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1. PROLOG 
 
Det gäller att säga sig som en ovedersäglig sanning att utgå från: här är en text,  
här finns en mening om också den är fördold, här möter ett budskap. 
- Gyllensten, Just så eller kanske det 

 

1.1 BAKGRUND 

I sina memoarer Minnen, bara minnen1 (2000) berättar Lars Gyllensten varför han började skriva, 

vilka böcker han tog intryck av som ung och vilka författare som har influerat honom. Längst 

dröjer han vid Sören Kierkegaard och de egenheter hos denne som fascinerat honom. När jag nu 

vill beskriva det som gör att jag med behållning läser Gyllensten och det som gör att jag vill skriva 

den här uppsatsen, kan jag utan vidare använda samma ord som han använder om sitt förhållande 

till Kierkegaard:  
 
Jag ansåg att denna metod, författarskapet med pseudonymer, stämde väl överens med uppfattningen 
att världen och tillvaron överhuvudtaget är undflyende och mångtydig och döljer sig likt Kants ”Ding 
an sich” i en översinnlig och utommänsklig dimension. /…/ Vi kan aldrig nå den sanna och entydiga 
utommänskliga världen, bara kretsa kring den som en fjäril runt ljuset. Därför bör vi närma oss från 
olika håll, med olika begrepp och föreställningar – just genom skilda pseudonymer. /…/ Det andra 
som fascinerade mig hos Kierkegaard var just lidelsen och språket. Lidelsen – att ta tillvaron på allvar, 
att aldrig ge upp i kretsandet kring det svåra från olika utgångslägen. /…/ Men i denna svår- eller 
otillgängliga och tröttsamma svada lyser det ideligen upp glimrande språkliga pärlor eller briljanter – 
övertygande metaforer, aforistiska spiritualiteter, praktstycken av poetisk lyster och psykologiskt 
skarpsinne. Aha-upplevelserna infinner sig ideligen hos den som läser Kierkegaard.2  
 

Byt ut ”Kierkegaard” mot ”Gyllensten” ovan, så framgår min läsupplevelse och det som är 

utgångspunkten för den här uppsatsen: hur jag som läsare av Gyllenstens böcker ständigt driver 

omkring mellan skämt och allvar, med känslan av att aldrig riktigt nå fram men ändå 

förtröstansfull och driven att läsa vidare.  

Uppsatsen tillägnas Astrid och Tore Lager.  

 

1.2 SYFTE, METOD & STÄLLNINGSTAGANDEN 

Det är förvirrande att läsa Lars Gyllenstens böcker. I hans texter finns en ständig rörelse mellan 

ordning och kaos som kan kopplas till det kunskapsteoretiska experimenterande som han säger 

sig vilja åstadkomma i sitt författarskap. Gyllenstensforskare talar om det i termer av litterärt 

program och författarambition.  

Min tes är att den rörelse som präglar läsupplevelsen kan sammanfattas som en 

berättarteknik som huvudsakligen utgörs av ironi och paratextuella element, det vill säga textuella 

element som omger själva texten. Syftet med uppsatsen är att finna orsaken till den sammansatta 

läsupplevelsen, genom att undersöka sambanden mellan läsupplevelsen, bokens innehåll, bokens 

form och Gyllenstens avsikter som de kommer till uttryck i tidigare forskning och som de 

presenteras i hans egna kommentarer.  

I uppsatsen behandlas först formen utifrån litteraturteoretikern och narratologen Gérard 

Genettes begrepp paratextualitet. Begreppet presenteras varpå paratextuella element i Gyllenstens 

                                                 
1
 Lars Gyllensten, Minnen bara minnen (Stockholm, 2000). 

2
 Ibid., s. 166 ff. 
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böcker analyseras med hjälp av närläsning. Alla Gyllenstens referenser utreds inte på grund av 

utrymmesskäl.  

Därefter behandlas innehållet i Det blå skeppet3 (1950) utifrån begreppen ironi och 

otillförlitligt berättande. Hur yttrar sig ironin och vilka konsekvenser får det? Som underlag 

används de teorier som formulerats av litteraturforskarna Wayne C. Booth, James Phelan och 

Greta Olson. Gyllenstens text analyseras med hjälp av närläsning utifrån den analysmodell som 

Booth presenterar. 

Lars Gyllensten har ofta kommenterat både författarskapet som helhet och enskilda verk. 

Han är, som förläggaren och Gyllenstensforskaren Hans Isaksson säger, ”sin egen första läsare”.4 

Det medför vissa svårigheter: dels att göra en självständig tolkning av verken och dels att avgöra 

vilka uttalanden som hör hemma inom respektive utom fiktionen.  

De många kommentarerna har bidragit till att författaren, berättaren och privatpersonen 

Lars Gyllensten ibland har blandats ihop. I min uppsats utgår jag ifrån att allt som är osignerat 

(till exempel efterordet i Moderna myter) tillhör det litterära verket, allt som är signerat Lars 

Gyllensten eller L.G. (till exempel efterordet i Carnivora) är ett uttryck för hans mer privata tankar 

och åsikter och därför står utanför fiktionen. Jag vill poängtera att uppdelningen inte medför 

någon värdering. Det är kommentarernas funktion som är intressanta oavsett vilken kategori de 

tillhör. Det finns naturligtvis kommentarer som är svåra att kategorisera, men dessa undantag 

diskuteras efter hand. 

Författarintentionen är följaktligen svår att bortse från eftersom den till viss del är en 

integrerad del i Gyllenstens författarskap. I uppsatsen uppmärksammar och diskuterar jag 

Gyllenstens uttalade intentioner, men syftet är inte att undersöka dem eller att låta dem utgöra 

grunden för min analys. Istället är det läsarens perspektiv som fokuseras och det kan i sin tur 

innebära slutsatser som både stämmer överens med och bryter mot författarens intentioner.    

Vad gäller materialet har forskare gjort olika ställningstaganden inför Lars Gyllenstens 

omfattande och mångsidiga produktion. I avhandlingen Hängivenhet och distans. En studie i Lars 

Gyllenstens romankonst (1974) diskuterar Hans Isaksson svårigheten att bedöma vilka böcker som 

skall betraktas som romaner och påpekar att Gyllenstens egna beteckningar och kommentarer 

kan göra det ännu svårare. 5 

Kerstin Munck argumenterar i sin avhandling Gyllenstens roller. En studie över tematik och 

gestaltning i Lars Gyllenstens författarskap (1974) för att både forskare och läsare bör betrakta 

Gyllenstens författarskap som en helhet. Enligt Munck kan man gruppera böckerna på olika sätt 

men inte avgränsa dem eller isolera ett enskilt verk.6 Jag misstänker att hennes slutsats är onödigt 

begränsande men inte heller jag gör någon gruppering eller avgränsning av materialet i min 

uppsats. Min studie av paratextualitet grundar sig därmed på Gyllenstens produktion som helhet, 

vilken omfattar ett 20-tal böcker. Studien av ironi utgörs istället av en djupare analys av romanen 

Det blå skeppet.   

 

                                                 
3
 Lars Gyllensten, Det blå skeppet (Stockholm, 1950). 

4
 Telefonintervju med Hans Isaksson 21.12.2006. 

5
 Hans Isaksson, Hängivenhet och distans. En studie i Lars Gyllenstens romankonst (diss. Stockholm; 

Stockholm, 1974), s. 10 f.  
6
 Kerstin Munck, Gyllenstens roller. En studie över tematik och gestaltning i Lars Gyllenstens författarskap 

(diss. Lund; Lund, 1974), s. 32. 
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1.3 TEORI & FORSKNINGSÖVERSIKT 

Uppsatsens teoretiska grund utgörs av forskning av Gérard Genette och Wayne C. Booth.  

Gällande narrativa nivåer och paratexter används Genettes böcker Discours du récit (1972) och 

Seuils (1987). I uppsatsen används Jane E. Lewins engelska översättningar Narrative Discourse. An 

Essay in Method7 (1983) och Paratexts. Thresholds of interpretation8 (1997).  

 

Den amerikanske litteraturforskaren Wayne C. Booth var under 30 år verksam vid University of 

Chicago och gav ut The Rhetoric of Fiction9 1961 och A Rhetoric of Irony10 1974, vilka kommer att 

utgöra grunden för analysen av ironi och otillförlitligt berättande. Verken och teorierna 

presenteras närmare i anslutning till respektive analys.  

 

Den tidigare Gyllenstensforskningen har huvudsakligen fokuserat på böckernas tematiska 

innehåll, men även på Gyllenstens författarintention och hans skapande av ett sammansatt 

författarskap.  

Den gyllenstensforskare som mest utförligt har utforskat Gyllenstens användning av ironi 

är Hans Isaksson som i avhandlingen Hängivenhet och distans bland annat analyserar ”den ironiske 

berättaren” i det han betraktar som den andra perioden i Gyllenstens författarskap. Isaksson 

beskriver hur Gyllensten låter berättaren visa distans till händelserna och hur även författaren 

intar en ironisk distans till fiktionen.11 Isaksson drar paralleller till författare som Thomas Mann 

och Berthold Brecht.  

I avhandlingen Gyllenstens roller utgår Kerstin Munck från Gyllensten som en rolltagande 

författare, och hon analyserar verken med utgångspunkt i två huvudtemata: valfrändskap och 

trolöshet. Munck konstaterar att det finns en övergripande tanke om konstverket som 

framställande av modeller av liv. Modellbyggandet sker bland annat med hjälp av primär-roller 

respektive sekundär-roller; en berättarteknik som ger författaren möjlighet att skapa avstånd och 

”slå hål på den realistiska illusionen”.12  

I avhandlingen Studier i Lars Gyllenstens estetik. Hans teorier om författarskapets villkor och teknik 

t.o.m. Barnabok13 (1973) behandlar Hans-Erik Johannesson Gyllenstens kunskapsteoretiska 

ställningstaganden. 

Övrig forskning behandlar aspekter av författarskapet som inte relaterar till uppsatsens 

ämne, och som inte kommer att refereras i uppsatsen: 

Bo Larssons avhandling Gud som provisorium. En linje i Lars Gyllenstens författarskap14 (1990),  

Saga Oscarsons avhandling Gyllensten som Orfeus. En studie i Lars Gyllenstens mytiska diktning15 

(1992), Camilla Brudin Borgs avhandling Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens 

författarskap16 (2005). 

                                                 
7
 Gérard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, övers. Jane E. Lewin (Cornell, 1983). 

8
 Gérard Genette, Paratexts. Thresholds of Interpretation, övers. Jane E. Lewin (Cambridge, 1997). 

9
 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago, 1961). 

10
 Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony (Chicago, 1974). 

11
 Isaksson, s. 52 f. 

12
 Munck, s. 214. 

13
 Hans-Erik Johannesson, Studier i Lars Gyllenstens estetik. Hans teorier om författarskapets villkor och teknik 

t.o.m. Barnabok (diss. Göteborg; Göteborg, 1973). 
14

 Bo Larsson, Gud som provisorium. En linje i Lars Gyllenstens författarskap (diss. Uppsala; Stockholm, 1990). 
15

 Saga Oscarson, Gyllensten som Orfeus (diss. Uppsala; Stockholm, 1992). 
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2. LARS GYLLENSTENS FÖRFATTARSKAP 
 
Ord äro reversibla. Handling är irreversibel. 
- Gyllensten, Det blå skeppet 

 

2.1 FÖRFATTARAMBITIONEN  

Lars Gyllensten (1921-2006) debuterade tillsammans med studiekamraten Torgny Greitz under 

pseudonymen Jan Wictor med diktsamlingen Camera obscura17 1932, vars syfte var att kritisera 

modernistisk lyrik. Bluffen avslöjades och följdes av debatt på tidningarnas kultursidor. 

Gyllenstens ”riktiga” debut skedde 1949 med Moderna myter18 som åtföljdes av ett fyrtiotal böcker 

varav den sista – Minnen bara minnen – gavs ut 2000.  

 

Gyllensten har framställt sitt skrivande som kunskapsteoretiskt experimenterande. I ”Ordning 

och provokation”19 låter han ‟prosektor Gyllensten‟ och ‟författaren Gyllensten‟ jämföra 

vetenskaplig forskning med författande och de finner att grunden är densamma: en strävan efter 

att bringa ordning i kaos; att förstå tillvaron men också att pröva den och förändra den. Och sist 

men inte minst – att försonas med den.  

Genom ett slags modellbyggande skapar Gyllensten romanpersoner i syfte att bygga 

idévärldar och formulera och utforska existentiella, filosofiska och teologiska frågeställningar. 

Han skriver i Just så eller kanske det: ”Mina anteckningar är mångstämmiga – delvis samstämmiga 

men delvis också präglade av motsatta och oförenliga stämmor. Här finns rolltaganden, 

maskpåtaganden och kostymeringar – därför att jag har velat pröva olika diktade figurer och 

författarröster – ‟inkarnationer‟.”20 Som Gyllensten nämner i citatet är det inte enbart de 

uppdiktade personerna som ikläds roller, utan även författaren själv. I en recension av Lotus i 

Hades skriver Olof Lagercrantz: ”Gyllensten byter gärna roller. Han är en pastischör färdig att 

uppträda i vilken språklig kostymering publiken än behagar utbe sig.”21  

Rolltagandet kan beskrivas i termer av maskspel, ett ord som ofta återkommer i Gyllenstens 

texter.22 I Svenskt litteraturlexikon definieras maskspel som ett ”festspel med maskerade aktörer. 

Dess ursprung kan ledas tillbaka till de primitiva riterna, men som konstart uppstod m. i 

renässansens Italien som upptakt till hovbaler o.d.”.23 Det handlar i ordets ursprungliga 

bemärkelse om en ceremoni, ett rituellt spel med maskerade deltagare. I Palatset i parken ger 

Gyllensten en definition av maskspelets funktion: 
 
Ett maskspel förtrollar, vänder synen och får fantasien att flyga. Men dold i masken finns samma 
ursprung kvar som ankargrund och fäste, och inuti själva masken, i stenkakan eller lerfasaden, finns 
samma materier som från begynnelsen – jord, av jord är den kommen. Ett maskspel förtrollar, får 

                                                                                                                                                         
16

 Camilla Brudin Borg, Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap (diss. 

Göteborg; Skellefteå 2005). 
17

 Jan Wictor [pseud.], Camera obscura (Stockholm, 1998). 
18

 Lars Gyllensten, Moderna myter (Stockholm, 1949). 
19

 Lars Gyllensten, ”Ordning och provokation”, Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. 

