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ETT ÄRLIGT BEDRÄGERI

Den unga kvinnan Katri Kling går på vägen i byn som ligger vid kustlandet. Det är en 
vanlig  mörk  stillsam  vintermorgon.  Byborna  kurar  inomhus.  Katri  promenerar  mot 
fyrudden, något hon gör varje morgon. Det är anslaget i romanen Den ärliga bedragaren av 
Tove Jansson. Det snöar ihärdigt, precis som det gjort under en längre tid. Katri går mot 
kaninhuset där rika barnboksillustratören Anna Aemlin bor. Hon illustrerar barnböcker åt 
bokförlag och ritar skogens mark naturalistiskt. Bilderna pryds med en blommig kaninfa-
milj som är mycket populär hos barn. 

Katri har en hemlig plan. Hon ska tillskansa sig barnboksillustratörens rikedom. För 
pengarna ska hon låta båtbyggarna i byn tillverka hennes lillebrors Mats drömbåt efter 
hans egna ritningar. Katri ska dessutom utföra det tilltänkta bedrägeriet hederligt. Hon 
har ärlighet som moraliskt kompass och tänker sig att komma över pengarna snabbt, och 
sedan ska pengarna återbetalas. För att citera hennes egna tankar kring sin avsikt:

Mest tänker jag på pengar, mycket pengar, att få dem snabbt och ta dem klokt och ärligt, så mycket 
pengar att jag inte behöver tänka på dem längre. (s. 10)  1

Ett mål i hennes charlataneri är att hon ska flytta in i kaninhuset, som huset där barnboks-
illustratören bor kallas i folkmun. Hon ska göra det tillsammans med sin lillebror. Katri 
studerar kaninhuset på håll under sin promenad innan hon vänder hemåt. Hon gör upp 
planer för framtiden: ”Där bor hon. Där kommer Mats och jag också bo.” (s. 13) 

Katri lyckas etablera ett förtroende hos Anna genom att överta varu- och postleveranser 
till kaninhuset från handelsmannen i byn. Ett dolt intrigspel får effekten att Katri flyttar in 
i kaninhuset och strax därefter flyttar även brodern in. 

Den strukturerade och krassa Katri övertar den bohemiska och världsfrånvända barn-
boksillustratören Annas affärsrelationer och Annas förmögenhet ökar. I hemlighet bokför 
Katri hur mycket pengar hon lyckats förhandla upp till barnboksillustratörens förmån och 
noterar en del av de vinsterna under rubriken ”För Mats”. (s. 129) Kalkylen behöver dock 
inte pågå i lönndom särskilt länge. På Annas förslag tilldelas Katri procent av det intjäna-
de kapitalet. Det blir kontanter som Katri med noggrannhet sparar till den båt hon ska be-
ställa.

En utvecklingsroman
Den ärliga bedragaren gavs ut 1982 och är en utvecklingsroman på individnivå. Huvudper-
sonerna är Anna och syskonen Katri och Mats Kling. Genom deras val och ageranden på-
verkar de varandra frivilligt och ofrivilligt i ett växelspel. Personernas interaktion med och 
mot varandra driver fram avgörande processer. Livslögner blir ifrågasatta och utmanade. 
Den slumrande vinterbyn agerar som frostig fond mot romanens huvudpersoner som ock-
så på sina vis likt naturen är infrusna, slumrande och i väntan på att få blomstra upp ge-
nom att uppfylla sina livsvisioner, sina idéer. I baksidestexten av romanen deklareras det 
att berättelsen handlar om drömmar och hedersbegrepp:

 Tove Jansson, Den ärliga bedragaren, Stockholm 1982, s. 10. Framöver i uppsatsen kommer sidhänvisningar i uppsatsen till Den 1

ärliga bedragaren ske löpande i texten inom parantes. 
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”Den ärliga bedragaren” berättar om hur en stark människas personlighet kan påverka på 
gott och ont; det är farligt att försöka ändra en annan människas grundnatur och kanske 
döda hennes lust genom att avslöja den dröm hon lever för. Boken har att göra med en be-
dragares obrottsliga hedersbegrepp och den bedragnas oärliga självbedrägeri. Och att varje 
människa sist och slutligen är ansvarig för den situation hon har råkat i. (baksidestexten)

Baksidestexten ger en fingervisning om att romanen berör existensiella frågor om männi-
skors visioner av livet. Romanen inbegriper också hur en människas dröm kan vara sym-
bol för en mer djupbottnad livsvision gödd ur den verklighet individen befinner sig i. Vi-
dare synliggörs också vad som kan ske när en människa får överge det som hon anser är 
bärande i hennes person.

TOVE JANSSONS PERSONLIGA BLICK

Författaren och bildkonstnären Tove Jansson konstnärliga avtryck är mycket mer omfat-
tande än det hon är mest känd för i de breda folkmassorna, nämligen som skaparen av 
Muminfamiljen och dess värld som första gången publicerades som bok 1945.  Hon föddes 2

i Helsingfors i Finland den 9 augusti 1914 och avled den 27 juni 2001 i Helsingfors, 86 år 
gammal. Hennes skapande pågår från mycket tidig barndom och i stort sett hela livet ut. 
Det är manus, böcker, essäer, noveller, självporträtt, illustrationer med mera. Hon har för-
mågan att skildra relationer och spegla dynamiken som uppstår när olika individer möts. 
Hon har ett ”öga” för personers inre liv och hur det yttrar sig i ord samt handlingar och 
hur det i sin tur ger en flod av effekter i den kontext individen befinner sig i. Hon har en 
fallenhet för att via olika konstnärliga hantverk ge uttryck för svåra känslor som avund, 
rädsla och maktbegär. Tove Jansson kan skriva om den komplexa känslovärld det innebär 
att vara ett levande, kännande och tänkande subjekt och det slår an strängar hos mottaga-
ren av hennes verk. Hennes finstämda kännedom om människors inre önskningar och 
längtan är något före detta kulturchefen för finska Hufvudstadsbladet och numera förfat-
taren Philip Teir skriver om i förordet till novellsamlingen Meddelande (2014) av Tove Jans-
son. Han anser att hon kan ”beskriva alla sorters människotyper: löjliga, sårade, vänliga, 
högfärdiga, rädda och fåfänga. Och alltid med samma ömhet och humor”.  3

Författaren och konstkritikern Tuula Karjalainen har skrivit biografin Arbeta och Älska 
(2013) om Tove Jansson. Karjalainen hävdar att Jansson i sitt konstnärskap har en tydlig 
utvecklingsspiral vad gäller fokus på relationer från hennes  första böcker till senare. Som 
exempel nämner Karjalainen att Janssons senare produktioner av Muminböckerna. Hon 
anser att de har en större tyngdkraft på samspelet mellan gestalterna och deras inre dra-
mer än de första utgivningarna. Som exempel nämner hon Muminboken Det osynliga bar-
net från 1962, alltså sjutton år efter den första Muminboken. Där är tonen djupare, allvarli-

 Boel Westin, Tove Jansson ord, bild liv., Stockholm 2007, s. 519. 2

 Tove Jansson, Meddelande, Helsingfors 2014, s. 9 f. 3
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gare och relationerna mer komplexa jämfört med de tidiga berättelserna om Muminfamil-
jen. Karjalainen pekar på att en spänning ”föds ur relationer mellan varelserna, deras per-
sonlighetsdrag och kollisioner mellan dessa”.  Jansson kommenterar själv förändringen 4

och utvecklingen av Muminfamiljen. Hon säger hon lagt större fokus på känslor och rela-
tioner i de senare utgivningarna. Det tar hon upp i ett brev till en vän, tillika förläggare: 

Jag skulle gärna vilja veta om du anser att jag bibehållit sällskapets positivitet fast jag kastat ut dem ur 
den lyckliga dalen och gett dem alldeles nya komplikationer, ensamhet och melankoli och opposition 
mitt i den perfekta familjen.  5

Janssons undersökande av känsloliv och socialt samspel mellan olika individer i sin senare 
romanproduktion får näring av hennes egna erfarenheter. Hon föds in i en konstnärsfa-
milj, dotter till konstnären Viktor Jansson och tecknaren Signe Hammarsten. Förhållandet 
mellan  föräldraparet  är  en  sammanslutning  av  två  olika  kulturer,  två  länder  och  två 
konstnärsmänniskor med starka viljor.  Modern får  enligt  den tidens normer offra sina 
mest radikala konstnärsdrömmar när hon står inför att bilda familj. Det är ett begravande 
av idéer som inte fungerar i den kontext hon befinner sig i. Dock fortsätter det konstnärli-
ga arbetet vara heligt för henne, precis som för maken. Den kontexten är betydelsefull att 
notera.  Förhållningssättet till livet hos Janssons föräldrar är att konst och kärlek är vikti6 -
gast. Det förs vidare till henne. Som Ex Libris har hon ”Labora et Mare”, ett icke korrekt 
latin som står för arbeta och älska.  7

Den nära familjekontakten är viktig för Tove Jansson, men också slitsam. Hon får som 
barn tidigt ta ansvar för sin lillebror, ett uppdrag som delvis är mycket betungande. Hon 
har svåra känslor i barndomen av rädsla och svartsjuka, sinnesstämningar som hon får 
hantera ensam.  Fadern är en viktig konstnärlig förebild för henne hela livet. Karjalainen 8

skriver att enligt fadern så var ”konst något stort och allvarligt, och det verkar Tove ha lärt 
sig redan tidigt”.  Relationen mellan fadern och dottern är  kärleksfull  i  grunden,  men 9

tyngs  periodvis  av  rejäla  konflikter.  Karjalainen  kallar  deras  förhållande  stundom 
hatfyllt.  Då är Janssons band till modern mer harmoniskt, dock inte friktionsfritt. Mo10 -
dern är svartsjuk på hennes livskamrat Tuulikki Pietilä och det plågar Jansson. I ett brev 
till en väninna dryftar hon sina tankar: 

 Tuula Karjalainen, Tove Jansson Arbeta och Älska, Stockholm 2013, s. 234.4

 Karjalainen 2013, s. 237.5

 Westin 2007, s. 46.6

 Karjalainen 2013, s. 99.7

 Tordis Ørjasæter, Möte med…Tove Jansson, Stockholm 1985, s. 24.8

 Karjalainen 2013, s. 13.9

 Karjalainen 2013, s. 13.10
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Maya, det är så hemskt med dessa två älskade kvinnor av vilka den ena vill dö och den andra till 
varje pris leva- och ingen av dem kan jag hjälpa utan att förstöra något för den andra. Ibland tror 
jag att jag hatar dem båda och det gör mig sjuk.11

Tove Jansson bryter mot rådande samhällsnorm för hur en kvinna ska leva. Hon är både 
ogift och barnlös. Hennes förhållanden med kvinnor är dessutom olagliga i Finland fram 
till 1971 och homosexuell kärlek är klassad som sjukdom fram till 1981.  Hennes uppväxt 12

och familje- samt kärleksrelationer påverkar hennes författarskap. Det ger henne en skarp 
och intresserad blick vad gäller det mänskliga sociala spelet. I intervjuboken Möte med…
Tove Jansson (1985) av Tordis Ørjasæter framkommer det att hon ”hämtade” igen många av 
sina känslor från barndomen i sitt skapande, så som svartsjuka och närheten till fantasin. 
Hon tar upp sin ursprungsfamilj som en viktig byggsten för sitt kreativa liv: ”Jag skulle 
aldrig ha försökt mig på att skriva utan den barndomen som jag hade haft”.  Hon hävdar 13

också att konst innerst inne är ett självporträtt. Teir tolkar det uttalandet i vidare ram, som 
att det också inkluderar det litterära skapandet. Därmed är hennes författarskap en speg-
ling av hennes inre liv, hennes egna tolkningar, skapat ur hennes egen kontext. Det anta-
gandet styrks av vad hon skriver till en väninna: ”Jag tror att varenda duk, nature morte, 
landskap, vadsomhelst, innerst inne är ett självporträtt!”  Jansson kopplar själv ihop för14 -
fattarskapet med hennes egen individuella historia. Inför bokutgivningen av Den ärliga be-
dragaren slår hon fast under en intervju att skrivandet är ett sätt att beskriva sig själv.  15

Tove Janssons intresse för hur människor interagerar är en stomme i hennes romanpro-
duktion och i uppsatsen kommer jag att analysera de bärande sociala relationerna i Den 
ärliga bedragaren. Syftet är att synliggöra och analysera hur huvudpersonerna påverkar och 
påverkas av varandra på ett inre och yttre plan. Min tes är att personerna i boken drivs av 
idéer och har olika drivkrafter bakom att förverkliga dem. Jansson sätter ihop dessa idéer, 
förkroppsligade via Katri, Anna och Mats, på spelplanen byn, i kaninhuset som litterär 
scen. Det synliggörs och problematiseras kring vad som händer när olika idéer konfronte-
ras mot varandra. En frågeställning är hur romanen gestaltar vad som händer om en män-
niska tappar sin idé, eller får omforma den? Kan en människa överge eller omforma sin 
grundinställning till livet, går en livsidé att överge och vad blir i så fall konsekvenserna?

Vad gäller tidigare forskning om romanen så har Barbro K Gustafsson i Stenåker och 
ängsmark (1992) analyserat den med fokus på erotiska och homosexuella motiv.  Birgit An16 -
tonsson som undersöker romanen i Det slutna och det öppna rummet (1999) har också fokus 
på relationerna i sin forskning.  Hon pekar på barnboksillustratörens Annas förlorade nai-

 Boel Westin och Helene Svensson, Brev från Tove Jansson, Stockholm 2014, s. 443.11

 Karjalainen 2013, s. 109. 12

 Ørjasæter 1986, s. 12.13

 Jansson 1998, s. 11.14

 Westin 2007, s. 501.15

 Barbro K Gustafsson, Stenåker och ängsmark, Uppsala 1992, s. 25.  16
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vitet och uppvaknande, hur hon ifrågasätter gamla vänskaper och på så vis förlorar sin 
oskuld.  Min egen studies inriktning mot gestaltningen av karaktärernas drivande idéer 17

och hur dessa påverkar relationerna dem emellan har haft nytta av både Gustafssons och 
Antonssons arbeten. 

ATT HA EN IDÉ

Den ärliga bedragaren är en roman om idéer som är förkroppsligade via Katri, Mats och 
Anna. Tove Jansson undersöker hur idéer fungerar när de ställs mot varandra, prövas i en 
social kontext. Att ha själva föreställningen om en idé som övergripande tema i en berät-
telse är något hon berör i många andra sammanhang, både före och efter Den ärliga bedra-
garen. Själva Mumindalen skapas som idén om ett tryggt samhälle. Det är ett behov hos 
henne att forma en alternativ värld under vinterkrigets dagar då framtidsutsikterna i verk-
ligheten var dystra. Hon skrev fram ett tryggt hem i litteraturen, en nästintill en platonsk 
drömvärld för sinnena att betrakta som motpol till den verkliga världen, en harmonisk 
idévärld som skydd mot ondskan.  18

Idétemat återkommer i novellen ”Att få en idé” i samlingen Meddelande (1998). Där är 
det en målare i Kina som målar träd om och om igen i en sorts besatthet att skapa det per-
fekta trädet. Han har en perfekt illustration av trädet som idé. Att ha något som idé åter-
finns även i novellen ”Vargen”, också den publicerad i Meddelande. Herr Shimomura är be-
satt av idén att skissa en varg och subjektet i novellen känner sig manad att hjälpa honom. 
Problemet är att inga vargar finns att tillgå. Till slut hamnar de på en avdelning för upp-
stoppade djur och sedan på ett zoo som befinner sig i vintervila. Där finns vargar i bur. 
Shimoura ska nu rita sin varg. Berättaren i novellen funderar på om Shimoura ska illustre-
ra de vargar han sett, eller den varg han tänkt sig, det vill säga, idén om vargen?  Vidare 19

finns i Janssons i barndomsskildring Bildhuggarens dotter (1968) ett kapitel som heter ”Tan-
ten som hade en idé”.  Där är det en kvinna som försöker skapa en trappa, den perfekta 20

trappan, trappan som idé.  Även i Trollvinter (1957) behandlas tankar kring en idé. Mumin-
trollet vaknar mitt i  vintern trots att  Mumintroll  går i  ide under årstiden. Too-ticki får 
Mumintrollet, som upplever vintern som hotfull, att ”förstå” vinterns idé. Han vill sedan 
förmedla det till Snorkfröken: ”Mumintrollet strök vänligt sin nos mot hennes och sa: Glad 
vår! och samtidigt undrade han om han nånsin skulle kunna berätta för henne om sin vin-
ter så att hon förstod den”.  21

