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Parmiddagen handlar om Lisa Kjellvander och hennes familj. De bor 
i en lyxig villa i Lillängen i Nacka. Området gränsar till det något 
finare Storängen, något som grämer maken Mikael. Det faktum att 
de bor på just Gränsvägen som är själva gränsen gör det nästan 
ännu värre. 

När dottern Ebba insisterar på att bjuda in pojkvännen Marlon och 
hans föräldrar på parmiddag på självaste nyårsafton, ställer för-
äldrarna upp. Middagen börjar punktligt trots att Lisa får besked 
från jobbet att de haft inbrott. Och inbrottet visar sig vara som ett 
omen om den väntande katastrofen. 

Medan middagen fortgår från fördrink till avec utspelar sig ett 
känsloladdat drama mellan nutid och det förflutna. Runt det du-
kade bordet väcks minnen till liv och familjernas sammanlänkning 
gör att händelserna snart skenar mot förödande konsekvenser för 
dem alla. 

Som läsare ställs vi inför dilemmat att sympatisera med karaktärer 
som på många sätt är helt vanliga människor, inte så olika oss själva, 
men som tagit okonventionella och moraliskt tvivelaktiga beslut. Vi 
förfasas över de val de g jort i det förflutna och konsekvenserna av 
dem som snabbt omvandlas till eskalerande handlingar. I slutändan 
finner vi oss heja på den karaktär som begår den största synden. 

Parmiddagen är författaren Martin Österdahls fjärde skön-
litterära roman. Det är en psykologisk thriller som kretsar 
kring familjehemligheter där relationer och det mellan-
mänskliga står i fokus. 

På nästa uppslag finner du Martin Österdahls egna tankar om 
boken och skrivprocessen. Du hittar även frågor om boken 
som du kan diskutera med bokklubben eller använda som ett 
eget hjälpmedel när du funderar kring bokens handling.



PARMIDDAGEN ÄR ETT KÄNSLOLADDAT 
DRAMA OM VANLIGA MÄNNISKOR SOM 
STÄLLS ÖGA MOT ÖGA MED SITT FÖRFLUT-
NA – OCH DESS KONSEKVENSER.

Q&A MED MARTIN ÖSTERDAHL

Hur fick du idén till boken?

Det började med en kväll då jag och 
min fru skulle gå bort på middag och 
vi tänkte, som de flesta gör, att vi inte 
kan komma tomhänta. I all hast ryck-
te vi åt oss en flaska champagne som 
samlat damm i vinförrådet och jag 
tänker i taxin att vi fått den flaskan av 
dem vi är på väg till. Fantasin skenar 
ikapp med paniken. Hur kommer de 
att reagera? Hur kan en kväll bli lyck-
ad om den börjar på sämsta tänkbara 
sätt, med en förödmjukelse? Vad kan 
irritationen och ilskan leda till mot 
slutet av kvällen …? Så började jag 
planera en bok på temat. Snart för-
svann det där med flaskan och andra, 
mycket gruvligare, svek ersatte den. 

Boken är uppbyggd kring en middag, 
berätta om dina tankar kring bokens 
struktur?

Strukturen var en viktig del av skriv-
processen. Jag ville koka ner så myck-
et känslor, energi och spänning som 

möjligt i en kompakt tryckkokare. För 
att allt det där sedan skulle explo-
dera. Jag ville dela upp boken efter 
rätter; förrätt, varmrätt och efterrätt 
etc. och att alla livsomvälvande för-
ändringar för karaktärerna skulle ske 
gradvis under en mycket kort tid, un-
der bara en kväll. Det visade sig vara 
en kreativ begränsning som fick hjär-
nan att jobba. Det är helt klart den 
mest utmanande uppgift som jag gett 
mig själv hittills! 

Parmiddagen utspelar sig i Lillängen, 
ett bostadsområde i Nacka, söder om 
Stockholm. Varför valde du att låta 
boken utspela sig där?

”Write what you know” är ett av de 
bästa skrivtips jag fått. Mina tidigare 
böcker har utspelat sig på platser jag 
varit på. Den här gången föll valet på 
den plats jag bor på, Storängen i Nacka, 
som sitter ihop med Lillängen, men 
som på många sätt ändå är olika världar. 
Den osynliga gränsen där är intressant, 
tycker jag. 

Moraliska dilemman spelar en viktig 
roll i Parmiddagen. Hur kommer det 
sig? 

Jag är fascinerad av drivkrafter. Vi står 
alla inför svåra val. Vi balanserar mel-
lan motstridiga ambitioner. Vi försö-
ker förverkliga oss själva och kämpa 
mot vår otillräcklighet, samtidigt som 
vi vill vara älskade av alla och älska an-
dra. Men vad är det som styr oss? Ett 
gemensamt samvete? En allt annat 
överskuggande kärlek eller rädsla? 
Ibland tappar vi fotfästet och är spår-
lösa, vilsna, gränslösa. I Parmiddagen 
möter vi karaktärer som på olika sätt 
försöker komma tillrätta med sina liv. 
Nyårsnatten är vald för att många av 
oss tänker att vi då kan dra ett streck 
över det som varit. Räkneverket star-
tar om och vi får tolv nya månader på 
oss att få ihop våra liv.