(Stockholm, 1964). 
20

 Lars Gyllensten, Just så eller kanske det (Stockholm, 1989a), s. 176. 
21

 Olof Lagercrantz, ”Lotus i Hades”, DN 07.11.1966. 
22

 Sju vise mästare om kärlek, s. 84, Det himmelska gästabudet, 206 f, Grottan i öknen, s. 308, Huvudskallebok, 

s. 43, Palatset i parken, s. 50, 165, 191, 205 f, Kains memoarer, s. 78, 90, 92, Diarium spirituale, s. 67, 100, 103 

f. 
23

 Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1964), s. 326. 
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fantasien att flyga – men flykten är en flykt på stället, förtrollningen vänder synen men förändrar inte 
grunderna och grundvillkoren…24  
 

Masken möjliggör en rörelse från en roll till en annan, den är ett sätt att dölja sig och ett skydd för 

den som bär den.25 Masken har även beskrivits som rituellt och tvingande för den som bär den 

och som ett hinder för den som vill se bakom masken.26  

Mot bakgrund av ovanstående har Gyllensten och andra beskrivit romanerna som 

artefakter. Kerstin Munck skriver: ”Konstverkets karaktär av artefakt, konstprodukt, framhävs 

dessutom på sedvanligt vis med författarnärvaro och illusionsbrott. Som säreget för Gyllenstens 

författarskap framstår det stort upplagda experimentet, där återkommande symboler, figurer och 

formuleringar i ständigt nya stilar och skiftningar markerar att en – kanske oavslutbar – 

inventering av mänskliga attityder är under arbete.”27   

Med ordens hjälp är det med andra ord möjligt att prova olika livshållningar genom att 

skapa figurer som intar olika positioner. Det ger upphov till ett maskspel och en rörelse i 

författarskapet och i de enskilda böckerna. 

 

2.2 INSPIRATÖREN SÖREN KIERKEGAARD 

Hans-Erik Johannesson har i avhandlingen Studier i Lars Gyllenstens estetik kartlagt den filosofiska 

tradition som Lars Gyllensten tar avstamp i. Flera filosofer, tänkare och konstnärer nämns 

mycket riktigt i Gyllenstens böcker (Thomas Mann, Carl von Linné, Hieronymus Bosch m.fl.) 

men den mest omskrivna är Sören Kierkegaard. Han är föremål för tre artiklar i Nihilistiskt credo 

och nämns ofta mer eller mindre i förbifarten.28  Hur ser då Gyllenstens förhållande till 

Kierkegaard ut och vad innebär det ifråga om ironi och pseudonymitet?  

Gyllenstensforskare har visat Kierkegaards inflytande inom flera av de centrala delarna i 

Gyllenstens författarskap: rollteknikens förutsättningar och den dialektiska metoden29, hans 

teorier om språk och kommunikation30, hans förklädningskonst31 och synen på den sokratiska 

ironin.32 Hans-Erik Johannesson visar också hur Gyllensten vid flera tillfällen imiterat 

Kierkegaards stil.33 Hans inflytande är både direkt (ifråga om paratextualitet och ironi) och 

indirekt i form av ett ständigt närvarande mentorskap i Gyllenstens tankevärld. Hans Isaksson 

skriver i sin avhandling att ”Kierkegaards betydelse för Gyllenstens författarskap ligger på flera 

olika plan: han har tagit upp både idéer och motiv i Kierkegaards författarskap i sina egna böcker 

och säkerligen har också Kierkegaards intellektuella och ironiska stil betytt mycket för honom.”34 

Isaksson framhåller emellertid att Gyllensten trots allt förhåller sig självständig till Kierkegaards 

tankar och att han har använt delar av Kierkegaards filosofi i kombination med andras och egna 

tankegångar.  

                                                 
24

 Lars Gyllensten, Palatset i parken. Retoriskt porträtt i Giuseppe Arcimboldos manér (Stockholm, 1970), s. 50. 
25

 Lars Gyllensten, Kistbrev (Stockholm, 1998), s. 155. 
26

 Lars Gyllensten, Diarium spirituale. Roman om en röst (Stockholm, 1968), s. 67. 
27

 Munck, s. 13. 
28

 Diarium spirituale, s. 24, 162, Huvudskallebok, s. 236, 243, 289, Baklängesminnen, s. 87, Nihilistiskt credo, s. 

23 ff, 41 ff, 83 ff, Kistbrev, s. 24, Just så eller kanske det, s. 81 f, 88 f, 157 f. 
29

 Munck, s. 35. 
30

 Johannesson, s. 75. 
31

 Ibid., s. 72. 
32

 Ibid., s. 45. 
33

 Ibid., s. 71. 
34

 Isaksson, s. 46 f. 
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Vid 100-årsfirandet av Kierkegaards död skrev Gyllensten i ”Tidlöst jubileum” om hur 

Kierkegaard förhöll sig till sin författarroll: hur han gjorde sitt författarskap ”opersonligt” genom 

att gömma sig bakom pseudonymer och genom att skildra idéer snarare än levande människor; en 

metod som Gyllensten anammat.35 

 

2.3 TROLÖSHETSDEBATTEN 1966 

Trolöshetsdebatten inleddes efter Nils Gösta Ekmans intervju med professorn och chefsläkaren 

Gunnar Biörck på Svenska Dagbladets kultursida trettondagsafton 1966. Syftet med intervjun var 

att bredda kulturdebatten och låta personer komma till tals, vars verksamhet låg utanför det 

humanistiska fältet. I intervjun vänder sig Biörck mot de då dagsaktuella begreppen ”trolöshet” 

och ”normlöshet”; begrepp som enligt Biörck i praktiken innebär moralisk förslappning, 

ungdomens förfall (alkohol- och narkotikamissbruk samt könssjukdomar) och ett samhälleligt 

behov av ledning och struktur.  

På frågan om han är anhängare av ”den förhärskande normlösheten”, svarar Biörck:  

”- Knappast. Det är förvånande att man över huvud taget kan föra allvarligt menade diskussioner 

om ‟normlöshet‟ och ‟trolöshet‟. /…/ Normlösheten och trolösheten kan naturligtvis bara 

predikas i skyddet av ett – trots allt – ordnat samhälle med normer och trohet, som skyddar även 

de falska profeterna.”36  

 Biörcks uttalanden skapade debatt, som i sin tur utmynnade i ett antal underordnade 

debatter om ”den tigande opinionen”, sexualmoral, normlöshet och frågan om vem som har rätt 

att uttala sig i kulturdebatten. Olof Lagercrantz var en av dem som deltog med flera inlägg.  

I trolöshetsdebatten kom Lars Gyllensten, utan att själv ha deltagit, att betecknas som 

försvarare och ivrare för den norm- och trolösa hållningen. Han nämns inte av Gunnar Biörck i 

den inledande intervjun (där Biörck för övrigt inte namnger någon i den krets debattörer han 

kritiserar) men Gyllenstens namn används senare som slagträ av båda sidor.37  

Varför blev han då närmast mot sin vilja en så central gestalt i debatten? I diskussionen om 

vem som hör hemma i kulturdebatten, lät vissa debattörer Lars Gyllensten i egenskap av läkare 

och författare exemplifiera den intellektuelle vetenskapsmannen.  

Den främsta anledningen kanske emellertid är ett stycke publicerat i Vintergatan 1961, samt 

i Nihilistiskt credo 1964, som Gunnar Biörck citerar delar av (se hakparentes nedan) i sitt ”Collage 

över det offentliga samtalet om trolösheten”.38  

 
[Jag drömmer om ett trolöst, njutningslystet och barmhärtigt hjärta, glimtvis upplyst av brokiga 
fyrverkerier men aldrig i lågor. Ett avstånd, en välvillig och fördragsam misstro, en förströdd, outtröttlig 
nyfikenhet, som aldrig låter sig fångas för gott i någon hobby.] Ett osynligt och oberörligt, namnlöst 
centrum, förklätt i skiftande masker av personlighet, som indiska gudar när de sänkt sig till 
människornas värld, ständigt svävande en halv tum över marken. En föga livsrumskrävande natur, som 
inte sveder och ännu mindre bränner. O, vore alla som han, som jag vill skapa – den namnlöse 
författaren!39 
 

                                                 
35

 Lars Gyllensten, ”Tidlöst jubileum”, Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. (Stockholm, 1964), 

s. 42 f.  
36

 Trolöshet – normlöshet. Repliker ur aktuell kulturdebatt (Stockholm, 1966), s. 11 f. 
37

 Ibid., s. 20, 23, 34, 87, 131, 155, 190, 195. 
38

 Ibid., s. 161. 
39

 Lars Gyllensten, ”Nattliga invokationer”, Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. (Stockholm, 

1964), s. 82, min kursiv. 
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Dels upplevdes ovanstående uttalande, säkerligen i samband med det dialektiska författarskapet, 

som en bekännelse till trolösheten. Dels hade Gyllensten låtit berättarrösten i förordet till 

Desperados uttrycka ovilja mot fasta övertygelser: ”Jag är fast övertygad om att idel ont kommer av 

alltför fasta övertygelser – nej, nu sa jag bestämt för mycket!”40 I samma förord försvarar han 

dessutom trolösheten som en del av författarskapet:  

 
Men jag tror också, att alla människor på sätt och vis är författare, därför att de alla umgås med världen 
via sina egna idéer och påfund, men att de faktiskt också alla är behäftade med en viss trolöshet och 
föränderlighet i förhållande till dessa idéer – vilket jag alltså inte betraktar som något fel utan tvärtom 
tycker är något som man skall arbeta med och göra reda i. 41 
 

Dels talar inte Gyllensten i eget namn i citatet utan ikläder sig rollen som ”författaren till 

novellsamlingen Desperados” och dels definierar han aldrig begreppet trolöshet.   

Alla höll inte med om att Gyllensten gjort skäl för sin anknytning till trolöshetsbegreppet. 

Professor John Landquist skriver i sitt debattinlägg: ”Lars Gyllensten har anförts som en anhängare 

av, kanske profet för den senare trolöshetsideologin. Detta med tvivelaktig eller ingen rätt. 

Trolöshet är inget lösenord för honom. Det förekommer bara på ett enda ställe i hans 

redogörelse för sin världsåskådning Nihilistiskt credo 1962 och då i den adjektiva formen 

trolöst.”42  

Själv kommenterade Gyllensten efteråt både ordvalet och debatten som helhet, i ”Den tysta 

opinionen”, en recension i BLM av förlaget Natur och Kulturs antologi med utvalda debattinlägg 

(Gyllensten kritiserade för övrigt urvalet för att vara fegt och ofullständigt). I recensionen tar 

Gyllensten avstånd från begreppet på flera sätt: han använder konsekvent citationstecken kring 

ordet trolöshet, och han skriver: ”Ordet ‟trolöshet‟, med dess provokativa och ambivalenta 

konnotationer, är inte valt av några språkliga oskulder. Det är egendomligt, att man har kunnat 

föreställa sig att Karl Vennberg, Björn Håkanson, Lars Forssell eller någon annan s.a.s. 

professionell författare skulle vara ovetande om att beteckningen antyder faror och 

olägenheter.”43 Trots Gyllenstens uppenbara aversion mot ordet, har det använts i samband med 

hans författarskap (framförallt i Kerstin Muncks avhandling) även efter trolöshetsdebatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Lars Gyllensten, Desperados (Stockholm, 1962), s. 9. 
41

 Ibid., s. 15. 
42

 Trolöshet – normlöshet, s. 195. 
43

 Lars Gyllensten, ”Den tysta opinionen”, BLM 35:7 (1966), s. 542. 
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3. PARATEXTER – BERÄTTELSENS TRÖSKLAR 
 
Vad jag talar om är böckernas värld, eller världar – mångfaldiga världar!  
Dit leder många vägar, och många portar öppnar sig för den som knackar på. 
- Gyllensten, Så var det sagt 
 

4.1 GÉRARD GENETTE & PARATEXTUALITET – EN ÖVERSIKT 

Vi kommer till en punkt i närmandet av en text, då vi kan välja att antingen kliva in i texten eller 

vända tillbaka. Så beskriver litteraturteoretikern och narratologen Gérard Genette hur det är att 

stå på tröskeln till en text. Det är utgångspunkten för hans begrepp paratextualitet vilket han 

redogör för i boken Paratexts. Thresholds Of Interpretation (1997). Samtliga citat nedan är hämtade 

från Genettes bok. Genette citeras i det följande på engelska av pedagogiska skäl, men viktiga 

termer skrivs även på franska. 

En text betraktas av Gérard Genette som en autonom värld som står i relation till en annan 

värld: den värld som existerar utanför texten. Paratexten är tröskeln mellan de båda världarna:  

 
For us, accordingly, the paratext is what enables a text to become a book and to be offered as such to its 
readers and, more generally, to the public. More than a boundary or a sealed boarder, the paratext is, 
rather, a threshold, or – a word Borges used apropos of a preface – a „vestibule‟ that offers the world at 
large the possibility of either stepping inside or turning back.44  
 

Syftet med paratexten är med andra ord att presentera texten i den dubbla betydelsen förverkliga 

(présenter) och förevisa (rendre présent).45 Genette skiljer mellan text (det som skall presenteras) 

och paratext (det som omger texten i syfte att presentera den), även om paratextens empiriska 

innehåll oftast består av text: 

 
Most often, then, the paratext is itself a text: if it is still not the text, it is already some text. But we must 
at least bear in mind the paratextual value that may be vested in other types of manifestation: these 
may be iconic (illustrations), material /…/, or purely factual. By factual I mean the paratext that 
consists not of an explicit message (verbal or other) but of a fact whose existence alone, if known to 
the public, provides some commentary on the text and influences how the text is received.46  
 

Paratexten är därmed inte bunden till texten; den kan också finnas på avstånd och vara en del av 

den diskurs som omgärdar texten eller boken. I det senare fallet använder Genette termen epitext, 

och avser då allt som finns utanför textens volym; intervjuer, annonsering eller 

förhandspublicering. Det som finns inom samma volym som texten – element som titel, 

författarnamn och förord – är peritext. Genette sammanfattar i ekvationen paratext = peritext + 

epitext.47  

Det är möjligt för en författare att låta paratexten ”ingå” i texten (exempelvis i form av ett 

förord som hör till berättelsen) och i vissa fall kan det vara svårt att avgöra huruvida paratexten är 

en del av fiktionen eller ej. Element som varken författaren eller förläggaren ”ansvarar” för ingår 

emellertid aldrig i paratexten: ”By definition, something is not a paratext unless the author or one 

of his associates accepts responsibility for it, although the degree of responsibility may vary.”48  

                                                 
44

 Genette, 1997, s. 1 f. 
45

 Ibid., s. 1. 
46

 Ibid., s. 7. 
47

 Ibid., s. 5. 
48

 Ibid., s. 9. 
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Paratexten är följaktligen inte någon strikt teoretisk konstruktion, utan en åskådlig 

företeelse bestående av konkreta element. Det måste inte röra sig om materiella beståndsdelar –

ett allmänt känt faktum om en författare kan tjäna som paratext när publiken närmar sig en text. 