 Birgit Antonsson, Det slutna och det öppna rummet, Stockholm 1999, s. 158 f.17

 Karjalainen 2014, s. 140.18

 Jansson 1998, s. 222- 231.19

 Tove Jansson, Bildhuggarens dotter, Stockholm 2014 , s. 119.20

 Tove Jansson, Trollvinter, Helsingfors 2014, s. 131.21
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För Tove Jansson är att ha en idé i grunden något positivt. Hon är formad i ett hem med 
konsten som idé. För henne är konsten som idé en livsdrivkraft, en motor för själva livet. 
Konsten är inte ett medel för något, inte ett ställningstagande för någon politik eller någon 
agenda. Konsten ska enligt henne vara självständig, baserad utifrån ett jag, skapad för ja-
gets skull. Konstnärligt skapande ska inte byggas på plikt, utan vara ett uttryck för lust 
och frihet.  Hon är motståndare till ”tendenskonst” och värjer sig emot att konsten ska 22

underordna sig någon moral. Janssons idé om konsten är att konsten finns för konstens 
skull. Berättigandet för konstnärligt skapande finns i själva skapandet. I ett privat brev 
under andra världskriget synliggör hon sitt ställningstagande i en tid då konstens roll dis-
kuterades, ofta utifrån någon form av nyttoprincip. Hon är starkt kritisk mot det och lyfter 
istället fram att se något som idé, i det här fallet äpplet: 

Och må de nu för en gångs skull vara sagt att jag fick höra dem mer än tillräckligt, med socialt an-
svar och samhällsmedvetande och Den Stora Massan och det är lika bra att jag säger ifrån att den-
där sociala tendenskonsten tror jag inte på, jag på l’art pour l’art och därmed jämt!
Tapsa säger att jag är en konstsnobb och målar asocialt. Är ett nature morte med äpplen asocialt!? 
Vad säger ni om Cezannes äpplen, där har ni Äpplets Idé, den definitiva iakttagelsen! 
Tapsa säger att Dalí bara arbetar för sin egen skull. För vem annars skulle han måla, jag bara frå-
gar! Medan man arbetar tänker man inte på de andra, får inte tänka på dem! Jag tror att veranda 
duk, nature morte, landskap, vadsomhelst, innerst inne är ett självporträtt!23

I stycken ovan går Jansson i konfrontation mot att ha konsten som medel, inte som idé och 
det präglar också hennes författarskap där idén som tema är ständigt återkommande. Men 
att leva för en idé innebär också konflikter med omgivningen. I ett brev till en väninna tar 
hon upp den gemensamma vännen Sam. Hans konstnärskap har fått honom att försumma 
sin familj. Hon reflekterar med viss kritik över att hennes vän Atos använder sig av sam-
ma språkbruk som Sam när det gäller konsten som idé:

Atos var här på middag idag. Och det var så egendomligt att höra honom i viss mån använda 
samma uttryck som Samuel,»Iden». Allt yttre skeendes oväsentlighet - Likgiltighet för alla och allt 
utom det inre livet (Måleriet) Minsann om de inte båda två har lika fruktansvärt lortiga skjortor när 
de lever i fritt tillstånd!24

Jansson lyfter i stycket ovan upp det problematiska att enbart leva för en idé, att det ställer 
det övriga livet i ett sorts vakuum och får rent praktiska konsekvenser för ens medmänni-
skor. Men det kan också ge, i  sammanhanget,  banala yttre effekter i  form av smutsiga 
skjortor. Hon är medveten om balansgången som krävs när en individ är uppslukad av en 
idé för att få det övriga livet att vara hanterbart och inte bestå av ”lortiga skjortor”. Föru-
tom konsten som idé har hon också idén om att äga en ö. Hon vill ha en ö i finska skärgår-
den och kämpar länge och intensivt för att förverkliga den visionen. Till sin väninna skri-
ver hon efter ett nederlag i ö-frågan: ”Men jag börjar förhandlingar om en ny ö. Jag ska ha 

 Karjalainen 2013, s. 124. 22

 Karjalainen 2013, s. 128.23

 Westin och Svensson 2014, s. 186 f.24
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min ö, och jag får den!”  Hennes dröm blir verklighet, hennes idé blir sann och hon får sin 25

ö. Men ö-livet lever inte upp till drömmen, till själva idén, om ön. Att leva sommarliv på 
en ö tillsammans med sin familj och flickvän är svårt. Hon skriver till sin väninna om en 
disharmonisk sommar, ”det är som om allting tappat sin idé”.  Senare försvinner också 26

själva glädjen med ön, idén gick inte ihop med verkligheten.  27

Idéer blir individer
Tove Janssons förhållningssätt till idéer är att idéer är något viktigt och ska bejakas. Men 
samtidigt är hon medveten om att det svårt och fullt av offer att leva för sin idé. Den insik-
ten formar hennes författarskap. Noveller blir texter om idéer och i Den ärliga bedragaren är 
det flera individer som är besatta av idéer. Själva idéerna är det genomgående temat i Den 
ärliga bedragaren. Romanen är en idé om idéer. Däri finns kopplingar till Fjodor Dostojev-
skijs författarskap. Enligt litteraturvetaren Michail Bachtins inträngande studier av Dosto-
jevskijs  romaner  förkroppsligar  Dostojevski  idéer  i  sina  romaner.  I  Dostojevskijs  poetik 
(2002) skriver Bachtin att Dostojevskis romaner består av ”varandra motsägande filosofis-
ka hållningar som försvaras av hans hjältar”.  Dostojevskis romanfigurer drivs alltså av 28

idéer. Subjekten är ägda av en idé, istället för att själv äga en idé. I det ligger en stor skill-
nad betraktat ur ett styrkeförhållande, själva idén antar en gudalik gestaltning, något för 
människan att underkasta sig. Bachtin skriver: 

En sådan människa får ett särskilt förhållande till idén: han står värnlös inför den och dess makt, ty 
han är inte rotad i tillvaron och är berövad den kulturella traditionen. Han blir ”idéns människa”, 
en människa besatt av en idé. Den blir även inom honom till en idékraft, som allsmäktigt bestäm-
mer och vanställer hans medvetande och liv.29

Bachtin hänvisar till B.M Engelgardts tankar kring Dostojevskij i boken:

Han skrev inte idéromaner, inte filosofiska romaner i 1700-talets stil, utan romaner om en idé. Och 
liksom för andra författare ett äventyr, en anekdot, en psykologisk typ, en bild ur livet eller histori-
en kunde utgöra det centrala objektet för framställningen, var för honom ”idén” det centrala objek-
tet.  30

Det är fruktbart att koppla ihop Janssons och Dostojevskijs författarskap. Dostojevskij har 
stor betydelse för den moderna romanen och införde enligt Bachtin den polyfona berät-
tarstilen där olika idéer möts och konfronteras mot varandra för,”att söka människan i 

 Westin 2007, s. 373.25

 Westin 2007, s. 377.26

 Westin 2007, s. 496.27

 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, Gråbo 2010, s. 9.28

 Bachtin 2010, s. 30 f.29

 Bachtin, 2010, s. 31.30
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människan”.  Dostojevskijs personer i hans senare romaner kan läsas som symboler för 31

idéer. Som exempel är Raskolnikov i Brott och Straff (1866) driven av en idé, besatt av idén 
att döda en ond människa.  Jansson är förutom en produktiv konstnär och författare ock32 -
så en hängiven bokläsare. Att hennes skapande fått näring enbart utifrån hennes egna er-
farenheter är utifrån fenomenologiska och litteraturvetenskapliga glasögon inte bärande  
för tolkning. Snarare är det viktigt att placera Tove Jansson i en intertextuell kontext. 

Enligt Mami Adachi, som bidragit med en analys av hennes verk i minnesboken Resa 
med Tove (2003) redigerad av Helene Svensson, så är hennes böcker i dialog med andra 
romaner. Jansson är, enligt Adachi, en kosmopolitisk läsare med stor kännedom om och 
förtrogenhet med litterära klassiker. Han rekommenderar en intertextuell läsning av hen-
nes romaner. I en opublicerad lista över hennes favoritförfattare nämner hon inte Dosto-
jevskij, men däremot andra ryska författare som Lev Tolstoj och Anton Tjechov.  Att Jans33 -
son läser Dostojevskij, eller i vart fall har kunskap om hans verk och inflytande är därmed 
ett rimligt antagande. Hon själv har kommenterat sitt läsande och antyder en medvetenhet 
kring intertextualitet i hennes egna romaner: 

Jag letar hela tiden och ibland på annans mark, far skamlöst omkring och lånar och stjäl, avlyssnar 
och läser och iakttar var jag kommer åt-  och förresten lär det ha hänt att verkligt viktiga författare 
gör likadant, fast åtminstone med urskillning, tror jag…34

Intressant att notera i förhållande till citatet ovan är att Dostojevskij skrev en novell med 
namnet ”En ärlig tjuv” (1848). Är Den ärliga bedragaren en alludering till det verket, ett av 
Janssons ”lån”? Är Den ärliga bedragaren en litterär blinkning till den medvetna läsaren om 
Dostojevskijs författarskap, där metoden är att gestalta idéer genom subjekt i romaner. Det 
är en möjlig tolkning. I Den ärliga bedragaren förkroppsligar hon idéer, likt Dostojevskij. 
Hon låter idéer äga människorna istället för tvärtom. Hon undersöker hur livsinställning-
ar, själva idévärlden, fungerar i en realistisk miljö. Hon utforskar om en idévärld kan för-
verkligas i den ”verkliga” värld individerna lever i.

Katris idé
Katri Kling sätter ärlighet högt. Det är en grundsten i själva romanen, som ju heter det pa-
radoxala Den ärliga bedragaren. Det tycks vara en oxymoron, eller går det att vara ärlig och 
bedra samtidigt? Katri har ärlighet som hedersbegrepp. Hennes utstuderade mål är att 
komma åt barnboksillustratörens pengar för att kunna beställa en båt åt sin lillebror. Hon 
ska dessutom vara en ärlig bedragare: ”Det är bara fråga om att ta det jag tar fullständigt 
öppet och att jag måste slåss så hederligt jag kan.”(s.29) Hon vägrar anpassa sig till sociala 
konventioner i form av att vara trevlig och ägna sig åt småprat för att uppnå sitt ändamål. 
Hon är självreflekterande för att kontrollera att hon håller sig till sin idé om ärlighet:

 Nils- Åke Nilsson, ”Fjodor Dostojevskij” http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fjodor-dostojevskij, 15-01-0631

 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm 1995, s. 359 f.32

 Helene Svensson, Resa med Tove, Esbo 2003, s. 131 f.33

 Svensson 2003, s. 134.34
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 Jag har inte varit försåtlig, inte oärlig. Men man vet aldrig, man kan aldrig vara riktigt säker, full-
ständigt säker på att man ändå inte har använt sig av någon form av föraktlig inställsamhet, smic-
ker, adjektiv utan täckning, hela det äckliga vanemaskineri som slappt och ostraffat försiggår över-
allt hela tiden för att få det man vill ha […] (s. 26)

Den inre monologen ovan tydliggör att Katri vill vara ägd av idén kring ärlighet. Hon är 
inget försvarslöst offer för någon idé. Hon har valt sin idé, men det kräver en motpresta-
tion av henne för att idén ska vara kvar i henne. Hon måste vara vaksam kring att hon inte 
släpper greppet om sitt intellekt och börjar ingå i ett socialt ”vanemaskineri”. Det är en 
tanke om att en idé inte per automatik är något oföränderligt i en människa, utan att en 
individ som vill ägas av en idé måste göra någon form av uppoffring. Idén kan närmast 
liknas vid ett religiös kall som kräver agerande i form av exempelvis moralisk disciplin. I 
Katris fall är eftergiften för att behålla idén om ärlighet att vara uppmärksam på sitt eget 
beteende och sin inre tankevärld.

Inte heller måltavlan för Katris planerade bedrägeri undantas från hennes förhållnings-
sätt att inställsamhet är oärligt. Katri kommer till Anna med varuleverans från handelsbo-
den, det är en pusselbit i hennes plan. Anna försöker få till ett avspänt samtal. Men Katri 
låter sig inte inbjudas till det sociala spelet, trots att hon har det dolda målet att flytta in i 
barnboksillustratörens kaninhus. Idén om ärlighet går före chansen att ingå i ett vänskap-
ligt icke laddat småprat. Katri går inte emot det hon själv tror på, sin idé om ärlighet är 
överskuggande. I scenen nedan blir det synliggjort:

Anna väntade ett ögonblick på replik och fortsatte: Jag har satt fram lite kaffe, ni dricker ju kaffe 
inte sant? 
Nej, svarade Katri vänligt, jag brukar inte dricka kaffe.
Anna blev förvånad, mer häpen är sårad. Alla människor dricker kaffe om det är framsatt, det hör 
till, man bara gör det för värdinnans skull.
Hon sa: Kanske te?
Nej tack, svarade Katri Kling. (s. 21 f.)

I stycket ovan framstår Katri som oförskämd. Det åskådliggör en direkt konsekvens av 
henne idé om att ärlighet är synonymt med att inte föreställa sig. Det exponerar hur idén 
om ärlighet krockar med det sociala spelet. Katri vill inte ha kaffe, och kan inte tänka sig 
att ta en kopp för att svara upp mot husägarens inbjudan. En invit som inte bara rymmer 
själva drycken, utan en gest om möjlighet till fördjupad kontakt. Katri borde rimligen väl-
komna byggandet av en relation med Anna, med tanke på hennes bedrägeriprojekt. Men 
hennes idé om ärlighet är överordnat. Det ger henne nästintill autistiska drag där ett in-
tresse riskerar att tar överhand och försvåra det mänskliga samspelet. Men Katri är inte 
omedveten om det sociala spelet som sker mellan människor, hon väljer att aktivt att agera 
utifrån sin idé om ärlighet. Under mötet tänker Katri att hon borde skaffat barnboksillust-
ratörens böcker, förmodligen för att framstå i välvilligt skimmer från hennes synvinkel. 
Men Katri korrigerar sig själv, det vore inte förenligt med hennes idé ”det hade inte varit 
ärligt”. (s. 22) 

Återigen synliggörs att  en idé är något att  vaka kring för att  inte svika den, likt en 
Gudstro som manar till eftertanke och vakenhet kring själva religiositeten för att männi-
skan inte ska gå andligt vilse. Katris idé kring ärlighet höjs från det vardagliga livet till en 
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Gudalik nivå. I samma diskurs krävs offer av Katri för att kunna ägas av idén, hon kan 
inte vara en konform person. Det är ett pris för idén om ärlighet. Ett offer i korrelation 
med att en aktiv kristen förväntas bete sig inom en viss ram där ”offer” av jaget ingår i och 
med att Gud är den allena rådande. I Katris värld är det idén om ärlighet som är styrande. 
Att det är en medveten prioritering synliggörs när hon anser att ett möte med Anna inte 
gick som planerat, ”Den här omgången är förlorad” (s. 27) tänker Katri och konstaterar 
sedan att det inte gör något för ”det var åtminstone hederligt spel”. (s. 27)  Sammanfatt-
ningsvis är det att vara sann inför sin idé om ärlighet som är viktigast för Katri, även om 
de sociala effekterna av det inte alltid är önskvärda.

Kärlek som idé 
Katri Kling har ärlighet som idé, men även kärleken till brodern uppfyller henne och kon-
sekvensen formuleras som idén om att ge honom ett bra liv. Hon vill ge brodern hans idé 
om att äga en båt, men hon saknar pengar, det är konflikten i romanen. Syskonen tillhör en 
lägre socioekonomisk samhällsposition, (något som kommer att synliggöras längre fram i 
uppsatsen), och Katri vill ge brodern möjligheten till en klassresa, både intellektuellt och 
materiellt. Hon lånar äventyrsböcker åt honom, men samtidigt annan litteratur: 

Om Mats fick läsa fyra av sina egna böcker skulle han dessutom läsa en av hennes, bara en enda. Hon var 
orolig för att hennes bror tappade bort sig i en värld där livets ondska gömdes undan i falsk rättrådiga 
äventyr. (s. 28) 

I stycket ovan visas Katris behov av att ge brodern en form av skolning, det blir en under-
stödd biblioterapi för att främja hans intellektuella mognadsutveckling. Han är ”ansedd 
för att vara lite enkel” (s. 9) och när han läser andra böcker än äventyrsböcker så förstår 
han dem inte, ”de säger mig ingenting”. (s. 27 f.) Katri anstränger sig för att Mats inte ska 
få en felaktig världsbild. Hon vill motverka naivitet hos Mats. Hon planerar även för en 
materiell klassresa åt honom. Syskonen ska flytta från enkelt boende ovanför handelsbo-
den till kaninhuset och det ska ske genom Katris ”ärliga” bedrägeri. I det projektet ingår 
också att Katri ska komma över barnboksillustratörens pengar för att kunna köpa Mats en 
båt. Hela romanen drivs fram av Katris ansträngningar kring brodern, hon står som prota-
gonist på scenen, en katalysator i romanen. Det är en allegori för en ”moderskärlek” som 
överskuggar det övriga livet och kräver ett åsidosättande av det egna jaget (vi påminner 
oss om att Janssons mor fick offra delar av sina konstambitioner till förmån för att bilda 
familj). Katris omsorger kring brodern gestaltar föräldradrivkraften som vill ge sitt ”barn” 
möjligheten  till  en  klassresa.  Det  är  ett  synliggörande  av  en  tydlig  medvetenhet  att 
klasstillhörighet inte enbart är materiellt, utan även handlar om tillgången till ett kulturellt 
intellektuellt kapital.

