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Abstract

Ulf Lundell is one of the most famous songwriters and authors in Sweden. He has written 

fifteen works of fiction and they’ve all same theme – a lonely man trying to look into his own 

past life. They are all built on a character, writing from an I-perspective, having a bit of 

Lundells own biography in there’s personality. 

   The aim of his thesis is to find out how Ulf Lundell presents him self in his fictive 

characters, and will trace the authors development from a psychological point of view. The 

theoretic starting points are Lacans Freudian concepts “idealego”, “egoideal” and “the 

superego”, describing the psychological alteration at the author.                    

   The examination contains an analysis of Lundells novels Jack, En varg söker sin flock and 

Värmen, and throws light on the relationship between the author and his characters, and how 

it developes and changes with Lundells literary development. In this consideration are 

narrative theories a basic factor.   

   This work will also try to illustrate what has inspired Lundell in creating his fiction figures, 

and finally how he creates his own lived life on these literary characters. 

Keywords: Ulf Lundell, Jack, En varg söker sin flock, Värmen, Lacan, idealego, egoideal, 

superego, narrative theories 

2



Innehållsförteckning

Inledning                                                                                                                                4

Syfte och frågeställningar                                                                                                    6

Teori och metod                                                                                                                    7

Fadersupproret                                                                                                                     10

Rock ’n rollern som idealjag                                                                                               16

Jack                                                                                                                                        16

En varg söker sin flock                                                                                                          18

Värmen                                                                                                                                  19

Författarens jagideal                                                                                                           21

Jack                                                                                                                                       21

En varg söker sin flock                                                                                                          24

Värmen                                                                                                                                  26

Överjaget som domare                                                                                                        29

Jack                                                                                                                                       29

En varg söker sin flock                                                                                                          30

Värmen                                                                                                                                  31

Sammanfattning och slutsatser                                                                                          32

Fadersrelationen                                                                                                                    33

Idealjaget                                                                                                                               34

Självrannsakan och självinsikt                                                                                              35

                 

Käll- och litteraturförteckning                                                                                           38

3



Inledning

Ulf Lundell debuterade som författare 1976 med romanen Jack. Sedan debuten har han 

fortsatt att ge ut romaner parallellt med sin utgivning av musik, och sammanlagt har detta 

resulterat i femton skönlitterära böcker. Lundell kan tituleras som både musiker, konstnär och 

författare, och nu på senare år även som dramatiker. Men det är som musiker och författare 

som svenska folket känner honom bäst. Han har identifierats som den rebelliske författaren 

och låtskrivaren, då han skrev Jack och gav ut debutskivan Vargmåne, lika mycket som han 

har identifierats som den romantiska nationalskalden efter det att han skrev sången Öppna 

Landskap.  

   I samtliga av Lundells romaner skildras en manlig visionär, och allt som oftast dennes jakt 

på sitt eget liv. Det som i mitt tycke gör romanerna särskilt fängslande är att Ulf Lundells 

romanfigurer tydligt innehar starka självbiografiska kopplingar och bygger på författarens 

eget liv. 

   Jag läste Jack då jag var tjugotre år (lika gammal som Lundell var när han skrev Jack) och 

jag minns att jag omedelbart slogs av det direkta och uppriktiga tilltalet i texten. Detta gjorde 

det lätt att komma in i situationerna och in i huvudpersonens egna psykologiska intriger, det 

var som om jag lärde känna honom inifrån. Jack blev för mig i min läsning och identifikation 

en romantisk ung man med konstnärliga ambitioner som inte kompromissade med någon, han 

blev en slags frihetssymbol. Min fascination för huvudpersonens identitet tog mig vidare i 

Lundells litterära värld och jag läste ett tiotal romaner efter varandra. Temat var i grunden 

detsamma. En ensam mans väg igenom livet med starka visioner om en bättre framtid, men 

vägen dit var alltid lång och invecklad. Det största hindret var alltid huvudpersonen själv och 

dennes svårighet att förstå sin omvärld, men friheten fortsatte att karaktärisera dessa 

romanfigurer. De strävade ideligen efter att hitta en ro och en tillfredställelse i själen. Jag 

ställde mig frågan om det fanns någon speciell bakgrund till detta frihetsideal. Om det fanns 

några särskilda förebilder som förespråkade denna kompromisslösa livsföring, samt om det 

fanns personer som författaren istället ville fly ifrån.    
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   När jag nu dessutom har läst Journalisten Måns Ivarssons biografi Vill du ha din frihet får 

du ta den om Ulf Lundell så börjar jag definitivt inse att kopplingen mellan romanernas 

huvudpersoner och författaren inte går att bortse ifrån. Ivarsson beskriver bland annat en 

fadersrevolt, som dessutom avspeglar sig i romanernas karaktärer, och detta uppror vill jag 

undersöka hur det utvecklar sig. Ivarsson ger i sin biografi en bred bild av författarens liv och 

den innehåller dessutom kommentarer utav Lundell själv, samt hans vänner och kolleger. 

   Ulf Lundells vän Joakim Strömholm, som skildras som karaktären Jonny i Jack, sa när han 

fick läsa romanen innan den släpptes att ”med tanke på berusningsgraden vissa kvällar så 

förstår jag inte hur han kunde komma ihåg det, det är så exakt skildrat”.1 Han medger 

samtidigt, lika mycket som de övriga vännerna som det berättas om i romanen, att 

verkligheten var betydligt oskyldigare än vad som framställs i Jack. De menar att det har lagts 

till och tagits ifrån en hel del av deras verkliga personligheter, vilket skänker romanfigurerna 

en mer rebellisk framtoning. Men den litterära stilen känner de så väl igen. Vännen ”Lollo” 

kände direkt igen författarstilen när han läste boken och kallar den ”ulfsk”, då den är skriven 

lika fort och på samma sätt som upphovsmannen talar.2  

   Detta har utvidgat mitt intresse för det interaktiva sambandet mellan huvudfigurerna och 

författaren Ulf Lundell. I detta avseende riktas min fokusering mot hur han framställer och 

mystifierar sina romanfigurer för att på så sätt personifiera sig själv. Det är också intressant att 

se om han kritiserar sina huvudpersoner lika mycket som han romantiserar kring dem, och om 

det i detta hänseende finns någon skillnad mellan Jack och de senare romanernas 

huvudkaraktärer. Han kanske möjligen får en större distans mellan sig själv och de skapade 

karaktärerna ju äldre och mer erfaren han blir som författare. Detta skulle i så fall kunna visa 

på en eventuell mognad och utveckling i den litterära framställningen.  

   Jag vill även försöka förstå varför huvudpersonen i romanernas inledning lever i 

desillusionens förvirring, och varför de aldrig hittar en permanent plats fri från rastlösheten. 

För att förstå detta måste jag också försöka förstå hur författaren tänker när han skapar sina 

romanfigurer, för han skapar ju samtidigt sitt eget levda liv när han skriver om karaktärernas 

existens. Därför skulle jag vilja ringa in Ulf Lundells författaridentitet och hitta kopplingar till 

andra författare. 

   Måns Ivarsson nämner den tyska författaren Hermann Hesse som en av Lundells litterära 

förebilder. I Hesses romaner skildras allt som oftast ensamma sökande män och deras jakt på 

meningen med livet. Berättarjaget Emil Sinclair i Hesses roman Demian säger bland annat att 

1 Måns Ivarsson, Vill du ha din frihet får du ta den del 1, Ordupplaget (Falun, 2007) s. 145.
2 Ivarsson, del 1, s. 146-147.
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”det enda som intresserar mig är de steg jag tagit i livet för att nå fram till mig själv”, och 

menar att allt övrigt som hänt under uppväxten inte känns värt att berätta om.3 Denna 

utgångspunkt ser jag som central även i Lundells författarskap, där vägen mot självinsikt är 

den avgörande premissen i skapandet av huvudpersonen. Den livsfilosofiska inställningen 

som skildras i Demian, där det handlar om att den nya fria människan ska födas, kan även 

spåras till Ulf Lundells litterära identitet.   

   Det är som sagt lätt att blanda ihop Ulf Lundell med hans huvudpersoner eftersom deras liv 

till mångt och mycket överensstämmer med författarens. Därför känns det särskilt angeläget 

att i läsningen av hans romaner hitta berättaren bakom huvudpersonen. Att försöka urskilja 

distinktionen mellan den som berättar och huvudpersonen som det berättas om, och inte läsa 

den sistnämnde som stående i paritet med upphovsmannen själv. Jag vill finna författarens 

attityd till sin romanfigur och se om denne framställs positivt eller negativt. Med detta som 

bakgrund hoppas jag lättare kunna spåra upp avståndet mellan författaren och romanfiguren, 

och skönja Lundells litterära utveckling.

 Syfte och frågeställningar

I brist på forskning av Ulf Lundells författarskap så väcks oändligt många frågor hos mig 

kring hans romaner. Det som finns skrivet om honom i bokform är endast biografier, och den 

mest gedigna av dessa är Måns Ivarssons Vill du ha din frihet får du ta den, vilken jag 

kommer att hämta hjälpsam information ifrån. Dessa biografier fördjupar sig dock inte i 

någon författarproblematik, utan ger endast en bild av Lundells liv och skildrar 

omständigheterna kring verken. 

   Jag skulle vilja se på vilket sätt och med vilken bakgrund som Lundell skapar sina 

karaktärer. Fadersupproret som Ivarsson beskriver kan i detta avseende vara intressant att se 

utvecklingen av. 

   Uppstår dessa romanfigurer för att författaren vill upprätthålla en myt kring sig själv som 

person och artist, eller är dessa bara författarens hjälpmedel i försöket att få kontakt med sitt 

inre liv? Följdfrågorna blir då hur och varför han skapar sin egen myt, och vilken myt det är 

han framställer, om han nu framställer någon överhuvudtaget. 

   Jag vill ta reda på om författaren mognar och utvecklas under sina dryga trettio år som 

författare, och i så fall på vilket sätt. Därför ska jag undersöka detta diakroniskt genom att 

jämföra romanerna Jack (1976), En varg söker sin flock (1989) och Värmen (2005).  

3 Hermann Hesse, Demian, Bakhåll (Ungern, 2006) s. 50.

6



   Utifrån detta vill jag besvara följande frågor: Vilka faktorer betingar Ulf Lundells 

frihetsideal? Hur utvecklar sig fadersrelationen i de tre romanerna? Hur ser förhållandet ut 

mellan författaren och huvudpersonen? Förändras detta förhållande under författarens litterära 

karriär? 

Teori och Metod 

De teoretiska verktyg som jag kommer att använda i undersökningen är hämtade ifrån 

psykoanalysen och narratologin. Jag ska redogöra för dessa teorier och sedan visa hur dessa 

ska tillämpas i analysen.    

   Slavoj Zizek skriver i sin essä ”Introduction, Ego Ideal and the superego” om den franska 

psykoanalytikern Jacques Lacans tre jagbegrepp. I min analys kommer dessa begrepp att vara 

av intresse för mitt syfte, och de kommer förhoppningsvis att hjälpa mig att besvara mina 

frågeställningar. Lacans teori bygger på Freuds psykoanalys och är en vidareutveckling utav 

Freuds jagbegrepp. 

   Zizek ringar in Lacans användning av begreppen ”idealjag”, ”jagideal” och ”överjag”, vilka 

jag kommer att applicera på och ha som utgångspunkt i min undersökning. 

   Idealjaget är en idealiserad bild som jaget skapar av sig själv. Denna idealbild är den bild 

som jaget själv vill se sig som, men även bilden som individen vill att andra ska ha av denne. 

Dessa andras personers existens är subjektet dock omedveten om.   

   Jagidealet är tvärtom den som jaget tvingas att vara utifrån en utomstående makt som 

individen måste underkasta sig. I denna jagbild skapar och formar subjektet sin ”verklighet” i 

mötet med omvärlden. 

   Överjaget befinner sig utanför jagets medvetande och stigmatiserar subjektets etiska brister. 

