. I allmänhet håller man nog fast vid sitt vanda liv som vid solkiga 
underkläder. Man vet att de borde bytas, men det får vänta lite. Lukten är så förtrogen.”99

 

 
Ingefrid har insikten om att hon inte lever ett helt liv som hel människa men att hon skulle 
kunna göra det. 

Det som för Ingefrid till den absoluta botten är när hennes son Anand närapå omkommer. 
Anand har skapat ett mandala i kapellet och elden sprider sig och kapellet brinner ner. Han 
räddas handgripligen ur elden av Elias. Trots att Anand överlever upplever Ingefrid en svår 
kris. Risten sammanfattar det med: ”Ingefrid blev inte sig själv efteråt. Hon var här på natten 
och satt och höll om Anand som hade somnat i hennes knä. Då viskade hon till mig att hon 
inte förmådde känna tacksamhet. Sen talade hon inte om det mer, men jag tror hon blev 
fången i det som kunde ha hänt.”100
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Efter Anands sista mandala och branden, drömmer Ingefrid mardrömmar där Anand står i 
dödsriket medan hon inte vågar gå ner till honom: 

 
Hur skulle hon kunna tacka Gud för att han levde när han lika gärna kunde vara död. (…) Lika gärna 
var två otäcka ord. De skrämde henne mer än drömmarna. Lika gärna. Lika bra. Likgiltigt vilket lik.  
Den fanns, denna lika giltighet som hon inte kunde tala till. En stumhet som aldrig skulle ge svar. 101

 
 

Ingefrid tänker på den första nattens vandring. ”Hon var rädd för det som var dött och som var 
utanför tiden.”102 Hon minns den påtagliga rädslan som gett henne kväljningar. Det är det 
omänskliga som skrämmer. Det är nära. Hon frågar sig: ”Det omänskliga är ingenting. Är det 
Gud?”  Hon känner av sin skugga: ”Gud var inte där, för Gud är i det mänskliga. Det 
omänskliga omsluter Gud och människan. Jag har en skugga under mig, en skugga som 
vandrar nere i jorden. Den stannar när jag stannar. Där gör den samma rörelser som jag. Den 
vandrar i det omänskliga.”103

 

 När hon nu upplever samma rädsla som första natten i 
Svartvattnet, börjar hon att gå om nätterna och en kväll går hon längre än hon brukar. En 
vändpunkt sker och hennes uppfattning av omgivningen förändras. Det har symbolisk 
betydelse att det är förgryning. Det mörkaste har just varit och nu ljusnar det snart. Hon 
upplever de solitära djuren i skogen som vänliga mot henne.  

Här tänker hon på det mirakulösa. ”Det kortsluter medvetandet för en sekund eller mindre och 
sen tänds de vanliga ljusen igen.”104

  

 Hon tänker att mirakel sker men att vi inte medvetet 
känns vid dem: 

Att gå så här i tiden. Gå i en skål som håller tiden som ett mått vatten. Sakta rinner den ut när ben och 
fötter rör sig. Hela min kropp rör sig. Det måste den. Den kanske är gången, rörelsen. När timmen 
runnit ur fylls skålen igen. En ny timme börjar rinna bort, sakta. Men miraklet har hänt. Ögonen är 
tvättade i det klaraste vatten. Jag är där jag hör hemma.105

 
 

Denna del av texten är rik på symboler. Ingefrid är inte längre rädd och när hon hör en bil 
kliver hon in i skogen och blir ett med den. Hon tänker att det är precis vad skogens djur 
skulle ha gjort. Hon upplever inte mörkret som mörkt längre utan att Svartvattnet har tagit ljus 
från himlen. 
 
 
VII: Uppstigandet och återinträdet i den kända världen 
När den maskulina hjälten har införlivat sin anima och sin skugga till en fullt förenad 
personlighet kan han visserligen stöta på problem i ett samhälle dikterat av stränga könsroller. 
Men den manliga hjälten brukar som regel återvända och medföra det vunna elixiret till 
civilisationen. Men för den fullt transformerade kvinnliga hjälten är återvändandet betydligt 
mer problematiskt. Detta eftersom kvinnans förväntade roll i ett patriarkaliskt samhälle med 
nödvändighet är sekundär eller av reservkaraktär. Därför blir också hennes elixir inte bara 
nedvärderat utan också ett hot mot samhället. Många kvinnliga återfödelseromaner har i bästa 
fall öppna slut, hjältens precisa plats i samhället lämnas oklart. Det är upp till läsaren att själv 
dra slutsatser. Men ibland får hjälten en ny plats utanför civilisationen.106
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Ingefrids elixir är övertygelsen att Gud finns i människan. Det är människan vi ska tjäna inte 
Gud. Det är människan och bara människan som kan visa medmänsklighet och barmhärtighet. 
Detta elixir är inget som Ingefrid kommer att föreläsa om i storstan utan något som formar 
hennes sätt att leva och hennes person. Det blir något som hon förmedlar i sin halvtidstjänst i 
kyrkan och i sina relationer till människorna runt henne.  
 