Likt en förälder som ser sitt barn som det fullkomligaste studerar Katri brodern okri-
tiskt, tvärtemot hur hon ser på den övriga världen. När hon i lampskenet mildögt ser på 
brodern jämför hon honom med vackra ogripbara naturupplevelser, ”hon kom att tänka 
på lövskuggor i en hage eller solreflexer över en sandbotten”. (s. 29). Katris blick på bro-
dern är en mors syn på sitt barn. Ett berättartekniskt grepp för att med bildspråk synliggö-
ra moderskärlek: ”Ingen annan än Katri kunde se hur vacker han var”. (s. 29) Mats blir 
nästintill en gåta som ingen annan än Katri har upptäckt, en dold skatt som hon vakar 
kring och rustar upp. 
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Katri har sammanfattningsvis sanningsbegreppet som idé och idén att ge brodern en 
klassresa både intellektuellt och materiellt. Idéerna kräver inre och yttre gärningar för att 
behålla vitalitet och för att närma sig konkretion. Frågan Tove Jansson synliggör blir om 
Katris idéer kan mötas? Kan idén ärlighet och moderskärlek förenas? Är moderskärlek 
villkorslös och oegennyttig, eller kan den ge vika för andra värderingar. Hur är idéernas 
hierarki? 

Mats idé 
I Den ärliga bedragaren drömmer Katri Klings lillebror Mats om en båt. Han ritar passione-
rat skisser på sin drömbåt. Hans vision om att äga en båt står för något mer är än rent ha-
begär. Det han strävar efter är längtan efter själva idén kring båten, något hans syster note-
rar: 

Teckningarna var vackert gjorda. Och de var inte bara pojkdrömmen om en båt, det var sakligt ar-
bete. Katri kände att där fanns ett långt och tålmodigt iakttagande, den kärlek och omsorg man 
ägnar ett enda, en enda allt överflygande idé. (s. 27)

Katri ser att båten står för en idé, det är inte något hon fått berättat för sig. Mats idé är nå-
got han inte talar om under stora delar av romanen. Däremot kan han tala om båtar som 
fysiska ting: ”Om båten talade Mats inte men mycket om båtar.” (s. 105). Det förstärker 
tolkningen att båten står för något mer än själva föremålet. Vad är båten då en symbol för? 
Vilken är hans idé? En dialog med Anna signalerar att båten är laddad med behovet efter 
frihet och självständighet för honom: 

Vänta lite, sa Anna. Om du hade en egen båt…Vad skulle du göra? 
Fara ut, så klart. Och vara borta flera dar. 
Ensam?
Jovisst. (s. 163)

Samtalet är en anspelning på Mats törst efter frigörelse. Han är femton år, en ålder då vux-
enblivandet för många har startat. Han har ett mänskligt urbehov av att bryta sig loss från 
systerns skyddande kupa, likt ett barn som måste frigöra sig från föräldrarna för att bli ett 
eget jag, en egen individ. Båten är en metafor för den processen. 

Byborna är avvaktande gentemot syskonen: ”Man kände att Katri Kling inte litade på 
och inte brydde sig om någon annan än sig själv och den bror hon hade fostrat och be-
skyddat sen han var sex år, och det höll folk på avstånd.” (s. 8) Det är en litterär bild som 
skildrar hur starka bindningar mellan människor kan verka isolerande och exkluderande 
gentemot omgivningen. Syskonen kan ses som en liten flock som ingen vågar gå in i, utan 
vaksamt och misstänksamt cirkulerar runt. Gustafsson analyserar syskonen förhållande 
och benämner Katris känslomässiga förhållande till brodern som en ”führerrelation”.  I 35

det begreppet ingår knappast oberoende för Mats. Hans livsrum är med andra ord krympt 
genom Katris omsorger och idén kring båten är en beteckning för Mats påbörjade frigörel-
se, hans väg från barn till vuxen. Mats är nyfiken på vad som finns utanför alfakvinnan 

 Gustafsson 1992, s. 23.35
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Katris kontroll. Viktigaste aspekten kring Mats längtan efter en båt är således gestaltning-
en kring drivkraften att bli en självständig individ. 

Båten som livsresa
Mats längtar efter en gemenskap bortom världen med systern och det blir båtbyggarna 
Liljeberg han vänder sig mot i ett kontaktsökande agerande: ”Han hängde jämt efter Lilje-
bergarna och hoppades att de skulle prata om båtar.”(s.28) Hans ansträngningar för att 
ingå i en ny social grupp bär dock ingen frukt. Båtbyggarna är visserligen snälla mot ho-
nom, men ger honom ingen verklig inkludering ”han fick vara med men han räknades 
inte”. (s. 28) Mats är i romanen en gestalt som vill in i ett sammanhang, men som trots an-
strängningar saknar förmågan att väcka respekt ”De var snälla mot Mats, som man är 
snäll mot ett husdjur”. (s. 28). Här synliggörs mänskliga maktpositioneringar. Mats ses inte 
ens en människa, utan som ett av människorna tämjt djur. Hans försök till kontakt står för 
en mänsklig urlängtan efter att bli sedd. Skildringarna kring spelet mellan Mats och båt-
byggarna sätter ljuslyktan på mänskliga maktordningar där båtbyggarna står på toppen 
av ett visuellt maktberg. Det både utifrån Mats position och utifrån båtbyggarnas egen 
världsbild. Liljebergarna är ”de bästa båtbyggarna” (s. 9) och är själva medvetna om sin 
status, ”Båtbyggarna i Västerby var stolta av sig”.(s. 9) Mats försöker mentalt klättra upp i 
hierarkiberget genom att åberopa den gemensamma nämnaren, intresset för båtar. Att få 
äga en egen båt skulle förmodligen göra honom mer betydelsefull i båtbyggarnas ögon. 
Båten står som en symbol för en möjlighet att ”resa” in i en ny kontext. Att äga en båt skul-
le för Mats vidare bli en yttre statusmarkering. Han skulle äga något fysiskt synligt, ett 
ting, något som tar stor plats och kräver ansvar att hantera. En båt för honom blir en möj-
lighet till en förlängning av själva jaget, om man så vill, en fallossymbol, en markör för 
hans dröm om att vara en självständig vuxen man med förmågan att väcka respekt. 

 Det subtila avvisandet från båtbyggarna avskräcker inte Mats. Idén om båten bär ho-
nom vidare, han är sin idé om båten. Hans fysiska ansträngningar med jobb i båtlidret och 
försök till samtal med båtbyggarna är en strävan för honom i kulisserna efter att nå sitt 
mål, sin idé. Precis som med Katris idé krävs insatser för att hålla idén vid liv, ansträng-
ningar för att komma närmare idén. Kontakten mellan Mats och båtbyggarna är också en 
berättelse om utanförskap. Det räcker inte med en persons vilja för delaktighet, det krävs 
åtminstone två. För att bli insläppt måste någon släppa in. Mats vill in i båtbyggarnas ge-
menskapsarena, men bjuds inte in och därmed är äkta samhörighet inte möjligt. 

När båtlidret är tomt händer det att Mats går dit för att jobba med detaljer på båten 
”som var så obetydliga att ingen lade märkte till att de hade blivit fullbordade. Han frös 
aldrig”. (s. 39) Här antar idén religiösa proportioner, båten står över människors agerande. 
Själva idén om båten och det liv båten kan tänkas ge honom i en annan verklighet är vär-
mande för honom. Båten är sammanfattningsvis en symbol för den komplexa människans 
längtan efter frihet och gemenskap, ett färdmedel som är laddat med en möjlighet kring en 
föreställd andlig resa till en idévärld där urbehoven kan mötas. 

Materialisering av idéer
 När Mats senare i romanen får sitt rum i kaninhuset uppskattar han taket. Det påminner 
honom om flygande stormmoln, det gör honom lycklig. Rummet konkretiserar, förting-
lingar således idén om vad båten kan erbjuda honom. Hans rum i kaninhuset är litet. För 
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honom är det som att vara ensam i båtlidret, dit han frivilligt smyger på kvällarna. Sängö-
verkastet i rummet erbjuder en tankeassociation till havet. Det blir en symbol för det liv, 
den idé han strävar efter: ”Katri hade lagt ett av sina virkade täcken över hans säng, det 
var blått men klarblått som en signal.” (s. 107) Rummet i kaninhuset blir i romanen ett för-
stärkande av hans idé. Han ser signaler i taket, i själva utrymmet, i sängöverkastet. Han 
materialiserar sin idé i den livsmiljö han är i och ser ”tecken” genom sängöverkastet om 
att idén är nåbar. Det är något närmast religiöst i Mats varande i rummet i kaninvillan och 
i båtlidret. Det är ett ”andligt” fysiskt rum som påminner honom om riktningen, om färd-
vägen han är på, likt en kristen person som kan finna styrka och andlig bekräftelse i en 
kyrka. Man kan dra paralleller mellan Mats rum och Tove Janssons ateljé. Medan hans 
rum i kaninhuset förtingligar idén om båten, står ateljén för Jansson som en symbol för 
konsten.  Ateljén garanterar  henne ett  rum för  skapande och förverkligande av idéer.  36

Janssons ateljé är hennes religiösa rum och inget hon kompromissar kring.
När Mats för första gången talar om sin framtidsföreställning om en båt, om sin idé, blir 

det i slutet i romanen med Anna. De samtalar kring hans båtskiss. Han och Anna delar fa-
scinationen för äventyrsböcker. Mats läsande om sjömän är en symbol för hans inre läng-
tan om en annan verklighet med frihet och spänning. När han talar med Anna blir det 
verbaliserat, ”Tjugo hästkrafter! Rakt ut” Ända längst ut!”. (s. 162) Anna säger sig förstå 
hans livsdröm. Hon vill delvis dela den och ge honom en båt, men hon har en förmaning, 
”Båtens idé, du förstår. Du får aldrig glömma att den är din”.(163 f.) Här får idébegreppet 
närmast platonska associationer. Båten är en idé, en egen värld bortom vardagen, båten 
symboliserar äventyret. Men Anna förstår att idén också är något mycket konkret, mer än 
en illusion, mer än en idévärld som går att dela. Det handlar om Mats mänskliga drivkraft 
efter frigörelse och det är något hon inte kan ingå i. Det är hans egen process, egna idé, 
som han bara kan vara i själv. Att ha en idé är, enligt Dostojevskijs tankar, att vara männi-
ska i människan, det vill säga bärare av något unikt. För Jansson är konsten hennes grun-
didé och även om mänskliga relationer är viktiga för henne kan hon inte kompromissa 
kring sitt behov av ett eget behov av utrymme vigt för skapande. Hennes ateljé är en sym-
bol för hennes konstnärliga frihet. Den arenan står utom konkurrens. Ateljén är hennes idé 
om självständighet, odelbar med någon, precis som Anna påpekar för Mats att hans idé 
om båten är. Något han måste behålla för sig själv.  Tove Jansson roman gestaltar att en 37

idé är här likt en människa, ett odelbart unikum.

Att visa sin idé
Det blir med Anna som Mats väljer att samtala kring sin idé om båten. Varför? Han har ju 
valt att tiga om själva båtidén tidigare. Det är ett betecknade för att hon tar hans idé om 
båten på allvar, ser hans vision. Vi påminner oss om att Mats vill bli sedd av båtbyggarna, 
men inte lyckats. Mats, som lever i någon form av skuggvärld, får inför henne träda fram 
som en jämbördig person. Han blir sedd och i det, att bli sedd, så kan han verbalisera sin 
idé om båten. Han får kraft att berätta om det som bär honom, eftersom vänskapen med 
Anna gör honom till en människa, inte till något ”husdjur” (s. 28.) som han beskrivits som 

 Karjalainen 2013, s. 131. 36

 Karjalainen 2013, s. 131.37
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tidigare i romanen. Anna ber att få studera Mats båtskisser. När han opponerar sig blir hon 
vrång och förtydligar sitt mål, hon ska skåda Mats idé, hans idé om båten:

Jag vill titta på dem.
Men de bästa är nere i båtlidret, jag har bara de första kvar.
Hämta hit dem.
Men de är inte så bra, de är slarviga.
Mats, sa Anna, gå efter dem. Det här är förmodligen den enda gången i ditt liv du blir i tillfälle att 
visa dina skisser för en person som förstår skissens idé. (s. 161)

När Mats visar upp sina skisser till Anna är hon intresserad, så till den grad att hon konst-
närligt får egna uppenbarelser. Hon börjar se vinddrivan ute på verandan och kan koppla 
den linjen till en kurva i båten. Mats blir härmed en läromästare och Anna konstaterar att: 
”Jag tror din båt blir vacker.” (s. 162). Det är ett erkännande av Mats yrkeskunskap. Orden 
agerar förlösande gentemot Mats. När någon ser hans hela person får han kraft att gå in på 
ny arena. Det är en person som stått i ett hörn som vågar sig ut i ljuset. Hans i vanliga fall 
tysta person genomgår en verbal islossning. Det är en befrielse för Mats att bli sedd, att bli 
en individ med kunskap, någon som räknas och har kunnighet: ”i en ström av ord försök-
te han ge Anna kunskap om båtars sjövärdighet och bärkraft, han använde sig ohämmat 
av en yrkesterminologi som var henne främmande men Anna avbröt inte sin uppmärk-
samma tystnad med frågor.”(s. 162) Hon är med andra ord kvar i processen, hon lyssnar 
till Mats och avfärdar honom inte. Hon låter honom glänsa kring sina kunskaper. Hon lå-
ter honom vara en läromästare och hon är hans lärjunge. 

För att knyta ihop idén kring båten, Mats strävar efter vuxenlivet, frihet, äventyr och en 
samhörighet bortom symbiosen med systern. Allt det förenas i drömmen om båten som 
får ett nästan magiskt sken över sig. En farkost mot en utopisk värld. Mats bärs upp av 
själva idén kring båten i en karg tillvaro. Själva båten blir sammanfattningsvis en konkre-
tion och samtidigt en symbol för att ett fysiskt ting kan förstärka en idévärld som finns 
inom en människa. I slutet av romanen får också Mats sin båt, om han därmed får sin 
dröm, sin idé, om Mats får leva i sin idévärld lämnas öppet. Romanen lämnar det därmed 
osagt om en förverkligande av en idé överensstämmer med själva visionen. 

Annas konstidé 
Barnboksillustratören Anna Aemlin drivs även hon av en idé likt syskonen Kling. Hon av-
bildar skogsmark så naturalistiskt att människor får se skogens idé, ”Anna Aemelin fick 
folk att se, de såg skogens idé och kom ihåg och fick för ett ögonblick en mild längtan som 
kändes trevlig och hoppfull”. (s. 15) Hennes akvareller fångar mossa och växtlighet och 
hon äger ”enriktningens stora och övertygande kraft,  att  enbart vara intresserad av en 
enda sak, att enbart vara intresserad av ett enda”. (s. 14) Anna blir här en symbol för Jans-
son inställning till konsten, som tidigare lyfts fram, att konsten ska finnas för konstens 
skull, utan nyttosyfte. Att avbilda något är nog i sig självt. Men att avbilda något kan ock-
så för både skaparen och mottagaren avbryta vanebildningen, störa människans automati-
sering och få henne och stanna upp. Se världen som den är och därmed bli medveten om 
tillvaron. Det är ett resonemang som liknar det ryska formalisten Viktor Sklovskij för i ar-
tikeln ”Konsten som grepp” som ursprungligen publicerades 1917. Han poängterar kons-
tens förmåga att ”återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen, för att visa att ste-
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nen är en sten, som det finns detta som kallas konst”.  Det är att få människor att ”se” 38

som är Annas drivkraft. 
Tove Jansson är bekant med konstidéer och konstfilosofi. Hon debatterar och analyserar 

konstidéer med sina vänner.  Hon studerar även konst vid några konstskolor och det är 39

troligt att hon då bekantar sig ytterligare med konsthistoria och filosofi.  Jansson har Hen40 -
ri Matisse som konstnärlig förebild  och Matisse själv har sagt att han i första hand söker 41

”uttrycket och eftersträva jämvikt, renhet och ro, en konst som för sinnet motsvarar vad en 
god lästol är för kroppen”.  Att ”söka uttrycket” kan tolkas, omläsas, som att söka idén i 42

motivet. Annas avbildande av skogsmark blir ett sätt att söka efter renhet likt Matisse, en 
strävan efter ro, efter skogsmarken som idé för den sanna naturen. Hon vill likt Matisse 
skapa en god ”lästol" för kroppen. 