Det pressar individen att avstå ifrån sina begär och önskningar, och i detta tillstånd drabbas 

jaget av skuld och dåligt samvete. Överjaget sätter omöjliga krav och dömer sedan strängt ut 

subjektet för att denne inte lyckats uppnå dessa krav.4  

    Lacan beskriver idealjaget tillhörande den ”imaginära” fasen, jagidealet den ”symboliska” 

fasen, och överjaget den ”reala” fasen.5 Dessa tre faser, som betingar varandra, beskriver 

Barbro Sigfridsson i sin avhandling Jagets Plats där hon utreder Lacans psykoanalys.

    I den imaginära fasen skapar subjektet själv en illusion, eller fantasi om verkligheten, vilket 

gör att bilden av det egna jaget endast är en drömbild. Individen tolkar och ser omgivningen, 

4 Slavoj Zizek, How to read Lacan – “Introduction, Ego Ideal and the superego”, http://www.lacan.com/essays/
5 Ibid.
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och därifrån på sig själv, i en värld av illusion och kan därför inte hitta sin verkliga 

jagidentitet.6

   I den symboliska fasen tvingas individen att underkasta sig yttre omständigheter som 

reglerar och strukturerar social samvaro. Lacan menar att barnet här har separerats från 

modern för att istället underkasta sig faderns lag och därmed skapa sig en egen verklighet. 

Här bryts den första fantasifasen och individen påbörjar en mognadsprocess som innebär att 

lära sig dra gränser och följa sociala normer.7   

   Den reala fasen berör vår kropp och dess verklighet och detta kan inte subjektet påverka 

med egen vilja. Vi kan endast få ett begrepp om det reala överjaget då vi går tillbaka och 

reflekterar över något vi tidigare har gjort.8 Det är också då vi först kan se och döma oss 

själva utifrån våra handlingar.

   Begreppen ”idealjag”, ”jagideal” och ”överjag” kommer jag som sagt att utgå ifrån i min 

analys av Ulf Lundells utveckling som författare från det att Jack gavs ut 1976. Jag kommer 

även att analysera romanerna En varg söker sin flock (1989) och värmen (2005), för att ställa 

dessa tre romaner mot varandra och se en eventuell förändring då det gäller psykologisk 

mognad hos författaren. För att kunna urskilja en berättare bakom romanernas huvudpersoner 

kommer jag även att rikta blicken mot narratologin.   

   Maria Nikolajeva skriver i sin avhandling Barnbokens byggklossar om betydelsen att kunna 

skilja på författare och berättare. Berättaren finns i texten och är den som läsaren omedelbart 

får ta del av i läsningen. Den verkliga författaren får man som läsare dock aldrig tillgång till 

menar Nikolajeva, utan vi kan endast föreställa oss en så kallad ”implicit författare” utifrån 

berättaren i texten.9 Den implicite författaren skapar läsaren på egen hand i identifikationen 

med berättarjaget, och får inte förväxlas med den verkliga författaren. Den implicite och den 

verkliga författaren behöver inte ha samma åsikter, även om det i vissa självbiografiska texter 

givetvis kan finnas kopplingar dem emellan. Precis som det finns en implicit författare så 

finns det även en implicit läsare. Detta är den läsare som författaren föreställer sig ska läsa det 

färdiga verket, och denna föreställning kan spåras i texten. Den verkliga läsaren har inte 

författaren tillgång till – lika lite som läsaren har tillgång till den verkliga författaren.10    

   Nikolajeva nämner två typer av berättare – den personliga jagberättaren och den opersonliga 

tredjepersonberättaren. Den personliga berättaren är ofta mer engagerad och känslomässig, 

6 Barbro Sigfridsson, Jagets Plats, Gidlunds förlag (Falun, 2003) s. 45. 
7 Jagets plats, s. 46
8 Ibid. s. 45.  
9 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur (Lund, 2004) s. 145-146.
10 Ibid, s. 147.
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men hon understryker samtidigt vikten av att kunna urskilja berättaren bakom jaget i texten 

och inte uppfatta jagpersonen som verklig.11

   Den personliga berättaren har fördelen i att kunna få en djupare inlevelse i texterna eftersom 

denna endast talar utifrån en person. Därmed kan tankar och känslor återges på ett trovärdigt 

och intimt sätt. Denne kan emellertid inte skildra andra personers tankar och synsätt, utan ger 

endast en subjektiv upplevelse i berättelsen vilket gör att andra personer i boken och deras 

repliker tolkas och bedöms utifrån berättarens synvinkel.12 I den ”ideologiska synvinkeln”, 

menar Nikolajeva, får läsaren även ta del av jagpersonens tankar, åsikter, övertygelser och 

världsåskådning, och detta ger läsaren en bred bild av den implicite författaren.13     

   Det finns dessutom två typer av jagberättare betonar Nikolajeva, den simultana och den 

retrospektiva. Den simultana berättaren berättar allteftersom händelserna inträffar, till 

exempel dagboksberättaren. Den retrospektiva är däremot den som berättar efter det att 

händelserna har utspelat sig.14 Här kan man antingen tänka sig att en förskönande 

efterkonstruktion kan uppstå eller att författaren tvärtom får en mer realistisk inställning till 

sina upplevelser ju längre tiden går mellan berättandet och berättelsens innehåll.       

   Samtliga av Ulf Lundells böcker är skrivna i jagform, och i boken En varg söker sin flock 

skriver han dessutom om Ulf Lundell själv. Romanerna är samtidigt berättade i efterhand, så 

utifrån Nikolajevas narratologiska teorier får man betrakta Ulf Lundell som en retrospektiv 

jagberättare som berättar utifrån en ideologisk synvinkel.  

   Den självbiografiska stilen gör att läsaren till viss del kan följa Lundells personliga 

utveckling i berättelserna och hitta överensstämmande händelser i hans privata liv. Författaren 

jag kommer att tala om är då den som Nikolajeva benämner som den implicite författaren, den 

författare som jag föreställer mig utifrån berättaren i texten. Eftersom Lundell skriver sina 

berättelser retrospektivt, och även har en självbiografisk grund som utgångspunkt, så skapar 

och odlar han en myt av sig själv i textens huvudperson. Därför blir författarens projicering av 

det egna jaget i textens berättare intressant ur ett psykoanalytiskt perspektiv då jag där kan 

finna hur, och på vilket sätt, författaren framställer sig själv i romanerna.     

   För att lättare kunna urskilja idealjag, jagideal och överjag hos författaren har jag även 

studerat självbiografin Vill du ha din frihet får du ta den av Måns Ivarsson. Ivarsson har, i tre 

gedigna delar, intervjuat vänner och medarbetare till Lundell och ger i boken en omfattande 

bakgrundsbild av uppväxten som format honom till den författare han senare i livet skulle bli. 

11 Ibid, s. 147-148.
12 Nikolajeva, s. 152-153.
13 Ibid, s. 168.
14 Ibid, s. 152.
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Ivarsson har dessutom fått vissa uppgifter rörande Lundells liv och hans upplevelser 

kommenterade av författaren själv, vilket kommer att vara ett stöd för mig i min analys.

 Fadersupproret 

 

Ulf Lundell ger till stor del i sina romaner uttryck för ett uppror mot yttre omständigheter. 

Denna revolt yttrade sig till en början som ett fadersuppror som sedan kom att forma 

författarens liv, och då även romanernas huvudfigurer. 

   Jack är skriven ur en revoltörs perspektiv, och skildrar en ung mans ständiga försök till flykt 

undan faderns verklighet och de ideal som fadern målat upp om hur Jack ska leva sitt liv.  

   Huvudpersonens drömmar och revolt kan spåras till Ulf Lundells privata liv där hans 

idealjag framförallt betingats utav faderns ideal, vilket belyses i Måns Ivarssons biografi Vill  

du ha din frihet får du ta den. Efter att ha slutat realskolan med ofullständiga betyg blev Ulf 

Lundell tvungen att, av sin far, ta anställning som springpojke på ett företag i Stockholms 

innerstad.15 Att göra rätt för sig var ett motto som hans far själv växt upp med och fått lära sig, 

och detta ville han även föra vidare till sonen. Fadern ville dessutom vara med och bestämma 

om vilket utbildningsval som sonen skulle göra efter grundskolan, och satte honom på en 

teknisk realskola där han skulle utbilda sig till ingenjör.16 Resultatet blev att han fyra år senare 

gick ut ”baksidan” på studentdagen på grund av underkänt betyg.17 Lundell ville redan i 

realskolan bli författare, och drömmarna och diktskrivandet på lektionerna vittnade om ett 

annat intresse än det som skolan erbjöd. 

   Drömmaren Ulf Lundell speglas tydligt i debutromanens huvudperson Jack. Författaren vill 

också deklarera dessa drömmar för den som skapade hans idealjag under uppväxten, hans far. 

I ett av samtalen som Jack har med sin kompis Harald berättar han om ”Farsans största 

helvete”:

      Det är som när jag nån gång nu möter morsan och farsan, hakade jag på, och dom stirrar en så där jävla tärt  

       och räddhågat oroligt in i jacken och frågar för hundrade gången den månaden nåt i stil med att jobbar du   

       inte? […] Farsans största helvete här på jorden är att behöva tala om för jobbarpolarna på verkstan att hans 

       son aldrig kommer upp i mer än tjugotusen om året. […] Men det där är bullshit. Jag har min väg att gå.18

15 Vill du ha din frihet får du ta den del 1, s. 51.
16 Ibid, s. 26. 
17 Ibid, s. 48.
18 Ulf Lundell, Jack, Wahlström & Widstrand (Finland, 2005) s. 28.
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Här skildras en klar diskrepans mellan generationerna som Lundell vill ge utlopp för, och att 

han inte vill gå i sin fars fotspår och identifiera sig med honom råder det inga tvivel om. 

Samtidigt som berättaren talar indignerat om hur fadern stirrar på honom med orolig blick, så 

uppenbaras ett ångerfyllt samvete hos huvudpersonen, och överjaget träder in. Han ser 

tillbaka på en tidigare situation som satt sina tydliga spår i hans psyke och som plågar honom 

– därför denna irritation. Han föreställer sig hur hans far lidit och skämts över sin son som 

inte velat ta ett vanligt förvärvsarbete. Men berättarjaget låter inte dessa skuldkänslor råda 

över hans livsideal, där yttre auktoriteter aldrig får styra ens vägval.    

   Författaren förklarar hur faderns drömmar om hans liv istället bidragit till att han vill slå sig 

fri och hitta sin egen väg. Han ser sig själv utifrån och med en distans till de känslor som 

uppstod i hans ungdom:    

      En kväll ville sonen tillochmed komma hem på dojan. Med lera upp till knäna och med en andedräkt som 

       kastade ett alldeles för klart ljus över situationen: ciggisar, sprit och spy. Det var egentligen den grejen som 

       tog knäcken på gubben. Han kunde inte tåla att jag gjort honom detta nu också. Kommit hem på kanelen … 

       vad är det för drömmar dom drömmer ihop om sina barn egentligen, föräldrarna?19  

 

Lundell vill i dessa rader förmedla en bild av sig själv som den revolterande sonen som aldrig 

blev förstådd av den äldre generationen, och han gör detta genom sin romanfigur Jack. 

   Det finns i detta avsnitt tre olika jaginstanser: dels ”sonen” i tredje person, dels det 

berättade jaget som gör fadern illa: och dels det berättade jaget som frågar sig vilka 

drömmar föräldrarna har om sina barn. Lundell visar hur hans idealbild förstärkts utifrån 

faderns verklighet och dennes åsikter om hans framtid. Även i denna textsekvens kan man 

urskilja hur författarens överjag träder in då huvudpersonen kommenterar faderns tankar. 