Genette exemplifierar med Marcel Prousts homosexuella läggning och judiska bakgrund som, om 

man känner till dessa fakta, ingår i paratexten (epitexten) runt hans verk.49  

I de fall då paratexten är materiell kan den lokaliseras och tidsbestämmas: “A paratextual 

element, at least if it consists of a message that has taken on material form, necessarily has a 

location that can be situated in the relation to the location of the text itself /…/ The temporal 

situation of the paratext, too, can be defined in relation to that of the text.”50 När man tids- och 

platsbestämmer paratexten utgår man från den omgärdade texten och tiden relateras till 

tidpunkten för dess första, ursprungliga utgivning.  

Paratexten har ofta tid och plats. Därmed inte sagt att den är statisk – tvärtom kan 

paratextuella element ändras, eller till och med försvinna: ”If, then, a paratextual element may 

appear at any time, it may also disappear, definitively or not, by authorial decision or outside 

intervention or by virtue of the eroding effect of time.”51 Ett nytt förord kan tillfogas i en ny 

upplaga och när det gäller mycket gamla texter kan delar av boken ha gått förlorade. Även 

paratexten som idé är föränderlig beroende på tidsepok, kultur eller andra yttre faktorer.  

En viktig utgångspunkt för förståelsen av paratextens beskaffenhet och funktion är dess 

syfte: paratexten har inget självändamål, utan finns till för att uppfylla textens syften och för att 

kommunicera å textens vägnar. Genette menar att ”the paratextual element is always subordinate 

to ‟its‟ text, and this functionality determines the essence of its appeal and its existence.”52 Vidare 

kan paratexten erbjuda olika slags meddelanden: ”A paratextual element can communicate a piece 

of sheer information – the name of the author, for example, or the date of publication. It can make 

known an intention, or an interpretation, by the author and/or the publisher.”53  

Slutligen nämner Genette ett antal typer av paratexter som i sin tur utgörs av olika slags 

materiella eller immateriella element. Både typer och funktioner kommer att redogöras för 

efterhand i samband med paratexter hos Lars Gyllensten. Då min uppsats behandlar den 

språkliga formen i Gyllenstens verk, kommer jag att utelämna epitextuella element och endast 

analysera peritexten. Samlingsbegreppet paratext kommer emellertid att användas även i 

fortsättningen. I sin bok behandlar Gérard Genette de paratextuella elementen från pärm till 

pärm i den ordning de uppträder i en bok. Jag följer för enkelhetens skull Genettes ordning i min 

analys av paratexter i Lars Gyllenstens böcker. I möjligaste mån översätter jag begrepp till 

svenska.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Genette, 1997, s. 8. 
50

 Ibid., s. 4 f.  
51

 Ibid., s. 6. 
52

 Ibid., s. 12. 
53

 Ibid., s. 10 f. 



 10 

4. PARATEXTER HOS LARS GYLLENSTEN 
 
Om berättelsens lönnligheter. 
- Gyllensten, Diarium spirituale 

 

4.1 FÖRLÄGGARENS PERITEXT (LE PÉRITEXTE ÉDITORIAL) 

I förläggarens peritext ingår format, omslag och dess tillbehör samt sättning och tryckning. Var 

går gränsen mellan text och bok? Hur fördelas ansvar, makt och valfrihet mellan författaren och 

förläggaren? Kanske kan man betrakta förläggarens peritext som ett gränsland; ett område som 

kan användas för att ge saklig information från förlaget och som konstnärligt utrymme åt 

författaren.  

I Diarium spirituale skriver Gyllensten apropå författarens respektive utgivarens roll: 

”‟Författaren‟ finns inte – han är den som på sin höjd kan sökas eller hypostaseras bakom alla 

dessa ‟kärlekens‟ rop och böner, uttryck, gester, vädjanden, försök, förbannelser, anfäktelser, 

bilder, dåd och illdåd, offer, förlägenheter och symptom. ‟Utgivaren‟ samlar, visar, skrapar med 

trålen och blandar sina ‟fynd‟ med egna kommentarer…”54   

I citatet talar Gyllensten om samarbetet mellan författaren och förläggaren, där författaren 

visserligen sägs vara källan, men där utgivaren i egenskap av kommentator och pärlfiskare, blir till 

medskapare. Gyllenstens skillnad mellan ”författare” och ”utgivare” kan tolkas som en bildlig 

distinktion: två sidor av samma person. I Hjärnfilspån. Vittra vederstyggligheter och annat smått och gott 

som Gyllensten skrev under pseudonymen Pär Silje, leker han med dessa områden då han som 

författare använder den plats som vanligen är förbehållen förläggaren. Högst upp på sidan efter 

titelbladet finns följande information:  

 

”Hc.03  Silje, Pär, pseud.  

Hjärnfilspån : [vittra vederstyggligheter och  

annat smått och gott] / Pär Silje. – Stockholm :  

Atlantis, 1989. – 87 s.  

ISBN 91-7486-884-5  

 

Hc.03  

 

B:t”. 55 

 

Formmässigt liknar det den information om tryckår, eventuell översättare, rättigheter etc. som 

förlaget brukar tillhandahålla. ”Hc.03” och ”B:t” är emellertid de bokstavskoder med vilka 

biblioteken kategoriserar genrerna ”svensk poesi” respektive  ”journalistik”. Möjligen kan 

bibliotekarier anteckna kategoriseringskoder för hand, men sådana fakta brukar inte tryckas och 

biblioteken är aldrig inblandade i tryckningen, vilket bekräftas av Berit Engdahl, bibliotekarie på 

Stockholms stadsbibliotek. Där står för övrigt Hjärnfilspån varken uppställd på Hc.03 eller B: t, 

utan på Hc, ”svensk skönlitteratur”.56 

                                                 
54

 Gyllensten, 1968, s. 168. 
55

 Pär Silje [pseud.], Hjärnfilspån. Vittra vederstyggligheter och annat smått och gott (Stockholm, 1989b).  
56

 Telefonintervju med Berit Engdahl 16.02.2007. 



 11 

Syftet med att inleda Hjärnfilspån som ovan, är således inte att ge läsaren användbara 

upplysningar om i vilken hylla boken står uppställd. Istället är det, i linje med boken i övrigt, ett 

inslag av satir. Det kan vara en drift med nämnda genrer, med bibliotekens val av genreindelning 

eller kanske en drift med konventionen att dela in litteratur i genrer. Gyllensten har placerat 

budskapet på en plats där läsaren inte förväntar sig att finna delar av det litterära innehållet. Den 

som upptäcker skämtet har också upptäckt ytterligare en tröskel.  

 

Vad gäller böckernas omslag57 varierar deras utseenden. Det finns exempel på böcker med mjuka 

omslag såväl som hårda (oftast dolda under det Genette kallar ”jacket”, ett pappersfodral med 

flikar som viks runt bokens pärmar), dominerande författarnamn i förhållande till titeln såväl som 

det omvända, utsmyckningar i form av illustrationer eller olikfärgade bokstäver.  

De flesta av Gyllenstens omslag är likartat formgivna. Även om Gyllensten inte har velat 

gruppera sina böcker 58 så inbjuder omslagens utformning till följande indelning:   

(i) Moderna myter (1949)– Det blå skeppet (1950)   

(ii) Juvenilia (1965) – Lotus i Hades (1966) 

(iii) I skuggan av Don Juan (1975) – Skuggans återkomst eller Don Juan går igen (1985) 

(iv) Baklängesminnen (1978) – Huvudskallebok (1981) 

(v) Palatset i parken (1970) – Grottan i öknen (1973) 

(vi) Ljuset ur skuggornas värld (1995)– Kistbrev (1998) 

Det finns ytterligare skäl till ovanstående indelning: böckerna är tematiskt besläktade som 

(iii) och (vi) eller gavs ut i följd som (i), (ii) och (iv). När det gäller (iv) och (v) är det svårare att 

fastställa någon självklar orsak. Man kan också fråga sig varför Barnabok inte ingår i (i) eftersom 

de böckerna ofta benämns trilogi, och varför Senilia inte ingår i (ii), med avseende på att Senilia är 

en pendang till Juvenilia. 

Ett omslag skiljer sig från de övriga genom att helt upptas av ett porträtt av författaren; ett 

svartvitt fotografi av en småleende Gyllensten som ser rakt in i kameran. Boken, Ur min offentliga 

sektor (1971), är enligt baksidestexten en ”provkarta på Lars Gyllenstens verksamhet som skribent 

sedan drygt ett decennium”59 där såväl ämnena som genrerna varierar. Fotografiet korresponderar 

med titelns personliga pronomen, Ur min offentliga sektor, (min understrykning) och markerar att 

det som avhandlas i boken skall betraktas som Lars Gyllenstens privata ställningstaganden och 

åsikter, till skillnad från de fall då Gyllensten skapar en fiktiv röst som uttalar sig.  
 
4.2 FÖRFATTARENS NAMN (LE NOM D‟AUTEUR) 

I nutida litterära verk förväntar vi oss en avsändare som presenteras med hjälp av ett 

författarnamn. Genette skriver: ”Nowadays it seems both necessary and ‟natural‟ to record the 

name – authentic or fictive – of the author in the peritext, but this has not always been so, if we 

judge by the common use of anonymity in the classical period.”60 Anonymitet har valts av olika 

skäl: av nödvändighet då utgåvans utformning inte gav plats åt namnet eller då författaren varit 

okänd; självvald anonymitet av konstnärliga skäl eller den så kallade ”By the author of…” – 

                                                 
57

 Här avses endast originalupplagor och inte senare utgåvor eller pocketutgåvor.  
58

 Gyllensten har sagt att ”De enskilda böckerna skall kunna stå var och en för sig – men de ingår också i en 

helhet”, ”Röster om hösten”, Ur min offentliga sektor (Stockholm, 1971a), s. 175.  
59

 Gyllensten, 1971a, baksidestext.  
60

 Genette, 1997, s. 37. 
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formen som använts av bland andra Jane Austen och Walter Scott, då de hänvisade till tidigare 

verk som i sin tur var osignerade.61 Det vanligaste inom modern litteratur är emellertid att 

författarnamnet uppges någonstans i peritexten: på omslaget, titelsidan eller i ett signerat förord.  

Lars Gyllensten följer nutidens normer när det gäller placeringen av författarnamnet. Det 

beaktansvärda är snarare vilket namn som används och i vilket syfte. Enligt Genette är namnet 

långt mer än en identitetsmarkör: ”The name then is no longer a straightforward statement of 

identity („The author‟s name is So-and-So‟); it is, instead, the way to put an identity, or rather a 

„personality‟, as the media call it, at the service of the book.”62  

Att skapa en avsändare och i förlängningen en identitet kan göras på flera sätt och av flera 

skäl. Utöver anonymitet presenterar Genette en rad kategorier som alla innebär pseudonymitet: 

apocrypha (en känd författare påstås felaktigt ha skrivit ett verk istället för den verkliga författaren), 

apocrypha with permission (en författare tar på sig ansvaret för ett verk då den verkliga författaren inte 

vill bli identifierad), plagiarism (någon påstår sig, felaktigt och utan tillåtelse, ha skrivit ett verk som 

någon annan har skrivit), plagiarism with permission/ghostwriting (någon påstår sig felaktigt, men med 

den verkliga författarens tillåtelse, ha skrivit ett verk som någon annan har skrivit), imagining the 

author (den verkliga författaren uppfinner en fiktiv författare, med eller utan bifogade personliga 

egenskaper, ”attribut”, som påstås ha skrivit verket).63  

Lars Gyllenstens bruk av pseudonymer tillhör den sistnämnda kategorin. Hans-Erik 

Johannesson skriver i sin avhandling om Gyllenstens estetik: ”Alla Gyllenstens böcker har hans 

namn som ‟utgivare‟ (utom Camera obscura!) även om han bestämt skiljer mellan privatpersonen 

Gyllensten och författaren Gyllensten. Hans pseudonymer är emellertid de personer, ‟roller‟, vilka 

får gestalta skilda livshållningar och uttrycka olika åsikter i hans verk.”64 Pseudonymiteten som 

Johannesson talar om är ett arv efter Sören Kierkegaard – en metod som Gyllensten medvetet 

har tagit efter. I Diarium spirituale skriver han: ”Inga namn – ‟utgivaren‟ och ‟författaren‟ onämnda, 

anonyma – bara ‟mitt‟ namn som författare/utgivare – den Kierkegaardska pseudonymiteten är 

nu som tidigare outsagd och underförstådd.”65 Den Kierkegaardska pseudonymitet som 

Gyllensten använder handlar om olika skikt av röster och berättare, vars närvaro ofta görs 

gällande genom osignerade förord. Gérard Genette skriver att Kierkegaards pseudonymer 

innebär mer än bara en namnändring:  

 
Kierkegaard is alleged to have used a good many /…/ but here we verge on the practice of imagining 
the author, for in Kierkegaard‟s case /…/ each of these hypostases is endowed with a fictive identity by 
paratextual means (prefaces, biographical notices, and so forth) and even, or especially, by textual means 
(thematic and stylistic autonomy).66  
 

Bruket av förord och noter som Genette talar om ovan, återfinns ofta hos Gyllensten men han 

skapar då en fiktiv identitet utan att använda pseudonym.   

Det finns emellertid två undantag då Gyllensten har använt sig av påhittade författarnamn: 

Jan Wictor, författare till Camera obscura, och Pär Silje, författare till Hjärnfilspån (vilken gavs ut 

                                                 
61

 Genette, 1997, s. 42 f.  
62

 Ibid., s. 40. 
63

 Ibid., s. 46 ff.  
64

 Johannesson, s. 77. 
65

 Gyllensten, 1968, s. 162. 
66

 Genette, 1997, s. 52 f. 
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som den enda av Gyllenstens böcker på förlaget Atlantis. Samma år gav Bonniers ut Just så eller 

kanske det).   