Joseph Campbell skriver om återfödelseresan i sin bok The power of myth:   

 
Do you know who that god is? It is you. All of these symbols in mythology refer to you. You can get 
stuck out there, and think it’s all out there. So you‘re thinking about Jesus with all the sentiments 
relevant to how he suffered – out there. But that suffering is what ought to be going on in you. Have 
you been spiritually reborn? Have you died to your animal nature and come to life as a human 
incarnation of compassion?107

 
 

Ingefrid har gjort resan och desto mer excentrisk en kvinnlig hjälte verkar i sin värld desto 
större personlig utveckling har hjälten gått igenom och desto sannare är hon mot sig själv. 
Ingefrid är sann mot sig själv när hon väljer att hyra ut sin lägenhet i storstaden och stanna i 
Svartvattnet. Det är ett udda val om vi tänker oss att det traditionellt manliga receptet på 
framgång handlar om karriär och storskalighet och det traditionellt kvinnliga handlar om 
omsorgen i det lilla, det osynliga som inte värdesätts. Elias minnen av sin fattiga mor och 
hennes kärleksfulla händer symboliserar detta. Det finns ett stort värde här men det värdesätts 
inte enligt gängse normer. Elias säger till Ingefrid att hon är lik sin farmor.  
 
Svartvattnets Ingefrid är excentrisk i förhållande till världen hon tillhört. Hon har levt hela sitt 
liv i storstaden. Hon är välutbildad, har gjort karriär i den akademiska världen och numera i 
kyrkan. Brita Gardenius och hennes förälskelse väljer hon att lämna bakom sig. Brita 
Gardenius är en sann karriärist inom kyrkan. På många sätt är hon annorlunda Ingefrid. Hon 
syns gärna i media och tyckte att Ingefrid kunde låta bli begravningarna av de utstötta när 
Ingefrid fortfarande befann sig i storstaden. Brita tycker att de döda kunde begrava sina döda. 
Nu står Brita Gardenius frågande inför Ingefrids val och anser henne bergtagen. Brita ser ner 
på livet som Ingefrid väljer och tycker att det inte passar henne. Att hon sviker människorna i 
storstadens församling. Det storskaliga värderas mer än det småskaliga. Men Ingefrid känner 
sig hemma med naturen och människorna. Hon hittar sin plats i obygden långt från 
civilisationens mittpunkt. Hon utgår ifrån sig själv och bortser från persona och vad samhället 
förväntar sig av en högutbildad teolog. Hon är en hel individ som väljer att vara där hon vill 
och inte där hon kan tyckas borda vilja vara.  
 
Pratt menar att det hör till ovanligheterna att kvinnliga hjältar genomgår en komplett 
individuationsprocess där de kan ta till vara på det arketypiska material de medvetandegjort 
på resan: 
 

What has happened to her is that she has been so empowered by the fusion of spiritual or psychic and 
natural energies that she has brought about an implosion of her own world, a shifting of her selfhood 
from its stance on the margins of male society to a stage of being in which her own feminine personality 
is central and patriarchy has itself moved to the margins. She thus transforms herself from victim to 
hero, turning patriarchal space inside out so that it can no longer limit her being. 108

 
 

Det råder dock inga tvivel om att Ingefrid genomgår en individuationsprocess och med sitt 
vunna elixir beslutar sig för att stanna i Svartvattnet. Under Ingefrids resa har hon kommit i 
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kontakt med arketypen självet i form av mandalasymboler. Eller kanske man ska vända på det 
och säga genom mandala har Ingefrid kommit att få kontakt med självet.  
   