Jack visar återigen att han känner en viss ånger för sitt beteende då han ”tog knäcken på 

gubben”. Men frihetsidealet vinner återigen över överjaget, som inte heller här kan styra över 

hans upproriska inställning till fadern, utan ångern förstärker snarare irritationen. Precis som 

att Jack blir än mer förbannad på att fadern nu också orsakat honom dåligt samvete – ett 

samvete som stärker frihetslustan. 

  Samtidigt generaliserar Jack över en hel vuxengeneration då han frågar sig ”vad är det för 

drömmar dom drömmer ihop om sina barn egentligen, föräldrarna”? Huvudpersonens 

fadersrelation får beteckna den allmängiltiga fadersrelationen. Författaren vänder sig i detta 

avseende till sina implicite läsare, som i detta fall är den egna generationen, och uppmanar till 

19 Jack, s.57
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samförstånd. Lundell berättar utifrån en ideologisk synvinkel då han ger uttryck för sina 

tankar, åsikter och övertygelser om den äldre generationens oförståelse inför den egna 

generationens frihetsideal. Det blir en fråga om att mobilisera en generation och vände dessa 

mot en annan generation, och den senare representerar och betecknar samhällsnormen – som 

Lundell ”föredömligt” vänder sig emot.   

   Lundell går via Jack och ser tillbaka på hur och varför fadern till slut vände honom ryggen, 

vilket sedan bidrog till revolten som utspelas i romanen. Fadern ville att han skulle bli 

ingenjör, vilket gjorde drömmen om att bli rockstjärna och författare än större.

   I En varg söker sin flock har det gått tretton år efter det att Lundell skrev Jack. 

Fadersrelationen har dessvärre inte förändrats i grunden då deras förhållande även i denna bok 

är frostig, men fadersupproret har istället vänt sig mot annat håll. Detta nya uppror 

återkommer jag till senare i undersökningen. 

   Om Jack uppvisade självbiografiska inslag så har Lundell i En varg söker sin flock tagit 

ytterligare ett steg mot självbiografin. I denna bok skriver Ulf Lundell om Ulf Lundell själv, 

och han svarar på en journalists fråga om boken verkligen är en roman i traditionell mening: 

”Ni vet hur jag är, det är klart den är självbiografisk”, men understryker samtidigt att det är en 

roman om än en abnorm sådan.20 

   Lundell befinner sig i ett slags ingenmansland när han skriver En varg söker sin flock efter 

att ha levt i flera år med ett alkoholmissbruk som han två år tidigare kommit till rätta med. 

Utgångspunkten i romanen är att huvudpersonen vill starta ett nytt liv tillsammans med sin 

nya fru på deras nyinköpta gård på Österlen. För att hitta den nya riktningen i livet måste han 

först göra upp med sitt förflutna som ligger och skaver i hans medvetna. Författaren beskriver 

hur gamla relationer inte är – eller har varit – så lätt att bryta upp ifrån och lämna därhän: 

”Det är dags att växa upp. Det är fan att det ska vara så svårt att skaka av sig sitt förflutna, 

kapa trossarna, ta med sej det som verkligen är värt nåt och dra vidare”.21 Lundell introducerar 

läsaren in i det skeende som huvudpersonen befinner sig i, och det är ett liv i förvirring och 

kaos. Det han söker är helt enkelt ett nytt sammanhang att ingå i eftersom dem gamla 

förhållandena lett till dekadens. Förvirringen kommer sig främst av att han inte längre vet 

vilken ”flock” han tillhör. Han har växt upp i en arbetarklassmiljö där de ekonomiska 

tillgångarna inte varit lika stora som han på senare år kommit att tillskaffa sig. 

Huvudpersonen beskriver sin uppväxt i ett samtal med sin fru:

  

20 Ivarsson, Vill du ha din frihet får du ta den (del II), s. 213.
21 Ulf Lundell, En varg söker sin flock, Wahlström & Widstrand (Trondheim, 2001) s. 16.
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      I ditt hem reste man, varenda år, du har bott både här och där, man hade intellektuella kapaciteter […}så var 

       det inte i mitt hem, i mitt hem var det litet och trångt, det fanns kunskap, men framförallt fanns det 

       underlägsenhetskänslor, arbetarklasskänslor, folk som inte var nånting, ystra och uppkäftiga i ungdomen 

       kanske men sen när dom fick barn blev det plötsligt annat, då var det allvar, då var det in i selen som gällde, 

       veta sin plats, nöja sig, streta på, vända på slantarna […} och här sitter vi i den här gården som svävar över 

       havet […] och jag ser tillbaka på det där lilla huset ute i Saltsjö-Boo igen där jag växte upp, jag ser tillbaka, 

       jag är arbetare och samtidigt … inte fan är jag det, min flock finns inte längre22

Uppväxten är en ständig påminnelse om vilken miljö han kommer ifrån, och detta genererar 

ett dåligt samvete och en känsla av svek mot sin egen flock, då han nu köpt den stora gården 

vid havet. 

   Sveket Lundell känner och beskriver är sveket mot fadern och dennes arbetarstolthet som 

författaren inte kan identifiera sig med längre. När han talar om de förflutna relationerna som 

han måste göra upp med, så ingår fadersrelationen och dennes klasstillhörighet i allra högsta 

grad i detta, och författarens överjag står i centrum för huvudpersonens reflektioner. Det ”lilla 

huset” i Saltsjö-Boo har kommit att bli en symbol för uppväxten och den förlorade flocken 

som förföljer och plågar författarens samvete. När Lundell beskriver den underlägsenhet som 

existerat i föräldrahemmet – hur de skulle ”veta sin plats” – så ger han samtidigt en förklaring 

till varför han en gång ville bryta sig loss och skapa sig ett eget utrymme. Rädslan för att 

underkasta sig yttre omständigheter, som Lundell skildrar i sina romaners gestalter, är rädslan 

att bli lika hunsad som han anser att fadern blivit.      

   Det var emellertid fadern själv som stolt byggde detta hus åt familjen då Ulf bara var åtta år. 

Ivarsson beskriver hur fadern, efter att ha byggt huset, vakade över både huset och tomten och 

inte lät barnen springa på den nykrattade grusgången.23 Dessa detaljer har etsat sig fast i 

författarens medvetna och är grunden till det överjag som drabbar honom efter köpet av 

gården på Österlen.             

   Kontakten med fadern beskrivs i En varg söker sin flock som näst intill obefintlig då dem 

knappt ens talar med varandra, alltså på samma sätt som i Jack. Skillnaden är att han inte 

längre bryr sig om Faderns dominanta beteende, utan har resignerat inför det faktum att fadern 

är den som bestämmer hur allt är och ska vara. Huvudpersonen träffar honom endast vid ett 

tillfälle i boken och det över en middag hos föräldrarna på Värmdö. Författaren förmedlar en 

bild av att far och son aldrig försonats och att det inte finns någon ömsesidig förståelse dem 

emellan:   

22 Ibid, s. 86-87.
23 Ivarsson, Del 1, s. 22.
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       Min far pratar. Han ger mej råd. Han vet bäst. Det kunde göra mej till en farlig aggressiv man förr, nu kan 

        jag rycka på axlarna åt det. Nån måste uppenbarligen sitta vid rodret i en familj. Han pratar. När han pratar 

        tystnar allt annat. […] Han tål inte bönder. […] Vilket alltså har gjort mej till bondeförsvarare. Helt enligt  

        tesen att man blir motsatsen till vad ens far vill att man ska bli.24 

 

Även om Lundell vill visa att han inte lägger någon särskild vikt vid faderns dominanta 

beteende så gör han uppenbarligen detta i alla fall. Faderns fientlighet mot bönder har gjort 

honom till deras försvarare, men detta försvar sker nu inombords och han tacklar faderns 

åsikter med en axelryckning. Deras oförmåga att kunna lösa schismen mellan dem har gjort 

att far och son blivit totala främlingar inför varandra. Lundell visar genom sitt berättarjag att 

han däremot har lärt sig att handskas med faderns självcentrering utan att ilskna till, men 

upproret finns synbarligen kvar då han fortfarande strävar efter motsatta värderingar till vad 

hans far vill att han ska ha. Författarens eviga revoltlusta bottnar i frustrationen över att inte 

kunna lösgöra sig själv ifrån tankarna om barndomen. 

   Hur svårt det är att bli kvitt sin barndomsmiljö förklarar huvudpersonen på följande sätt: 

”det spelar faktiskt ingen roll om man så flyttar till Australien, jag skulle gå omkring i Saltsjö-

Boo i alla fall”.25

   När romanen Värmen ges ut år tjugohundrafem så har Ulf Lundells far gått bort året innan, 

vilket författaren också skildrar i romanen. Lundell använder i Värmen två karaktärer som han 

kanaliserar sina åsikter och upplevelser igenom – huvudpersonen Poul och hans excentriske 

och nyckfulla kamrat Bull. Poul är den rastlösa och smått timida rockartisten som vill fly 

landet och hitta sig en avkopplande plats där han kan skriva sin musik. Bull är den mer 

rättframma och burdusa författaren som sitter inne med all samhällskritik som han lassar över 

på Poul under deras intensiva samtal. Bulls åsikter är till viss del skrivna för att underhålla 

sina implicita läsare och hans språk är därför aningen grovt, vilket författaren själv instämmer 

i. Lundell understryker att Bull är en romanfigur och menar att ”naturligtvis är det han säger 

åsikter dragna till det extrema”.26  

   Författaren vill ändå, på ett trovärdigt och oförblommerat sätt, berätta om hur 

fadersrelationen får sitt försonande slut. Huvudpersonen Poul berättar för flickvännen Sunny 

om avskedet till sin far när denne låg för döden:

      Det var fumligt. När vi sågs så kallpratade vi bara. Vi hade ingen öppen kontakt. Vi var främlingar eller … 

24 En Varg söker sin flock, s. 133-134.
25 Ibid, s. 21.
26 Ivarsson, Del III, s. 290.
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       det är fel ord … vi var ju far och son och främlingar, det är nånting annat, det skaver, alltid. Åtminstone 

       skavde det i mej. Inte nu längre. Jag kan undra över det men hur mycket jag än undrar över det så kommer 

       jag inte fram till nånting vettigt. Det bara blev så, som man säjer. Mitt fel, hans fel, ingens fel. […] Sen tog 

       jag hans hand och sa nånting som att det är bra farsan, du gjorde det bra. […] Sa det en enda gång. Men 

       kanske sa jag det när det behövdes till slut bara. Han kramade min hand som svar, jag tog det som ett svar i 

       alla fall. Och jag satt där ett bra tag sen och pratade om saker som vi hade gjort när jag var barn och som jag 

       visste att han visste om och kunde minnas […] Jag är glad i alla fall att jag gick upp dit på sjukhuset och sa 

       det där och hade den där stunden. Kanske dog han lite mer i frid och kanske gick jag därifrån lite mer i frid. 

       Det var fumligt, det var inget märkvärdigt, men det var i alla fall lite äkta liv mellan oss en stund.27

Författaren ger sin bild av relationen till fadern och vill förklara att han alltid funderat över 

varför allt blev som det blev emellan dem. Detta tydliggör även att osämjan egentligen aldrig 

blev löst, men att avskedet ändå skänkte någon slags tillfredställelse varifrån författaren kunde 

gå vidare och utan smärta fundera på varför deras relation förblev frostig. 

Denna situationsskildring känns inte heller som en skönmålning av Lundell, utan tämligen 

som en realistisk beskrivning av ett avsked mellan två personer som inte kände varandra 

särskilt väl. Friden formade i sin tur en ny inställning och en ny attityd hos författaren. 

   Lundell beskriver sina känslor för fadern efter dennes bortgång: ”Min far och jag hade en 

speciell relation eftersom vi i stort sett bröt med varandra när jag var 14-15. Växer man upp så 

’bredvid’ sin far så kommer man alltid att fråga sig vem han var och vad det är man har missat 

och varför man aldrig lärde känna honom”.28 Lundells uttalande förevisar att fadern lämnade 

efter sig ett stort tomrum då frågan om varför de bröt med varandra nu aldrig kommer att 

utredas eller besvaras. Författaren skapar då istället sitt eget slut på relationen i Värmen.  