Anna Aemlin personifierar i romanen individer som går i ett enda spår, som undersöker 
ett enda tema, som ägs av en idé. En besatthet som överskuggar det övriga livet. Det i sig 
kan vara en välsignelse, men också ett ok. Hon vill i sitt skapande visa själva naturen för 
människor, vill göra människor varse om den omgivning som finns omkring dem. Men 
precis som människor kan vara ”blinda” för det hon ser i skogsmarken, är hon själv icke 
seende för den övriga naturen. Den vackra vinterdrivan utanför hennes fönster tar hon 
ingen notis om, ”drivan var för stor och enkel för att Anna skulle ha kunnat få syn på 
den”. (s. 16) Hon är med andra ord en seende konstnär i ett sammanhang, men outvecklad 
i andra. Det finns även en konstnärlig obearbetad konflikt inom henne som hon inte vågar 
beröra,  en  disharmoni  kring  hennes  skapande.  Illustrationerna  av  Anna  pryds  av  en 
blommig kaninfamilj. Det är den gulliga djurfamiljen som är omåttligt populär hos barnen 
och hos förlagen, det är kaninfamiljen som är hennes signum i yttervärlden. Hos Anna 
finns en längtan efter att skapa ett kaninbefriat landskap, men hon vågar inte ge sig hän. 
Hon tänker tankar om att skapa något nytt, utvecklas, utmana sin skaparförmåga, men 
hon saknar kraften att närma sig sin dröm, sin sanna idé:

Ibland kunde Anna få lust att avbilda endast marken, låga växter, trädens rötter, mer och mer nog-
grant ock mindre och mindre skala, så nära och djupt inne i mossan att den bruna och gröna minia-
tyrvälden blev en väldig djungel befolkad av insekter. Man kunde ha tänkt sig en familj av myror 
istället för kaniner men nu var det naturligtvis försent. Anna städade bort bilden av det tomma 
befriade landskapet. (s. 15)

Anna nuddar vid nya konstnärliga tankar i stycken ovan. Likt en sökare vandrar hon för-
siktigt omkring funderingar på att avbilda myror, eller endast marken. Men hon möter 
inte sin inre röst om att utvecklas konstnärligt, hon är oärlig mot sig själv, och därmed oär-
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lig mot den fria konsten som idé. Hon blir i romanen en bärare av svårigheten att inte låta 
yttre krav styra konstnärsskapandet. I Annas fall är det bokförlagen och barnens förvänt-
ningar som styr den konstnärliga processen, ”kaninerna måste vara till för barnens och 
förlagets skull”. (s. 15) Annas funktion i romanen är att personifiera frågan om konsten ska 
vara konst för konstens skull, eller om yttre krav också ska få styra. 

Tove Jansson är bekant med att ha en inre konstnärlig konflikt, likt den som härjar inom 
Anna. Hon vet hur det är att  tyngas utifrån förväntningar från omvärlden. Mitt  i  den 
omåttliga hysterin kring Muminfamiljen är hon mycket trött på att teckna serier om Mu-
min.  Det  är  inte längre hennes kall,  hennes idé.  Ska hon fortsätta  den vägen kommer 
konstnären inom henne dö. Genom Anna synliggör Jansson därmed en moralisk fråga 43

hon själv är bekant med. Konstens sanna värde och hur den förvaltas i en vardag. Krav 
och försörjning krockar mot en vision, en idé, om den fria konstnären och fria konsten. 

Barbro K Gustafsson berör tanken på det kaninbefriande landskapet som en oöppnad 
dörr mot Annas utveckling till en djupare, sannare konstnär: ”Hon kamouflerar de egent-
liga motiven med blommiga kaniner.”  Gustafsson pekar således på att kaninerna funge44 -
rar som en ridå, en täckmantel, mot det ärliga skapandet. Varför då denna täckmantel? En 
rimlig tolkning är att Anna inte beredd till offer för att leva för sin idé. För att rita ett land-
skap utan kaniner måste hon stå emot bokförlag och barns önskningar om kaniner. Hon 
måste in i något som kan bli en konflikt.  Men Annas personlighet är att väja för obehagli-
ga realiteter och hon har en förmåga ”att glömma obehagliga saker, hon bara ruskade på 
sig och fortsatte på sin egen samtidigt obestämda envisa fason”.(s. 14) Hon möter inte kon-
flikter utan ”glömmer” dem. Ett exempel på Annas behov av att vara till lags för att det 
inte ska bli obehagligt för henne är när handelsmannen ska skicka lever till kaninhuset: 
”Men lever, invände Anna och blev matt, det ser så otäckt ut och är så svårt att laga…Men 
om ni nu har varit snäll och lagt undan….” (s. 19) Här åskådliggörs att Anna, för att vara 
”snäll”, inte motsäger sig att få hem en vara hon inte uppskattar. Hon tydliggör inte sin 
vilja till handelsmannen, och hon gör det inte heller mot bokförlag och barn som vill ha 
gulliga kaniner. Anna vågar med andra ord inte verbalisera sin egen vilja. Hon vågar inte i 
samma diskurs inte möta sin egen idé om konsten, för det skulle krävas att hon tog ställ-
ning. Katri formulera sig kring Annas problem att säga nej, ”Det går inte att gömma sig, i 
längden går det inte att försöka göra det lättare genom att inte våga säga nej”. (s. 113) 
Anna lever i oärlighet mot sig själv, det är för henne inte fruktbart eftersom hon inte kan 
leva ut sin sanna idé om ett kaninbefriat landskap. Hon har likt syskonen Kling en idé, 
men till skillnad från dem är hon inte beredd till offer. Anna går inte i konflikt mot bokför-
lag och barn som vill ha gulliga kaniner i hennes akvareller av skogsmark. Romanen ge-
staltar således hur en människan som låter sig bli styrd av omvärlden kan få betala ett 
högt pris, förlust av den inre idén. 

Striden mellan idéerna 
I slutet av romanen är det en öppen konflikt mellan Katri Kling och barnboksillustratören 
Anna Aemlin. Det står för en kamp mellan idéer som förkroppsligat via kvinnorna. San-
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ningsidéen hos Katri ställs mot Annas idé om konsten. För att kunna närma sig skogsmar-
ken måste Anna leva i en naiv och oskuldsfull värld. Det har Katri med sin dystopiska 
livssyn tagit bort från henne genom att visa henne att världen inte var som hon trodde. 
Katri  har  samtidigt  tagit  kontroll  över  hennes pengar.  Parallellt  har  den strukturerade 
Katri höjt barnboksillustratörens inkomster genom omförhandling av kontrakt med förlag. 
Via Annas eget förslag får Katri provision på vinsten och hon lägger undan pengar till 
broderns båt som hon i hemlighet har beställt av båtbyggarna. Men Katri har förstått att 
Anna i hemlighet sagt till brodern att det är Anna som ska ge honom båten.  Barnboksil-
lustratören har således tagit i från henne glädjen att ge brodern gåvan. Det är bakgrunden 
till att kvinnorna drabbas samman i kaninhuset och Katri konfronterar Anna: 

Jag har levat med honom hela mitt liv och hela tiden väntat på att få göra honom glad. Allt står 
upptecknat. Allt är upptecknat i klara hederliga siffror som är godkända av dig själv. Är det inte 
sant? Jag hade en idé…
Anna var mycket skrämd och ut ur sin fullständiga oförståelse ropade hon: Du vet ingenting om 
hur det är att ha en idé! Mats har den. Jag har den. Vi försöker forma något men du bara räknar…
Gå din väg. 
Katri blev tyst. 
Anna sa: Jag hade en idé. Jag hade den. Men inte nu längre. (s. 167 f.)

 Det är ett upprört samtal kring att ha en idé som återges ovan. Men uppenbarligen är det 
inte bara Katri som får sin idé söndrad. Anna är i sin tur upprörd över att hon tappat sin 
glädje, idén, kring att avbilda skogsmarken. Det är en konsekvens av att Katri flyttat in i 
kaninvillan och omstrukturerat Annas hela liv och därmed rubbat hennes cirklar. Anna 
har påtalat till Katri tidigare att ”omtänksamhet kan gå för långt”(s.97) men Katri med sitt 
sanningsbegrepp har inte stoppat sig själv. Katri har fått barnboksillustratören att misstro 
hela sin omgivning genom att påtala att alla lurar henne på pengar i affärsrelationer: ”För 
första  gången i  sitt  liv  blev Anna misstrogen och varken hon eller  hennes  omgivning 
mådde bra av det.” (s. 137) Katri har likt en sekreterare styrt upp Annas ekonomiska have-
ri. Det har gett henne ansvarsfrihet, men påverkat hennes skaparlust när världsbilden för-
ändrats. Hennes naivitet är borta och lusten till kreativitet har falnat i och med det. Hon 
formulerar själv en tanke kring det, ”Det som har hänt med mig är att jag inte kan se mar-
ken längre”.(s. 181) Det blir en allegori över den känsliga konstnären som måste skyddas 
för att kunna se sin konst, sin idé, som träder fram genom Annas behov av att leva i en 
naiv värld för att kunna skapa. Konstnären måste ”skyddas” få leva för sig själv och sin 
idé. Vi påminner oss om baksidestexten där det står att det är farligt att försöka ändra en 
människas grundnatur och ”kanske döda hennes lust genom att avslöja den dröm hon le-
ver för”.(baksidestexten) Annas grundnatur har blivit förändrad och därmed har hennes 
konstnärsskap upphört. 

Vad händer med Katri när hon inser att hennes idé om att ge brodern båten tycks gå om 
intet? Det är romanens peripeti.  Hennes beteendemönster förändras, precis Anna blivit 
tidigare. Katri, som i vanliga fall är mycket behärskad, visar upp en ny sida. Hon blottar 
sin svaghet och sorg för Anna: ”Båten! Hans båt. Du har gett den åt honom. Katri kom 
närmare, hon grät ljudlöst med orörligt ansikte, hon sa: Du har gett honom båten. Det var 
jag som skulle gett den åt honom. Det måste du ha förstått.” (s. 167) Anna förnekar, hon 
blir rädd för Katris förändrade sinnesstämning. Men Katri låter sig inte tystas. Hon har 
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kämpat för brodern hela sitt liv, velat göra honom glad, ge honom hans idé om båten. Låt 
mig synliggöra Katris egna tankar kring båten: ”Båten är mycket viktig men det är bara 
början.” (s.. 147) Det tyder på att båten står som en symbol för något mer även för Katri. 
Båten är en pusselbit i en tänkt helhet, det vill säga broderns resa till vuxenhet och den 
påbörjade klassresan som hon ombesörjer. Men Anna har i ett ögonblick och i lönndom 
förändrat planen och allt är förändrat. Anna påpekar att något också är fråntaget henne. 
Hon hade en idé, nu är den borta, underförstått är det Katri som står för rovet. I Dagens 
Nyheters recension av romanen (23 /4 1982) skriver Berit Wilson att drabbningen mellan 
kvinnorna kan ses som att två schabloner möts:  ”den bohemiska romantiska ensamma 
konstnären och den realistiska handlingsmänniskan”. Och visst är det två livsinställningar 
som ställs mot varandra förkroppsligade genom kvinnorna i kaninhuset, men jag vänder 
mig mot att de endast ska läsas som platta schablonfigurer. Snarare är de sammansatta in-
divider med flera olika lager som konfronteras med varandra.  

När Gustafsson analyserar romanen belyser hon att Jansson hade Kain och Abel från 
Bibeln som inspiration till kvinnorna i romanen. Namnen är också en allitteration till sina 
förebilder, Anna fick ursprungligen representera Abel och Katri Kain. Kvinnorna får, lik-
som Kain och Abel, stå för olika livshållningar: ”Bibelberättelsen utgjorde därvid en ut-
gångspunkt för Tove Janssons egna tankegångar om två motsatta livsåskådningar.”  Jans45 -
sons förkroppsligar genom barnboksillustratören idén om konsten och drivkraften bakom 
skapandet och Katri är idén om ärlighet. Men hon är också en symbol för idén om den 
villkorslösa kärleken vilken sätts under prövning i  romanen. Det är kärlek som driver 
henne att försöka ge brodern båten. Katris sorg över att projektet tycks gå sönder visar att 
även den villkorslösa kärleken är i behov av bekräftelse. Hon vill vara den som ger Mats 
båten, inte överlåta den handlingen till någon annan. Vem gåvan kommer ifrån är inte 
obetydligt. Det är hon som vill göra brodern lycklig, kärleken är här också egennyttig ”Jag 
har levat med honom hela mitt liv och hela tiden väntat på att få göra honom glad”. (s. 167 
f.) Det handlar därmed inte bara om att Mats ska få sin båt, utan att Katri vill manifestera 
sin kärleksidé inför honom genom att ge honom den. Hennes sorg är en signal om att 
hennes kärlek behöver näring av brodern genom att se honom glad och även hon hade 
förväntat sig något lustfyllt när Mats får sin båt. Själva Katris tänkta handling är därmed 
också i egennyttas spår och synliggör kärlekens mångbottnade komplexa existens. Kärle-
ken må vara självuppoffrande, men är inte enbart altruistisk. 

Det Tove Jansson får läsaren att iaktta är med andra ord hur individer kan påverkas vid 
förlust av sin idé. Katri sörjer och kan inte behålla sin beräknade personlighet intakt inför 
Anna när idén om att ge brodern båten tas ifrån henne. Anna i sin tur tappar sin idé när 
hennes värld visar sig vara något annat än hon trott. För Katri innebär det förlust av själv-
kontroll och för Anna passivitet i skapandet. Romanen gestaltar således hur idéer driver 
karaktärerna och hur idéerna krockar med varandra. Idéer är abstrakta tankar, när de ut-
sätts för det verkliga livet och för andra människor uppstår komplikationer. Att i den pro-
cessen uppleva hur idén lämnar en blir som en amputering av själva jaget. En aspekt av 
hur viktigt det är att en människa får hålla sig till sin personlighet, sitt jag och samman-
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fattningsvis en skildring av hur komplext det är att behålla sin idé när den utsätts för yttre 
prövningar.

RELATIONERNA MELLAN KARAKTÄRERNA

Tove Jansson är intresserad av relationer och familjeliv. Det visar bland annat hennes om-
fattande privata korrespondens som delvis finns återgiven i Brev från Tove Jansson (2014) 
med urval och kommentarer av Boel Westin och Helen Svensson. Jansson vet också hur en 
nära relation kan förtäras av konflikter. Det är hennes egna komplexa förhållande med fa-
dern ett exempel på och konflikten mellan hennes livskamrat och modern där hon står i 
mitten. Hon vet att relationer och familjens förhållande till varandra är mångbottnat och 
dubbelt. För Jansson är idén om frihet viktig, men hon är medveten om att ansvar gente-
mot andra människor begränsar friheten.  I Den ärliga bedragaren fortsätter Jansson under46 -
söka nära familjerelationer och hur det formar individen och dess omgivning.

Syskonen Kling 
Tove Jansson förkroppsligar en familj via Katris och Mats Klings syskonskap. Hur påver-
kar syskonen och deras idéer varandra? Själva intrigen i boken vilar på Katris kärlek till 
brodern. Hon vill ge honom en båt, förverkliga hans idé, och för det krävs pengar hon inte 
har. Det är barnboksillustratörens pengar hon ska komma åt genom ärligt bedrägeri. Sys-
konen Kling är nästintill ett med varandra, i symbios fast de inte alltid är tillsammans. Det 
reflekterar båtbyggare Liljeberg över när Mats kommer på oanmält besök: 

Vad han liknade sin syster, samma platta ansikte. Fast ögonen var ju blå. På något sätt fanns sys-
tern alltid där och brodern fanns bakom henne och det var olidligt att göra med hela saken. (s. 37 
f.) 

Längre fram i romanen noterar Liljeberg återigen likheterna mellan syskonen. Katri har 
kommit för att tala med honom i båtlidret om att hon vill beställa en båt utifrån broderns 
ritningar. Hon går runt och känner på verktygen, ”Precis som brodern, tänkte Liljeberg. De 
tar saker i handen på samma sätt”. (s. 135) Syskonen beskrivs således som nästintill ett, de 
rör sig på samma sätt, har samma ansikte och Mats närvaro ger en påminnelse om Katri. 
Det är en intim familjegemenskap som är på den litterära scenen. 

Katri har gått in i den vårdande rollen, tagit på sig en modersfunktion åt sin lillebror. 
När bybarnen gör en karikatyr i snö över Mats med hans karaktäristiska röda mössa på 
snöhuvudet stickar Katri en ny blå mössa åt honom och den röda mössan eldar hon upp i 
raseri över kränkningen mot brodern. Det är en moderskärlek som agerar och Mats tycks 
hållas utanför händelsen. Katri vill skydda honom, ”Inget får störa honom, han måste få 
vara ostörd i en förenklad och ren värld”. (s. 29) Det kan tyckas paradoxalt att Katri, som 
vill skydda sin bror, samtidigt ger honom böcker (som tidigare belysts i uppsatsen) för att 
stödja hans bildning och motverka hans förenklade värld. Det går att tolka som att hon likt 
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en mor rustar honom för livet. Det är samma tanke kring att ge honom båten som symbo-
liserar en frigörelseprocess från henne och riskerar att bryta deras intima relationscirkel. 
Men likt en mor inser hon att det är en naturlig vuxenprocess brodern ska igenom och som 
hon i sin kärlek till honom förstår är sund och naturlig. 