3.4 Mandala  
 
Mandala är en komplex ritning av kosmos - av helheten. Det är passande att behandla 
fenomenet mandala här efter att ha tittat på Ingefrids individuationsprocess. Den arketyp som 
träder fram i slutfasen av individuationen kallar Jung för självet. Det är en symbol för en 
förening av medvetet och omedvetet till en helhet som uppnås i individuationsprocessen. Den 
viktigaste symbolen för självet är just mandala. Mandalan är en arketypisk symbol som kan 
förekomma i drömmar, fantasier, visioner, myter och religiösa riter från skilda tider. 
Mandalans funktion är att genom sin harmoniska form ge gestalt åt den helhet som är 
individuationsprocessens yttersta mål och på samma gång locka människan ut i sökandet efter 
denna helhet. 109 ”Mandalan är ett tecken som vittnar om naturens harmoni och om 
människans eviga längtan efter balans och helhet.”110

 

 Så skriver Schottenius som i sin 
avhandling funnit förekomsten av mandala i Kerstin Ekmans författarkonst.   

Jung har genom omfattade studier funnit att mandalor har skapats i alla tider och i alla delar 
av världen. Mandalan är ett av de främsta exemplen på en arketyps universella kraft och 
verkan. Under många år fokuserade Jung på skapandet av mandalan genom iakttagandet av 
patienters spontana målande av mandalan under ”aktiv imagination”111 Detta har förstärkt 
hans antagande om mandalans signifikans.112

 
  

Mandalan kan anta olika skepnader. De kan vara tvådimensionella genom att till exempel 
målas eller skapas av färgad sand. Mandala kan även vara tredimensionella såsom arkitektur. 
En indisk stupa, ett heligt tempel, är en ritning av ett mandala. När ett mandala skapas 
rekonstrueras kosmos. Det finns alltså en ändlös variation av mandalamotiv men alla har de 
gemensamt att de grundar sig på cirkelns kvadratur - föreningen av kvadraten och cirkeln - det 
rumsliga och det kosmiska. Det finns en mitt som är det heligaste och från vilken allting utgår 
och mönstret ordnas. Jung sammanfattar grundmotivet som följer: 
 

Dess grundmotiv är den intuitiva aningen om ett personlighetscentrum, en så att säga central plats i 
själens inre, som allt relateras till och genom vilken allt organiseras, och som samtidigt utgör en 
energikälla. Mittpunktens energi uppenbarar sig i det närmast oemotståndliga tvånget och trängtan att 
bli det som man är, liksom varje organism under alla omständigheter måsta anta sin typiska gestalt. 
Detta centrum kännes och tänkes inte bara som jaget, utan, om man får säga så, som Självet. Trots att 
centrum å ena sidan utgör en innersta punkt, har det å andra sidan också en periferi eller omkrets, som i 
sig innesluter allt som hör till Självet, nämligen motsatsparen som utgör personlighetens helhet. 113

 
  

Jung drar vissa formella paralleller mellan kollektiva mandalan och individuella. Mandalor är 
instrument för kontemplation, koncentration och realiserandet av inre erfarenheter. Mandalan 
har också som uppgift att återställa en inre ordning och uppträder ofta vid röriga 
                                                 
109 Rönnerstrand, 1993, s. 15 
110 Maria Schottenius, Den kvinnliga hemligheten: en studie i Kerstin Ekmans berättarkonst. Stockholm, 1992, 
Diss. s. 350  
111 Metoden ”aktiv imagination” är det viktigaste hjälpmedlet för att ta fram det innehåll i det omedvetna som 
ligger under medvetandets tröskel och kommer spontant in i medvetandet om det intensifieras.  Förenklat så ger 
man fritt utrymme för fantasin samtidigt som man behåller en medveten uppmärksamhet: Carl G Jung, Valda 
skrifter. Själen och döden – om individuationen, Stockholm, 1996, s 223 
112 Jung, 1996, s. 223 
113 Jung, 2002, s. 95 
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ångestladdade tillstånd.  De utrycker en föreställning om en säker tillflykt, om den inre 
försoningen och motsatsernas förening till en helhet.114

 
  

Schottenius skriver i Den kvinnliga hemligheten att man skulle kunna se romanserien 
Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus som ett försök att teckna den 
moderna kvinnans mandala.115

 
 Det är ett tecknande som fortsätter i och med Vargskinnet.  