   Det verkar dessutom förekomma en ambivalens hos Lundell när han ser tillbaka på faderns 

liv. Det finns givetvis en bedrövelse över att han aldrig riktigt lärde känna honom, samtidigt 

som han i en intervju säger om Fadern att: ”Han var nog glad och stolt över det jag höll på 

med. Det fanns en acceptens”.29 Vreden över deras förlorade relation föreligger här utraderad, 

och när Lundell skrev Värmen hade denna attityd gentemot fadern infunnit sig hos honom. 

   I Värmen finns en harmonisk reflektion över fadersrelationen som inte funnits i de tidigare 

romanerna. Det är framförallt denna harmoniska blick utan upprördhet som avskedet av 

fadern gav honom. Nu kan han se tillbaka utan överjagets dömande, och därmed också utan 

att förlora perspektivet. När berättarjaget senare skildrar begravningen uppstår även spår av 

stolthet hos författaren över den arbetare som fadern var.

27 Ulf Lundell, Värmen, Wahlström & Widstrand, (Tyskland, 2006) s. 64-65.
28 Ivarsson, Del III, s. 295.
29 Ibid, s. 271.
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      Jag kramade hans händer och sa: Hej då, farsan. […] Begravningen var tyst. Som han vill ha det. Det skulle 

       helst inte vara nånting. […] Det var så man begrovs i socialdemokratisk stil, en arbetare, en 

       samhällsbyggare, den lilla människans sorti.30

Denna arbetare som författaren tidigare beskrivit som ett påfrestande krav om att han måste 

följa i denna arbetares fotspår finns inte längre kvar. Nu uttrycks tvärtom en stolthet över den 

samhällsklass som författaren själv vuxit upp i. Eftersom Lundell berättar att han nu känt att 

det funnits en acceptens hos hans far, gällande sonens yrkesval och det han därigenom har 

skapat, blir det nu därför lättare för författaren att också känna stolthet och acceptens för hans 

fars liv och det han stod för. Tack vare detta så slipper Lundell drabbas av skuld för att ha 

svikit den samhällsklass som hans far varit en symbol för. Faderns verklighet finns inte längre 

kvar att ta hänsyn till, och därför har också överjaget lämnat författaren i detta avseende. 

   Den verklighet som istället besvärar i Värmen är den verklighet där artistens motivation 

måste hållas vid liv. Därför ska vi nu titta på hur författaren Ulf Lundell framställer 

rockartisten Ulf Lundell i dessa tre romaner.

    

     

Rock ’n rollern som idealjag

Jack

I Jack framställs huvudpersonens liv som en rockmyt där författaren inte håller tillbaka det 

minsta med dess attribut. Lundell skapar i detta avseende sin huvudperson precis så som han 

vill se sig själv, men han ger även den bild som han vill att läsaren ska föreställa sig av 

författaren. I Jack är det bilden av den drömmande diktaren som revolterar mot samhället och 

dess normer som ska förmedlas. Ulf Lundell har i skrivandet av Jack ännu inte slagit igenom 

som författare och har därför en publik som måste erövras. Detta betingar att författaren lätt 

romantiserar sin huvudperson och framställer honom som en förebild, både för sig själv och 

för de tilltänkta läsarna.  

   Här har huvudpersonen precis sagt upp sig från sjukhuset där han jobbat, och författaren 

beskriver vad Jack istället vill sysselsätta sig med: 

      Jag klev ut genom sjukhusportarna som en fri man med stålar på fickan. Köpte några vinare och höll igång 
30 Värmen, s. 438.
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       ett tag nere i cityhålorna. På dagarna målade jag stugans väggar inuti med en specialkomponerad lila färg, 

       för jag hade läst nånstans att just lila skulle vara bra att dikta i…ja, alltså, jag skrev lite poem sådär ibland 

       och drömde om att bli författare, även om jag insåg att det var hårda bud. Men jag skulle nog fixat en dag.31 

Lundell beskriver med hjälp av huvudpersonen sina drömmar om ett liv som författare. Livet 

som författare innehåller även andra faktorer som hör till detta levnadssätt, som ”vinaren” och 

känslan av att vara en ”fri” man. Författaren har härmed beskrivit sin idealtillvaro där ingen 

utomstående har möjlighet att styra över hans liv. I denna sekvens framställs den bild som 

Lundell helst av allt vill ha av sig själv, och dessutom den bild han gärna vill att läsarna ska 

ha av sin författare. Det är detta som slutligen formar karaktären Jack – Lundell vill bli sedd 

och se sig själv som rock ’n roller, och därför är alkohol och drogromantik passande som 

romanens huvudingrediens.

   Den implicite läsaren finns i textens dialoger där replikerna är författarens efterkonstruktion 

av vad han vill komma ihåg av dessa samtal. Lundells skapande av dialogerna bygger på ett 

samspel mellan honom och vänskapskretsen som han delvis riktar sig till. När författaren 

framställer huvudpersonen som han själv vill bli sedd av andra, är det dessa implicita läsare 

och vänner som finns i hans omedvetna:

      Min livsfilosofi, sa Harald, den går ut på att cykla. Psykiskt eller fysiskt då? Ja, i första hand psykiskt alltså. 

       Havet, det är min utmaning, sa Bart så där gråtmilt teatraliskt. Havet … det är en kvinna. 

       Drunkna inte bara, sa jag och så klev vi av cyklarna framför en lanthandel.32

Dessa typer av dialoger är återkommande och naturligtvis kan inte Lundell minnas alla samtal 

han haft med sina kamrater som han sen framställer i romanen. Samtalen blir en lika stor del 

av myten som Jacks innersta drömmar och fantasier. Eftersom Jacks kamrater i boken 

föreställer de personer som författaren delvis riktar sig till i skrivandets stund, frambringar de 

Lundells idealjag. Lundell skriver replikerna och återskapar på så sätt minnena så som han vill 

att kamraterna även ska återuppleva dessa minnen.

   I dialogerna skildrar Lundell hur Jack är den person vars drömmar förvirrar inte bara Jack 

själv utan även de övriga personerna. Det är som att författaren, då han reflekterar, ser sig 

själv utifrån med distans till drömmaren Jack som ser allt inifrån sin idealvärld. Författaren 

försöker att komma till insikt med sitt liv i rock ’n rollerns verklighet.    

31 Jack, s. 16.
32 Jack, s. 79.
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      Du, Jack, sa Jonny. Är du verkligen säker på att du inte fantiserat ihop allt det här? Jag menar, somliga 

       drömmar man har kan vara så starka och verkliga att när man vaknar så är det som om det drömda verkligen 

       har inträffat. Man vet inte vad som är dröm och vad som är verklighet. Och du … jag menar … du är ju 

       något av en drömmare … eller hur?33

Här ser författaren på sig själv genom sina vänners perspektiv, och Lundell försöker förstå hur 

dessa har upplevt honom för att, genom dem, närma sig sin egen personlighet. Författaren 

förmedlar genom kamraterna bilden av sig själv till läsaren, allt för att upprätthålla myten om 

den drömmande och romantiska diktaren. 

En varg söker sin flock

  

   I En varg söker sin flock talar författaren Ulf Lundell till rock ’n rollern Ulf Lundell och 

reflekterar över livet han levt som artist. Att han kan använda sitt eget namn hos berättarjaget 

visar att premissen också har förändrats för författaren sen han skrev Jack. Nu har Lundell 

blivit en offentlig person och har i drygt tretton år levt som en media-personlighet, vilket 

skapat ett allmänt intresse kring hans namn. 

   Tillbakablicken som berättarjaget gör i En varg söker sin flock är nödvändig för att han ska 

kunna starta sitt nya liv i nykterhet och gudstro som han påbörjat två år tidigare. När dessa två 

världar nu mötts, har detta lett in honom i en identitetskris och redan i inledningen säger 

huvudpersonen att: ”Jag vet inte var jag hör hemma nånstans längre, uppe eller nere, höger 

eller vänster, jag vet ingenting”.34 Lundell vill ge en bild av rock ’n rollern som en fånge i sin 

egen myt, och belyser genom detta vad som orsakat denna figurs förfall.

   Det som hänt med rock ’n rollern till skillnad från i Jack är att han både har blivit pappa 

samtidigt som han har blivit den offentliga artisten. Lundell förmedlar delvis en bild av sig 

själv som den offentliga rock ’n rollfadern som inte längre har ensamrätt till sin egen 

personlighet. I detta avsnitt beskriver författaren då huvudpersonen med sina barn hyrt en 

fiskebåt med skeppare, och hur det plötsligt dyker upp ytterligare en familj som ska följa med 

på båtturen: 

      Vi går ut mellan dom slipade skären och jag surar och bits i luften och vill helst gå av vid nån brygga och 

       mina barn märker detta tillstånd men kan näppeligen förstå det, hur ska dom kunna förstå att deras far ibland 

       känner sig upplevd av omgivningen som ännu en turistattraktion35

33 Ibid, s. 105.
34 En varg söker sin flock, s. 9.
35 Ibid, s. 32.
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Drömmaren som tidigare drömde om ett liv i rockbranschen har i En varg söker sin flock fått 

känna på hur detta liv berövat honom anonymiteten. Rock ’n rollern målas upp som en man 

som slåss för sin egen integritet och Lundell förmedlar samtidigt en bild av samhällets nya 

fiender – den offentliga blicken.   

   Lundell ger genom huvudpersonen en beskrivning av ett uppror mot det mediala fältet som 

kommit att bli än mer påträngande med åren. Detta har skapat förväntningar på hur rock ’n 

rollern ska framstå offentligt, något han då givetvis på ett upproriskt sätt gör allt för att bryta 

emot. Då han talar till sig själv tar han samtidigt avstånd från någon han varit men inte längre 

är, och författaren vill deklarera för offentligheten att han inte lever det liv som media 

framställt honom under hans år i rampljuset: ”Jag läser och slås än en gång av denna 

offentliga bild som kablas ut, det är inte mycket som stämmer”, säger berättarjaget för att 

istället ge uttryck för sina egna upplevelser.36 Bilden av huvudpersonen är inte lika romantisk 

som den han gav av Jack, men den är lika betydelsefull för författaren att få visa upp för sina 

läsare. Jacks vilda liv resulterade i denna, tretton år senare, rock ’n rollers förfall.

Värmen

    

   I Värmen har inte bilden av rock ’n rollern förändrats i grunden. Förvirringen är minst lika 

påtaglig som i Jack och i En varg söker sin flock, men handlar istället om var romanfiguren 

hör hemma då Sverige inte längre tillfredställer huvudpersonen Pouls liv längre. Poul måste 

hitta en ny plats att skriva låtar till sin nästa skiva på, och han söker sig därför ner till diverse 

Medelhavsländer. Samhällskritiken är en huvudingrediens även i Värmen där författaren och 

rockartisten uttrycker sin totala frustration över ett älskat hemland som han inte känner sig 

hemma i längre. Ambivalensen sliter berättarjaget i två motsatta riktningar.   

   Författaren ger även sin inställning till turnélivets vara eller icke vara, och hur han återigen 

måste ingå i ett sammanhang för att bli kvitt rastlösheten. 

   Lundell förmedlar sina tankar och upplevelser framförallt genom huvudpersonen Poul, men 

också genom hans bryske kamrat Bull. Dessa två för ofta långa diskussioner i boken om sina 

yrken, Poul är artist och Bull är författare, och andra åsikter om samhället i Sverige som 

förmedlar författarens erfarenheter och iakttagelser. Detta att använda sig av två karaktärer för 

att projicera den bild han vill framställa av sig själv är ett för honom framkomligt sätt. Detta 

36 En varg söker sin flock, s. 54.
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visar att han bemästrar både författaryrket och rockbranschen, precis så som han vill se sig 

själv och bli sedd av sina läsare.   

   Lundell visar genom Poul hur mycket en rockartists drömmar betyder för en fortsatt karriär 

som låtskrivare.