 I det första fallet var pseudonymiteten till en början okänd för alla utom de två författarna 

– Jan Wictor mottogs och betraktades, i enlighet med författarnas plan, som en verklig person. 

Camera obscura var ett studentikost skämt, skriven i syfte att driva med dåtidens lyrik. Att använda 

pseudonym var därför nödvändigt för att inte skämtet skulle avslöjas. Dessutom dolde sig två 

personer bakom Jan Wictor – Lars Gyllensten skrev dikterna tillsammans med vännen och 

läkarstudenten Torgny Greitz.  

I det andra fallet, boken Hjärnfilspån, upplyses läsaren omedelbart efter titelbladet om att Pär 

Silje är en pseudonym: ”Silje, Pär, pseud.”67 men det framgår inte vem som är den verklige 

författaren. Pär Silje presenteras utförligt i baksidestexten:  

 
PÄR SILJE är en ung men blyg och anonym debutant. Med sina 22 år, på det 23:e, har han redan nått en 
framstående position i ett av våra statliga verk. Som protognost i svenska sektionen av den muzobekiska 
kyrkan har han vunnit ett ovanligt erkännande också i detta sammanhang. Han väntar nu på sitt litterära 
genombrott. Av förlagets tre lektörer har två uttryckt sig mycket positivt. Den ena skriver om ett 
‟rungande ungt snille‟ vars postmodernistiska framträngande ‟vibrerar av dekonstruktivitet, ryggradslös 
oskuld och obscenitet‟. Den andre är överväldigad – ‟stammar av iver och ljudlig lycka‟. Emellertid – 
man skär inte Pär Silje över en kam. Varje läsare möter sin egen läsning. PS: Den tredje lektören anser sig 
kränkt av uppdraget.68  
 

Pär Silje är följaktligen en pseudonym av det slaget där namnet åtföljs av en fiktiv identitet: 

personlighetsdrag, ålder, yrke och litterär stil. Det huvudsaliga syftet är med andra ord inte att dölja 

Gyllenstens identitet, utan att skapa en annan identitet och oförtäckt ikläda sig den. Det är fråga 

om det Genette kallar pseudonymeffekten, vilket innebär att läsaren är medveten om 

pseudonymiteten och utifrån det förhåller sig till författaren och texten på olika sätt.69   

Varför används då författarnamnet Pär Silje? Ändringen av namnet och det faktum att 

läsaren är medveten om ändringen, gör att läsningen av Hjärnfilspån skiljer sig från läsningen av 

Grottan i öknen, Barnabok eller någon annan av de böcker som bär författarnamnet Lars Gyllensten. 

Att det första som möter läsaren är en ordlek (Pär Silje – persilja) anslår en skämtsam ton. Efter 

vidare läsning kan man mycket riktigt anta att Hjärnfilspån är en drift med postmodernism och 

annat som nämns i baksidestexten, och/eller en drift med genrerna ”svensk poesi” och 

”journalistik”. Eller, som sagt, rent av en drift med systemet som placerar in litteratur i genrer och 

bokstavsbeteckningar. Pseudonymen gör läsaren uppmärksam eftersom den skapar en 

utgångspunkt för läsningen som innebär att läsaren ställer frågor om författarens intention samt 

om textens budskap och mening. 

Ett exempel på pseudonymitet som påminner om ”imaginär författare” finns i Det blå 

skeppet (1950). Berättelsen inleds i första kapitlet med orden ”Havet är det vackraste jag vet.”70 

Dessförinnan finns följande avsnitt: ”Invokation: Jag heter Abraham. Det är hela mitt namn. 

Detta är min historia – en evighetshistoria.”71 Genom att åkalla Abraham och på så sätt 

presentera honom före berättelsens början – det vill säga före det första kapitlet – skapar 
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 Gyllensten, 1989b, s. 4. 
68

 Ibid., baksidestext. 
69

 Genette, 1997, s. 49 f. 
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Gyllensten en illusion av att ett subjekt vid namn Abraham står utanför fiktionen, och han görs 

ansvarig för historien genom att kalla den ”sin”. Samtidigt säger omslaget och titelsidan att Lars 

Gyllensten är författare till Det blå skeppet där avsnittet om Abraham ingår, varför man kanske bör 

betrakta den senare som en berättare och inte som en pseudonym.   

I de flesta av sina böcker använder Lars Gyllensten trots allt sitt eget namn som 

författarnamn. En påtänkt läsare betraktar texten som en produkt skapad av Lars Gyllensten. 

Eventuell kännedom, förkunskap och uppfattning om denne Gyllensten, avgör sedan hur man 

ställer sig till det faktum att han presenteras som textens författare.  

Gérard Genette menar att alla sätt att underteckna ett verk innebär ett val, oavsett om en 

författare ”signerar” ett verk med sitt privata/rättsliga namn, ett lånat eller påhittat namn eller helt 

låter bli att signera.72 När Lars Gyllensten använder sitt privata namn, är det med andra ord ett val 

och ett ställningstagande.  

Gyllensten producerade text i sina båda yrkesroller och de naturvetenskapliga rapporterna 

och tidskriftsartiklarna publicerades parallellt med de skönlitterära texterna. Pseudonymitet hade 

varit en verkningsfull metod om han hade velat skilja de båda texttyperna och yrkesidentiteterna åt. 

Bevisligen är han inte främmande för att skriva i annat namn, men har ändå huvudsakligen valt att 

avstå från den möjligheten. Vad innebär det ställningstagandet?  

Gyllensten har, som tidigare påpekats, jämfört och i viss mån likställt sitt litterära arbete med 

sitt medicinska arbete. Hans Isaksson skriver om Gyllensten att ”han bestämt avvisar tanken att 

det inom litteraturen skulle förekomma experiment i naturvetenskaplig bemärkelse. Däremot 

tycker han sig se en likhet mellan det litterära arbetet och naturvetenskapens explorationer.”73 Att 

Gyllensten väljer att behålla sitt privata namn i båda sammanhangen, tyder på att han inte upplever 

sammanhangen som motsatta, splittrade eller konkurrerande. Dessutom är det troligt (mot 

bakgrund av Gyllenstens övriga resonemang om maskspel, röster och Kierkegaards inflytande) att 

han inte upplever namnändring som nödvändigt för att uppnå pseudonymitet. Det är snarare fråga 

om vad namn innebär. I Kains memoarer skriver Gyllensten: ”Namnet är en kostym. Kanske döljer 

sig en människa bakom det, försåvitt inte själva ordet människa i sin tur bara är ett nytt namn på 

någonting som måste sökas ännu längre bak emot det namnlösa.”74 Författarjaget och 

berättarrösten kan med andra ord skifta trots att namnet består.   

Slutligen menar Gérard Genette att en författares intresse för pseudonymer är talande för 

författarens kynne: ”use of a pseudonym unites a taste for masks and mirrors, for indirect 

exhibitionism, and for controlled historionics with delight in invention, in borrowing, in verbal 

transformation, in onomastic fetishism. Clearly, using a pseudonym is already somewhat like a 

work. If you can change your name, you can write.”75  
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74
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75
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4.3 TITLAR (LES TITRES) 

Titeln76 är bokens ”ansikte utåt”, och den vänder sig till en publik som inte nödvändigtvis 

inskränker sig till dem som har läst eller kommer att läsa boken ifråga.77 Som bokens presentatör 

har titeln fyra huvudsakliga funktioner, vilka Gérard Genette beskriver på följande sätt:  

Den deskriptiva funktionen beskriver texten utifrån dess tematiska och rematiska egenskaper;  

Den konnotativa funktionen beskriver sättet på vilket titeln denoterar – det vill säga ordens 

relation till verkligheten;  

Den identifierande funktionen gör att man kan identifiera ett verk och göra sig förstådd då man 

samtalar om det;  

Den frestande funktionen är ämnad att locka till läsning.78 

Vidare finns två typer av titlar som betecknas tematiska och rematiska. Termerna är 

hämtande från språkvetenskapen och definieras av Genette: ”the choice lies between alluding to 

the thematic subject and alluding to the text itself, considered as a work and as an object. /…/ I 

will borrow from certain linguists the contrast between theme (what one talks about) and rheme 

(what one says about it).”79 Tematiska titlar hänvisar således till textens innehåll – berättelsen – 

och kan vara bokstavliga, metaforiska eller på olika sätt relatera till centrala eller marginella objekt 

i texten. Titlar som inte tycks ha något med texten att göra, förväntas vara av metaforisk eller 

symbolisk karaktär och vissa ironiska titlar fungerar som antites till textens innehåll.80  

Rematiska titlar hänvisar till texten som produkt och vissa tematiska titlar övergår till att bli 

rematiska när de först beskriver en specifik historia och därefter återanvänds och blir till stående 

uttryck hos läsare och publik.81  

Hur vet man då om en titel är rematisk eller tematisk? Det krävs en tolkning av texten som 

titeln refererar till och i de fall då titeln består av flera delar – en huvudtitel och en eller flera 

undertitlar – måste titlarna analyseras separat. Att tala om undertitlar är emellertid inte 

oproblematiskt. Genette återger en debatt mellan Leo Hoek och Claude Duchet i vilken de 

diskuterar huruvida det som skiljer huvudtiteln från undertiteln (kommatecken, punkt, ”eller” 

etc.) skall räknas som en del av undertiteln eller som en egen, tredje del av titeln. Någon slutsats 

verkar inte ha kommit till stånd.  

Enligt Genette är det ofta så att undertiteln kompletterar titeln med en tydligare och mer 

bokstavlig beskrivning av temat.82 I de fall då Lars Gyllensten använder flerdelade titlar, ser det 

ofta ut att vara på det sättet: undertiteln förklarar titeln eller beskriver bokens innehåll ifråga om 

genre eller typ: 

Moderna myter. Dialektisk fantastik 

Carnivora. Konversationsövningar i mänskligt röstläge 

Senilia. Mimisk essay 

Senatorn. En melodram. En bildningsroman. En bildningsmelodram 

Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. 
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Juvenilia. Inkarnationer och exorcismer 

Diarium spirituale. Roman om en röst 

Palatset i parken. Retoriskt porträtt i Giuseppe Arcimboldos manér 

Mänskan djuren all naturen. Läsefrukter och kompotter 

Huvudskallebok. Roman i tre turer 

Skuggans återkomst eller Don Juan går igen 

Just så eller kanske det  

Hjärnfilspån. Vittra vederstyggligheter och annat smått och gott 

Augustin och Celestine. Om nåra små loppors liv och leverne 

Ofta är det fråga om kryptiska undertitlar – vem vet på förhand vad som avses med ”vittra 

vederstyggligheter” eller ”läsefrukter och kompotter”? Genom att utnyttja läsarens förväntningar 

på saklig information i undertiteln, skapar Gyllensten ytterligare en tröskel genom att använda en 

intetsägande eller flertydig undertitel, formulerad som en deskriptiv och ibland tillbakasyftande 

titel.  

I vissa fall är emellertid undertitlarna informativa: exempelvis Roman i tre turer, Om nåra små 

loppors liv och leverne och Roman om en röst. Ett par av Gyllenstens titlar är svåra att karaktärisera: den 

initierade läsaren vet att Dialektisk fantastik alluderar på Sören Kierkegaard83 och att det är typiskt 

för Gyllensten. Känner man till Kierkegaard kan man dessutom därigenom dra vissa slutsatser 

om bokens innehåll. I Senatorn fungerar två av undertitlarna som genreupplysning, medan den 

tredje är en ordlek. Frågan är då om hela titeln skall betraktas som skämtsam eller om de första 

två undertitlarna är att lita på.  

Det finns fler exempel på flerdelade titlar i Gyllenstens produktion än de som står att läsa 

ovan. Då gäller det böcker där undertiteln är en entydig genreindikation av typen ”roman” eller 

”noveller” som ofta är placerad långt från titeln, snarare i anslutning till förlagets namn än till 

huvudtiteln, på omslaget; exempelvis Baklängesminnen. Roman. 

 

För att klarlägga om en titel är rematisk eller tematisk, måste man enligt Genette göra en tolkning 

av texten som titeln hänvisar till. Av utrymmesskäl redogör jag inte för någon tolkning av 

Gyllenstens verk, men hävdar trots det att de flesta av Gyllenstens (huvud)titlar är tematiska: 

Kistbrev handlar om brev som hittas i en kista, i Provdockan förekommer en provdocka, Sokrates död 

behandlar dagarna kring Sokrates död etc. På så vis speglar många av titlarna tydligt det tematiska 

innehållet. Däremot är undertitlarna ofta rematiska: de kommenterar framställningsformen. 

Därmed inte sagt att det de uttrycker stämmer överens med hur en läsare uppfattar att det 

faktiskt förhåller sig.   

 

4.4 MOTTON (LES ÉPIGRAPHES) 

Ett motto – placerat efter titelsidan men före ett eventuellt förord – kan ha olika funktioner men 

den viktigaste är, enligt Gérard Genette, att det över huvud taget finns där: “The most powerful 

oblique effect of the epigraph is perhaps due simply to its presence, whatever the epigraph itself 

may be: this is the epigraph-effect. The presence or absence of an epigraph in itself marks (with 

a very thin margin of error) the period, the genre, or the tenor of a piece of writing.”84  
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Mottot fungerar i mer eller mindre hög grad som en nyckel till berättelsen eller till hur ”the 

epigraphers”, författaren eller den som valt mottot, betraktar boken. Syftet med mottot avgörs 

också av vilken typ av motto det gäller, vilken information det innehåller och vem som är 

upphovsman.  

Den vanligaste typen av motto är det allografiska – ett citat skrivet av en annan författare än 

den som skrivit verket där mottot ingår. Dit räknar Genette också påhittade citat, medveten eller 

omedveten felcitering samt verkliga citat som tillskrivs en annan författare än den som skrivit 

citatet.85  

Lars Gyllensten använder allografiska motton i följande böcker: Det blå skeppet, Barnabok, 

Desperados, Lotus i hades, Diarium spirituale, Palatset i parken, Grottan i öknen, I skuggan av Don Juan, 

och i Ljuset ur skuggornas värld. Låt oss se närmare på dessa. 