3.4.1 Mandalan i Skraplotter 
 
Ingenstans i Skraplotter finner vi själva ordet mandala men romanen är rik på mandala. Till 
att börja med förekommer mandalasymbolen första gången i texten i samband med Ingefrids 
resa till Indien när hon besöker templet. Templet som Ingefrid besöker är ett tredimensionellt 
mandala. En rekonstruktion av kosmos:  

 
Det urgamla och heliga templet var labyrintiskt byggt. Nu hade de gått så långt in i labyrinten att hon 
inte skulle ha hittat ut själv. Det brann oljelampor framför idolbilderna och oljan osade.(…) Han 
berättade nu om det allra heligaste. Det låg framför dem och det var templets innersta. Men de fick inte 
gå in där eftersom de inte var hinduer. De kunde inte ens se in, för man hade satt ett skynke i ingången. 
(...) Ska vi inte se det heligaste? Sa Henning och tog ett tag kring Ingefrids överarm. Hon kände det 
violetta tygets dammlukt när det slog henne i ansiktet. Överrumplad stod hon innanför och ingen brydde 
sig om dem. Ingen såg. (…)Det heliga var en sten. En svart och inoljad sten. Den höjde sig ur marken. 
Eller golvet. Men den höjde sig inte mycket. Det mesta av den fanns nog under jord. Det som syntes var 
svart, fårat och blankt av nötning och olja.116

 
  

Precis som med alla mandala är centrumet det viktigaste. Ingefrid upplever resan till Indien 
som förfärlig Hon blir sjuk, svårmodig och känner sig inte närvarande i nuet. Hennes tankar 
går till Svartvattnet och arvet hon inte vill ha. Hon tänker på sin mor som lämnade bort henne. 
Mötet med detta mandala i form av ett tempel sker just vid ett tillfälle då Ingefrid är utsatt för 
stor stress. 
 
Förutom templet förekommer andra mandalan i Skraplotter. Dessa mandalors gemensamma 
nämnare är att de skapats av Ingefrids indiske adoptivson Anand. Första gången han gör detta, 
som de inte har något namn för, sker när han är elva år. Ingefrids adoptivmamma Linnea har 
nyligt begravts. Anand har använt sig av de saker som Ingefrid sparat efter Linnea men inte 
hunnit ta rätt på ännu: 

 
Vad kallar man det som inte är? 
(…)Elden är nära, mycket nära silkespappren. Allt är farligt men i ömtålig balans.(…). Först såg hon 
detaljerna: knappar, spegelglas, kristall, silver, silkespapper, skinn och fjäder och trådar. Trådar snören 
strängar… Nu ser hon mönstret. Anand har dragit ner henne på golvet. Räven däruppe i alabasterskålen 
är inte centrum. Det ligger någonstans i rummets bortre halva mot fönstret som är förhängt med en tjock 
filt. Därframme finns en hjärtpunkt, många trådar dras dit och förenas. Men den är inte orörlig. Den 
flämtar som ljuslågorna, drar sig tillbaka och träder fram igen. Blicken dras till den. Ändå går den inte 
att fokusera. Hon förstår och hon skulle vilja säga till Anand att hon förstår men vet inte hur det ska 
sägas. Att det finns. Men att det inte går att fixera och sätta fast. Att det är. Men att vara är inte 
orörlighet. Allt som är andas.(…) Allt går samman. Men inte så enkelt att alla trådar går till en punkt. 
Det är ett annat, ett långt mer komplicerat samband som balanserar trådvimlet och gör den till ett valv 
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av strängar som håller den osynliga hjärtpunkten svävande. Där förlorar silver och kristall och eld och 
tunt papper sin materiella betydelse och blir liv.117

 
 

Anands djupa koncentration och transliknande tillstånd kan jämföras med de tantriska 
munkarnas mandalaskapande. Att det rör sig om religiositet förstärks när det i texten även 
står: ”Nu är det vigilia. När det blir matutin ska tiden komma in i rummet.”118 Det betyder 
nattlig och tidig morgongudstjänst. Jung anser att gudsbilden utrycker sig i mandalan.119

 
       

Ingefrids gudsbild är en förening av motsatserna manligt och kvinnligt. I en skriftlig bön 
riktar hon ord till Kära Gudsmoder som är Herrens varma skuggsida: ”Där finns ju den andra, 
den skymda sidan, din varma skuggsida Herre. Vet du att allt som är blått och som ligger i 
skugga inte alls är kallt? Du den andra. Du. Gud fick sin vilja fram med dig.120 Detta 
motsvarar det dualistiska taotecknet som Schottenius har funnit representerat i En stad av ljus 
i form av motsatsernas förening manligt och kvinnligt.121

 
  