      Har du några drömmar kvar? […] Nej, jag har levt igenom dom, jag har försökt formulera nya men det går 

       inte. […] Det är min dröm: att inte drömma. Har jag resignerat? Ja, jag håller på att resignera. Det är det  

       vackraste jag kan göra nu: jag ger upp. Inte inför idioterna, men inför skapelsen.37

Lundell förmedlar hur huvudpersonen hamnat i en ambivalens som sliter hans vilja angående 

nuet och framtiden i två delar. Poul vet inte om han ska bo kvar i Sverige eller inte, om han 

ska fortsätta turnera eller inte, eller om han överhuvudtaget ska fortsätta med musiken. 

Samtidigt drabbas han av hemlängtan och av ett begär tillbaka till just musikbranschen. 

Författaren vill illustrera en trånad efter en varmare plats, både geografiskt och själsligt, men 

också att det saknas yttre faktorer att bygga denna nya dröm på. Han letar efter ett nytt 

idealjag att leva i som kan ge honom den motivation som krävs för att ta sig tillbaka till 

scenen. Idealjaget är därför ett måste för rock ’n rollerns existens.   

   Lundell skildrar sin totala rastlöshet i tillvaron, och han framställer detta i berättarjagets 

psyke, precis som i de två tidigare romanerna. Den själsliga förvirringen beskrivs ofta utifrån 

personer i Pouls närhet, både av kamrater och av flickvänner. Efter att Poul under en längre 

tid har velat och dividerat om hur han vill leva sitt liv så säger flickvännen Sunny: ”Du har ett 

krig i kroppen. Jag känner det. Hela du är full av spänningar och frustrationer”.38 Författaren 

beskriver, som i Jack, artistens inre medvetande utifrån de övriga karaktärerna, som med sina 

kommentarer och åsikter beskriver huvudpersonens rastlöshet. Lundell försöker på nytt närma 

sig själv utifrån andras perspektiv, dels för att försöka komma till insikt med sitt eget liv, men 

också för att förstå hur andra människor kan uppfatta honom som person. När han ser sig själv 

utifrån dessa personer ger han samtidigt den bild han vill visa upp utåt mot sin publik. 

   Lundell använder som sagt även huvudpersonens kamrater för att föra ut sina egna åsikter, 

och Bulls monologer skildrar allt som oftast författarens ideologiska synvinkel och hans 

indignation över samhället. 

      det har fanimej varit så här sen Carola vann schlagerfestivalen och för djävulen när det här Robinsonhelvetet 

       är över nån gång vid jul då är det dags för Skaras Gollum att träda fram i kamerablixtfyrverkeriet och styra 

37 Värmen, s. 110.
38 Värmen, s. 47.
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       och domptera med media ända fram till midsommar hur i helvete kan man STÅ UT HÄR?39  

Här uppenbarar sig författarens satiriska författarstil som är en av metoderna Lundell 

använder sig av för att upprätthålla sin karaktär som rockpoet. I och med att han vill visa sin 

irritation över dessa innehållslösa mediafenomen, så identifierar han dessutom sig själv som 

någon som står för motsatsen. Att konstnären Lundell vill uttrycka sig och se sig själv som 

just en konstnär belyses i Bulls åsikter. Samtidigt är det som Lundell uttrycker något som 

många av hans implicite läsare och fans både delar och vill höra av honom. Åsikterna blir på 

så sätt en del av underhållningen som Lundell bjuder dessa på, men viktigast är att han 

identifieras som författare i dessa raljerande avsnitt.  

   I dylika textpassager blir också språket ett annat, både vulgärt och spydigt över personer 

som inte passar in i den sfär som rock ’n rollern ingår i. Ulf Lundell framställer även artistens 

aparta problem i romanerna, vilka ofta grundar sig i desillusion. Detta skildras utifrån en 

kritisk position där Lundell genomskådat varför rock ’n rollern ställts inför dessa problem – 

han ser då sig själv utifrån en jagidealposition.

 

Författarens jagideal 

Jack     

 

I Jack står, som vi sett ovan, författaren väldigt nära sin huvudperson, men det finns ändå ett 

avståndstagande i vissa sekvenser där Lundell i didaktisk ton talar till Jack.   

   All den strävan att vända sig emot det han tidigare i livet tvingats underkasta sig tar sig 

dessvärre i destruktiva uttryck hos Jack. Alkoholen och drogerna blir en enkel väg till 

eskapism och ett sätt att slippa konfronteras med den verklighet han känner att han inte passar 

in i.  Ångesten uppenbarar sig däremot som en bitter konsekvens av festandet och Lundell 

beskriver den svåra nivåskillnaden mellan berusningen och morgondagen. Alkoholen 

förstärker det idealjag och den position varifrån huvudpersonen tycker om att se sig själv. I 

berusningens stund är han dock omedveten om den falska världen, som då känns som den 

verkliga rock ’n rolltillvaron. Att den personen inte är det sanna jaget får han som sagt erfara 

dagen efter. Efter att en kväll ha festat sig till en rejäl minneslucka beger sig Jack nästa 

39 Ibid, s. 118.
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morgon hem till sin stuga vid Vita bergen. När han ser sin egen spegelbild i ett av stugans 

fönster så är det som att författaren Lundell talar till huvudpersonen Jack.

      … och allt missriktat i känslosamhet och kärlek och alla rov du tyckte du skulle ta alltså … ledsna tiger med 

       blödande klor och avslagna tänder och tunga drömskalle med bärs och hasch och inga vägar bort från  

       situationen liksom … ledsne gosse ledsne man … med håret fixat och skjortan uppknäppt och hjärtat friserat 

       och ändrat det också … på jakt undan meningslösheten in i en ny meningslöshet […] poor poor rock ’n  

       roller för att ingen vill ha dej…40 

Lacans teorier om överjaget, då subjektet strängt ser tillbaka på sig själv och dömer ut sina 

tidigare handlingar, i detta fall också sitt levnadssätt, blir i denna sekvens uppenbar. 

Författaren ser sig själv i en backspegel och upplever avsky. Då han säger att huvudpersonen 

flyr meningslösheten in i en ny meningslöshet så visar detta på författarens försök till 

självinsikt om sin verkliga position. Lundell befinner sig som författare i en jagidealposition – 

ett jagideal som ser på det drömmande idealjaget hos huvudpersonen. Författaren har förstått 

att det inte lönar sig att sticka huvudet i sanden och söka fly verkligheten – den hinner ikapp 

ändå – och detta vill han i sin egen spegelbild förmedla till sig själv. Lundell använder i 

monologen berättaren som en väg till självinsikt och försöker samtidigt se och reda ut sin 

egen destruktiva förvirring. Sekvensen visar även på författarens uttryck för hur svårhanterbar 

verkligheten kan vara och hur drömmen och fantasin blir den metod som ”rock ’n rollern” 

använder sig av för att komma ifrån den. 

   Ulf Lundell har helt klart förebilder när han skriver sin debutroman och som så kom att 

forma hans sätt att gestalta huvudpersonen Jack. En av referenserna hittar Ivarsson i den tyske 

författaren Herman Hesse och hans roman Demian. Demian är i sin tur inspirerad av 

Nietzsches övermänniskofilosofi och skildrar den unge Emil Sinclairs väg mot den nya 

tidsåldern. Denna tidsålder inleds då Sinclair möter Demian, som presenterar idén om 

Abraxas för Sinclair – den antika guden som förenar alla motsättningar. Abraxas besitter både 

godhet, ondska, krig, fred, kärlek, hat och så vidare. Tanken med den nya tidsåldern är att den 

nya fria människan ska födas, där livet självt är ordning och människan lever här och nu, 

befriade från auktoriteter. Sinclair vänder sig emot den trygga kristna miljö som han vuxit upp 

i för att istället kasta sig ut i en värld med alkohol och sexuella fantasier.41 Sinclairs sökande 

efter ett självförverkligande kan liknas med Lundells Jack och hans väg mot friheten, där 

mottot att leva här och nu karaktäriserar hans liv. Jack beskriver hur han försökt leva efter 

40 Jack, s. 46. 
41 Ivarsson, del I, s. 60-61.
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denna filosofi då han jobbat som vaktmästare på ett sjukhus, och hur han begav sig han upp 

på sjukhusets tak och tittade på soluppgången när allt blev för tungt: 

      Jag höll på att mista förståndet kände jag; ett kaos av frågor, gick omkring som i ett glasskal och förlorade 

       allt mer kontakten med yttervärlden. Jag försökte varje morgon intala mej att jag befann mej > här och nu, 

       här och nu, här och nu <, varenda grådammig och skitig morgon stod jag där och brottades med dom blodiga 

       sopsäckarna och mumlade > här och nu, här och nu < tills jag fick in skärpan. […] Men efter två veckors > 

        här och nu < - tjatande, befann jag mej där uppe på taket minst tio gånger om dan. Så jag la av.42

Huvudpersonen slits mellan två jagideal, sitt jobb och sin livsfilosofi. Båda jagidealen kräver 

Jacks engagemang, men dessa går dessvärre inte att förena. Den nya fria människan kan inte 

födas så länge han underkastar sig auktoriteter, som i detta fall är hans arbetsgivare. 

   Om man ser Hesses romanfigur Demian som en av förebilderna till Lundell i skapandet av 

Jack, så kan man i Demians åsikter om den fria viljan lättare begripa vad författaren vill 

uttrycka igenom Jacks handlingar. Demian säger till exempel att ”så snart du gör vad ditt inre 

befaller dig att göra, då lyckas du också, då kan du spänna för din vilja som man spänner för 

en stark arbetshäst”.43 Däremot de som inte följer sin inre röst kallar Demian för karaktärslösa, 

och dessa människor hittar heller aldrig fram till sig själva. Jack söker inte bara ett liv som 

författare, utan söker också ett utrymme där han kan leva utifrån sin innersta vilja.    

   Måns Ivarsson ställer sig också frågan hur många beröringspunkter det finns mellan Jack 

och Lundells förebild Jack Kerouacs författarskap. Ivarsson menar att Lundell följer Kerouacs 

litterära stil på två punkter. Den första är att inte tveka utan bara med snabb hastighet skriva 

ner sin berättelse på pappret. I textsegmentet ovan kan detta särskilt tydas då meningarna 

staplas på varandra, utan pauser emellan. Den andra punkten Ivarsson nämner är ärligheten, 

att inte vara rädd för hur texten kommer att uppfattas av läsarna och att enbart öppna sitt 

hjärta. Denna ärlighet består i textavsnittet ovan av hur författaren totalt lämnar ut sitt alter 

ego och sin egen bild av dennes misär. Ivarsson menar att Kerouac angående den litterära 

stilen tveklöst var den som mest inspirerade Lundell då han skrev Jack.44 

   Ärligheten i Jack består också av blicken som huvudpersonen både har på sig själv och på 

samhället, även om blicken på sig själv till större delen i Jack är en romantiserad bild av det 

egna jaget. Denna ärliga och öppna litterära stil ska visa sig även i de följande romanerna.