I Det blå skeppet finns två motton. Det sista i ordningen är hämtat ur en verssatir av den 

tyske författaren Sebastian Brant (1457-1521): 

 
Wir faren umb durch alle landt / All port durchsuchen wir und gstad. / Wir faren umb mit grossem schad / Und 
künnent doch nicht treffen wol / Den staden do man lenden sol / Unser umbfaren ist on end / Dann keyner weisz, wo 
er zu lend / Und hant doch keyn ruwtag und nacht / Uff wiszheyt unser keyner acht. Sebastian Brant 
 

I Brants verssatir Das Narrenschiff oder das Schiff von Narragonia (1494) framställs svagheter och 

laster hos olika samhällsgrupper, och i den del som Gyllensten använt som motto, berättas det 

om besättningen på ett skepp som reser från land till land och aldrig hittar någon plats där de kan 

slå sig till ro. Om samma sak handlar Det blå skeppet: en märklig besättning på en båt, med pojken 

Abraham och hans mamma Emma i centrum. Boken utgörs av de sagor som personerna på 

båten turas om att berätta. Sagorna, båten och människorna – alla driver de omkring utan mål 

eller mening. Mottot, Brants citat, summerar bokens tematiska innehåll och mottos funktion är 

därmed att kommentera texten. Genette skriver: “The second possible function of the epigraph is 

undoubtedly the most canonical: it consists of commenting on the text, whose meaning it 

indirectly specifies or emphasizes.”86 Därmed introduceras och vägleds läsaren av mottot och det 

är också troligt att det belyser hur Gyllensten betraktar Det blå skeppet och kanske också hur han 

önskar att läsaren skall förstå boken. Anmärkningsvärt är att Gyllensten är sparsam med 

upplysningar om Brants text. Utöver författarens namn finns inga uppgifter – diktens titel, 

tillkomst, årtal, svensk översättning eller detaljer om Brant – att tillgå. Läsaren måste besitta 

förkunskaper, alternativt vara beredd att göra vissa efterforskningar, för att till fullo kunna 

tillgodogöra sig mottot. Nyckeln till bokens mening, i form av mottot, är därmed delvis dold.  

Det första mottot i Det blå skeppet är av samma slag som mottot i Desperados: ”Så är ju allting 

bara bländverk, med vilka Gud bedrar sig själv. Māndūkya-Kārikā 2:19.”87 samt ur Desperados: ”Från 

hufvudet, och ej från stjerten kommer fiskens stank. Djalālu‟d-Dīn Rūmī: Mesnavī, bok III, vers 3080, 

öfversatt af Axel Eric Hermelin.”88 Båda är hämtade ur den persiska litteraturgenren masnavi som 

användes för didaktiskt-religiöst bruk och de bidrar i likhet med Sebastian Brants dikt med en 

moralisk underton i Det blå skeppet och Desperados. Syftet är åter att kommentera texten, men 
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snarare dess budskap än innehåll och även den läsare som inte känner till versernas 

genretillhörighet eller författare, torde kunna tillgodogöra sig budskapet.  

Ett motto som varken anknyter direkt till bokens tema eller budskap, är den vers som 

inleder Barnabok: 

 
DEN DÖDA HÄSTEN 
Dog en häst på herregården, 
prostens vallack miste livet; 
fram till korparna kom budet, 
glädjen nådde luftens fåglar. 
Skatan hördes ljudligt skratta, 
skärran var ej sen att komma, 
hundar syntes hastigt skynda, 
bygdens rackor voro redo, 
vargen löpte genom kärren, 
björnen lunkade i skogen, 
stånkande i berg och och backar, 
järven genom snåren rände. 

Joel Rundt: Sjuttio sånger ur Kanteletar89   
 

Versen är översatt av den finlandssvenske lyrikern Joel Rundt (1879-1971) som i Svenskt 

litteraturlexikon presenteras som ”utpräglad traditionalist” och ”Skicklig utövare av äldre 

versformer…”90 Det är inte otänkbart att Gyllensten valt dikten på grund av dess traditionella, 

bundna form. Resten av Barnabok karaktäriseras av formellt experimenterande; uppbruten syntax 

och inslag av talspråk och på så sätt blir mottot en kontrast till den modernistiska form som 

präglar fortsättningen av boken.  

Genette ger läsaren fria händer då det gäller att tolka motton, och kanske ger Den döda 

hästen det Genette kallar epighraph-effect: dess närvaro inbjuder till tolkning.  

Grottan i öknen och Ljuset ur skuggornas värld inleds båda med korta citat med källhänvisning: 

”Händerna bort från dig själv! Försök upprätta dig själv – och du bygger en ruin. Augustinus: 

Predikan 169, 11”91 och ”Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete med 

drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet, som krukmakaren formade med sina händer, och då 

gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Jeremia, 18, 3-4”.92 Citaten 

kommenterar både böckernas tematiska innehåll – människans inre utveckling genom reflexion i 

Grottan i öknen eller genom en minnesprocess i Ljuset ur skuggornas värld – och befäster i det första 

citatet något som kan liknas vid ett budskap: man kan inte upprätta sig själv. Källhänvisningen är 

inte nödvändig för att förstå citatens innebörd, men syftet med att ange källorna torde vara att ge 

en viss tyngd, auktoritet och även kontext åt orden. 

Mottot i Lotus i Hades är en korthuggen, rimmad strof: ”Allt är skönt på vår fjärran kust, allt 

är blott lyx och lugn och lust. Ur Ch. Baudelaire: L‟invitation au voyage, Ö. A. Österling.”93 Versen går att 

applicera på historien om de drömmande lotusätarna och deras bekymmerfria tillvaro i lugn, lyx 

och lust, men mottots funktion skulle dessutom vara att kommentera titeln och fungera som en 

slags undertitel. Genette skriver: “The most direct function is certainly not the oldest; /…/ This 
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function is one of commenting – sometimes authoritatively – and thus of elucidating and thereby 

justifying not the text but the title.”94 Mottot beskriver den plats, Hades, som nämns i titeln, och 

det finns en ironisk underton: Utåt sett är allt lyx, lugn och lust i lotusätarnas land, men det är i 

själva verket ett bedrägligt tillstånd. En läsare som inte känner till berättelsen på förhand, kan 

emellertid inte heller uppfatta ironin. 

Motton inleder oftast boken, som vi sett hittills, men kan också förekomma i slutet. 

Gérard Genette menar att det som karaktäriserar ett avslutande motto är att det möter 

läsaren då denna förväntas ha läst boken och att den som talar där får ”sista ordet”: 

 
For the reader, the relationship between introductory epigraph and text is still prospective, whereas in 
theory the significance of the terminal epigraph, after the text has been read, is obvious and more 
authoritatively conclusive: it is the last word, even if the author pretends to leave that word to someone 
else.95  
 

Ett avslutande motto representerar således författarens sammanfattande och slutgiltiga 

kommentar till berättelsen.  

I Diarium spirituale använder sig Lars Gyllensten av motton både i början och i slutet och 

båda upphovsmännen är naturvetenskapsmän verksamma under 1700-talet. Han inleder med 

Emanuel Swedenborg (1688-1772): ”Ingen har dock sitt liv av tanken utan av viljan och 

följaktligen av sina gärningar och av tanken endast så till vida, som tanken beror av viljan. 

EMANUEL SWEDENBORG: De coelo et ejus mirabilibus et de inferno, 526”,96 och avslutar 

med Carl von Linné (1707-1778):  

 
Den bäfwande hiorten wisar modhen då han skall paras. De grymaste lejon wisa min då venus dem 
hitsar, venus kastar hafsbotnens fiskar till stranderna. Hon giör foglarne blinde, de skiälfwande diur 
döfwe och de oskadelige bewäpnade, de rädde förachta döden, då hon twingar, och de halfdöda matskar 
wäckas af henne upp. CARL VON LINNÉ: Diaeta naturalis, 60.97 
 

Säkerligen finns det skäl till att Gyllensten har valt just dessa utdrag, men troligen är 

upphovsmännen i sig själva viktigare än citaten. Diarium spirituale, ”andlig dagbok”, är en samling 

anteckningar med utgångspunkt i kända vetenskapsmän och tänkare. Boken berör aspekter på 

författarskapet och jag vill mena att det är en viktig bok för den som vill förstå Gyllenstens 

tankevärld och förstå hans övriga böcker. Det är därför föga förvånande att han citerar två av 

sina mest omtyckta och återkommande läromästare (Linné omtalas också tidigare i Diarium 

spirituale). Genette menar att en författares val av dem han citerar, visar hur han vill betrakta sig 

själv: 

 
The epigraph in itself is a signal (intended as a sign) of culture, a password of intellectuality. While the 
author awaits hypothetical newspaper reviews, literary prizes, and other official recognitions, the 
epigraph is already, a bit, his consecration. With it, he chooses his peers and thus his place in the 
pantheon.98  
 

                                                 
94

 Genette, 1997, s. 156. 
95

 Ibid., s. 149. 
96

 Gyllensten, 1968. 
97

 Ibid. 
98

 Genette, 1997, s. 160. 



 20 

Vetenskapsmän, teologer och författare – det är den skaran Gyllensten omger sig med då han 

väljer sina motton. Utöver Linné och Swedenborg förekommer Augustinus (354-430), Charles 

Baudelaire (1821-1867) och John Henry Newman (1801-1890).  

Den sistnämnda är upphovsman till mottot i Palatset i parken vilket är det längsta av 

Gyllenstens motton:  

 
… Jag trodde, att livet kunde vara en dröm eller jag själv en ängel och hela denna värld en villa och att 
mina medänglar genom något lekfullt påhitt gömde sig för mig och gäckade mig med något, som 
liknade en materiell värld… … i min predikan på Mikaelidagen, som skrevs före år 1834, heter det om 
änglarna: ”Varje vindfläkt, varje stråle av ljus eller värme, varje skönt landskap är som om bildar de 
fållen på deras mantlar, de vajande kläderna på dem som skådar guds ansikte.” Och jag undrar, vad 
den människa skulle tänka, som när hon examinerar en blomma eller en växt eller en kiselsten eller en 
ljusstråle, som hon menar ligga så långt nere på skalan i varandets värld, plötsligt skulle göra 
upptäckten att hon stod inför en mäktig levande varelse, som dolde sig i de synliga ting hon 
betraktade, som utan att visa sin förfarna hand skänkte dem deras skönhet, behag och fullkomning 
såsom guds redskap just i detta syfte, nej, vars klädnad och prydnad de var, som hon just höll på att 
undersöka så ivrigt… … en kolossal anhopning av mänskliga varelser med hårdnackade intellekt och 
starka lidelser, som har förts samman genom skönheten och majestätet hos en övermänsklig makt – 
samlade till vad man skulle kunna kalla en stor reform- eller övningsskola, inte för att köras i säng, inte 
för att bli levande begravda utan för att smältas, raffineras och gjutas liksom i en moralens verkstad 
under en oavbruten, bullersam procedur med människonaturen som råmaterial – denna 
människonatur så lysande, så farlig, så väl skickad för gudomliga äventyr. 
Ur kardinal J. H. Newman: Apologia pro vita sua99 
 

Stycket har en kommenterande funktion och skulle kunna inleda flera av Gyllenstens böcker, 

med tanke på att det innehåller författarskapets centrala frågor som livets och människans 

villkor, hennes utveckling och relationen till det utomvärldsliga och gudomliga. Textens längd 

gör att det liknar en inledande berättelse snarare än ett motto. Det tvingar läsaren att stanna upp 

– det är, så att säga, en hög tröskel som kräver både tid och eftertanke.  

Det motto som kanske är närmast förbundet med resten av boken, är det som 

förekommer i I skuggan av Don Juan, berättelsen om pojken Johan som står i skuggan som Don 

Juans vapendragare. Mottot är skrivet av diktaren och prästen Johan av korset (1542-1591), även 

känd under namnen Johannes av korset, Juan de la Cruz och Juan de Yepes y Álvarez: 

    
‟ty så stor är den naturliga människans elände i detta livet, att hon inte kan ta emot det som är mest liv 
för henne och som hon så innerligt längtar efter: det nämligen att den älskade meddelar sig åt henne och 
ger sig tillkänna för henne. När detta gives henne, kan hon inte ta emot det, utan att det nästan kostar 
henne livet.‟ Johan av Korset, kommentar till Andlig sång.100 
 

Även här är funktionen att kommentera såväl tema som budskap, och Johan av korset har stora 

likheter med berättelsens Lill-Johan.  

Ovanstående motton har alla varit allografiska, men Gyllensten har vid enstaka tillfällen 

använt andra typer av motton: Mänskan djuren all naturen inleds med ett autografiskt motto, det vill 

säga ett citat som uttryckligen tillskrivs verkets författare:101   
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”LÄSEFRUKTER OCH KOMPOTTER 

Litet lärdom – litet vishet 

ur Plinii trädgårdstäppa 

hopplockat och berett 

i största blygsamhet 

till uppbyggelse 

framsträckt 

åt läsarns 

gunst 

utav 

dess 

vän 

och 

tjänare 

Lars Gyllesten”102 

 

Mänskan djuren all naturen utgörs i likhet med Diarium spirituale av essäer om skilda ämnen där flera 

nämnda vetenskapsmän omtalas. Trots det väljer Gyllensten här ett helt annat motto än citaten 

av Swedenborg och Linné. Här är det istället fråga om en lekfull inbjudan, en framsträckt bägare, 

från läsarens vän och tjänare Lars Gyllensten. Mottot kommenterar i första hand textens 

fragmentariska form: läsefrukter och kompotter, litet hopplockad lärdom och vishet. Den 

skämtsamma tonen och (den spelade?) ödmjukheten avdramatiserar begreppen och gör att 

mottot skänker en lätthet till skillnad från tyngden hos Swedenborg och Linné.  

Den tredje typen av motto är det osignerade, anonyma. Huvudskallebok är, som undertiteln 

antyder, en roman i tre turer. De två första delarna inleds med varsitt motto medan den tredje 

delen istället har en undertitel. Skillnaden ligger i placeringen: mottot står längst ned till höger på 

titelsidan medan undertitlarna är placerade direkt under respektive titel. Mottot i första delen, 

”nunc stans”103, är ett begrepp hämtat från skolastiken, och innebär ungefär ”det hejdade 

ögonblicket” – ögonblicket då sammanhangen bli överblickbara. Mottot i andra delen, det 

bibliska citatet ”noli me tangere”104 (”rör inte vid mig”), är Jesus ord till Maria Magdalena efter 

uppståndelsen. Det är också titeln på en dikt av Carl Snoilsky. De korta typografiskt små citaten 

är lätta att förbise, samtidigt som de i båda fallen är viktiga nycklar till att förstå texten.  