Stenar och mineraler i form av kristaller, agater, alabaster, parian, speglar, marmor finns i det 
tredimensionella mandala som Anand skapar. Ingefrid får se den heliga stenen i det indiska 
templet. Jung säger om stenar att de är speciellt lämpade att symbolisera självet. De medeltida 
alkemisterna trodde att Gud fanns i ”den vises sten” Det fanns också alkemister som menade 
att denna sten istället var en symbol för människans själ. Att mineralen fanns att finna i 
människan.122 Detta kan jämföras med Ingefrids slutsats att Gud finns i människan.  Jung 
säger att den vises sten inte sällan också framställs som ett kärl.123 ”Den svarta räven ligger 
ringlad om lampkronan, han vilar över skålen och hans agatögon glimmar när luftdraget rör 
ljuslågorna.”124 Vi ser den svarta rävboan som likt en orm slingrar sig runt en skål. Ormen 
och skålen kan symbolisera shiva och shakti, det manliga och kvinnliga. Ett motiv som Jung 
återkommer till och som härrör från Kundaliniyogan. Självet är androgynt och består av en 
manlig och kvinnlig princip.125 Även ögat som vi ser glimmande hos rävboan är en symbol 
för Självet.126

 
   

I det sista mandala som Anand gör i kapellet finns en ring av mässingstrådar och kvadrater ses 
i form av altare och fönster. Ringen av mässingstråd är centralpunkten. Skålen finns i form av 
ett fat som senare placeras under mässingsringen och fylls med värmeljus – elden. Det är i 
samband med detta allra sista mandala som Ingefrid nästan förlorar sin son. Hon går in i en 
kris. Hon kan inte sova. När hon dåsar bort drömmer hon: 
 

… Anand stod långt nere i trappan. Hon stod däruppe. Det var i prästgården fast ändå inte riktig likt 
trappen där. Räcket gav efter. Det var som att ta i ruttet kött. Därnere stod Anand och hon vågade inte 
gå ner till honom, inte ens förbi honom, för hon visste att han var död. Hon svajade och försökte hålla 
fast i det halvt upplösta trappräcket… Hur skulle hon kunna tacka Gud för att han levde, när han lika 
gärna kunde vara död.127
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I slutet av föregående kapitel visades hur denna kris sammanföll med den nästsista fasen i 
Annis Pratts individuationsresa. Schottenius fann i Katrineholmsviten att mandalatecknet 
uppträder i olika former vid olika tillfällen i individuationsprocessen beroende på graden av 
själsligt kaos och utveckling.128

 
 

I de mandala som Anand skapar hittar vi mycket av det som beskrivs som karaktäristiskt för 
mandalan av Jung. Vi finner cirkelns kvadratur i samtliga samt skålen, stenar och elden. Elden 
spelar en viktig roll i mandalan. Både i templet och i de mandalan som Anand skapar är elden 
närvarande. Elden symboliserar en intensiv förvandlingsprocess. Allt som elden förtär stiger 
uppåt. Ur eldens kval uppstår upplysningen. Elden beskriver den smärtsamma föreningen av 
motsatser.129 Elden kan brinna utifrån jagets innersta, för att hjälpa jaget till förverkligande.130

 
  

3.4.2 Motsatsernas förening 
 
Det är makten och makthungern som Ingefrid ställer som motsats till medmänsklighet. Hon 
gjorde det när hon beslutade för att bli präst. ”Att vara präst tänkte jag, det är att försöka 
hjälpa utan att utöva makt. Det var därför jag blev präst.”131

 

 Även när hon är äldre så tänker 
hon på detta motsatsförhållande: 

Hon tänkte ofta på dem. De fanns inom kyrkan också, de fanns antagligen överallt. De skänkte miljoner 
åt Världens Barn. De var vanliga människor med vanliga människors fåfänga och härsklystnad och med 
vanliga människors fond av godhet. Varför kunde de inte i längden hålla plakaten för Sydamerikas 
indianer högt när de kom in i politiska rörelser? Varför tog makthungern och intrigansen så ofta 
överhanden, till och med hos den som fått en lekmannabefattning inom Svenska kyrkan. 132

 
 

Under Indienresan får Ingefrid se något oväntat hos sin väninna Becka. Becka är ordförande i 
Biståndsorganisationen och mycket drivande. Hon har rest otaliga gånger till Indien och är 
mycket erfaren. Hon samlar in pengar, sköter kontakterna med SIDA och med 
lokalbefolkningen. Något som blir tydligt för Ingefrid under resan är att det inte är 
medmänskligheten som driver Becka. 
 