42 Jack, s. 14-15.
43 Demian, s. 59.
44 Ivarsson, del I, s. 164.
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En varg söker sin flock

      

   I En varg söker sin flock har författaren hamnat i en reflekterande position då han ser 

tillbaka och för det mesta genomskådar sig själv som rock ’n roller. Författaren skildrar 

genom berättarjaget hur han befinner sig i ett mellanläge i livet och slits mellan det förgångna 

och framtiden, som han försöker hitta en väg in i. I sina reflektioner söker sig författaren 

gärna till de personer som betytt mycket för hans skrivande. Detta blir ett sätt att hitta sig 

själv, både som konstnär och människa. I identifikationen med dessa personer uppstår 

samtidigt ett krav att leva upp till deras förmåga, vilket gör att Lundell skapar förväntningar 

på sig själv att prestera. Förebilderna utgör så till vida författarens jagideal och Hemingway är 

en av dessa nya fadersgestalter som Lundell försökt se sig själv utifrån:

      Vad för sorts hjälte Hemingway är vet jag inte. När han är trettisju slåss han väldeliga med att leva upp till 

        sin myt, med att försöka fylla den helt enkelt, nerverna är klart uppkörda, pressade, han involverar sig i 

        leftwing politics och samhällsengagemang och skriver skit och förnedrande om författarkolleger han känner 

        sig hotad av, deras talang och förmåga alltså […] Men, som han sa nånstans, lite lugnare måhända, eller 

        rustad och rusig: det är fan ta mej inte lätt att vara både författare och gentleman.45

Lundell visar för det första att detta är hans ”hjälte” och vill att läsaren dessutom ska 

identifiera honom med Hemingway, precis som han själv gör. Det är ett sätt att ringa in sig 

själv och sin författaridentitet genom att tydliggöra vilka influenser som driver hans litterära 

skapande. Lundell besitter härmed en jagidealposition då han ser sitt liv tydligare igenom 

Hemingways porträtt. Han visar hur förebilden under sitt liv försökt leva upp till sin egen myt 

och hur detta till slut lett till en nervkollaps. Eftersom Lundell känner sig pressad att leva upp 

till sin idols framgångsrika liv så blir det lättare att understryka dennes ”svagare” sidor. 

Exempelvis att Hemingway sagt att föreningen mellan författare och gentleman är svår att 

förverkliga, vilket då legitimerar att Lundell också kan leva med den svårigheten. Detta kan 

ses som ett, av författaren, terapeutiskt försök att genomskåda och närma sig sitt eget liv, och 

förebilderna är fler.         

   Huvudpersonen berättar återigen om de ideal han tidigare levt efter och som han då 

romantiserat och applicerat på sig själv:

      alla mina hjältar, Robert Burns, Bellman, Mailer, Fitzgerald och alla rocksluskar, alla mina fyllkamrater, alla 

       jag behövde, all litteratur, all musik som skapats av folk som ständigt levt med flaskan i betryggande  

45 En varg söker sin flock, s. 68-70.
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       närhet46

När Lundells överjag renderar i ett för honom svårhanterligt dömande av sitt tidigare 

handlande så förskjuts den skuld han då känner, antingen på media, eller på somliga av hans 

förebilder som uppvisat ett liknande destruktivt beteende. Han skapar sitt förflutna jag utifrån 

dessa förebilder och visar på hur den före detta rock ’n rollern speglade sig i dessa 

”rocksluskar”. På detta vis avsäger han sig en del av ansvaret och lägger den delvis på 

faktorer som han själv menar har påverkat honom i negativ bemärkelse. 

   Han beskriver också rock ’n rollern som en roll han levt upp till utifrån media och säger 

sarkastiskt att han möjligen ska återgå till detta för att tidningarna ska få vad de vill ha:

       låt dom få sin hjälte om dom vill ha honom så, om det gör deras liv lättare, det är en bra sak, full i tid och  

       otid gör andras ångestladdade liv lättare att leva än en fan som är full i tid och otid och plötsligen blir nykter 

       och säjer att han tänker förbli det…47

Hur mycket Lundell än dömer ut sig själv så finns det samtidigt en bitterhet gentemot det 

journalistiska fältet och deras, enligt honom, cyniska arbetsmetoder. Han vill göra klart för 

läsaren att samhället, i detta fall media, bär en del av ansvaret för en offentlig persons förfall. 

Lundell vill visa hur vägen mot toppen kan vara förrädisk då det endast handlar om att ”allt 

ska göras tills myten är skapad och fängelset är intakt”, sen måste man på egen hand se till att 

leva upp till den myten.48 Författaren kastas mellan det att försvara den han tidigare varit för 

att i nästa stund döma ut densamme.   

   Lundell vill göra upp med sig själv för att kunna gå vidare från detta vägskäl i livet, men 

problemet han ställs inför blir istället att göra upp med sitt eget dömande som riktar sig åt helt 

andra håll. Han lägger mycket av sin energi på att fundera över vad offentligheten vill ha av 

honom, och detta leder honom in i ett existentiellt grubbel. Han vet inte vem han varit, vem 

han är eller vem han kommer att bli. 

   Livet han levt under åren som artist har varit ett liv i ett drömmande alkoholrus. Han talar 

om en verklighet och en sanning som han måste konfronteras med, även om det var en 

verklighet då han ständigt berusad långsamt tappade kontrollen.

      Det märkliga med supandet är ju genvägsmomentet, som är vad supande egentligen är. Man dricker för att  

       komma fortare fram, till vad man vill ha, inflytande, frihet, rörelsefrihet framförallt från hjärnans polis, man 

46 En varg söker sin flock, s. 80.
47 Ibid, s. 79-80.
48En varg söker sin flock, s. 271.
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       vill ha rebelliskt blod i musklerna, man vill gå över gränsen, man vill få vara mänska i allt detta 

       ordningsamma lutherska nordiska överlevnadstillrättalagda, man vill för helvetes satan ha lite kul innan man 

       dör! Och det går magnifikt så länge som det går. En dag passerar man gränsen utan att man märker så  

       mycket av det.49 

Detta är en förklaring av författaren till vad han har känt och upplevt, och lika mycket som det 

är en väg till självinsikt så är det även en reaktion mot offentligheten. Han ger denna 

insiktsfulla bild av sig själv för att bli av med den mediala bilden av artisten, som han inte kan 

styra över. För att hans egen version för läsaren ska gälla och fungera som den trovärdiga 

versionen måste den också vara totalt oförblommerad. Och detta är bara möjligt nu när 

författaren börjat se sin situation utifrån en jagidealposition. 

   Ulf Lundell citerar Truman Capote och säger inför att romanen ska släppas: ”varför ska man 

göra om verkligheten när den redan är så bredspektrad och besynnerlig?”50 Det är just den 

bilden han ger av sig själv när han skriver En varg söker sin flock. Bilden av den ärliga 

mannen som vågar berätta om sina synder precis som i en bikt. Kan han få läsaren att lita på 

att hans bild av sig själv och sitt artistliv stämmer, så vinner han också kampen om sin 

offentliga persona. Lundell förmedlar en ärlig bild av sig själv som en kringvandrande och 

förvirrad artist på jakt efter sitt eget liv.

Värmen

   

   I Värmen beskriver författaren ett krig som pågår inne i huvudpersonen psyke. Detta görs 

med en distans och utifrån en jagidealposition där Lundell klarsynt kommenterar och 

resonerar kring varför huvudpersonen Pouls problem uppkommit.   

   Författaren visar hur det inre kriget delvis kommer sig av att rock ’n rollern haft stora 

problem med att underkasta sig några jagideal. Alla yttre omständigheter som känns 

besvärliga flyr huvudpersonen undan och kamraten Bull säger insiktsfullt att ”vi har aldrig lärt 

oss leva i det lilla, i det verkliga livet med dom verkliga vedermödorna med dom verkliga 

proven”.51 Bull blir härmed den som Lundell använder sig av för att förmedla en av orsakerna 

till den totala desillusionens existens, och det uppstår i detta hänseende en distans mellan 

författaren och huvudfiguren Poul. Lundell visar att drömmen påtagligen måste hållas vid liv 

för att inte verkligheten ska hinna ikapp, och i detta fall är denna verklighet samhällets, 

vardagens och den mediala verkligheten. Dessa yttre faktorer gör det svårt för huvudpersonen 
49 Ibid, s. 60.
50 Ivarsson, del II, s. 221.
51 Värmen, s. 460.
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att förstå sin omgivning och han kan därför inte leva i det ”lilla” livet där de vardagliga 

problemen uppkommer. 

   Att Lundell i romanen uttrycker detta som det lilla livet visar på att han själv ständigt 

bygger upp och lever i sina stora visioner. Dessa visioner kommenterar han sedan när han 

applicerar dessa på huvudpersonerna, och han gör detta utifrån en reflekterande blick och från 

en distans till drömmaren i romanen. När han skriver Värmen skildrar han hur illusionen 

ständigt bryts i konfrontationen av samhället och den mediala sektorn.    

   Samhällskritiken handlar om allt som Poul inte kan stå ut med i Sverige som artist och 

människa, och Lundell talar indignerat, igenom Bull, till sig själv i dessa åsikter.

      Ännu en Gessle-sommar i dagisSverige med hela den soppan av sommarhysteri och skizziga recensenter 

       och en publik du inte förstår dig på längre, allt det där, ska du gå igenom det en sommar till? […] Du är 

       förvirrad och planlös och drömlös och tom och initiativlös och feg för att göra nånting annat. Snacka om en 

       dröm som är ÖVER. Sorgligt att skåda kära du när någon går på övertid i det där.52 

 

Bull kanaliserar delvis ut Lundells överjag i dessa meningar där författaren applicerar 

adjektiven planlös, drömlös, tom, initiativlös och feg på sig själv. Lundell kommenterar 

huvudpersonens oförmåga att inte våga bryta upp och fly från det offentliga Sveriges 

ihålighet, som han ändå inte kan förstå längre. Det finns i Bulls dömande av Pouls liv en 

tillbakablick och ett ifrågasättande där författaren återigen utifrån denna jagidealposition ser 

på själv som rock ’n roller, som upplever allt inifrån sin drömvärld. Drömvärlden spricker 

dessvärre när han inte längre vet vad drömmen består av, enbart att han måste jaga en ny. 

   Författaren beskriver således sina problem med den mediala offentlighetens meningslösa 

innehåll. Ivarsson frågar Lundell varför han bryr sig så mycket om vad media intresserar sig 

för och menar att man faktiskt kan stänga av tv:n. Lundell svarar:

      Nej, jag har aldrig trott på det där att man kan stänga av. Det finns inte. Tv:n är inte en apparat som står i ett 

       rum, tv:n är vårt samhälle idag. Vi lever i ett mediesamhälle och hur ska man kunna stänga av samhället? 

       Förr gick det, men nu går det inte längre. Okej, man kan isolera sig, men då isolerar man sig också från 

       samhället.53 

Den mediala kritiken är i själva verket författarens bränsle, som inger honom en 

vitamininjektion och ständig skaparkraft. På så sätt kan detta utgöra författarens jagideal då 

52 Ibid, s. 116-117. 
53 Ivarsson, del III, s. 295.

27



han utifrån media ställer krav på sig själv att kommentera dess innehåll. Lundell hämtar bitvis 

sitt konstnärliga stoff från den offentliga miljön som han sedermera kritiserar genom sina 

huvudfigurer i romanerna. Författarens och artistens motor trimmas av detta mediasamhälle, 

som han varken kan eller vill isolera sig ifrån, hur många mil ner i Europa han än tar sig.   

   Lika mycket som Ulf Lundell identifierar sitt liv som rock ’n roller genom samhällskritiken 

så identifieras och formas även hans jagideal utifrån de personer som utgör idealet. 

      Elvis hade tänt gnistan. Dylan hade helt klart fördjupat spektret, breddat ut den höftvickande sexiga 2.30-

       singeln till ett helt tidlöst landskap av enorma dimensioner. Och till det landskapet hade jag sökt mej och i 

       det landskapet hade jag vandrat och det landskapet hade också blivit mitt egentliga hem.54   

Detta illustrerade landskap är den dröm han levt i och som han inte heller kan släppa, men 

författaren är väl medveten om att denna bild även är den bild som han vill att läsaren ska ha 

av honom. I den vetskapen blir dessa förebilder ett krav som han känner sig pressad att leva 

upp till. Lundell ser sig själv utifrån sina idoler vars nivå av kunskap och produktivitet han 

också strävar att komma upp till. Han visar att romantikern fortsätter att leva i den värld han 

alltid gjort och att drömmen ännu inte är förlorad. Att den lever vidare i honom lika mycket 

som kritiken av ”dagisSverige” fortsätter att irritera honom. 