Mottot i Juvenilia är av det slag att det skulle kunna inleda flera av Gyllenstens böcker: 

 
…. och han glömde sina likars språk och sina forna färdigheter. Han fördrev minnet av människorna ur 
sitt bröst, han stötte bort kärleken till sina fränder, han utrotade aktningen för sig själv. Han vände sig 
undan från den onde guden som härskar över världen och sökte den vila, som är dold bakom guds 
ansikte och som låter sig spåras i skärvorna, när gudarnas masker har slagits i spillror….105 
 

Här berörs flera av de återkommande motiven (gud, maskeringen och människans villkor) och 

funktionen är att kommentera texten.  
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Moderna myter inleds med ett latinskt motto: ”Creo, quia absurdum”.106 Originalcitatet 

”credo, quia absurdum” tillskrivs Tertullianus, och innebär ”tro mot bättre vetande”. Det har 

också använts av Sören Kierkegaard. Troligen syftar mottot till myterna i boken, som läsaren 

enligt den avslutande noten (ett slags efterord) kan välja att läsa ironiskt eller att naivt tro på – tro 

mot bättre vetande. Kerstin Munck nämner mottot i sin avhandling och knyter det till 

Gyllenstens misstro mot språket: ”Misstron mot språket finns också i Moderna myter men tar sig 

där uttryck i ironi. Den ligger redan i bokens motto, en Tertullianus-parafras…”  Munck 

översätter mottot till ”‟Jag skapar, emedan det är absurt‟” och ser ytterligare en slags parafras i Det 

blå skeppet.107 

Alla allografiska citat som förekommer är skrivna av hädangångna män, verksamma inom 

vetenskap, teologi eller diktning. Troligen har Gyllensten använt sig av material som han själv 

inspirerats av och som i olika hög grad bidragit till böckernas innehåll.  

Genette menar att motton oftast saknar källhänvisning: ”For the customs of presentation 

of the epigraph are highly variable. It seems, however, that the most common custom is to name 

the author without giving a specific reference – unless the identity of the epigraphed goes 

without saying…”108 Att det vanligaste är att ange författarnamn men utelämna den specifika 

källan gäller emellertid inte Lars Gyllensten. Flera orsaker kan ligga till grund för att han i de 

flesta fall noggrant anger sina källor: att ge läsaren möjligheten att ”upptäcka” de personer och 

texter som Gyllensten själv haft glädje och nytta av, att förstärka bokens budskap genom att låta 

ana en tankemässig bakgrund, att visa uppskattning och på så sätt använda mottot som en slags 

dedikation, eller att (som nämnts ovan) visa vilka män(niskor) han betraktar som sina 

bundsförvanter.  

 

Ett motto kan, som vi sett, antingen kommentera titeln, texten eller ingetdera. Det kan ytterligare 

förstärka ett budskap eller vara nyckeln till det. Det kan slå an en skämtsam, ironisk eller 

allvarsam ton. Ett motto kan också finnas för sin egen skull, som en utsmyckning, eller för dess 

författares skull. Gyllensten använder oftast motton för att kommentera och belysa viktiga 

tematiska aspekter i texterna. I vissa fall är kopplingen till berättelsen uppenbar, ibland mer subtil.  

Vissa motton är svårtillgängliga, även då de är viktiga eller rent av avgörande för förståelsen 

av texten. Det kan gälla citat på andra språk än svenska, citat utan källhänvisning eller citat som 

vid första anblicken inte tycks ha med bokens övriga innehåll att göra. Gérard Genette har använt 

uttrycket ”password of intellectuality”.109 Kanske kan man betrakta mottot som företeelse, som 

ett slags lösenord för vidare förståelse; inte nödvändigt för att tillgodogöra sig boken, men som 

ytterligare en berikande dimension, till för dem som hittar rätt lösen med hjälp av förkunskaper 

eller efterforskningar. 

 

4.5 FÖRORD (L‟INSTANCE PRÉFACIELLE) 

Ett förord är den text som inleder eller avslutar en bok och som på något sätt och i något syfte 

avhandlar bokens ämne. Gérard Genette definierar det på följande sätt: ”I will use the word 

preface to designate every type of introductory (preludial or postludial) text, authorial or 
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allographic, consisting of a discourse produced on the subject of the text that follows or 

precedes it.”110 Han gör två huvudsakliga indelningar: dels efter typ (vilket vi återkommer till) 

och dels efter den tidpunkt då förordet skrevs. Ett ursprungligt förord trycks redan i första 

upplagan, medan ett senare eller fördröjt inte förekommer förrän i senare upplagor.  

Av utrymmesskäl kommer ett antal av Lars Gyllenstens förord att utelämnas i det följande. 

De ursprungliga förorden är de vanligast förekommande hos Gyllensten och Genette beskriver 

deras funktion: “The original assumptive authorial preface, which we will thus shorten to original 

preface, has as its chief function to ensure that the text is read properly. /…/ (this is why and this is how 

you should read this book).”111 Det är således fråga om att locka och motivera läsaren – ”därför 

är min bok läsvärd!” – samt att tillhandahålla någon slags läshänvisning som kan vara mer eller 

mindre utförlig och uppfordrande. Genette menar att syftet kanske i första hand är att förse 

läsaren med information som gör det möjligt att läsa boken på det sätt som författaren anser 

vara det rätta: “The way to guide the reading, to try to get a proper reading, is not only to issue 

direct orders. The way to get a proper reading is also – and perhaps initially – to put the 

(definitely assumed) reader in possession of information the author considers necessary for this 

proper reading.”112 Ett efterord kan till skillnad från ett förord inte uppfylla de två funktionerna 

hur och varför, eftersom det i slutet av boken är, som Genette säger, ”both too early and too 

late.”113 Istället syftar efterordet i bästa fall till att tillrättalägga eller förtydliga.  

Utöver placeringen och dess konsekvenser, anser inte Genette att det föreligger någon 

betydande innehållslig skillnad mellan för- och efterord och han använder ”förord” som 

samlingsnamn. Vidare drar han slutsatsen att ursprungliga efterord är ovanliga. Så är dock inte 

fallet i Gyllenstens produktion där efterord är nästan lika vanliga som förord och i vissa fall finns 

både för- och efterord i samma bok.  

Moderna myter inleds med ”Föreskrift” och avslutas med ”Efterskrift”. Den förstnämnda 

behandlar Hieronymus Bosch (ca 1450-1516), den nederländske målaren känd bland annat för 

verket ”Narrskeppet” (notera kopplingen till Sebastian Brants citat som avhandlades i avsnitt 

4.4). Några biografiska fakta om Bosch finns emellertid inte i förordet, vars ämne presenteras i 

första meningen: ”I valet att bedöma Hieronymus Bosch som parodist eller som pekoralist väljer 

jag att uppfatta honom som parodist, som en som fullt avsiktligt lever på det bizarra.”114 Det 

okända jaget talar vidare om Bosch, hans person och hans verk och hur dessa skall bedömas och 

betraktas. Att texten är ett förord framgår av titeln, men formmässigt skiljer sig inte förordet från 

övriga delar av Moderna myter. Gérard Genette menar att förordets form vanligen kontrasterar 

mot berättelsens form: ”The most common formal (and modal) status of the preface is, clearly, 

that of a discourse in prose, which in its discursive features may contrast with the narrative or 

dramatic mode of the text /…/ and in its prose form may contrast with the poetic form of the 

text…”115 Han påpekar emellertid att det finns undantag där förordet, som i Moderna myter, av 

olika skäl efterliknar den narrativa stilen.116   

                                                 
110

 Genette., s. 161. 
111

 Genette, 1997, s. 197. 
112

 Ibid., s. 209. 
113

 Ibid., s. 239. 
114

 Gyllensten, 1949, s. 7. 
115

 Genette, 1997, s. 171. 
116

 Ibid. 



 24 

Om föreskriften är av det ovanliga slaget, motsvarar efterskriften istället de förväntningar 

på ett förords form och innehåll som Genette förevisar. Efterskriften i Moderna myter innehåller 

en parafras på Fader vår, och därefter ett längre avsnitt med titeln ”Not”.  

I ”Not” inleder Gyllensten med ett försvar mot kommande kritik: ”Det är framförallt tre 

omdömen, som hota den här boken, vad jag kan förstå. Tre farliga p:n. Pretentiös, patetisk och 

problematisk. Jag hoppas, att man inte tycker det är ytterligare pretentiöst av mig att försöka 

hjälpa den på vägen med litet exegetik.”117 I samma stund som han försvarar bokens eventuella 

tillkortakommanden, ursäktar och försvarar han också sitt eget försvar.  

Att själv påtala verkets brister är enligt Genette ett vanligt och effektivt sätt att bemöta 

förväntad kritik och han kallar det lightning rods: ”But the plea of incapacity was above all the 

surest way for an author to ward off critics, that is, to neutralize them – and indeed, to forestall 

criticism by taking the initiative.”118 Genom att ta initiativet, kan författaren undergräva kritiken 

– de kritiska omdömena behöver inte nämnas av någon annan eftersom han ju redan har bemött 

dem!  

Moderna myters ”Not” fortsätter med något som liknar en programförklaring där både 

läshänvisningar och författarens intentioner redovisas ingående: den filosofi som ligger till grund 

för boken, genom vilka grepp författaren har försökt aktualisera denna filosofi, vad bokens olika 

delar betyder samt hur boken skall läsas – ”För denna dubbla inställnings skull är boken att 

betrakta som en samling myter, som kunna läsas dubbelt – dels naivt som kolorerade serier och 

dels med interpretation.”– och vad det innebär – ”Det naiva sättet att läsa innebär att läsa som 

om man trodde på det som urgeras. Det interpretativa innebär att läsa med vetskapen att allt 

som hävdas är artefakt…”.119 Trots att Gyllensten i citatet erbjuder alternativa läsningar, grundar 

sig samtliga på hans idéer och avsikter och det vore svårt att som läsare argumentera för en egen 

tolkning.  

Genette framhåller riskerna med att erbjuda en alltför utförlig tolkningsmall: författarens 

tolkning hotar att skugga läsningen och undergräva läsarens personliga upplevelse: “authorial 

practice is generally less subtle or less equivocal: it definitely consists of forcing on the reader an 

indigenous theory defined by the author‟s intention, which is presented as the most reliable 

interpretative key; and in this respect the preface clearly constitutes one of the instruments of 

authorial control.”120 Möjligen har Gyllensten, eller hans redaktör, velat minska sin egen kontroll 

genom att placera bokens facit i slutet då läsaren förväntas ha läst boken. Därmed får efterordet 

den mer korrigerande funktion som nämnts tidigare.   

Även Det blå skeppet avslutas med en utförlig ”Not” som inte enbart behandlar boken 

ifråga, utan även den tidigare utgivna Moderna myter (Hieronymus Bosch återkommer) och 

förhållandet mellan de båda böckerna. Det, och andra intertextuella element och resonemang 

om böckernas filosofiska utgångspunkter, utgör det som Genette kallar contextual information: 

“Sometimes, for one reason or another, an author may publish a work that in his mind 

constitutes part of a whole still in progress and that will acquire its full – indeed, its real – 

significance only in this context-to-come, of which the public still has no suspicion.”121 Moderna 
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myter gavs ut före Det blå skeppet, varför det inte handlar om att presentera en kommande kontext, 

utan om att förtydliga och belysa en befintlig kontext som läsaren annars riskerar att förbise. 

Inget av för- eller efterorden är undertecknade, men det framgår att författaren är avsändaren: i 

Moderna myter: ”Denna ironiska inställning har jag försökt aktualisera genom medvetna 

överdrifter, spexigheter, grotesker, svulstigheter i stilen.”122 och i Det blå skeppet: 

”Problemställningarna från ‟Moderna myter‟ har jag alltså försökt utveckla på ett annat och 

motsatt sätt här i ‟Det blå skeppet‟.”123  

Inom Gyllenstensforskningen behandlas förorden som Gyllenstens egen utsago, och 

appliceras på en vidare kontext än de två böckerna. Hans Isaksson anknyter det som uttrycks i 

noterna till hela författarskapet124 och Kerstin Munck skriver att ”Den verklighet, som de bägge 

böckerna utgår från, gäller för författarskapet framgent.”125 Gyllensten har med andra ord 

framgångsrikt använt noterna för att nå ut med sin programförklaring.  

Med tanke på att Moderna myter och Det blå skeppet är de tidigaste böckerna (bortsett från 

Camera obscura) kan det tyckas naturligt att presentera sig som författare genom att inkludera en 

programförklaring. Liknande förord finns emellertid även i senare böcker varav en är Desperados. 

Även om formen – sokratisk ironi i form av en mer eller mindre hetsig dialog mellan 

författaren och en anonym antagonist – skiljer sig från de ovan nämnda förorden, så gör 

Gyllensten återigen det som Genette beskrivit och varnat för: förklarar hur boken skall läsas och 

uttrycker sin författarintention: ”och därför har jag skrivit de här novellerna, som är 

expressionistiska. Jag vill visa upp den sortens fördärv, som går omkring inkognito, så att 

förvirringen verkligen framträder i all sin skriande anstötlighet.”126 Gyllensten avslöjar också 

sambandet med dessa noveller och andra verk: ”För övrigt är novellerna i denna samling studier 

till romanerna – alla novellerna är det, utom ‟Hans och Greta‟, som är ett beställningsarbete men 

som jag tyckte hörde ihop med de andra ändå.”127 Han anknyter även till romanerna Moderna myter, 

Senilia och Barnabok.  

Till skillnad från förorden i Moderna myter och Det blå skeppet är den utförliga informationen i 

Desperados placerad i början, i avsnittet ”On dit”. I efterordet ”Au revoir” vidareutvecklar 

Gyllensten mer kortfattat sina tankar om övertygelse och drivkraften i skrivandet och i livet. I ”On 

dit” förekommer han eventuell kritik genom att låta antagonisten anklaga författaren för att vara 

auktoritär och ”svår”: ”Era anspråk kan ingen klaga på – ni har verkligen själv de fastaste åsikter 

och de mest härsklystna övertygelser. Dessutom tycks ni fordra, att man skall ha examen i filosofi 

för att kunna följa er – examen i något slags hembakad filosofi, notabene.”128 Utöver det 

förekommer flera av de grepp med vilka författaren enligt Genette informerar läsaren om hur 

boken skall läsas: genesis; om verkets uppkomst, kommentarer om titeln; om vad det innebär att vara en 

”desperado”, samt kontextuell information, huvudsakligen i efterordet.  