Barbro K Gustafsson anser att Katri skyddar sin lillebror, att han är den svage, och pa-
rallellt utövar maktkontroll över honom. Samtidigt ger brodern henne värme och Gustafs-
son skriver: ”En aspekt av Katris idé om båten till Mats är att hon vill ge honom upprättel-
se och människovärde.”  Onekligen är att ge någon upprättelse och människovärde en 47

kärlekshandling. Det är ett långsiktigt projekt kring brodern som driver Katri, kärleken till 
honom antar formen av en livsidé. Katri talar inte med brodern om sin plan att ge honom 
båten, fast hon ibland vill, ”Men jag kan inte. Mats har inga hemligheter”. (s. 29) Katri vill 
inte förstöra hans förenklade värld. Det går också att tolka hennes tystnad som ett sätt att 
inte förstöra balansen mellan syskonen. Hon vill inte att han ska förstå att hon vet om att 
han behöver frigöra sig från henne. Katri tar inte risken att brodern ska missförstå hennes 
plan om båten och se det som ett sätt för henne att bli av med ansvaret för honom: ”Och 
kanske han inte skulle förstå utan bli bekymrad och tro att jag har det illa.”(s.29) Här tar 
Katri återigen på sig modersfunktionen som står för den villkorslösa kärleken. Hon vill 
inte betunga hans själ. Hon bär sin idé om att ge Mats båten genom ärligt bedrägeri för sig 
själv. Det viktigaste i stycket är Tove Janssons skildring kring hur ”moders”kärlek kan in-
nebära en dold hierarki där modern är på makttoppen. Det ger möjlighet till både makt-
kontroll samt ansvarsövertagande från kärlekens objekt. Sammanfattningsvis bäddar det 
för ett ojämställt förhållande. 

Syskonen och byborna 
Symbiosen mellan syskonen Kling är delvis påtvingad utifrån de karga sociala förutsätt-
ningarna Kling lever under i byn. Det finns en misstänksamhet mot dem. Att syskonen bor 
i byn kan till och med tolkas som att samhället fått betalning för någon form av synd som 
utförts. När Liljeberg får Mats på besök blir Liljeberg provocerad av hans oföretagsamhet: 
”Är det där samvetet för hans skull eller är det för systerns, vad har vi gjort för att ha dem 
på oss i byn. Vad har vi syndat för att inte få ha det som vanligt…” (s. 37) Det synliggör att 
det har funnits en tid utan Kling, att de är ”utifrån”. Syskonens rötter tillhör inte heller rik-
tigt byn. Fadern till syskonen försvann när han skulle köpa ett lager stock, ”utsocknes som 
han var”. (s. 8) Att faderns härbörd skrivs ut, utsocknes, visar tydligt på att syskonen, i 
vart fall genom fadern, inte har någon grundad tillhörighet till samhället. Båda syskonen 
har också ett utseende som sticker ut, det blir ett dubbelt utanförskap kring dem. Katri har 
gula ögon och i byn funderade man vart ifrån hon fått ärva den färgen, kanske från sin far. 
Hon har också svart hår ”som en skymmande man”, (s. 18) och handelsmannen i byn tän-
ker att hon ser ut som en häxa. Det vill säga, Katri beskrivs som något inte tilldragande 
och icke mänskligt. 

Det antyds vidare att  syskonen har dåliga arvsanlag och att  något hemskt har hänt 
kring deras släkt, men vad som skett sägs inte rätt ut. Det tycks vara en välkänd hemlighet 
som inte kommer upp till ytan, utan rör sig som vatten under is. Fru Sundblom står och 
talar med Liljeberg om husholms Emil och Mats. Mats har i ilska över en verbal kränkning 
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av Emil skurit av telnen till nätet och hon antyder att han kan vara farlig, ”Att ni vågar ha 
honom i båtlidret, anmärkte fru Sundblom”. (s. 95) Hon fortsatte ”ont blod är ont blod, det 
kan man inte komma ifrån, det förnekar sig aldrig”. (s. 95f.) Här framkommer att sysko-
nen inte bara har en utsocknes far, utan dessutom är en produkt av ”ont blod”. Fru Sund-
holm tycks inte kunna stoppa sina haranger om syskonen: ”I alla fall, hackade Sundblom 
vidare, de har båda två dåligt påbrå, jag säger ingenting men en vacker dag…Jag menar 
tänk att ni vågar.” (s. 96) Det Fru Sundholm säger är att syskonen ovanpå allt det andra 
dessutom har dåliga gener och att det onämnbara hemska som tidigare hänt, kan upprepa 
sig. 

Det  dolda föraktet  mot syskonen från byborna förtingligas genom barnen.  Dels  gör 
barnen snökarikatyrer över Kling, men de kastar också snöbollar på Katris fönster: ”De 
var förbjudna att kasta snöboll på Katri Klings fönster men det gjorde de i alla fall.” (s. 7) 
Misstron bli således förpackad i hårda kalla bollar. För att tydliggöra byns syn på sysko-
nen Kling så är det onekligen en aura av alienation som omger dem. Det torde påverka 
syskonens gemenskap och främja deras sammansvetsning eftersom de är hänvisade till 
varandra. 

I vart fall Katri tycks reagera med förbittring mot den misstro som omger syskonen. 
Hon benämner byn som föraktlig och önskar att ”hela byn kunde gömmas in och utplå-
nas”. (s. 10) Det är ett kontrollerat raseri mot den kontext hon och brodern lever i. Värt att 
notera är att synen från byborna på Katri inte är enkelriktad. Hon har trots sitt utanför-
skap en slags status tack vare hennes omvittnade intellekt. Hon har erkända goda räkne-
kunskaper och även hennes ärlighet är känd. Det är till henne byborna kommer för att få 
hjälp i ekonomiska och juridiska tvistemål:

 I alla år hade folk kommit till Katri och bett henne hjälpa dem med det de inte själva kunde räkna 
ut. Hon hanterade svåra uträkningar och frågor om procent med fullkomlig lätthet, summorna 
kom på plats och stämde alltid. (s. 32) 

När folket går från Katri har de alltid fått en lösning som anses vara logisk, men de känner 
ändå skuld. Att vägledas av henne blir på ett sätt att acceptera hennes cyniska världsbild:

Katris råd diskuterades allmänt i byn och föreföll riktiga och mycket sluga. Det som kanske verka-
de mest övertygande var att hon utgick ifrån att varje hushåll hade en naturlig fientlig inställning 
till grannarna. Men dessa seanser hos Katri efterföljdes av en egendomlig skamsenhet. (s. 33)  

Men råden från Katri är fungerande och byborna fortsätter att komma, Katri vägrar ta be-
talt för sina tjänster. Det agerandet får anses vara paradoxalt eftersom hon strävar efter 
pengar, för att kunna ge brodern den båt han drömmer om. Men tilläggas bör att hennes 
handlande som tidigare kompetent arbetskraft i handelsboden och som amatörjurist banat 
väg för att komma in i barnboksillustratörens liv och ta över hennes affärsåtaganden. Katri 
ses som ärlig och får förtroende att leverera varor till kaninhuset. Det är ett led i hennes 
hemliga övergripande färdriktning. Att hon inte tar betalt för sina tjänster kan också ses i 
ljuset som ett sätt att positionerna sig, en maktmarkör, ett sätt för Katri att höja sin status i 
byn. Hon blir den som ger tjänster utifrån en efterfrågad kompetens. Hon är en givare i 
byn, och hon tar inte emot något. De som får hjälp av henne placeras således i en mottaga-
rens fack och det kan möjligen sätta dem i någon form av samvetsskuld gentemot henne.  

http://www.synonymer.se/?query=f%252525252525C3%252525252525B6rbittring
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Sammantaget belyser Tove Janssons roman hur utanförskap kan främja symbios, men ock-
så subtila vägar för motstånd mot att placeras i en lägre mänsklig rang.

Katri och Mats bakgrund
När litteraturvetaren Birgit Antonsson analyserar syskonen i Det slutna och öppna rummet 
(1999) skriver hon: ”Ingenting sägs i romanen om de båda syskonens bakgrund eller om 
de upplever som format dem. Att de varit hårda och sargade är dock uppenbart”. Jag op48 -
ponerar mig delvis mot den tolkningen. Visserligen är det sparsamt med hänvisningar i 
romanen om syskonens uppväxt som Antonsson skriver, men avgörande ledtrådar ges i 
romanen som jag synliggjort i uppsatsen. Mer information sker även fortlöpande. Bland 
annat antyds att familjen Kling är av enklare börd. När syskonen packar sina ägodelar in i 
bilen för att flytta in i kaninvillan, springer barnen efter fordonet. Det är en händelse i byn 
att de byter boende: ”Så här ska det gå till, sa Liljeberg och log mot Katri. Det ska vara 
stort hallå när man kommer sig upp här i världen.” (s. 79) Syskonens gemensamma mate-
riella klassresa verbaliseras därmed genom Liljeberg. 

Mats blir förvånad när han tilldelas eget rum i kaninhuset, det är en tydlig standardför-
bättring: ”Mats och Anna gick uppför trappan till övre våningen, han sa: Kan tant tro, jag 
har aldrig haft ett eget rum förr.” (s. 81) Fler anspelningar på syskonens simplare börd och 
enklare uppfostran finns. Katri lyckas inte duka enligt måltidsetikett: ”Anna övervakade 
dukningen mycket noggrant och ändrade på vissa små detaljarrangemang som människor 
av  Katris  generation  och  uppfostran  naturligtvis  inte  fått  sig  givna  som  en 
självfallenhet.” (s. 74) Här visas att syskonens samhällsklass är tydlig för omvärlden. De, i 
vart fall Anna, kan inte alla sociala koder. 

I början av romanen berättas att det handlar om två föräldralösa syskon. Modern har 
dött och fadern har stuckit. Katri är en ansvarstagande person och övertar moderns löne-
arbete, ”Efter moderns död hade Katri tagit över arbetet med att betjäna i butiken, dess-
utom skötte hon räkneskaperna”. (s. 9) Rimligen är det i samma veva som Katri tar på sig 
modersfunktionen till Mats, den bror hon ”fostrat och beskyddat sen han var sex år”. (s. 8) 
Så även om Antonsson har rätt i att vi inte får veta så mycket om syskonens bakgrund, så 
är det ändå tydligt att ledtrådar ges. 

Sammanfattningsvis har vi ett ensamt syskonpar i utanförskap både till utseende och 
till bakgrund som träder fram i romanen. Den sociala karga kontexten både materiellt och 
socialt ger syskonen varsin grogrund för deras respektive idéer. Katri har sin idé om att ge 
Mats en båt som en kärlekshandling, som någon form av kompensation för den barska 
miljön de är i, som en konsekvens av hennes modersfunktion. Men det kan också ses som 
en revanschmöjlighet för Mats mot samhället som inte ser syskonen som en naturlig del av 
byn. En båt skulle förflytta broderns position från den enkla pojken, till pojken med ”den 
bästa båt som någonsin byggts”. (s. 10) För Katri kan båten som gåva till brodern också 
vara laddad med förväntningar om ett dolt erkännande av henne i modersrollen från by-
borna. Att hon lyckats ge brodern möjligheten till ett bra liv trots bistra förutsättningar. 
Mats framtid kan då ses som en återspegling av Katris omhändertagande. Mats har sin idé 
om båten som står för en möjlighet till inkludering i en social grupp och som personlig ut-
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veckling från enkel pojke till man, från en individ i utanförskap till båtägare. Syskonen är 
två ensamma människor hänvisade till varandra i strävan mot en annan värld, om man så 
vill, en idévärld.

Mats relation till systern och Anna 
Mats är en tystlåten pojke. Han har en hängivenhet mot sin syster. Han bekräftar sin ge-
menskap med henne genom tyst  kommunikation:  ”Men när Katri  kom nerför trappan 
vände han sig om och de båda syskonen gav varandra en omärklig nick, en signal av ge-
menskap som var deras egen.” (s. 20) Mats intresse är att läsa pojkböcker om sjömän, Katri 
lånar böckerna åt honom. Samtidigt försöker hon få honom att läsa skönlitteratur. Och han 
går med på det, trots att böckerna inte säger honom något. Han gör det för att han vet att 
det gör systern lugnare och gladare. Hans läsning blir en konkret kärlekshandling riktad 
mot systern, ”Mats läste Katris böcker för att göra henne glad men han talade inte om 
dem”. (s. 28) Syskonen talar sällan med varandra, deras gemensamma tystnad är inte be-
svärande, utan naturlig. Tillsammans har de läsande måltider. 

Syskonens gemenskap förändras när Mats och Anna lär känna varandra. En tredje per-
son kommer in och upphäver syskonens symbios. Mats ska börja hjälpa till i kaninhuset, 
han och Anna upptäcker att de delar intresset för äventyrsböcker. En vänskap slår rot. 
Anna övertar Katris uppdrag att beställa böcker åt honom, en markör för en stegring i ro-
manen där rollerna kastas om. Mats och Anna börjar läsa tillsammans på kvällarna och 
diskuterar litteraturen. Mats befinner sig i en ny social situation, han har hittat en vänskap 
och systern blir utesluten från den arenan. En frigörelseprocess från henne har därmed 
startat hos honom. Nu är det Anna han dricker te med, istället för att ha läsande middagar 
med systern: ”När Mats kom om kvällen drack de te i köket medan de läste sina böcker 
och pratade om dem. Om Katri  kom in blev de tysta och väntade tills  hon gått  igen. 
Gårdsdörren stängdes, Katri hade gått hem.” (s. 63) Katri markerar inte sitt missnöje ver-
balt, men hon kan inte helt dölja sin olust. Hon lämnar kaninhuset när hon inte blir inklu-
derad i  gemenskapen.  Förändringen kring syskonrelationen fortsätter  när  de flyttar  in 
permanent till kaninvillan. Katri får uppleva hur brodern glider längre ifrån henne och 
istället fördjupar sin samvaro med Anna: 

Katri såg inte mycket till sin bror, mest bara till maten. Den lugna tystad av samhörighet som hade 
varit deras egen fick inte längre tid och plats omkring sig. Ibland om kvällarna hade Katri ett och 
annat ärende till köket. Mats och Anna satt och läste vid köksbordet mitt emot varandra. De upp-
hörde alltid att läsa medan Katri gick genom rummet men de frågade inte längre om hon ville ha 
en kopp te. (s. 108)

Det är ett triangeldrama som synliggörs i scenerna ovan. Mats väljer numera aktivt Anna 
istället för systern. Katri är utelämnad från samvaron. Att Mats i sin barnslighet inte inser 
att det torde smärta systern är förståeligt, men varför reagerar inte Anna med mer öd-
mjukhet inför den förändrade situationen? Förmodligen för att hon inte är så blid som hon 
vill ge sken av. Katri påpekar att barnboksillustratören är ”något av en cyniker. Hur har ni 
lyckats gömma det?”. (s. 112) Noterbart är att Anna inte går i försvar mot det påståendet. 

När Mats flyttar in i kaninvillan rör han sig lika tyst i villan och gör insatser för huset. 
Anna lägger märke till det. Ett fönster går att öppna, en lampa brinner igen. Hon är tack-
sam gentemot hans omsorger: ”Anna försökte tacka Mats när de drack te i köket om käl-
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larna men hon förstod ganska snart att hon bara gjorde honom generad så hon sa inget 
mer. De läste vidare i sina böcker och allting var som det skulle.” (s. 86) Här visar Anna en 
respekt för Mats personlighet, hon påtvingar inte honom verbala rosor. Han är Annas jäm-
like, det är en ny position för honom. Han är inte någon att försvara, som systern gör, inte 
någon som ses som ett husdjur, som båtbyggarna gör, utan en individ att läsa böcker till-
sammans med. Sammantaget ser vi hur tre personer interagera med varandra och att det 
påverkar dem. Mats får en ny givande social situation, liksom Anna. Katri däremot puffas 
ofrivilligt  ut  från  kretsen.  Spelplanen  och  rollerna  är  förändrade.  Romanen  synliggör 
spänningar som kan uppstå när olika individer möts och hur relationer kan konkurrera 
med varandra på subtila och synliga sätt. Den belyser hur svårt det kan vara att agera helt 
osjälviskt, trots att man i grunden har en genuin kärlek. 