   Detta landskap är den värld som Lundell vill att hans läsare ska se honom vandra i, men 

rädslan för att landskapet ska tyna bort gör sig ständigt påmint. Han oroar sig för att tiden på 

scenen runnit ut. Detta är en av de bidragande orsakerna till irritationen över att det mediala 

Sverige riktat sina blickar åt annat håll – därav frustrationen och kriget som växer i hans 

medvetande. 

      Hur mycket musiker var man när allt kom till kritan? […] Ens fans kunde ha fel. Man kunde ha fel själv, 

       defenitivt, i ens tankar om yrkesheder och i den trygghet man ändå kände i den vetskap man bar med sig, 

       vetskapen om den egna talangen och vetskapen om att det ändå gjorts en hel del, men NU … vad?55 

Den tvivlande artisten talar dels till sig själv men naturligtvis också till sina lyssnare. Han ser 

tillbaka på sin karriär och ifrågasätter sin egen kapacitet, och ju mer han intar denna 

jagidealposition, desto mer dömer överjaget hans handlande. Han tycks ställa sig frågan om 

han i hela sin karriär levt i en lögn där han inbillat sig sin skapelseförmåga, och att lögnen en 

gång föddes i det drömmande alkoholruset. 

54 Värmen, s. 449.
55 Värmen, s. 165.
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   Lundell befinner sig i skrivandet av Värmen i en grubblande oro över att allt är över. Han 

talar mycket om de första tio åren i branschen och uttalar sin bitterhet över att dessa år aldrig 

kommer tillbaka. Detta är upprinnelsen till hans desillusionerade tillstånd och att jakten på en 

ny vision fortsätter. När författaren konfronterats med yttre omständigheter, som gjort att han 

reflekterat över den drömmare som han framställer i romanerna, så träder överjaget in som 

kritiker.

Överjaget som Domare

Jack

I Jack förekommer som vi sett framförallt en romantisering av en hippie och en revoltör som 

går sin egen väg, men längre in i romanen så uppenbarar sig även författarens fördömande av 

sin huvudperson. Huvudpersonen går närmare och närmare sitt totala förfall vilket går ut över 

Jacks närmiljö och sociala liv. De kritiska åsikterna formuleras till största delen av Jacks 

flickvänner som uttrycker sin syn på hans liv och vad som är grunden till hans destruktivitet. 

Detta är ett sätt för författaren att återigen ge en beskrivning av sig själv via personer i 

huvudpersonens närhet. Eftersom berättarjaget inte kommit till insikt med, eller har någon 

distans till sig själv, så måste författarens kritiska överblick och betraktelser ske genom andra 

karaktärer. 

   Flickvännen Timm ger sin bild av Jack och säger att ”Du är estet Jack […] och det kommer 

att blir ditt fall”.56 Författaren har till att börja med intagit en jagidealposition där han kommit 

till djupare kännedom av sin egen personlighet. Insikten renderar sedermera i ett överjag där 

Lundell beskyller huvudpersonens nästan besatta blick för yttre utsmyckning, som ständigt 

leder till motgång och spruckna kärleksrelationer. Detta är ett sätt för författaren att reda ut de 

faktorer som ligger till grund för hans ensamhet. 

   I romanens första del beskrivs Jacks tillvaro som kaotisk men stabil, där festandet skildras 

på ett humoristiskt sätt. Alkoholen problematiserar inte det sociala livet i vidare utsträckning, 

utan är endast en naturlig del av denna hippietillvaro. I slutet däremot så står Jack med ena 

foten i förfallet och den svåra och hastiga ensamheten skaver. Här träder författaren in och 

dömer ut sin huvudperson och ger sin beskrivning av hur festen nu totalt spårat ur. Återigen är 

det en flickvän som tröttnat på hans behov av alkoholen och säger till slut att ”du är 

56 Jack, s. 365.
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alkoholist”, vilket också är vad Lundell ser i sin huvudperson.57 Lundell har i skrivandets 

stund börjat känna en viss oro när han gått tillbaka och börjat minnas hur han tidigare levt, 

och denna självrannsakan leder till överjagets dömande. 

En varg söker sin flock

   I En varg söker sin flock går till stor del av romanen återigen ut på att komma till rätta med 

hur författaren levt sitt liv, och hur han till slut hamnade på ett behandlingshem för sin 

alkoholism. Överjaget är centralt i författarens tillbakablick och här, till skillnad från i Jack, 

använder han huvudpersonen själv för att beskriva sitt förfall. 

   Ivarsson skriver att Lundells bokförlag till en början inte ville kalla boken för en roman då 

de tyckte att den var alldeles för självbiografiskt skriven. Författaren svarar på detta att ”det 

pågår ju en roman hela tiden, runt varje människa…”, vilket förtydligar författarens intention 

att detta är en berättelse som oförtäckt skildrar ett skeende i hans liv.58    

   Huvudpersonen berättar i En varg söker sin flock om sitt tidigare liv utifrån en distans som i 

det flesta fall förlöjligar detta livs idealiserade verklighet – och detta utifrån en 

överjagsposition: ”Fyllot har haft drömmar, fyllots drömmar blev större av sprit, vackrare, nu 

har fyllot inte så många drömmar kvar”.59 Författaren använder berättarjaget för att uttrycka 

den desillusion som ”fyllot” i sin tur lämnat efter sig, och även här kan tre jaginstanser 

urskönjas då berättar talar om ”fyllot” i tredje person. Detta för att illustrera att fyllot inte är 

en person som existerar längre, och att det finns ett avstånd mellan berättarjaget och den forna 

aktiva alkoholisten. Författaren uttrycker ett starkt dömande över den gamla rock ’n rollern, 

och är samtidigt en god bit på väg mot en försoning med hans tidigare liv. Det handlar för 

författaren om att skapa en ny rock ’n roller som kan hitta en väg in i framtiden, och nu en 

stabilare sådan.   

   Dessvärre lyckas Författaren inte fullt ut att komma till rätta med det förflutna, vägen dit 

tycks oändlig. Det dömande överjaget och det dåliga samvetet han drabbats av skapar i sin tur 

en kanal där han istället för ut sin ilska på yttre omständigheter, som cyniska medier och 

kolleger som inte ryckt in när hjälpen behövts. Det är som att författaren inte helt har lämnat 

sin idealjagposition då han ännu inte känner sig redo att framstå som den svage mannen som 

föll för frestelserna. Han vill inte ta på sig hela skulden för förfallet då överjaget blivit för 

tungt att bära. 
57 Jack, s. 466.
58 Ivarsson, del II, s. 221. 
59 En varg söker sin flock, s. 167.
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Värmen

   I Värmen personifieras och förmedlas författarens överjag främst genom huvudpersonens 

kamrat Bull. Bull besitter de sidor och egenskaper som författaren applicerar på sig själv och 

den han tidigare i livet har varit. Huvudpersonen Poul är i sin tur den författaren i skrivandets 

stund har kommit att bli. I dessa två karaktärers dialoger är det som att författaren använder 

sig av dessa olika skeenden i livet och samtalar med sig själv. Vem författaren ser som segrare 

i diskussionerna skiftar från situation till situation, och med det även överjagets position. 

Detta visar att författaren både ser fördelar och nackdelar med sitt förflutna jag.

   Huvudpersonen Poul känner igen sig i Bulls levnadsvanor och beskriver hur han förnimmer 

sig själv i dennes närvaro: ”Bull var bakfull men på humör, han hade tagit åtminstone två 

jägermeister till frukosten, och jag kunde nästan känna hur han kände sig, full på nytt, ny dag, 

nytt förmiddagsrus”.60 Här står Bull för författarens begär och impulser, som huvudpersonen 

karaktärsfast avstår ifrån. Författaren belyser genom Bull att dessa drifter fortfarande lever 

kvar i honom, och genom Poul att han lärt sig avstå dessa. Lundell skildrar på så sätt att han 

kan leva med begären och att han har skaffat sig en betryggande distans till sitt vilda liv. 

Därmed behöver han inte längre beskylla någon utomstående faktor för det förgångna 

levernet, utan kan med ro se detta som något han själv klarat av att bearbeta.      

   Överjaget styr således Lundells beskrivning av Bull, men han använder också Bulls 

impulsiva karaktärsdrag för att döma ut huvudpersonen – alltså författarens nutida 

personlighet. Här blir Bull tvärtom någon slags förebild vars egenskaper författaren nu saknar 

hos sig själv. Bull står för något som hos författaren gått förlorat, nämligen den hunger som 

han i skrivandet av Värmen letar efter. Bull förklarar hur han själv levt sin rockmyt samtidigt 

som han ger sin syn på Pouls slentrianmässiga tillvaro:

      jag förverkligade schablonbilden, jag levde den och den fanns och den gick att göra. […] du pressade dig, 

       du kämpade med det. För dig var det bara en kamp, ett jobb. Jakt på sömn. Låtlistor. Att ständigt göra 

       showen. Slutkörd jämt. Jakten på perfektion. Du slog bort alla inviter till lite vilt rockliv.61    

Bull personifierar författarens egen syn på hur han levt ut drömmarna under de första åren i 

branschen. Lundell använder i detta avseende sitt forna jag för att kritisera den han nu blivit, 

där drömmarna och hungern passiviserats. I tillbakablicken ser författaren hur han tidigare 
60 Värmen, s. 97.
61 Värmen, 300.
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”förverkligat” det som han då ville förverkliga, och visar för sig själv hur det på den tiden 

funnits en glädje och en vision som drivit honom framåt. Lundell beskriver genom Bull även 

faran med slentrianen och hur allt i ett sådant tillstånd enbart handlar om en kamp att slutföra 

turnéerna. Överjaget dömer i skrivandet av Värmen ut en artist som inte längre vill uppträda, 

men gör det ändå. 

   Ulf Lundells utgångspunkt i dessa tre romaner är att huvudpersonen befinner sig i ett 

desillusionerat tillstånd där drömmen och visionen som han tidigare levt i gått förlorad. 

Handlingen kretsar sedan kring att denna romanfigur måste skapa sig en ny dröm och ett nytt 

mål att sträva efter, vilket samtidigt är författarens eget försök att hitta vägen till sitt liv. 

Vandringen på denna väg av sökande är också uppenbarligen Lundells konstnärliga metod 

som han är i behov av för att hitta drivkraften till att skapa sina karaktärer. Därför kommer 

aldrig Lundells romanfigurer att hitta ett själsligt hem, utan de befinner sig på en oändlig jakt 

på förlorade drömmar.

                           

      

Sammanfattning och slutsatser

Det första problemet jag ville lösa var hur frihetsidealet uppkom och vilka yttre 

omständigheter som låg till grund för detta. Här ville jag rikta blicken mot både förebilder och 

personer som Lundell eventuellt velat undkomma. Bland förebilderna uppenbaras framförallt 

den tyska författaren Hermann Hesse, och dennes roman Demian. Demian utgår ifrån en 

livsfilosofi som kretsar kring den nya fria människan och om hur individens tro på sin starka 

vilja leder till framgång i livet. Detta på villkoret att man inte underkastar sig några 

auktoriteter.

Fadersrelationen

 

   Fadern visade sig vara den första auktoritet som författaren främst ville revoltera emot. Med 

hjälp av Måns Ivarssons biografi Vill du ha din frihet får du ta den så kunde jag hitta en 

förklaring till fadersupproret. Faderns arbetarrötter gjorde att han ville överföra en sträng 

arbetarmoral även på sin son, och han bestämde därmed att sonen skulle bli ingenjör. Detta 
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ledde fram till att far och son tog avstånd från varandra då Ulf bara var i femtonårsåldern, och 

detta antipatiska förhållande speglar sig i romanerna. 

   I Jack visar huvudpersonen tydligt sin vrede gentemot sin far och berättar irriterat över 

faderns ”drömmar” om hur sonen skulle leva sitt liv. Författaren vill tydligt visa hur han 

upplevt faderns ideal som allt för krävande. Lundell förklarar igenom Jack att faderns ideal 

istället bidragit till att han velat söka sig en egen plats där han kan få ha sina drömmar ifred – 

vilka handlar om att bli författare och rockartist. Det är även tydligt att författarens 

fadersrevolt ska förmedlas till den vänskapskrets som han själv tillhör, och upproret kan då 

uppfattas som en slags appell till Lundells egen generation. 