Lars Gyllensten kommenterar själv förordets omfång och didaktiska ton, och vädjar till 

samtalspartnern, läsaren personifierad, att ändå läsa boken: ”Nu har ni gett en så utförlig 
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beskrivning med ert långa föredrag, att man knappast behöver läsa själva boken. / Vad ni behöver 

vet ni inte förrän ni behövt det och sett resultatet. / Ni vill att jag skall göra ett försök med er bok? 

/ Ja.”129 På så vis kommenterar han sitt eget förehavande och förekommer läsarens reaktion på 

samma vis som hans försvar förekommer kritiken och förordet förekommer tolkningen av boken.  

I de förord som här fått exemplifiera de så kallade ursprungliga förorden, använder 

Gyllensten ofta de funktioner som Gérard Genette sorterar under huvudfunktionen hur. 

Gyllensten tycks mer angelägen om att hans intentioner inte blir förbisedda och att läsaren 

”förstår” såväl berättelsen som de bakomliggande tankarna, än att propagera för bokens kvalitet. 

Endera utgår han från att läsaren inte behöver motiveras med faktorer som betydelsefullhet, aktualitet, 

sammanhang och äkthet, (se Genette) för att vilja läsa boken, eller anser han sina utförliga 

läshänvisningar vara inbjudande nog i sig själva.  

Utöver ursprungliga förord finns som nämnts tidigare, senare förord; förord som 

trycks för första gången i en senare upplaga. Artikelsamlingar och andra volymer där tidigare 

utgivet material samlas, inleds eller avslutas ofta med ett förord som kommenterar 

samlingens sammansättning.130 Se exempelvis Gyllenstens Nihilistiskt credo och Ur min 

offentliga sektor.  

Senare förord kan emellertid förekomma i andra böcker än samlingsvolymer och ger 

författaren möjlighet att kommunicera med nya läsare. Genette skriver: 

 
Logically, because a work‟s second edition (and, for that matter, each of its subsequent editions) 
addresses new readers, nothing prevents the author from adding to that second or subsequent edition a 
preface that is ‟later‟ in date but ‟original‟ for these new readers, to whom the author would tell the tale 
that, for one reason or another, he had originally thought could be dispensed with.131  
 

I det senare förordet kan författaren komplettera, korrigera eller på annat sätt kommentera boken 

på ett sätt som av någon anledning inte gjordes i första utgåvan. Oftast utgör förordet, enligt 

Genette, ett svar på den reaktion som den första utgåvan utlöste hos läsare eller kritiker:  

“Thus the most important thing here, it seems to me, is the response to critics. That was the main 

business of prefaces to plays in the classical period, and those prefaces are, we should remember, 

both original in the published edition and subsequent to production on the stage.”132 Om Lars 

Gyllenstens förord i 2005 års utgåva av Sokrates död (Bonniers) är av det slaget – ett svar på kritik 

eller läsarreaktioner – framgår inte då han inte uttryckligen vänder sig till någon specifik mottagare. 

Syftet tycks emellertid vara att utveckla det osignerade, obetitlade förord som inleder första 

upplagan. I båda förorden berörs den bakomliggande historien om Sokrates död, men i 1960 års 

upplaga nämns den mycket kortfattat: ”Den här historien handlar just om ett dödsfall. Det är ett 

mycket berömt och remarkabelt dödsfall, som har blivit skildrat många gånger förr.”133 Citatet kan 

jämföras med ett utdrag ur det senare förordet där samma ämne behandlas betydligt mer utförligt: 

 
Sokrates var åtalad för att förföra ungdomen med sin egen inre gudomlighet – det egna samvetets 
gudomlighet. Han dömdes för detta. För vad man uppfattade som samhällsfientligt och upproriskt. När 
sedan domen skulle fastställas tillfrågades han om hur domen skulle formuleras – så som seden föreskrev. 
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Då provocerade han sina domare med spotska och hånfulla förslag. Han nämnde inte något lämpligt och 
rimligt straff, något ringa bötesbelopp, utan yrkade i stället på att få en hedersam belöning. Därmed retade 
han sina domare, fick dem emot sig och dömdes till döden.134   
 

Gyllensten diskuterar vidare de omständigheter som förelåg då han skrev boken och betonar 

slutligen att hans skildring är fiktiv: ”inte kunde Sokrates vänner uppträda som figurerna i min 

roman! Men ändå – om berättandet liknar en lek, så är det ändå en allvarlig lek.”135  

Den kanske viktigaste skillnaden mellan de två förorden, är graden av författarnärvaro. I 

1960 års förord ger sig visserligen författaren till känna, men talar om sig i tredje person: ”I likhet 

med alla dem, som berättat därom tidigare, var också den författare, som nu gripit till pennan i 

denna sak, förhindrad att själv vara närvarande.”136 Där förs dessförinnan ett filosofiskt 

resonemang om begynnelsen och änden – ett resonemang som saknar direkt anknytning till den 

efterföljande berättelsen, och som inte framstår som författarens uttryckliga åsikter.  

2005 deklarerar Gyllensten desto tydligare sin författarintention genom att presentera 

berättelsens huvudpersoner och beskriva bokens tillkomst: ”När jag skrev Sokrates död pågick det 

kalla kriget som värst…”137 Dessa fakta, och underskriften ”Lars Gyllensten”, gör 2005 års förord 

mer förankrat i paratexten och placerar det utanför romanen och berättelsen. 

Gyllensten, eller hans förläggare, väljer bevisligen att inleda samma roman på olika sätt. 

Möjligen har författaren kommit till nya insikter om boken eller så anser han, drygt 40 år senare, 

att det är viktigare att dela med sig av dem. Som vi tidigare konstaterat, är det svårt för en läsare att 

bortse från de riktlinjer och kommentarer som författaren inleder boken med. Då det gäller 

Sokrates död är det troligt att tolkningen av boken skiljer sig åt beroende på vilket förord man läser: 

en läsare som läser den senare utgåvan möts av en utförlig bakgrundshistoria och tillika 

läshänvisning, medan den läsare som läser den tidigare utgåvan istället möts av en inledning som 

varken innehåller läshänvisning, namnet på den dödsdömde hjälten eller namnet på författaren. 

Konsekvensen blir således att Gyllensten med sitt senare förord skriver en ny berättelse eller 

åtminstone kastar nytt ljus över den gamla.  

Det avslutande exemplet på ett senare förord, är det som skrevs av litteraturforskaren Thure 

Stenström i 2002 års utgåva av Barnabok (Modernista) och som är av det slag Genette kallar 

försenat:  

 
In contrast to later prefaces, which belong to a period as soon after the original edition as possible, 
delayed prefaces are generally the place for a more ‟mellow‟ consideration, which often has some 
testamentary or, as Musil said, pre-posthumous accent: one last „examination‟ of his own work by an author 
who will perhaps have no further chance to return to it.138   
 

Visserligen är det Stenström och inte författaren själv som har ordet i Barnaboks förord, men det är 

likafullt ett slags testamente – i enlighet med Genettes definition ovan – över författarskapet där 

såväl Barnabok som andra böcker diskuteras. Förordet utgörs till stor del av en analys av Barnabok. 

Stenström redogör för handlingen från början till slut, nämner sin egen avhandling och de 

slutsatser som där drogs, och diskuterar möjliga läsningar:  
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Men är det inte långsökt att på detta vis läsa Barnabok allegoriskt, som en existentiell eller moralisk 
handbok i den svåra konsten att leva? frågar sig den misstrogne läsaren. Ligger det inte närmare till 
hands att uppfatta den bara som en dråplig skröna om den stockholmska medelklassens eländigt banala 
vardagsliv under några år efter andra världskriget? Mycket talar ju för en sådan läsart.139  
 

Det är, vilket citatet antyder, ett uttömmande förord – kanske det mest uttömmande i Gyllenstens 

produktion och det är sällsynt att han (åtminstone skenbart) lämnar över utrymmet och den 

kontroll det innebär åt någon annan. Det är enligt Genette ovanligt att någon annan skriver den 

här typen av förord medan författaren fortfarande lever.140 Möjligen var Gyllensten ovillig eller av 

något skäl förhindrad att själv skriva.  

Varför har man då valt att addera ett senare förord? Syftet är troligen att erbjuda nya läsare 

en presentation av författarskapet – i synnerhet som boken är utgiven med beteckningen ”En 

modern klassiker!”. Det är dessutom den första och enda av Gyllenstens böcker som givits ut av 

förlaget Modernista, varför en introduktion kan tyckas lämplig.  

Som i fallet med Sokrates död, påverkar förordet läsarens upplevelse. Den som läser boken 

efter 2002 rustas med Stenströms välgrundade argumentation och alternativa tolkningar – något 

som säkerligen förstärker läsupplevelsen men som också begränsar möjligheten att hitta en egen 

och i någon mening ny tolkning.   

 

Utöver indelningen i ursprungligt (original), senare (later) och försenat (delayed) delar Gérard 

Genette in förord i typer (A-I), vilka utgår från avsändaren; det vill säga den som skrivit eller 

påstås ha skrivit förordet. Genette utgår från begreppen authorial/autographic, actorial och allographic:  
 
The alleged author of a preface may be the author (real or alleged, hence some twists and turns in 
perspective) of the text: this very common situation we will call the authorial, or autographic, preface. Or 
the alleged author of a preface may be one of the characters in the action, when there are characters and 
action: this is the actorial preface. Or the alleged author of a preface may be a wholly different (third) 
person: the allographic preface.141  
 

Ett förord kategoriseras med andra ord efter författarens existens och dennes relation till verket i 

övrigt. Vidare kan ett förord vara authentic, apocryphal eller fictive: ”If the attribution to a real person 

is confirmed by some other (of possible, by every other) paratextual sign, we will call the preface 

authentic. /…/ fictive applies to a preface attributed to an imaginary person, and apocryphal to a 

preface attributed falsely to a real person.”142 Dessa begrepp behandlar det sätt på vilket ett förord 

(eller snarare dess författare) presenteras, och om denna presentation är sanningsenlig.  

Olika sammansättningar av ovanstående begrepp bildar nio typer varav A, B, D och E 

förekommer hos Gyllensten.  

Ett förord som är autografiskt (authorial/autographic) och autentiskt (authentic) tillhör typ 

A: författaren till förordet är densamma som har skrivit resten av boken och förordet tillskrivs en 

verklig person vilket bekräftas av andra paratextuella element. Genette fastslår att typ A är den 

vanligast förekommande. Så är också fallet hos Gyllensten: Just så eller kanske det, Så var det sagt, 

Huvudskallebok, Det blå skeppet, Sokrates död, Desperados, Moderna myter, Nihilistiskt credo, Mänskan 
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djuren all naturen, Ur min offentliga sektor samt Carnivora innehåller alla förord av typ A. Flera av dessa 

förord har analyserats ovan varför vi istället ser närmare på de övriga typerna. 

Ett förord som är allografiskt (allographic) och autentiskt tillhör typ B: författaren till 

förordet är varken verkets författare eller en person ur boken, utan en tredje part och förordet 

tillskrivs en verklig person vilket bekräftas av andra paratextuella element. Förorden i Barnabok och 

i Provdockan är båda av typ B.  

Stenströms förord, som avhandlats ovan, fyller den funktion som Genette menar är typiskt 

för de allografiska och som skiljer dem från typ A: “The added specifications are obviously 

attributable to the change in sender, for two types of people cannot carry out exactly the same 

function. Here, therefore, high praise of the text becomes a recommendation, and information 

about the text becomes a presentation.”143 Stenström är följaktligen, som alla författare till förord 

av typ B, fri att prisa texten utan att betraktas som högmodig (vilket författaren antagligen riskerar) 

och han kan i egenskap av utomstående forskare bistå läsaren med saklig information om Barnabok 

och om Lars Gyllensten.  

Det andra förordet (vilket är ett efterord) av samma typ – allografiskt och autentiskt – ingår i 

Provdockan, en kort berättelse på 62 sidor som var ”Bonniers julbok 1983” och trycktes i begränsad 

upplaga. Det osignerade och obetitlade efterordet ser ut som följer:  

 
Provdockan utges till julen 1983 som en hälsning från Albert Bonniers Förlag till vänner och medarbetare. 
Upplagan är begränsad och boken kommer inte att säljas i handeln. Provdockan är framställd på Bonniers 
Grafiska Industrier AB i en upplaga av 5.600 exemplar, satt med 12 punkter Garamond normal och 
tryckt på 145 gr randigt träfritt tonfärgat papper från Lessebo. Typografi och omslagsteckning av Jan 
Biberg.144  
 

Kontexten visar att efterordets avsändare är Albert Bonniers förlag, snarare än den eller de 

enskilda personer som formulerat det. Berättelsen – kärlekshistorien om en ung rik dam och 

hennes älskade som tvingas klä sig i alla möjliga utstyrslar utom sin egen – berörs inte. 

Informationen gäller istället bokens tillkomst – i ordets bokstavliga bemärkelse. Gérard Genette 

talar om ”textens historia” som ett vanligt förekommande ämne i det allografiska förordet: 

 
Nowadays, providing this type of information is the basic role of the prefaces (more modestly called 
„notices‟ or „introductions‟) supplied by editors of scholarly editions, who retrace the stages of the work‟s 
conception, writing, and publication and move on logically to a „history of the text‟ and an account for 
their own editorial decisions (establishment of the text, choice of pre-texts and variants, documentary 
and critical notes, and so forth.)145  
 

I Provdockan innebär textens historia och utgivarens val av utformning, en redogörelse för bokens 

och textens mer materiella beståndsdelar, så långt som till papprets tillverkare.  

Den viktigaste funktionen är kanske ändå att sända en personlig hälsning från förlaget till 

mottagarna: en hälsning som upplyser om och bekräftar att boken är skriven och tryckt just för 

dem, en utvald skara, och att den inte kommer att distribueras till en vidare krets.  

Ett förord som är autografiskt och fiktivt (fictive), tillhör typ D: författaren till förordet är 

densamma som har skrivit resten av boken och förordet tillskrivs en fiktiv person.  

                                                 
143

 Genette, 1997, s. 265. 
144

 Lars Gyllensten, Provdockan (Stockholm, 1983), s. 63, opag. 
145

 Genette, 1997, s. 265. 



 30 

Baklängesminnen är utgiven med genrebeteckningen roman, vilket indikerar att berättelsen är 

fiktiv (låt oss åtminstone göra den diskutabla men enkla slutledningen i det följande.). Således är 

”Berättaren”, huvudperson i boken och den som undertecknad förordet, en fiktiv person. Det 

finns emellertid ingenting som tyder på att Lars Gyllensten inte är förordets verklige författare. 