OFFER

Det är ett kärlekstema i romanen. Katris kärlek till brodern ligger som grund till att hon 
vill ge honom båten.  När Katri flyttar in i kaninvillan förändras hon. Hon som bara brytt 
sig om sin bror börjar även tycka om Anna. Det blir tydligt i en inre monolog i slutet av 
romanen. Katri har visat för barnboksillustratören att alla har lurat henne. Nu funderar 
Katri kring varför ingen har gjort det tidigare ”kanske har de inte brytt sig om henne till-
räckligt för att våga”. (s. 186) Här tydliggör Katri att hon börjat bry sig om Anna under 
processens gång, hon har ”vågat” vara ärlig mot barnboksillustratören, om än motivet 
från början var att komma över hennes pengar. Insikten kräver något av henne. Anna har 
tappar sin naivitet och den var ett måste för hennes konstnärliga process.  Anna har för-
sjunkit i något som liknar depression och för att bryta det krävs att hon får återgå till sin 
luddiga tillvaro. Katri går till henne och tar tillbaka allt hon sagt om att Anna blivit utsatt 
för bedrägeri, ”Jag har inte varit ärlig mot dig. Du måste få veta att jag har ljugit från förs-
ta början, jag har sagt saker som inte stämmer om andra människor”. (s. 187) Här offrar sig 
Katri  för Annas skull.  Hon backar från sin ärlighetsidé och låter den nya ömheten för 
Anna ta överhand. Idén om total ärlighet fungerar inte när känslor av tillgivelse inför en 
annan individ tar plats. Katri väljer att visa medmänsklighet och då fungerar inte konse-
kvent uppriktighet. 

Förmodligen är Katris offer också ett led i att hon sett att Anna gjort eftergifter för hen-
nes skull. Vi kommer ihåg att Anna tidigare sagt till Mats att det är hon som ska ge honom 
båten. Katri reagerar med sorg på den handlingen. När Katri, Anna och Mats är i båtlidret 
i slutfasen av berättelsen för att studera båten backar Anna från sitt uttalande. Hon lägger 
handen på båten och säger ”Båten kunde heta Katri, det är ett bra båtnamn. Och båten är 
ju Katris gåva till Mats”. (s. 183) Scenen visar att Anna bryr sig om Katri. Annas handpå-
läggning kan tolkas med sin religiösa tradition som en välsignelse. Hon välsignar idén om 
att det är Katri som ska ge Mats båten och därmed ge honom tillgång till hans idé kring 
den.  Sammanfattningsvis har vi två kvinnor med olika livsinställningar i ett kaninhus och 
de fattar tycke för varandra i ett komplext växelspel. Precis som att idéer kräver offer gör 
även relationer det. Katri offrar sin idé om ärlighet för Annas skull och Anna backar i sin 
tur från uttalandet om att det är hon ska ge båten till Mats. Hon gör det i omsorg för Katri. 
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Båda kvinnorna ljuger därmed i sitt hänsynstagande för varandra. Det synliggör att total 
ärlighet är komplext, för att inte säga omöjligt, i sociala relationer som är värdefulla för de 
inblandade. Romanen belyser att kärlek kan kräva både offer och lögn.  

DJURISK KAMP I KANINVILLAN

I Den ärliga bedragaren finns tre personer med idéer, Katri Kling med sanningsbegreppet 
som idé, men även idén om att ge brodern Mats hans idé om en båt. Anna Aemlin i sin tur 
har avbildandet av skogsmark som idé. Det är en roman om idéer i Dostoevskij anda och 
ett undersökande kring hur idéer fungerar i ett gemensamt sammanhang. För att förstärka 
konflikterna kring idéerna använder  sig  Jansson av djursymbolik  som berättartekniskt 
grepp. Katri ger sken av att vara en varg, ett realismbrott i den annars realistiska romanen. 
Jansson utnyttjar därmed vargen långtgående speciella ställning i den nordiska kulturen 
som symbol för något hotfullt för att förmedla känslan av att Katri är ett rovdjur på jakt. 
Anna i sin tur framställs som en kanin, ett lättskrämt husdjur, bildligt ett lätt byte för var-
gen. 

Det finns tydliga föreställningar och myter kring djuren varg och kanin. Sedan barnsben 
har människor via sagor och fabler fått lära sig ett avvaktande förhållningssätt till vargen, 
som  exempel  folksagan  om  Rödluvan  och  vargen  publicerad  av  bland  annat  bröderna 
Grimm. Där symboliserar den stora stygga vargen vildhet, slughet och djurisk glupskhet. 
Kaninen är på många sätt vargens raka motsats. Rent visuellt är kaninen ett litet växtätan-
de djur med ullig päls och tilltalande utseende som människan har som husdjur. I barn-
boksvärlden representerar kaniner ofta det oskyldiga, det väna sårbara livet. I Beatrix Pot-
ters sagor framställs kaninerna med milda väna pastellillustrationer. Vargen och kaninen 
kan därmed ses som symbol för det onda och det goda i litterär sagotradition. Vargen är 
en representant för det ”onda” och otämjda, och kaninen för det ”goda” och tämjda. 

Symbolerna kring djuren är en idétradition som går att härledas till Aristoteles tankar 
om hierarki  i  djurriket  och  något  Lisa  Gålmark  synliggör  i  Skönheter  och  odjur  (2005).  
Aristoteles anser att ”tama djur är bättre till sin natur än vilda, och det är mycket bättre för 
dem att  styras  av en människa,  ty  därigenom tryggas deras  överlevnad”.  Aristoteles 49

framför med andra ord att domesticerade djur är fördelaktigare än vilda djur och att djuret 
själv uppskattar den av människan den skapade maktordningen eftersom att de erbjuder 
skydd. I romanen används djursymboliken också för att förstärka och synliggöra maktpo-
sitioneringar mellan karaktärerna. Intressant är också att det finns en litterär tradition av 
kvinnliga förvandlingar till djur enligt Ann-Sofie Lönngren som skrivit artikeln ”Mellan 
metafor och litterär materialisering” (2000) i Lambda nordica. Djurblivandet har som syfte 
att undkomma manliga närmanden. Hon pekar till exempel på djurblivandet hos en kvin-
na i nationaleposet Kalevala i syfte att undkomma äktenskap.  I det sammanhanget är det 50

värt att uppmärksamma att både Katri och Anna är kvinnor som lever ogifta utan män. De 

 Lisa Gålmark,Skönheter och odjur, Göteborg och Stockholm 2005, s. 16. 49

 Ann-Sofie Lönngren, Mellan metafor och litterär materialisering, Oslo 2000, s. 65.50
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bryter mot samhällsnormen om heterosexuell tvåsamhet och det förstärks genom deras 
djurlika aura. De är djurkvinnor utan män och är därmed både visuellt och praktiskt utan-
för människonormen. Vad händer när djurkvinnorna möts i sina respektive utanförskap?

Kaninkvinnan 
Den väna kaninen förknippas med barnboksillustratören Anna Aemlin i romanen. Hon 
ritar kaniner och har ett kaninutseende som kommenteras i pressen: ”Karikatyren var vän-
lig men tecknaren hade tänkt mer på en kanin än han tänkte på henne, han hade lagt ner 
stor omsorg på framtänderna, fyrkantiga och en aning glesa, hon verkade vitluddig.” (s. 
45) Även genom Katris fokalisering får vi en bild av Anna som kaninkvinna: ”Hon ser ut 
som jag trodde, en kanin.” (s. 21) Jansson fortsätter att leka med gränsen mellan djur och 
människa kring Annas person. Hon bor ensam och under hela vintern syns hon nästan 
inte till. Men om våren blir barnboksillustratören som ett vårtecken, då kan hon skymtas 
vid skogsbrynen där hon rör sig bland träden med sin ljusa kappa: ”Men samtidigt om vå-
rarna kunde man se Anna Aemlins ljusa kappa skymta vid skogsbrynet där hon långsamt 
rörde sig bland träden.” (s. 13) Det blir en metafor för ett naturväsen som vaknat upp ur 
en lång vinterdvala, som ett djur som lämnar sitt ide för att uppsöka skogen. 

Huset Anna bor i spinner ordagrant vidare på djurtråden. Villan kallas för kaninhuset 
av byborna av två anledningar. Dels den rent fysiska byggnad som ”liknade verkligen en 
stor hopkrupen kanin”. (s. 13) Skorstenen beskrivs som vaksamma öron och de vita ve-
randagardinerna är som fyrkantiga framtänder. Själva huset förkroppsligas, får djuriska 
drag. Den andra orsaken till husets smeknamn är Annas teckningar av kaniner som är 
hennes sigill i omvärlden. Huset är namngivet både för sin form, och av sin ägarinnas ut-
seende och illustrationer. Det är också en markör för att huset är mer än en villa i mäng-
den, det är  en bostad som behöver särskiljas genom informell namngivning. I huset bor 
en kaninkvinna som bryter mot normen som ogift barnlös rik illustratör.  

Vargkvinnan 
När Katri Kling promenerar genom byn går hon nära sin hund. Hon har på sig en varg-
skinnskrage som litterärt blinkar mot det djuriska, ”där går hon nu igen med sin hund och 
vargskinnskragen har hon på sig”. (s. 8) Katri är pälsbeklädd, precis som hunden. Hennes 
ögon är ”nästan lika gula som hundens” (s. 8) och återigen förstärks därmed samhörighe-
ten mellan Katri och henne husdjur. Katri är dessutom djurisk till sin person. Hennes ögon 
ger betraktaren en ”stark känsla av osäkerhet”. (s. 8) Det blir en anspelning på människans 
rädsla för det otämjda hos naturen. Hennes luktsinne beskrivs som övermänskligt med 
tydliga kopplingar till hunden och vargen som art. Hon tänker: ”Det är folk som luktar, 
varenda en av dem har sin egen undangömda stank och den blir starkare när de är arga 
eller skäms eller när de är rädda.” (s. 11) Citatet visar på att hon har en övermänsklig för-
måga, hon kan lukta sig till andra människors känslor. Hon kan via ett förstärkt sinne av-
koda en situation likt ett sniffande djur. Här är hon i symbios med hunden som också 
känner dofter av känslor, ”Hunden känner det, den vet ögonblickligen”. (s. 11) I Katris 
tankevärd är hon dock inte en hund, ”Om jag vore som en hund skulle jag veta för myc-
ket”. (s. 11) 

Men sedan sker ett perspektivbyte inom Katri, hon backar delvis från ställningstagan-
det att inte vara ett djur. Gränsen mellan Katri och hunden blir upplöst, flytande. Katri 
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tänker att hon och hunden lever i en parallell verklighet, ”Vi är gömda i ett eget hemligt 
liv, dolda i vår innersta vildhet…”. (s. 12) Katri för ett inre resonemang om människors na-
ivitet gentemot djuren och hon går i gemenskap med sin hund, ”Jag och min hund förak-
tar dem”. (s. 12) Katri ser med andra ord ner på människor, men respekterar sin hund. 
Katri  högaktar  dessutom det  hemliga  hundlivet  och  det  hemlighetsfulla  som de  stora 
hundarna har kvar. Hon tycker att hundarna har kvar sin naturliga vildhet och att de kan 
lukta sig till mänsklighetens ynklighet. Katri funderar på om hundar föraktar människor-
na och människornas ynklighet, men om så vore, varför fortsätter hundarna ändå att lyda? 
Kanske vill de vara fria från ansvar? Här kopplar Katri ihop lydnad med ansvar, den som 
lyder är inte fri, det i sig kan vara en befrielse:

Hunden är stum och den lyder men den har iakttagit oss och vet oss och har luktat sig till vår ynk-
lighet, vi borde bli häpna, gripna, överväldigade inför det otroliga att våra hundar fortsätter med 
att följa och lyda. Kanske de föraktar. Kanske de förlåter. Eller kanske de trivs med att vara utan 
ansvar. (s. 11)

I stycket ovan tangerar Katri filosofen Aristoteles tankar kring tama djur. Hon tycker inte, 
likt Aristoteles, att tama djur har det bättre på grund av skyddet, men hon funderar kring 
om ansvarsbefrielsen som kommer med att vara ägd ändå kan uppskattas av hundarna. 
Som tidigare visats går Katri i hundens värld, hon ”respekterar det hemliga hundlivet” (s. 
11) och föraktar människor. Hon anser att ”hundarna måste ha genomskådat oss och äga 
en förkrossande insikt som tusen års lydnad håller i  schack”. (s.  11) Katri  positionerar 
därmed hundarna som intelligenta varelser och som en följd av det funderar hon kring 
maktordningen kring djur och människa: ”Varför är ingen rädd för sin hund, hur länge 
kan den som har varit ett vilddjur förneka sin vildhet?” (s. 11) Förhållandet mellan djur 
och människor får funktionen i romanen att belysa makt och maktordning. Hundarna för-
nekar sin vildhet och låter sig kontrolleras av människor, men hur länge?  Frågan kan i en 
vidare tolkning bli, hur länge kan en individ förneka sin inre drivkraft, sin vildhet, sin 
grundidé? Vad är det som gör att en drift, en idé kontrolleras, och vad händer om driften, 
idén, släpps fri? I den läsningen är det därmed inte bara Katris hund som kontrolleras, 
utan också en reflektion kring Katri, Mats och Annas idéer. Är de under kontroll eller är de 
fria att utöva, leva ut sina idéer? Vad händer när en idé släpps fri? 

Katris upplevelse av att vara förenad med djuret tycks inte vara en egen isolerad känsla, 
utan den kan också applicera på hunden. Hunden iakttar sin ägare, den reser sig och vän-
tar vid dörren på att de två ska gå ut: ”Vid dörren låg den stora hunden och såg på henne 
med nosen mellan tassarna, den väntade på att de skulle gå ut tillsammans.” (s. 7) De två 
är ett, djuret i människan och människan i djuret. När Katri går genom byns gator ser hon 
ut som ett långt svart monument, hunden går bredvid henne som fastvuxen vid hennes 
sida, den behöver inget koppel utan följer Katri. Det är hon som har makten, ”när hon 
kom ut i kölden och stod stilla och andades vinterns renhet såg hon ut som ett långt svart 
monument med den otillgängliga hunden tätt, som fastvuxen vid sin sida. Den hade ald-
rig koppel”. (s. 12) Hunden behöver inte rent fysiskt vara fjättrad via koppel intill sin äga-
re, den lyder ändå. När Katri stannar under promenaden, stannar hunden ögonblickligen, 
kvinnan och djuret följer varandra, ”Katri stannade och hunden stod ögonblickligen lika 
stilla”. (s. 12) Det är en stark bild för symbios mellan djur och människa. Men också ett 
tydliggörande av maktordningen, Katri är den som hunden lyder. Den viktigaste aspekten 
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i skildringarna ovan är Tove Janssons gestaltning av makt mellan människor och djur och 
hur anspelningar på djuriskhet kan användas för att förtydliga en personlighet. 

Djurkvinnorna möts  
När Katri Kling för första gången besöker Anna Aemlin är det vargen som kliver in i An-
nas kaninvilla, förkroppsligad via Katri: ”Kvinnan som steg över tröskeln var lång och 
klädd i någotslags raggig skinn och hon smålog inte när hon hälsade.” (s. 21) Vi drar oss 
till minnes att barnboksillustratören har ett kaninutseende. Det är därmed två djur som 
möts, vargen och kaninen. Det står som symbol för idéerna om det naturliga och vilda mot 
det naiva och förljugna. Katri har sanningsbegreppet som idé, hon låter inte sanningen 
tämjas utan ärligheten får vara vild som naturen. Anna i sin tur har behov av en förenklad 
värld för att kunna skapa, hon lever i naivitet. Katri konstaterar likt ett djur att det doftar i 
kaninvillan. Det luktar bräcklighet, ”Här luktar osäkerhet”. (s. 21) När Katri möter ett me-
ningsmotstånd hos husägaren under deras första möte blir hon nöjd. Hon vill inte ha en 
lätt strid, hon vill likt ett rovdjur jaga, ”Nu tycker mer om henne. Låt henne bli en mot-
ståndare låt mig slåss med motstånd amen”. (s. 22) 

Anspelningarna till djurvärlden i romanen fortlöper. Associationstankarna leds till att 
befinna sig i en kaninhåla, platsen för romanen har förflyttas från ett hus till en djurbostad. 
Det börjar med att barnboksillustratören nämner att hon funderar på en heltäckande matta 
till rummet. Hon frågar om Katris åsikt. Katri tycker att det vore olyckligt att dölja ett så-
dant vackert golv. Hon tänker att det är självklart att Anna vill ha det luddigt omkring sig, 
som i en djurlya,”Naturligtvis vill hon ha ett luddigt golv. Matta eller inte matta, härinne 
är ludet i alla fall, hett och hårigt”. (s. 22) Det skrivs inte rakt ut vad som är hårigt i kanin-
villan, men som läsare är man kvar i den håriga miljön via Katris fokalisering. Det är up-
penbarligen kvalmigt i huset, som i en kaninhåla. Katri funderar på om det finns mer and-
rum i övriga villan, ”Kanske finns det mer luft på övervåningen”. (s. 22) Anna torkar sina 
glasögon med en flik av bordsduken, ”De var förmodligen fulla av hår”. (s. 23) Vad beror 
allt hår på? Katri frågar, ”Fröken Aemlin, har ni någonsin haft kaniner?”. (s. 23) Svaret är 
nekande, kaniner är besvärliga djur enligt Anna. Så vart håret kommer ifrån klarläggs inte, 
kanske är det husägaren som hårar likt en kanin? Gränserna mellan verklighet och saga 
blir flytande i Den ärliga bedragaren. Det är något som också kommenteras i en recension i 
Huvudstabladet (23/4 1987) av skribenten Ebba Elfving. Hon påpekar att romanen har irra-
tionella drag i sig som hör ihop med sagans värld. Hon skriver att Katris hund ”i viss mån 
är en personifikation av sin ägare, en Katri i sagans förlägning”.  Den analysen är gångbar 51

även för Anna. Hon kan som tidigare påpekats läsas som en kanin i en kvinnans kropp. De 
flyktiga subtila dragen av saga i den realistiska romanen är ett stilgrepp för att åskådliggö-
ra ”primitiva” känslor hos individerna som jakten efter makt, behovet av skydd och ”dju-
riska” attacker i försvar av det som subjektet vill behålla. I det här fallet är idéerna symbo-
ler för grundläggande ”djuriska” behov. 