Finns det några böcker eller andra verk 
som har inspirerat dig i arbetet med 
Parmiddagen? 

Ian McEwans Amsterdam för att den 
är ett koncist mästerverk. Big Little 
Lies av Liane Moriarty vad gäller gen-
re och miljö. Tv-serien The Night of 
för stämningen. För vändningar och 
resolution var filmen The Usual Sus-
pects också en källa till inspiration.  

Har du något favoritstycke i boken och 
varför? 

Det finns en scen mot slutet när vår 
huvudperson, hustrun i värdfamiljen, 

citerar makens bröllopstal. Ord som 
yttrades en gång för längesedan, i den 
finaste stunden i deras liv, som får en 
helt annan laddning och betydelse i den 
stund de nu befinner sig i. De står en-
samma och ser ut över nyårsnattens 
himmel som exploderar i fyrverkeriernas 
ljus. De förenas en kort stund i total är-
lighet. Allt det förljugna i deras livslögn 
försvinner plötsligt och de ser både 
kärlekens förunderliga kraft och dess 
tillkortakommanden i varandras ögon. 
Sedan brakar helvetet lös. 

Vad kan läsaren ta med sig eller lära 
sig av Parmiddagen? 

Förhoppningsvis en spännande och 
underhållande läsupplevelse som drö-
jer sig kvar. Att inte låta sig bli lurad. 
Våga stå för det som känns rätt, även 
om det finns starka krafter överallt, 
inom familjen och vänkretsen, på 
jobbet, i samhället, hos myndigheter, 
som säger att du har fel. Jag tror att 
vi alla mår bäst när vi är ärliga mot oss 
själva. När vi hittar det mod som krävs 
för att följa den inre rösten.

Kommer det bli en uppföljare?

Parmiddagen är en fristående roman 
men tanken är att följa upp den med 
andra berättelser i liknande stil, situa-
tioner och format. 



DISKUSSIONSFRÅGOR OM 
PARMIDDAGEN TILL BOKKLUBBEN 

ELLER LÄSECIRKELN

Bokens omslag och prolog avslöjar 
att middagen kommer att sluta i 
en katastrof. Hur påverkade det 

din läsupplevelse?

Om du själv hade 
hamnat i samma 

situation som Lisa, 
hur hade du agerat? 

Hur påverkar relationen 
mel lan bokens karaktärer 

händelseförloppet?

Lisa försöker ordna upp allting och 
hålla god min trots att hon våndas 
under ytan. Mikael är istället väldigt 
mån om att visa sin kunskap och sitt 
överflöd oavsett hur han känner in-
för gästerna, att imponera är prio ett. 
Hur upplever du könsrollerna i boken? 
Är de traditionella eller avviker de?

Hur upplever du de manliga karaktä-
rerna i boken, har de några gemen-
samma drag? Vilka funktioner har de? 

Bokens teman kretsar mycket kring 
moral och hämnd. Hur hänger dessa 
teman ihop i boken?

Bokens slut kan sätta vår egen mora-
liska kompass i gungning. Med vetska-
pen om allt som skett i det förflutna 
kan det kännas som att det blir ett 
slags upprättelse. Helgar ändamålen 
medlen, om målet är att rädda sig själv 
och sitt barn? Finns det något age-
rande i boken som känns rätt, trots 
att det i vanliga fall skulle anses för-
kastligt?

Hur påverkar bokens slut din syn på för-
älderns roll att skydda sitt barn? Är det 
vad som sker eller är Lisa bara hämnd-
lysten?

Hur tolkar du bokens slut, som hopp-
fullt eller tröstlöst? Hade du kunnat 
före ställa dig ett annat slut på boken?

Boken har flera olika karaktärer vars 
liv är sammanvävda genom det för-
flutna. Finns det någon eller några 
karaktärer som du känner mer eller 
mindre sympati för? Vilka och var-
för?

Boken berättas ur tre olika perspektiv: 
Lisas, Ebbas och Toms. Hur påverkar 
skiftningen mellan dessa tre berättar-
röster din uppfattning av karaktärer-
na? Förändras dina känslor för dem? 
Känns de mer eller mindre pålitliga?

Boken utspelar sig i en välbärgad 
villaförort utanför Stockholm. Hur 
upplever du att miljön och det geo-
grafiska området påverkar handling-
en? Hur spelar årstiden in? 

Bokens parmiddag består av tre par 
inom två familjer där allt torde vara 
ganska ospännande men där midda-
gen slutar i katastrof. Hur hade du 
själv reagerat i dörren om det var du 
som höll i middagen eller kom dit som 
gäst?



Skapa din egen parmiddag
Börja med att bjuda in ett eller flera par, förslagsvis 

några du vet vilka de är och där det inte finns ont 
blod sedan tidigare.

Förslag på meny à la familjen Kjellvander
 

Fördrink: Southern Comfort med bitter lemon
Förrätt: Räkcocktails 

Varmrätt: Oxfilé med potatisgratäng 
Efterrätt: Gino 
Champagne 

Kaffe 
Avec  

Smaklig måltid!