När Boyen, mannen som lever på dricksen han får av hotellgästerna, i Ingefrids sällskap 
använder Beckas värmeborste i sitt eget hår överraskas de av att Becka kommer in i rummet.  
”Men den största hemligheten, den hittills bevarade, var det skuggansikte som glidit över det 
annars så trygga och sakliga Becka ansiktet: ett snabbt utplånat drag av avsmak när hon såg 
borsten i hans hår.” 133 Här blir det tydligt vilka motsatsförhållanden som kan rymmas inom 
en människa. Ingefrid själv känner tröst och förtrogenhet tillsammans med Boyen. Hon mår 
mycket dåligt över att se den utbredda fattigdomen och hennes inre är i kaos - både kroppsligt 
och psykiskt. Det är i mötet människa till människa som det finns hopp om tröst: ”Den huden 
får mig att känna mig hemma. Du borde veta det. Den lägger en hinna av vardaglighet över 
den grymma orättvisan, över smärtan och hatet som vill bulna upp och brista igenom. Den 
dämpar. Jämnar till.” 134

 
 Han hjälper henne genom att fläta hennes hår. 
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En parallell till ’vi och dem’ motivet finner man i Guds barmhärtighet när Hillevi har ordnat 
så att Erikssons i Lubben tvingas gå från hus och hem: 
 

Den fattige vill ha något som vi inte vill ge bort. Vi försöker med ägodelar. Vi ger honom kläder, 
pengar och mat. 
Men han vill ha något annat. 
Bada dig och lusa av dig, säger vi åt den utfattige. Lär dig tala ordentligt. Rensa dina tänder och se till 
att gapet inte stinker. Gör det så får vi se. 
Men den fattige vill ha något av oss utan att behöva ge något annat i stället. Så fräck är han. 
Ge mig det, pockar han.135

Du måste se till att du blir av med dina utslag i ansiktet först, säger vi. Och gnetterna i hårbotten och 
lössen i sömmarna på dina kläder. Ta bort pisslukten ur bäddkläderna så får vi se sen. Jag vill höra dig 
tala också och du ska tala vackert. Men den fattige skiter i vad vi önskar oss. Han är inte beredd att ge 
något i gengäld. Bakom hans försoffning, bakom hans hårdhet, bakom hans gnäll och inställsamhet 
grinar kravet: 

 

Jag vill ha det du har. 
Ge mig din mänsklighet. 

 
Makthunger ställt mot medmänsklighet. Detta är den främsta motsatsen som man finner i 
trilogin. Att bli en hel människa innebär att vara medmänsklig. Att hjälpa utan att utöva makt. 
Ingela Pehrson Berger menar att: ”Den humanism som uttrycks i uppmaningen att se ’den 
andre’ som en människa, delaktig i det okränkbara människovärdet, är grundläggande i 
Kerstin Ekmans litterära verk.” 136

 
  

Schottenius skriver avslutningsvis om mandala i Ekmans Katrineholmsvit:  
 

Det mandala som träder fram ur Kerstin Ekmans romanserie är rik. Cirkel kan läggas till cirkel och 
kvadrat till kvadrat och tanken på att tecknet ska bli färdigt eller fullt är avlägsen. Det fylls av ett 
alltmer sakralt innehåll och utrycker med stort allvar en vilja, en önskan, en kraftsamling, ett hopp. Det 
sammanfattar en prövning av flera livshållningar och kan i sin mångfald och komplexitet betraktas som 
ett starkt tecken för bön. 137

 
  

Dessa ord stämmer till fullo in med romantrilogin. Vargskinnet är i sig själv ett mandala 
samtidigt som det tillsammans med hela Ekmans romankonst bildar ett mer omfattande 
mandalatecken. 
 

4 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag har följt Cecilia Lindhés exempel och tagit avstamp i det intertextuella, med Bachtin som 
frontfigur, i min läsning av Kerstin Ekmans Vargskinnet. Vidare har jag vandrat i Maria 
Schottenius fotspår när jag i mångt och mycket utgått från Carl Gustav Jung och hans 
individuationsprocess. Men sedan har Annis Pratt feministiska arketypforskning fått leda mig 
in på en ny sorts läsning av Kerstin Ekman som har varit upplysande i antagandet av speciella 
arketypiska mönster i kvinnlig fiktion.  
 