Anna tar upp dialogspåret om kaniner under hennes första möte med Katri och frågar 
om hon har kaniner. Återigen är svaret nekande, inte heller Katri har kaniner, men hon har 
en schäfer.  Nu kommer en scen som visar på att  kvinnorna har samma inställning till 

 Ebba Elfvin, Huvudstabladet, 82-02-23 51
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hundar. Djuren är inte att lita på, de är oberäkneliga, ”En hund? Annas uppmärksamhet 
strövade åt annat håll. Man vet aldrig med hundar…”. (s. 23) Här går det att läsa in i un-
dertexten att Anna, liksom Katri, är medvetna om att hundar är kvar i sin vildhet. Männi-
skans kontroll över dem är inte total, djuren har tillgång till sin vildhet. Därmed blir inte 
heller Katri, vargdjuret, något att lita på i djurisk mening för kaninkvinnan Anna. Katri är 
ju ett med sin hund, har drag som påminner om en hund, hunden är en förlängning av 
henne. Hur påverkar det kaninkvinnan Anna, som precis släppt in Katri, vargkvinnan, i 
sitt hem?

Anna säger till Katri att hon ska få hennes autograf, och i det stycket förkroppsligar 
barnboksillustratören sig själv med en kanin via pennan. När hon skrivit klart sitt namn 
börjar hon som vanligt med att rita kaninens öron, men något får henne att ändra sig: ”När 
hon hade skrivit sitt namn började hon som vanligt med kaninens öron, hejdade sig och 
tog ett nytt papper.” (s. 23) Anna, kaninen, vill inte blottlägga sig för Katri, vargen, genom 
att rita dit en kanin. När Katri lämnar villan studerar barnboksillustratören henne genom 
fönstret. Det är oklart exakt vem hon betraktar, Katri, hunden, eller dem båda, förkropps-
ligade i en varg: 

Anna Aemlin skyndade till verandafönstret och såg sin gäst gå nerför backen, en lång svart skep-
nad, och nere på landsvägen var det två silhuetter som om en stor varg hade kommit ut ur skym-
ningen och slutit sig till kvinnan. Tätt bredvid varandra gick de tillbaka mot byn. (s. 24)  

Återigen visas en alternativ verklighet. Skuggan av Katri och hunden bildar en enhet, en 
stor varg som kommer från skymningen. Det är således vargen som lämnar kaninens lya 
och Anna betraktar det hela. Men hennes drag blir inte att fly som en kanin. Anna bjuder 
på motstånd och slughet likt ett listigt djur. Romanen låter sammanfattningsvis två mot-
satta personligheter med varsin idé möta varandra. Djursymbolik används som ett för-
stärkande stilistisk drag för att förstärka ett maktspel och förväntning kring konfrontation.

Djurisk förklädnad 
Anna Aemlin kallas för snäll, men den anonyma berättarrösten i romanen funderar kring 
om det var det för att ingen hade tvingat henne att visa upp en bredare personlighetsre-
pertoar, ”Kanske Anna Aemlin kunde kallas snäll därför att ingenting hade tvingat henne 
att visa elakhet”. (s. 14). Anna är rent av obehaglig, ”Egentligen var hon skrämmande i sin 
bortskämda välvilja men ingen hade hunnit märka det”. (s. 14) När Katri kommer in i An-
nas liv utmanas Anna, fler sidor av henne kommer upp till ytan. Barnboksillustratören är 
inte lika naiv som det först tar sig uttryck, i själva verket är hon en aktiv deltagare i det 
spel Katri iscensatt. Det synliggörs i början av romanen genom att låta Anna se Katris och 
hundens gemensamma vargskugga när de lämnar kaninvillan.  Kaninkvinnan flyr inte, 
utan låter vargkvinnan fortsätta besöka kaninvillan. Längre fram i romanen stärks tesen 
om att Anna är medagerande i dramat. 

Katri fingerar ett inbrott i kaninhuset i anslutning till att verkliga inbrott skett i byn. Ef-
fekten blir att hon får flytta in i villan för Annas säkerhets skull på förslag från byborna. 
Det är därmed tydligt att barnboksillustratören från bybornas sida antas vara den som be-
höver skydd, likt ett tamt djur som inte klarar sig själv. Katri anstränger sig för att göra sig 
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behövd hos Anna under arrangemanget med målet att flytta in permanent med sin bror. 
Men hennes ljudlösa arbete för att erbjuda Anna komfort uppskattas inte:

Anna Aemlin noterar Katri Klings till en början tysta omsorger när Katri Kling flyttat in i kaninvil-
lan efter det fingerade inbrottet Katri Kling har gjort för att få en chans att flytta in i villan:
”Ni är inte er själv er själv längre. Jag kan försäkra er att ni inte behöver vara nervös, det finns ing-
en anledning till oro.
Fröken Aemlin, jag förstår inte.
Inbrott förstås, sa Anna otåligt.  Vår inbrottstjuv. (s. 72)

Dialogen ovan sätter ljuset på frågan vad det är Katri inte behöver vara nervös för? Att 
Anna ska köra ut henne från huset? Ska Katri inte vara nervös för inbrottstjuven? 

Det är troligt att Anna ”ser igenom” Katri och anar, kanske vet, att Katri iscensatt in-
brottet i kaninvillan. Anna säger ”vår inbrottstjuv”, hon väljer ett ord som signalerar ge-
menskap. Hon skulle kunnat säga bara inbrottstjuven istället för ”vår” inbrottstjuv. Kon-
versationen om inbrottet mellan kvinnorna får Katri att börja skratta. Det är något som 
roar henne, eller så är skrattet en effekt av förlösande känslor:

Anna betraktade henne uppmärksamt och anmärkte: Jag har aldrig sett er skratta. Gör ni det myc-
ket sällan?
Jo, mycket sällan.
Och vad är det som är så lustigt? Vårt inbrott?
Katri nickade.
Nåja, lustigt och lustigt. Hursomhelst är ni inte er själv längre, vad det nu kan bero på. (s. 72)

Att Anna är medvetet med i Katri spel skulle också förklara att hon tog inbrottet med stör-
re ro än förväntat, ”Anna tog sitt inbrott förvånansvärt lugnt”. (s. 67) Intressant är också 
att Jansson skriver just ”sitt inbrott”, istället för inbrottet, ytterligare en fingervisning om 
Annas faktiska passiva inblandning i inbrottet. Att Anna är en tyst, men medveten med-
spelare, styrks också av att Katri tidigare ansett sig fått en dold klarsignal av Anna om att 
erövra kaninhuset:

Förstår ni, jag märker mycket mer än folk vet om. Missförstå mig inte, naturligtvis menar de väl. 
Jag har aldrig mött annat än vänlighet i hela mitt liv. Men i alla fall…Ni fröken Kling, är alltid er 
själv och det känns på något sätt…Anna tvekade och fortsatte; annorlunda. Man tror på er.
Katri såg på Anna som helt i förbigående, med vänligt allvar, hade gett klarsignal för berättigat 
erövrande av kaninhuset. (s. 54)

Anna deklarerar ovan att hon inte är enbart naiv. Hon konstaterar samtidigt att hon tror på 
Katri och Katri tar det som en klarsignal för att ta kaninvillan i besittning. Westin pekar på 
att romanen heter Den ärliga bedragaren men att vem som är bedragaren är ett växelspel. 
Westin hävdar att det kan vara båda kvinnorna, vem som bäst passar in på beskrivningen 
”skiftar med sammanhanget”.  En slutsats av Westin som pekar mot att Anna är en med52 -
spelare i romanen, och därmed också en bedragare. Jag påminner om att barnboksillustra-
tören har förmågan till förljugenhet, hon ”ljuger” inför sig själv genom att inte leva ut sin 

 Westin 2007, s. 501.52
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idé om att avbilda skogsmarken ärligt, utan kaniner. Rimligen är den som inte är sann mot 
sig själv också i benägenhet att inte vara sann mot sin omgivning, ett dubbelt bedrägeri.

Anna börjar känna sig som en gäst i sitt eget hus när Katri flyttar in. Det är en obehaglig 
upplevelse, men hon vänjer sig och anammar en självpåtagen ofrihet. Katri övertar Annas 
liv i rollen som en strukturerad sekreterare åt henne. Hon sköter hennes affärskorrespon-
denser och ifrågasätter Annas brevväxling med barnen som gillar hennes illustrationer. 
Katri med sin hårda blick för fakta upplyser Anna om hur hon blivit lurad på pengar, allt 
från handelsmannen till bokförlag. Anna blir som ett husdjur till Katri, omskött, men utan 
ansvar. Ett husdjur i en bur utan makt. Gålmark analyserar i Skönheter och odjur männi-
skans  rangordning  av  djur  och  människor  ur  ett  maktperspektiv  med  hänvisning  till 
Aristoteles tankar om människans självbestämda ”rätt” att domesticera djur. Djuren vill bli 
styrda enligt Aristoteles, bli fråntagna ansvar och är i behov av skydd. Aristoteles tankar 
kan appliceras som ett ”försvar” av Katris maktposition över både den namnlösa hunden, 
brodern (som vi kommer ihåg ses som ett husdjur av bröderna Liljeberg) och kaninkvin-
nan Anna. De är fråntagna makt, alternativt gett upp sin makt, och är därmed i behov av 
styrning. Katri är deras härskare. Gålmark skriver: ”Synsättet var en härskarstrategi, en 
självuppfyllande härskarstrategi: den som tvingats till att vara uteslutande kropp och som 
förlåta sitt självstyre, sitt eget förnuft, är ickeförnuftig - och därmed i behov av att styras.  53

Med andra ord, den som är icke förnuftig, den som inte är i maktposition är i behov av 
maktkontroll. 

Katri  försvarar  sitt  maktövertagande över  hunden,  underförstått  även kaninkvinnan 
Anna,  i  led  med Aristoteles  tankar  när  brodern ifrågasätter  henne.  Bakgrunden är  att 
barnboksillustratören  tappat  sin  livslust  som en  konsekvens  av  Katris  kontroll.  Katris 
hund har attackerat henne och sedan flytt från sin ägare. Mats blir Katris antagonist och 
frågar henne vad som hänt och säger sedan ”Du skrämmer dem”. (s. 178) Här anklagar 
Mats sin syster för att skrämma ”dem”, det vill säga underförstått Anna och hunden. Det 
får Katri ur balans att hennes ”älskade bror” (s.178) går i opposition mot henne. Hon ”ro-
pade häftigt” (s. 178) ut sitt försvarstal.

Hon säger: 

Har jag inte försökt? Jag gjorde en hederlig överenskommelse, jag har försökt beskyddda, jag har 
gett säkerhet åt den som ingen egen säkerhet har, ingen riktning. Ingenting! Jag har gett trygghet, 
jag ger order. (s. 178) 

Katris världsbild synliggörs. Det är hon som ger trygghet, tar ansvar, och också därmed 
har rätt till makten. Ett synsätt som går att härleda till Aristoteles resonemang kring makt 
och djur.  Katri  för  också en inre  moralisk reflektion om makt  och ansvar  i  slutet  av 54

boken. Även här går Katris och Aristoteles tankar om djur och maktordning delvis ihop. 
Aristoteles värld inbegriper tankar om att den ”starka” människan har rätt till makt och 
styrning över den ”svaga”. Katri tänker: ”Den som låter sig bli beroende måste få vara 
ifred,  måste få lita  och tro oblidkeligt  på den enda människa som bestämmer och ger 

 Gålmark 2005, s. 18.53
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handledning och trygghet, läraren, det borde de begripa…” (s. 180) Det är en närmast dik-
tatorisk kommunistisk världsbild Katri lever i, den som ger trygghet är den som bestäm-
mer. De som låter sig ledas har ansvarsfrihet men i det ingår också att inte ifrågasätta mak-
ten och vara självförglömmande. Jansson tar den världsuppfattningen och låter den spelas 
mot idéer. Hur fungerar Katris idé om ärlighet mot hennes syn kring makten och hur på-
verkas livsidén hos den som blir styrd? 

Vi påminner oss om frågan kring vildhet som är den centrala frågan i stycket. Hur länge 
kan någon förneka sin sanna natur?
Anna accepterar inte sin nya situation som omhändertagen. Katri har berövat Anna hen-
nes grundnatur, som var naiv, genom att visa henne att hon blivit lurad med konsekven-
sen att hon inte längre kan närma sig avbildandet av marken som idé. Det är en gestalt-
ning av hur maktövertagande av en individ kan vara ansvarsbefriande och verka häm-
mande.

Vilda attacker 
Det blir via Katris hund som Anna försöker återfå balans i maktordningen i kaninhuset. 
Hunden ger hon ett namn i smyg ”hon avklädde djuret dess farlighet genom att kalla det 
Teddy”. (s. 91) Hon stannar inte där, utan slänger mat åt djuret:

 Anna visste mycket bra att Katris hund var dresserad och inte fick bli störd och det var inte av 
vänlighet hon slängde matbitar i smyg. Ät, viskade hon, lilla Teddy skynda dig och ät innan hon 
kommer….(s. 91) 

Anna Aemlin ger följaktligen inte hunden mat i välmening, utan för att rubba den dresse-
rade hundens cirklar, en direkt dold provaktion mot Katri. Barnboksillustratören fortsätter 
sin förtäckta kamp om att förändra maktbalansen. I en scen sitter Katri återigen med pap-
per och försöker få henne att lyssna kring en ekonomisk situation, motparten i ärendet har 
inte ett rättvist bud. Anna försöker tydliggöra att hon inte vill adoptera Katris misstänk-
samma inställning. Katri svarar att det redan är försent, ”Ni kan inte välja för ni tror inte 
längre på dem, inte sant?”. (s. 138) Svaret påverkar Anna djupt och hon skrider till aktion. 
Det blir hunden som återigen blir hennes vapen. Trots att det är förbjudet enligt Katri bör-
jar hon träna apport med schäfern så fort hundägaren är utom synhåll. Hunden påverkas 
och när folk ”gick förbi farstun kunde den fara upp och visa tänderna”. (s. 143) Katri ser 
att något har förändrats. Hunden har rest ragg mot henne. Hunden börjar uppvisa sin 
sanna natur, sin vildhet, maktsituationen är i upplösning. Hunden har sprungit efter ett 
ciggarettpaket Katri slängt på marken och då förstår hon vad som skett. Hon konfronterar 
Anna, ”Anna, ni har förstört min hund. Ni har gjort det i smyg”. (s. 150) Anna svarar med 
att hundar vill leka och att Katris hund är olycklig ”och tro inte att er hund är särskilt lyck-
lig, den bara lyder”.    (s. 151) Undertexten är att det inte bara är hunden som lyder, utan 
även Anna som gett upp sin ansvarsfrihet och låter Katri sköta kaninvillan och affärsrela-
tioner. Än tydligare blir det i det fortsatta samtalet mellan kvinnorna: 

Katri vände sig om. Lyda, sa hon, ni vet ingenting om att lyda. Det är att kunna få tro på någon och 
följa order som är konsekventa och det är en lättnad, det är en befrielse från ansvar. En förenkling. 
Man vet vad man har att göra, det är säkerhet och lugn att det bara finns ett enda att tro på.
Ett enda! utbrast Anna. Vilken föreläsning. Och varför skulle jag lyda er!?

http://www.synonymer.se/?query=f%252525252525C3%252525252525B6ljaktligen
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Katri svarade kyligt: Jag trodde vi talade om hunden. (s. 151)

Dialogen visar att individer inte blir lyckliga av underordning. Att förneka sin inre vildhet, 
sin idé är känslomässigt dödande. Hunden är inte lycklig. Anna har ”lytt” Katri i hennes 
förmaningar om arvoden och kontrakt, men det har satt henne i en deprimerad sinnes-
stämning och hon har tappat sin idé. 