   I En varg söker sin flock är fadersrelationen densamme, det vill säga lika kylig som i Jack. 

Skillnaden är att författaren blivit äldre och därmed också huvudpersonen, vilket medför att 

författarens revolterande inställning mot fadern har avtagit. Han har istället resignerat inför 

det faktum att fadern, i sin tro, kan och vet hur allting ska vara. Fadersrelationen skildras i 

denna roman framförallt i berättarjagets tankar och genom samtalen han har med sin fru. Där 

berättar han bland annat om sin känsla av svek mot sin uppväxtmiljö, och fadern blir 

symbolen för arbetarklassen och det ursprung som han känner att han nu övergivit. När 

berättarjaget tänker på det barndomshem som han vuxit upp i, som fadern själv byggde, 

drabbas han av dåligt samvete. Författaren reflekterar över vad som gått snett i hans relation 

till fadern vilket djupt plågar honom, men den revolutionära inställningen som uttrycktes i 

Jack finns inte längre kvar.

   I Värmen har ett avgörande inträffat gällande fadersrelationen. Fadern har gått bort året 

innan romanen ges ut, vilket fått implikationer på författarens attityd gentemot sin far. 

Berättarjaget beskriver hur han tagit avsked av honom då denne låg för döden, och han gör 

detta på ett realistiskt och osentimentalt sätt. Det hade hållit varandra i händerna och han 

understryker att det var fumligt och stelt, men att det ändå kändes som att det uppstod lite liv 

mellan dem för en stund – något han inte upplevt tidigare. Efter denna försoning är 

berättarens inställning till faderns liv en helt annan än i de tidigare romanerna. Lundell 

beskriver istället sin stolthet över denne arbetare, som tidigare endast känts som en börda, och 

reflektionen över deras förflutna relation sker på ett harmoniskt och klarsynt sätt. 

Utvecklingen av fadersrelationen gick därmed från uppror till resignation, och slutligen till 

försoning.

Idealjaget
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   Med mina teoretiska underlag var avsikten även att kunna uppfatta hur Lundell framställer 

sig själv igenom sin huvudperson, och om romanfiguren romantiseras eller kritiseras. Detta 

för att ta reda på distansen mellan författaren och huvudpersonen och se om detta förändras 

mellan de tre romanerna. Här kom Lacans begrepp idealjag, jagideal och överjag särskilt till 

användning. Även Nikolajevas teorier om berättaren, den implicite författaren och den 

implicite läsaren blev här en hjälpande faktor.

    Lundells framställning av sitt idealjag – den han själv vill se sig som i romanfiguren – är 

särskilt påtaglig i Jack. I debutromanen romantiseras främst huvudpersonen och Lundell ger 

en bild av Jack som han även vill att hans implicite läsare ska ha av författaren. När Lundell 

skrev Jack hade han inte slagit igenom som författare och hade då en publik att erövra och 

chocka. Därför är författaren särskilt angelägen om att beskriva sig själv som den romantiska 

diktaren och den vulgära rock ’n rollern som går sin egen väg. Jack blir därmed en förebild 

både för författaren själv och för de tilltänkta läsarna.

   I En varg söker sin flock har Lundell blivit en offentlig person, vilket möjliggjort att han nu 

kan skriva om artisten Ulf Lundell. Författaren framställer sin huvudperson som den 

desillusionerade artisten som slåss för att återta bilden av sig själv, den han anser att media 

har stulit ifrån honom. Det handlar framförallt om att, genom berättarjaget, redogöra för vem 

han varit och vad som ledde fram till att han till slut lades in på ett behandlingshem för sin 

alkoholism. Rock ’n rollern som framställs är den identitetsförvirrade personen som vill 

förklara hur yttre omständigheter, då främst media, delvis bidragit till hans existentiella kris. 

Han berättar om hur han sögs in i en destruktiv värld där omgivningen påverkade honom 

negativt. Romantiseringen som kunde urskönjas i Jack är betydligt mer nedtonad i En varg 

söker sin flock, men bilden som kanaliseras ut är lika viktig för författaren att ha av sig själv 

som att förmedla till sin publik.

   I Värmen är rock ’n rollern lika förvirrad som innan, men nu istället över var han hör 

hemma, både geografiskt och konstnärligt. Det som karaktäriserar huvudpersonen i Värmen är 

ambivalensen. Han både älskar och avskyr sitt land, sin bransch och sig själv på samma gång.

Lundell framställer sina åsikter och erfarenheter genom två karaktärer, huvudpersonen Poul 

och hans kamrat Bull. Författaren vill framförallt positionera sig som konstnär och visa vilka 

preferenser han har, och detta genom Bull som oförblommerat för ut sina 

samhällsreflektioner. Kritiken riktas mot diverse offentliga personer och författarens känsla 

för satir uppenbaras. I dessa åsikter bevarar han myten av den rockpoet som han vill visa upp 

utåt, och denna figur vill han även rikta mot sig själv. Den romantiserade bilden av rock ’n 
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rollern är trots allt i Värmen ytterligare nedtonad ett snäpp, och främst skildras en man i kris 

som reflekterar och ibland förlöjligar sig själv i sitt artistliv.

Självrannsakan och självinsikt

 

   Författarens romantisering av huvudpersonen blir mindre ju äldre han blir. Han 

genomskådar sig själv mer och mer och räds inte att visa detta utåt. För att då dessutom se hur 

författaren kommit till insikt med sitt förflutna liv så försökte även jag se hur Lundell med 

större distans kritiserar sina romanfigurer.

   I Jack talar i en sekvens berättarjaget till huvudpersonen och uppmanar honom att inte 

sticka huvudet i sanden. Efter Jacks alla utsvävningar förklarar berättarjaget i undervisande 

ton hur lönlöst det är att försöka fly undan det som känns meningslöst och tungt i tillvaron. 

Lundells förebilder kan utifrån Jacks personlighet spåras till bland andra Hermann Hesse och 

hans roman Demian, då frihetsidealet i romanerna står i paritet med varandra. Hesses 

livsfilosofi – som utgår ifrån att individen enbart ska lyssna till sin inre röst – blir på så sätt ett 

jagideal som huvudpersonen tvingas att följa, och detta jagideal finns även hos författaren då 

han formar sin romanfigur. Ivarsson nämner även Jack Kerouac och hans ärliga och 

öppenhjärtiga författarstil som en annan förebild, vilket märks i det ibland vulgära och 

ständigt direkta tilltalet.   

   I En varg söker sin flock har Lundell tagit ett steg längre då det gäller självrannsakan och 

genomskådar i romanen till stor del den rock ’n roller som han levt som i rampljuset. 

Författaren reflekterar mycket över de förebilder som skapat hans litterära och musikaliska 

stil och intresse. Hemingway beskrivs framförallt som en av de personer vars biografi han ser 

upp till, och han utgör då ett av Lundells jagideal. Beskrivningen av Hemingways liv blir ett 

sätt för Lundell att ringa in sin egen författaridentitet och visa vad som driver hans litterära 

kreativitet.  

   Lundells självreflektion handlar framförallt om det alkoholmissbruk som han tidigare levt i, 

vilket fått sina implikationer på hans offentliga bild. Därför vill han utifrån denna 

jagidealposition ge sin egen kritiska version av rock ’n rollern och dennes känslor och 

upplevelser. Då detta jagideal renderar i allt för starka självanklagelser så riktas tyvärr 

kritiken åt annat håll – mot det mediala fältet. Detta blir dessvärre de som han lägger över en 

del av ansvaret på, då hans kritiska blick på sig själv blir för tung att bära. 
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   Lundell har i En varg söker sin flock förmedlat en insiktsfullare bild av sig själv jämfört 

med i Jack, och han visar att den forne romantiske rock ’n rollern nu till större delen har 

hunnits ikapp av sitt verkliga jag. 

   I Värmen resonerar och kommenterar författaren huvudpersonen Pouls liv, och detta utifrån 

en distans och med en klarsynthet. Lundell beskyller sin huvudperson för att fly undan alla 

yttre omständigheter, och att han aldrig klarat av att leva i det ”lilla” livet med de vardagliga 

svårigheterna. Författaren sitter mestadels på en jagidealposition varifrån han beskriver 

huvudpersonens alltför stora behov av att leva i en drömvärld, och detta för att han inte ska 

fångas av det innehållslösa media-klimatet. Lundells blick på sitt eget liv och sina egna brister 

är i Värmen den centrala punkten och han ifrågasätter sin kapacitet som artist, samt uttrycker 

sitt tvivel över den människa som aldrig tycks finna någon rofylld plats i sig själv.

   Författaren kommer närmare och närmare sig själv och distansen mellan Lundell och 

huvudpersonerna utökas från roman till roman. Det största hoppet sker dock mellan Jack och 

En varg söker sin flock, då Lundell inte längre är tvungen att erövra och övervinna sin publik i 

samma utsträckning.   

   Då författaren intagit detta jagideal och skaffat sig en klarare blick på det förflutna och på 

rock ’ rollern, så betingar detta automatiskt hos författaren ett dömande överjag.  

   I Jack uttrycks Lundells överjag främst genom huvudpersonens flickvänner, som först oroar 

sig och sedan tröttnar på Jacks destruktiva liv. De beskyller delvis huvudpersonen för att vara 

för mycket estet för sitt eget bästa, och dessutom för att vara alkoholist. Båda anklagelserna 

framläggs i slutet av romanen, och möjligen började författaren inse hur huvudpersonens liv 

också påverkade omgivningen negativt. Dessa förebråelser måhända ingå i 

rockromantiseringen och befäster rockidentiteten, men det är också helt klart att Lundell med 

kritisk blick belyser att Jacks liv förr eller senare kommer att leda till en kraschlandning. 

   I En varg söker sin flock använder Lundell sig själv som berättarjag för att förmedla sitt 

fördömande över artistens liv. Det är tydligt att författaren skriver romanen för att ge sin syn 

på sig själv och varför han till sist hamnade på ett behandlingshem för sin alkoholism. 

Berättarjaget talar om sig själv som ”fyllot” som levde med alla sina drömmar, vilka bara blev 

större och starkare av spriten. Överjaget blir dessvärre för stort att bära och beskyllningar 

riktar sig istället mot yttre faktorer, främst mot, enligt berättarjaget, de cyniska journalisterna. 

   I Värmen uppenbaras överjaget i och genom huvudpersonens kamrat Bull. Bull står för 

författarens förflutna liv och då främst för Lundells begär och impulser. Huvudpersonen Poul 

står för den som författaren nu har blivit och Lundell visar genom honom att han lärt sig avstå 

från Bulls begär – de begär som författaren tidigare i livet inte kunnat motstå. Lundell 
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kritiserar också genom Bull, alltså sitt förflutna jag, sin huvudperson, sitt nutida jag, för att 

inte längre ha några drömmar eller visioner kvar att leva efter. Författarens överjag handlar då 

istället om att kritisera den rock ’n roller som efter alla år fortfarande turnerar, utan att brinna 

för det. 

   Drömmarna var verkligare förr, eller så var det alkoholen som gjorde drömmen verkligare. 

Överjaget är ständigt närvarande i Värmen och författaren visar upp en distans till både sitt 

förflutna jag, vars följder nu satt sina spår hos huvudpersonen, och sin nutida personlighet 

som förlorat all sin vitalitet.   

   Desillusionen är den utgångspunkt som romanfigurerna föds ur och detta tillstånd leder 

dessutom framåt mot romanernas slutstation. Lundells romanfigurer är i behov av känslan att 

leva i en förlorad dröm, för det är sökandet efter en ny vision som är Lundells konstnärliga 

metod, och den behöver han för att hålla sin skapande kreativitet vid liv. 
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