Många intertextuella inslag om människor och händelser i andra tider förekommer genom de 
tre romanerna. De länkar samman det förflutna med karaktärernas nutid och visar hur lika 
människor och öden är. ”Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt 
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är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.”138

 

 Detta bibelcitat skulle kunna 
finnas bland de tre böckernas många bibliska intertexter, men istället gömmer de sig mellan 
raderna i detta mångfacetterade verk. Analepser till de människor som levat innan, levandegör 
de döda för de levande, samtidigt som de ger viktiga insikter till dem som lever sina liv nu. 
Ibland förekommer känslan av ett nu, där allt sker samtidigt. Denna växelverkan mellan tider, 
skeenden och de polyfona karaktärerna, ger Vargskinnet en rik dialogicitet.  

Som tidigare forskning av Schottenius, Andersdotter och Lindhé visat så finns 
återfödelsemyten i Kerstin Ekmans författarkonst. I Vargskinnet figurerar Demeter och 
Persephone genom Myrten och Ingefrid. Även heliga graalen och häxkonst förekommer i 
trilogin. Dessa tre mytiska områden menar Annis Pratt är urkällan för de arketypiska mönster 
som framträder i kvinnlig fiktion. 
   
De arketypiska mönster som Annis Pratt funnit vara de främsta i kvinnlig fiktion är som 
tidigare nämnts; grönavärldenuppenbarelser; älskaren i grönavärlden; våldtäktstraumat; 
inhägnad av patriarkatet; och resan mot pånyttfödelse. Alla dessa mönster finner sin 
motsvarighet i Vargskinnet. Resan mot pånyttfödelse - om att gå igenom en 
individuationsprocess finner vi hos Ingefrid i Skraplotter. Schottenius har visat hur hjältinnan 
Ann-Marie i En stad av ljus genomgår en likadan resa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Ingefrid lyckas genomgå sin individuationsprocess och bli en hel människa. Hon lyckas föra 
samman motsatserna genom att göra det omedvetna medvetet. Syftet med 
individuationsprocessen är att nå sin psykiska kärna - arketypen självet. Denna arketyps 
viktigaste symbol är mandala. I Vargskinnet förekommer inte ordet mandala i texten men jag 
har i min analys belyst förekomsten av flera mandalasymboler i romanen Skraplotter. De jag 
har fokuserat på uppfyller utan tvekan mandalasymbolens karaktäristik. Mandalans funktion i 
boken är att föra Ingefrid vidare på sin individuationsresa. Den gestaltar dessutom helheten 
som är resans faktiska mål. De möten Ingefrid har med mandala ger henne viktiga insikter och 
dessa möten sker under själsligt oroliga perioder i Ingefrids liv. Något som Jung menar är 
kännetecknande för uppkomsten av mandalan.  
 
Schottenius kommer fram till att den kvinnliga hemligheten i Kerstin Ekmans författarkonst 
är förvandlingen. Ingefrid förvandlas. Ingefrid är med Joseph Campbells översatta ord en 
inkarnation av medkänslan.139

 

 Hon är i sig ett resultat av motsatsernas förening. Dikotomierna 
”vi och dem” ses bland annat i de två lägren i första boken Guds barmhärtighet, Hillevi mot 
Erikssons på Lubben. De föreställer motsatserna i form av ”vi och dem.” De som har makt 
och tillgångar, i förhållande till de som inte har det.  

Ingefrid blir en sammansmältning av dessa motsatser. Maktviljan och medmänsklighet är 
motsatser och hos Ingefrid finns ingen maktvilja bara medkänsla. Ingefrid är en 
personifikation av det sanna hoppet som lyser fram mellan raderna. I motsats till det 
tragikomiska hoppet som människor ställer till lotter där man skrapar fram en miljon eller ett 
tomrum. Hoppet finns hos Ingefrid och hennes fattigmansbegravningar, hennes känsla för 
tackorna och lammen. Det finns hos ateisten Torbjörn och hans medmänsklighet, hos 
advokaten som skänker stora summor till välgörenhet och försöker se till att 
välgörenhetsarbetet blir så effektivt som möjligt.  
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Kanske kan man försiktigt antyda att Kerstin Ekman har börjat på framtidens myt. Myten om 
planeten där medmänskligheten har huvudrollen. Joseph Campbell säger:  
 