Ebba Elfving skriver i sin tidigare omnämnda recension att hunden i viss mån är en 
”personifikation av sin ägare, en i Katri sagans förläggning.” Hon hävdar att Anna genom 
hunden försöker besegra Katri  genom att förvandla hunden. Genom att ge hunden ett 
namn avklär hon schäfern från namnlös farlighet. Elfving anser att genom Anna lek med 
hunden försöker få över djuret till hennes sida. Just det anser jag inte vara en fullt bärande 
tolkning. Hon har ingen ”nytta” av hunden, har inget intresse av djuret. Däremot instäm-
mer jag i det Elfving sedan skriver, att hunden genom Annas kontakt genomgår en för-
vandling och upphör vara ”sin ägares lydiga redskap”. Genom att konkret utmana bandet 
mellan hunden och Katri försöker Anna avväpna Katri och därmed också frigöra sig själv 
från sin husdjursroll, från sin underordning. Hon försöker frigöra hunden, och sig själv, de 
två husdjuren i kaninvillan. I den kontexten kan också Mats inrangeras, han som ses som 
ett husdjur av båtbyggarna, och är under sin systers kontroll. Annas vänskap stärker ho-
nom och får Mats att börja bryta sig loss från symbiosen med systern. Kaninkvinnan blir 
protagonisten som i ett listigt spel utmanar alfavargen. 

Annas agerande mot hunden får resultat. Hunden attackerar sin ägare och flyr sedan. 
Anna tar alltså något från Katri, makten över hunden, och hon gör det i kulisserna. Den 
väna barnboksillustratören visar upp ett agerande som kan härledas till hämndbegär och 
behovet av att största makten som innehas av Katri. Det är med andra ord inte bara hun-
den som attackerar Katri utan även Anna och hon har gjort det förr. Vi minns hennes age-
rande kring båten. Hon försökte frånta Katri möjligheten att ge Mats båten. Hon gör det 
innan Katri har offentliggjort sina båtplaner för Mats. Det är en hämnd mot Katri för att 
Anna inte längre har sin idé kvar om att avbilda skogsmark. En konsekvens av Katris san-
ningssägande kring Annas affärsliv. Rollerna är omkastade. Nu är det kaninkvinnan Anna 
som är ett vilddjur i attack. Katri tänker: ”Men det oskyldiga har lämnat henne för mycket 
längesen, helt oförmärkt. Hon går i vilddjurets tecken fast hon bara äter gräs.” (s. 186) Ka-
tris tankar visar på att Anna inte är en oskyldig kanin, fast hon har den skepnaden, hon är 
istället ett attackerande vilddjur och Katri är hennes offer. 

Vi sätter strålkastaren på hundens attack mot sin ägare. Hunden kan inte längre förneka 
sin vildhet när dess livsmönster har blivit rubbat. Mats frågar systern vem som rivit sön-
der hennes kappa: 

Hunden. Men den missade, ingenting har hänt.
Mats kom emot henne. Du säger hela tiden: Det är ingenting. Vad hände med hunden?
Den sprang iväg. 
Det här är illa, nu kommer den nog aldrig tillbaka. Den blir vild. Den klarar sig inte. Och du säger 
bara att ingenting har hänt. 
Låt bli, sa Katri. Vad vill du att jag ska göra?
Bry dig om! utbrast han. Du ska bry dig om!
Det är ju din hund. Du skrämmer dem.
Mats, sa Katri. Du upprepar dig. Du har varit för mycket med Anna. (s. 178)
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Det är till ytan ett samtal om hunden. Men det är också ett samtal om ömhet. Mats kräver 
av systern att hon ska bry sig om hunden, men också om Anna. Från att bara tala om hun-
den svänger Mats till att säga, ”Du skrämmer dem”. Katri är med på kursändringen, hon 
förstår, Mats bryr sig om Anna och vill att även systern ska göra det.

Dialogen kring att bry sig mellan syskonen är avgörande. Katri tar av sig sin kappa som 
varit hennes signum, vargkappan, och hennes personlighet är satt i förändring. Kappan 
var en symbol för hennes symbios med hunden, djuret som nu har övergett henne. Hon 
inser att en förändring av spelplanen har skett: ”I farstun rullade Katri ihop sin kappa och 
lade den längst in i skrubben där familjen Aemlin förvarade sina vinterstövlar.” (s. 179) 
Katri gömmer en del av sig själv, begraver sin vildhet. Hon är inte längre vargkvinnan och 
hon börjar ompröva sin livsidé om ärlighet. Gustafsson har analyserat händelserna ovan. 
Hon skriver att Mats ord ”Du ska bry dig om!” är en slags islossning för Katris känsloliv. 
Det får henne att förstå Anna och ompröva sin idé om ärlighet, hon ”bejakar därmed att 
självbedrägeriet  och  livslögnen  kan  vara  nödvändigt  och  berättigad.  Genom  att  Katri 
Kling ljuger bevaras Annas livslust”.  Gustafsson analys anser jag är intressant och tro55 -
värdig.

Att Katri ger upp sin idé kräver något av henne, precis som det krävdes något för att 
behålla idén. Hon tar fram kappsäcken som legat under sängen: ”Ord och bilder, outtalade 
eller förhastade ord och osedda eller övertydliga bilder rasade igenom henne och det enda 
slutligen stannande i Katris sinne var hunden, en hund som löper vidare utan rast under 
vargskinnets varnade beteckning.” (s. 191) Katri ska möjligen fly som hennes varghund 
flytt från henne. När hon fått överge sin idé om ärlighet, fått försaka sin inre vildhet, är 
hon en annan och en tillvaro i byn är inte möjlig. 

Sammantaget är det två djurkvinnor som möts i kaninvillan, vargen och kaninen, sym-
boler för idéer. Vargen, Katri, äter upp kaninkvinnan Annas livslust, men när relationen 
mellan dem är ett faktum förändras förutsättningarna. Vargen har fattat tycke för kaninen 
och offrar sig för dennes skull. Dessutom visade sig kaninen inte bara vara ett vänt litet 
husdjur, utan också en slug medspelare. Vem som är offer och vem som är förövare är inte 
självklart. Romanen synliggör att den som blir fråntagen makt kan agera i kulisserna i be-
hovet efter återvunnen självständighet.

FÖRÄNDRING OCH UPPBROTT 

Som jag visat tidigare i uppsatsen välkomnar barnboksillustratören in Katri i sitt liv. Hon 
förstår Katris hemliga idé om att ta kontroll över kaninvillan och spelar med. Frågan blir 
varför? När Anna får besök av Katri vibrerar hon: ”Hon darrade ännu av sin förskräckelse 
men hennes upprördhet fick färg av en liten nyfiken spänning,  hon tänkte;  Men Katri 
Kling är ju äventyrlig. Hon är inte som de andra.” (s. 44) Det äventyrliga hos Katri slår an 
en sträng inom henne. Det vilda och otämjda lockar. Hennes behov av spänning synlig-
görs också då våren är på väg och stormen bryter ut i byn. Skogen är i full rörelse. Hon går 

 Gustafsson,1992, s. 14.55
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ut och lyssnar, ”Det var som alltid när landskapet beredde sig för vår, en mycket stark oro 
som Anna kände igen och välkomnade”. (s. 64) Hon fylls av en mycket stark oro, som hon 
paradoxalt välkomnar. En tydlig markering för att det lugna livet inte är nog i sig självt, 
hon behöver spänning. Den ankommande våren är en symbol för henne själv, hon är också 
i en själslig brytpunkt mellan vinter och vår, mellan det frusna och det växande.

Det är också Katris ärlighet som fascinerar henne. Barnboksillustratören framstår som 
en världsfrånvänd ensam konstnärsbohem, hon lever i en förljugen värld. Under ett av 
alla Katris besök till villan ber Anna henne att stanna. Hon säger till Katri att hon aldrig 
mött någon som är så ”hemskt ärlig som ni”. (s. 54) Hon säger vidare till Katri att nästan 
alla ”försöker föreställa något annat än vad de är och kan stå för”. (s. 54) Det uttalandet 
kan riktas mot omvärlden, men också stå mot henne själv. Hon är förljugen mot sig själv, 
mot sin idé om att avbilda skogsmarken utan blommiga kaniner. Anna uppmärksammar 
Katris ärlighet. Det står för hennes behov av självärlighet. Katri framträder som en möjlig 
katalysator för hennes egen utveckling mot att våga närma sig sin idé, en kaninbefriad 
skogsmark. 

Tove Jansson själv har erfarenhet av vänner som viktiga motorer i en skapande process. 
Hennes vänner är delvis hennes bensin i arbetet och viktiga kritiker till henne i konstnärs-
skapet.  Det är en vän som får henne att gå framåt i hennes process att skapa en bok om 56

Mumintrollen.  Även Anna behöver en ärlig vän för att  våga släppa fram konstnären 57

inom sig, våga närma sig sin idé. Gå från barnboksillustratör till en utveckling mot att bli 
en sannare konstnär.

Första gången kvinnorna möts i romanen levererar Katri varor till kaninvillan. Mötet 
visar sig vara betydelsefullt för Annas framåtskridande som människa. Det är en pusselbit 
mot hennes utveckling mot att bli en fri och ”sannare” konstnär. Anna vill bjuda sin gäst 
på kaffe, men möts av nekande. Katris ställningstagande att inte dricka kaffe, och därmed 
inte acceptera de outtalade sociala normerna, väcker obehag inom Anna. När Katri lämnar 
villan har Anna en obestämd ängslan inom sig. Hon funderar på att ta en kopp kaffe, 
”men plötsligt hade Anna inte lust. Det var en helt liten men avgjord insikt, hon tyckte inte 
om kaffe och hade egentligen aldrig tyckt om kaffe”. (s. 25) Här visar Jansson upp Katris 
omedelbara påverkan på barnboksillustratören. Hon inser att hon inte tycker om drycken. 
Något har hänt inom henne. En insikt, omedvetet framprovocerad av Katri, har slagit rot i 
hennes inre. Hon törs formulera en åsikt.

Anna längtar också efter gemenskap. Hon går igenom sina föräldrars tidigare post för 
att få en ledtråd kring sin barndom, men finner inget: ”Javisst, sa Anna. Det var kanske då 
jag började avbilda marken.” (s. 158) Frågan är om den blommiga söta oskuldsfulla kanin-
familjen, som alltid är en mamma, en pappa och ett barn står som en symbol för den familj 
Anna ville ha, men inte fick växa upp i. Är hennes målande av en kaninfamilj en länk till 
en dröm om en familj hon inte hade? Det är en möjlig läsning. Under en middag samtalar 
Anna med syskonen om behovet av att bli sedd:

 Karjalainen 2014, s. 126.56

 Karjalainen 2014, s. 134.57
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Vad jag ville säga är att det finns få människor som ger sig tid att förstå och lyssna, leva sig in i en 
annan människas sätt att vara. Häromdagen kom jag att tänka på hur märkligt det är att ni, fröken 
Kling, kan skriva mitt namn som om jag hade skrivit det själv. Det är betecknade för er omtanke, 
en omtänksamhet som är för mig och ingen annan. Mycket ovanligt. (s. 75 f.)

Anna ber syskonen flytta in permanent hos henne. Syskonen städar bort gamla saker från 
vinden vid inflytten, möbler som är kvar från den tiden då Annas föräldrar levde. Sysko-
nen gör detta utan att  ha pratat med Anna som frågar Katri  om agerandet ”inte varit 
ganska självrådigt?”. (s. 83) Svaret från Katri blir att det kan stämma, men att Anna själv 
inte hade kunnat avgöra vad som skulle sparats och vad som skulle bevarats: ”Nu är all-
ting beslutat och avgjort. Är det inte bra?” (s. 84) Katri bekräftar att hon vet om Annas 
oförmåga till beslut. Anna väljer att fjärmar sig från incidenten med möblerna: ”I varje fall 
var det här inte på minsta sätt Annas fel.” (s. 84) Det är ett naturligt agerande för henne, 
hon avsäger sig ansvar, precis som hon gör när hon inte tar ansvar för sin skapande pro-
cess utan låter barn och bokförlag styra. 

Möjligen står också kaninfamiljen som symbol för Annas egna försummade behov, att 
hon inte ”vågar” sluta måla kaninerna kan tolkas som Annas oförmåga att ta växa upp och 
ta ansvar för sig själv. Hon har inte vågat klippa banden till sin barndom. Att syskonen 
Kling städar ur kaninvillan blir ett steg för henne att faktiskt tänja på banden till det för-
flutna. Hon hade kunnat agera annorlunda, hon hade kunnat kräva att möblerna skulle 
hämtas tillbaka från isen, men hon låter gjort vara gjort. Hon förlikar sig med tanken på att 
islossningen ska förgöra möblerna. Gustafsson tar upp scenen med möblerna och för ock-
så ett resonemang att kaninvillans möbler står för hennes barndom: ”Anna överlämnar 
snart alla beslut åt Katri, som inför islossningen självrådigt dumpar en del av de överflö-
diga vindsmöblerna. Därigenom befrias konstnärinnan från en del av sin föräldra- och ka-
ninbindning.” Det  är  intressant  att  Gustafsson  nämner  föräldra-  och  kaninbindning  i 58

samma mening. Är drömmen om att avbilda skogsmark utan kaniner också en symbol för 
Annas längtan efter frigörelse från föräldrarna? Att möblerna på isen därmed blir en steg 
för henne i processen mot att bli vuxen? Jag finner den läsningen rimlig.

Hur fortsätter Annas utveckling? Vi kommer ihåg att hon är nästintill deprimerad när 
Katri visat henne hur verkligheten ser ut i form av giriga bokförlag och saltade fakturor. 
När Katri fattar tycke för Anna inser hon att hon måste offra sin idé om ärlighet. Katri tar 
tillbaka allt hon sagt om att Anna blivit lurad. Anna väljer att tro på Katri, hennes forna 
världsbild börjar anas i konturerna.  Hon går ut till skogen och studerar marken som är 
”bristfärdig av allt som väntade på att växa”. Naturen är också symbol för henne själv, hon 
väntar på att växa. Hon studerar den fuktiga mörka marken och ”Det hade varit otänkbart 
att störa marken med blommiga kaniner”. (s. 38)

Det är romanens sista mening. Anna ser återigen marken tack vare Katris offer att ta 
tillbaka det hon sagt om att hon blivit lurad. Vintern har gett vika och våren är anländan-
de. Hon har i sitt inre ”dödat” kaninerna, frigjort sig från dem tack vare syskonen Kling 
som motor. Hon är fri från sitt föräldraband och yttre världens krav på hennes skapande. 
Nu är hon fri att möta sin inre konstnär, vara fri mot konsten, leva efter sin idé. Likt natu-
ren är hon bristfärdig i väntan på att växa. Romanen synliggör att förändring, gemenskap, 

 Gustafsson 1992, s. 21.58
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motstånd och kamp kan vara nödvändigt för en utveckling, att en människa har svårt att 
växa konstnärligt i ett tomrum.

IDEÉRS BLOMSTRING OCH FALL  

I Den ärliga bedragaren är huvudpersonerna Katri Kling, hennes lillebror Mats och barn-
boksillustratören Anna Aeemlin bärare och ägda av idéer.  Katri  har sanningsbegreppet 
som idé och därtill idén om att ge brodern Mats hans dröm om en båt, hans idé. För Mats 
symboliserar båten möjlighet till frigörelse, äventyr och vuxenblivande. Anna i sin tur har 
konsten som idé. Hon skapar skogsmark naturalistiskt, men vågar inte släppa fram sin 
sanna vision om konsten, att skapa ett rent skogslandskap. I varje illustration målar hon 
nämligen dit en blommig kaninfamilj för att förlaget och barnen som läser böckerna ”krä-
ver” det. Yttre krav hämmar den fria konsten, den sanna idén. 

Tove Jansson låter personerna, det vill säga idéerna, mötas i byn Västervik, i huset ka-
ninvillan som ägs av Anna.  Det  blir  en konfrontation både mellan personerna,  mellan 
idéerna. Mats får i romanen sin båt av Katri. Huruvida han också får sin själva idé upp-
fylld framkommer inte. Anna i sin tur tappar under en period hela sin skaparlust när Katri 
genom sin ärlighet visar henne att världen inte var som hon trodde. Annas naiva grundin-
ställning förändras, och därmed försvinner skaparlusten. För att Anna ska kunna närma 
sig konsten igen, sin idé, krävs ett offer och det blir Katri som offrar sin idé om ärlighet. 
Att vara ärlig och bry sig om andra människor samtidigt fungerade inte för henne. Katri 
sätter kärleken högre än sin idé om ärlighet. Det är ingen lätt gärning. Hon omskakas i sin 
personlighet. Vad som händer med Katri är öppet för tolkning. En möjlig läsning är att 
Katri beger sig på flykt, precis som hennes varghund gjort. Katri kan tolkas som en förlo-
rare i triangeldramat. Dock har Katri också vunnit något. Hennes motor i hela romanen 
har varit att ge Mats hans båt. Det lyckades hon med. Romanen sluter med att Anna går ut 
och återigen ser skogsmarken, för henne är det nu otänkbart att måla dit kaniner. Relatio-
nen med Katri och Mats har fått henne att växa, att våga bejaka sin inre idé om ren skogs-
mark. 
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