You can’t predict what a myth is going to be any more than you can predict what you’re going to dream 
tonight. Myths and dreams come from the same place. They come from realizations of some kind that 
have then to find expression in symbolic form. And the only myth that is going to be worth thinking 
about in the immediate future is one that is talking about the planet, not the city, not these people, but 
the planet, and everybody on it. That’s my main thought for what the future myth is going to be.  
And what it will have to deal with will be exactly what all myths have dealt with – the maturation of the 
individual, from dependency through adulthood, through maturity, and then to the exit; and then how to 
relate to this society and how to relate this society to the world of nature and the cosmos. That‘s what 
the myths have all talked about, and what this ones’ got to talk about. (---)  When you see the earth from 
the moon, you don’t see any divisions there of nations or states. This might be the symbol, really, for 
the new mythology to come. That is the country that we are going to be celebrating. And those are the 
people that we are one with.140

 
  

En viktig slutsats som Ingefrid drar i Skraplotter är att Gud finns i människan. Man behöver 
inte vara religiös för att leva ett kristet liv. Det är vi och bara vi som kan vara barmhärtiga och 
medmänskliga. Det är därför vi finns till. Och det finns inga ”dem”, bara ”vi”.  
 
Vi slutar där vi började med Carl Gustav Jungs inledande ord. Kerstin Ekman talar med 
urbilder och hon talar med tusen röster. Hon har en förmåga att föra det hon gestaltar från 
engångsföreteelse och förgänglighet till något ständigt närvarande. Hon upphöjer individens 
öde till hela människosläktets. 
 

5 SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka intertextualiteten och arketypiska mönster i 
Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet. Där romanerna Guds barmhärtighet, Sista rompan och 
Skraplotter ingår. Genom att utgå från Michail Bachtin har textens intertextuella inslag 
undersökts. Analysen visar att det i trilogin finns en stor mängd intertexter i form av 
bibelallusioner, folksägner, brev, dagböcker, dikter och tidningsartiklar. Dessa inslag ger ett 
djup åt verket och länkar ihop det förflutna med nuet. De bidrar texten med en rik dialogicitet 
som sker på flera plan – i och emellan polyfona karaktärer, mellan skilda tider och skeenden.  
 
Den andra delen av syftet har varit att undersöka förekomsten av arketypiska mönster i de tre 
romanerna. Här är det utifrån Annis Pratt feministiska arketypteori som analysen utgår. Pratt 
har visat att arketypiska mönster i kvinnlig fiktion har sitt ursprung i återfödelsemyter, heliga 
graalen och häxkonst. I Vargskinnet finns det intertextuella syftningar till alla dessa tre 
områden. Demeter/Persephone som tillhör återfödelsemyterna är den mest framträdande med 
Myrten som Demeter och Ingefrid som Persephone.  
 
Annis Pratt har i sin omfattande studie av västerländsk litteratur, skriven av och om kvinnor 
under en tidsrymd på trehundra år, funnit att vissa arketypiska mönster är ständigt 
återkommande i kvinnlig fiktion. De arketypiska mönster som hon har funnit vara mest 
utmärkande i sin studie är; grönavärlden uppenbarelser; älskaren i grönavärlden; 
våldtäktstraumat; inhägnad av patriarkatet och resan mot pånyttfödelse. Samtliga dessa 
mönster förekommer i trilogin.  
 

                                                 
140 Campbell, 1991, s. 41 
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Fokus har legat på det sista mönstret: pånyttfödelseresan/individuationsprocessen som 
hjältinnan Ingefrid genomgår i den sista romanen Skraplotter. Ingefrid möter 
mandalasymbolen, i form av arketypen självet, i olika skepnader. Mandalans funktion är att 
föra Ingefrid framåt i sin individuationsprocess och att gestalta helheten som är resans mål. 
När mandalasymbolen har undersökts i Skraplotter så är det Carl Gustav Jungs omfattande 
studier som har fått stå till grund tillsammans med Maria Schottenius avhandling Den 
kvinnliga hemligheten: en studie i Kerstin Ekmans berättarkonst.  
 
Ingefrid genomgår sin individuationsprocess till fullo något som Annis Pratt poängterar är 
ovanligt för den kvinnliga hjälten. Hon lyckas föra samman motsatserna och göra det 
omedvetna medvetet. Hon tar också till vara det arketypiska material hon medvetandegjort. 
Ingefrids elixir är övertygelsen att Gud finns i människan. Det är människan och bara 
människan som kan visa medmänsklighet och barmhärtighet. 
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