Baklängesminnen tillhör således typ D.  

Fiktiva förord karaktäriseras av sin fiktionalitet, vilket innebär att förordet iscensätter ett 

falskt förhållande mellan text och avsändare och det gäller för alla förord utom ursprungligt 

förord, autentiskt allografiskt och artistiskt (actorial): “The other prefaces – all the others – are 

either authentic, fictive, or apocryphal, but they are all fictional (a category that thus extends 

beyond that of the fictive) in the sense that they all – each in its own way – offer a manifestly 

false attribution of the text.”146 Den falska förbindelse med texten som Genette åsyftar i citatet, 

är uppenbart ”oseriös” – läsaren förväntas inte uppfatta den fiktiva förordsförfattaren som en 

verklig person, utan accepterar förhållandet i en slags överenskommelse med den verklige 

författaren.  

Genette påpekar att det rådande förhållandet inte uttrycks så enkelt som ett öppet 

tillkännagivande, ”Jag, Lars Gyllensten, har inte skrivit följande berättelse”, utan att fiktionen 

istället skapas med små medel för att göra det fiktiva förordet likt ett seriöst förord:  

 
To effect a fiction, one must (as all novelists know) do a bit more than make a performative statement: 
one must constitute this fiction by dint of fictionally convincing details; one must, therefore, flesh it out – 
and the most effective way of doing so seems to be to simulate a serious preface, with all the paraphernalia 
of discourses and messages (that is, functions) which such a simulation entails.147  
 

Ett fiktivt förord skiljer sig med andra ord inte innehållsligt från andra förord och funktionerna 

är desamma. Det är avsändaren som avviker. Vissa författare – Genette nämner Walter Scott – 

låter sitt eget budskap spridas av den fiktive författaren.148 I Baklängesminnen är det snarare fråga 

om att befästa berättelsens budskap, och att skapa överensstämmelse mellan förordet och resten 

av boken.  

I förordet, ”Beskedligt företal”, talar berättaren om bokens innehåll som ”brottstycken ur 

mina syntetiska memoarer.”149 och säger att: ”Vad som här skall berättas har jag inte varit med 

om. Det har ingen varit med om.”150 Därpå följer ett för Gyllensten typiskt resonemang om 

verklighet kontra det konstgjorda, vad som menas med liv samt berättandets natur och funktion.  

Förordet avslutas: ”Det är historierna, som berättar oss – och inte bara oss. Låt mig också 

säga om det, som finns att läsa mellan denna boks pärmar: Historiae non narrantur [Här berättas 

inte historier].”151 Att låta den fiktive författaren förneka att det som berättas är historier, är att i 

praktiken manifestera det sagda: Berättaren berättar, men eftersom berättaren är fiktiv är han en 

del av historien. Det är således (en del av) historien som berättar, vilket är det som sägs i citatet.   

På samma sätt som bokens innehåll framstår som obestämbart – en samling tecken på 

gränsen mellan verklighet och påfund – är också den fiktive författaren obestämbar; han är ett 

tecken på tröskeln mellan förordets verklighet och berättelsens fiktiva värld.  
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Ett förord som är allografiskt och fiktivt, tillhör typ E: den som skrivit förordet är varken 

verkets författare eller en person ur boken, utan en tredje part, och förordet tillskrivs en fiktiv 

person.  

Förordet till Hjärnfilspån tillhör typ E och är enligt titeln ”Istället för förord” och består av 

tre brev. De fiktiva personerna Isnaskar Hemfrid, leg. lektör, Noiakim Grannlage, f.d. förlagslektör 

och Nicklas Nonsens, lektör, skriver till bokförläggaren Kjell Peterson med anledningen av 

manuskriptet Hjärnfilspån. Reaktionerna skiljer sig radikalt – två rosar det och den tredje 

provoceras av att ens ha fått manuset skickat till sig.152  

Genette skriver att ”the fictive allographic simulates the authentic allographic, except that 

it is attributed to an imaginary third party; and this imaginary third party, whether given a name 

/…/ or not /…/ is always supplied with a separate biographical identity…”153 I det här fallet 

består identiteten av såväl namn som yrkesuppgifter, vilket skapar den kontext mot vilken 

personerna kan kommentera manuskriptet.  

Fiktiva förord har, som tidigare nämnts, samma funktioner som andra förord: “it gives 

details about the discovery or transmission of the manuscript /…/ it mentions the corrections 

made, if any /…/ it makes moral comments…”154 I Hjärnfilspån finns både kommentarer om 

manuskriptet och på sätt och vis är kommentarerna om inte moraliska, så åtminstone värderande. 

Kanske är syftet att visa olika sätt att betrakta boken – som ett mästerverk, som en undermålig text 

eller som nonsens – och då är det åter fråga om en läshänvisning, men en icke uttalad sådan.  

Att betrakta brevskrivarna som förordets författare, faller sig naturligt med tanke på att det 

är deras åsikter och ord som återges. Förordets författare skulle dock kunna anses vara anonym, 

då någon okänd samlat de tre breven och låtit dem inleda Hjärnfilspån, vilket ju inte var 

brevskrivarnas avsikt när de författade sina brev. Enligt titeln, ”Istället för förord”, är det 

dessutom inte fråga om något förord över huvud taget, men läsaren torde ändå tolka denna 

första sida som en introduktion, avskild från resten av boken.  

 

Förordet utgör en betydande del av Lars Gyllenstens litteratur och att han utnyttjar 

möjligheterna som det erbjuder. Oftast är förordets funktion korrigerande, kommenterande eller 

rent av kommenderande. Å ena sidan gör det att resten av boken läses i förordets skugga och 

kanske kan boken synas vara skriven till följd av förordet snarare än tvärtom. Å andra sidan är 

förorden intressant läsning i sig själva – mycket av innehållet och stilen påminner om böckerna i 

övigt. Dessutom kan ett didaktiskt förord bidra till förståelsen av underliggande tankegångar. Är 

man ute efter författarens intentioner så är förorden av stort värde.   

 

4.6 INTERNA TITLAR (LES INTERTITRES) 

Skillnaderna mellan bokens titel och titlarna på bokens olika delar, är att de senare inte är 

nödvändiga och att de vänder sig till en mindre publik än titeln som finns på omslaget.155 Genette 

beskriver hur bruket av olika slags titlar har växlat över tid och hur de förr markerade skillnaden 

mellan så kallad seriös litteratur och populärlitteratur: 
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We have seen that the classical norm for intertitles in narrative fiction was divided into two strongly 
contrasting positions with very pronounced generic connotations: in serious fiction, parts and chapters 
received only numbers; in comic or popular fiction, expanded intertitles were used. This classical 
contrast was replaced by a new one at the beginning of the nineteenth century: narrative intertitles (and 
titles) in the form of summaries or outlines almost entirely died out (the more recent examples I have 
mentioned clearly give the impression of being archaizing exceptions) in favour of a type of intertitle 
that is more restrained, or at least shorter, purely nominal, and reduced in most instances to two or three 
words, or even only one.156  
 

I Gyllenstens produktion förekommer alla slags titlar: en bok med numrerade kapitel, ett antal 

nominala (Senilia, Det himmelska gästabudet, Sju vise mästare om kärlek, Hjärnfilspån, Sokrates död, Barnabok, 

Desperados, Moderna myter, Det blå skeppet, Ljuset ur skuggornas värld), ett antal deskriptiva (Kains memoarer, 

Augustin och Celestine, Senatorn, Skuggans återkomst) och ett par deskriptiva i jag-form (Huvudskallebok, 

Baklängesminnen). Där finns med andra ord även de beskrivande titlar som Genette tillskriver en 

arkaiserande funktion då de förekommer i modern tid. 

Titlar i boken är som sagt inte nödvändiga och i många av Lars Gyllenstens böcker saknas inre 

titlar och ett nytt avsnitt markeras istället med ny sida där texten oftast börjar någon decimeter ned 

på sidan. (Grottan i öknen, Kistbrev, Mänskan djuren all naturen, Just så eller kanske det, Juvenilia, Lotus i 

Hades, Carnivora, I skuggan av Don Juan, Provdockan, Palatset i parken.)  

Diarium spirituale är den enda av hans böcker där kapitelindelningen markeras med romerska 

siffror. Kanske är syftet med de romerska siffrorna att ge boken en ”seriös” eller rent av 

vetenskaplig prägel. Diarium spirituale betecknas visserligen enligt baksidestexten som ”en slags 

utvecklingsroman” men innehåller arbetsanteckningar och korta resonemang om olika ämnen 

relaterade till författarskapet. Längst bak i boken finns en förteckning över bokens alla kapitel, 

inklusive det kapitel som utgörs av förteckningen, där en eller ett par meningar beskriver vad som 

avhandlats i respektive kapitel.157 Möjligen kan förteckningen förtydliga bokens budskap för läsaren, 

men förtydligandena kommer först i slutet. Liksom i fallet med förord är det för sent att ge 

läshänvisningar i slutet. Det är heller inte troligt att de ”försenade kapitelrubrikerna” är ämnade att 

ha en korrigerande funktion, eftersom de är kortfattade och ofta kryptiska. Mer sannolikt är att 

förteckningen är ämnad att vara en del av det litterära verket snarare än en del av paratexten.  

De nominala titlarna består av ett eller några få ord som anknyter till kapitlets ämne; ”vad det 

handlar om”. Ett exempel är Gyllenstens Sju vise mästare om kärlek där titlarna i boken består av ett 

par ord och aviserar vad som skildras: ”Hos råbocken”, ”Skedstorkens svårmod”, ”Talande 

papegojan”, ”Smädlig klädnad”, ”Lyckliga ostar”, ”Spindelns nät” samt ”Silverräv och rödräv”.  

De deskriptiva titlarna är mer komplexa och exemplifieras av Genette: ”I am referring to 

descriptive intertitles in the form of noun clauses: ‟How...‟, „Wherein is seen…‟, „Which tells…‟, 

„About…‟ (implying „Chapter…‟).”158 I äldre litteratur var de deskriptiva titlarna förbehållna 

humoristiska genrer och när de förekommer i modern litteratur är de enligt Genette arkaiserande. 

Både den arkaiserande effekten och det humoristiska anslaget stämmer väl överens med innehållet i 

Kains memoarer där bokens inre titlar är deskriptiva: ”Om Kainiterna och deras världsvana”, ”Om de 

Kainiter som bodde nära världens kant” etc. Texterna skildrar livsfilosofin hos en sekt kallad 

Kainiterna och utger sig för att likna deras skrifter från 100-talet. De deskriptiva titlarna bidrar till 

det satiriska anslag som finns i Kains memoarer och kan förstärka illusionen av historisk text.   
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Interna titlar kan påverka texten även på andra sätt. Deskriptiva titlar skrivna i första person 

försvagar gränsen mellan paratexten och berättelsen. När deskriptiva titlar skrivs i första person 

innebär det nämligen att författaren ger berättaren kontroll över den litterära kontexten. Genette 

skriver: ”He is no longer, as Lazarillo is, only a character who recounts his life in writing; he is a 

character who makes himself a writer by establishing his narrative as a literary text that, thanks to 

him, is already provided with one part of its paratext.”159 Genom att själv formulera kapitlens titlar, 

skriver huvudpersonen sin historia till skillnad från att endast berätta den.  

Skillnaden illustreras i Lars Gyllenstens Huvudskallebok, vilken är indelad i tre separata 

berättelser som alla är homodiegetiska. I första delen används nominala titlar, i andra delen 

deskriptiva titlar i första person och i tredje delen så kallad tyst indelning med hjälp av asterisker.  

I andra delen, ”Kurri Kulum”, inleder huvudpersonen med att deklarera: ”Nu ska jag tala om hur 

det var när vi blev inkallade till skolgången.”160 Citatet visar att han är medveten om att hans 

berättelse ingår i en kontext; här och nu skall historien berättas och det finns någon som lyssnar eller 

läser. Trots att de andra två delarna av Huvudskallebok berättas i första person singularis, saknas den 

uttalade avsikten att berätta en historia vilket bekräftas av den typ av titlar som Gyllensten använder. 

De deskriptiva titlarna fungerar även som genreindikation i ”Kurri Kulum”, i likhet med 

titlarna i Kains memoarer som berörts ovan. ”Kurri Kulum” kan karaktäriseras som en pikaresk med 

komiska personporträtt och dråpliga situationer.  

 

Interna titlar kan som vi har sett vara mer eller mindre informativa och i olika grad påverka hur 

berättelsen uppfattas. Trots att Lars Gyllensten ofta är generös med läshänvisningar och 

ledtrådar till hur hans texter kan eller bör läsas, utnyttjar han sällan de interna titlarnas 

möjligheter, utan använder i de flesta fall entydiga nominala titlar eller tyst indelning. Det finns 

emellertid undantag: de deskriptiva titlarna skrivna i första person bekräftar den ironiska eller 

komiska inställningen i Kains memoarer och ”Kurri Kulum” i Huvudskallebok.  

 

4.7 BAKSIDESTEXTER 

Baksidestexten är ett paratextuellt element som i likhet med bokens titel bemöter en bredare 

publik än innehållet och syftar till att locka läsare till boken. Vilken information innehåller då 

Lars Gyllenstens baksidestexter? Vem har skrivit dem? Alla bokomslag har inte baksidestexter 

(Sju vise mästare om kärlek och Provdockan) och vissa baksidestexter utgörs av textutdrag ur 

recensioner (Barnabok). Mer intressanta är de uttömmande texter som uppvisar mer eller mindre 

hög grad av författarnärvaro. I vissa fall är det ovisst vem som skrivit texten – författaren eller 

förläggaren. Enligt Lars Gyllenstens förläggare Hans Isaksson händer det att innehållet fastställs 

i samråd med författaren, även om någon annan formulerar texten.161 

Baksidestexterna kommer i det följande att undersökas utan stöd från Gérard Genette, 

som i Paratexts nöjer sig med en kortfattad förteckning över den information en baksidestext kan 

innehålla.162 Lars Gyllenstens baksidestexter tjänar på att istället kategoriseras efter avsändare och 

typ av innehåll, dels för att undersöka samband mellan avsändare och innehåll och dels för att 

undersöka baksidestexternas funktion. 
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Innehållsligt finns fyra skönjbara typer av information som baksidestexten upplyser om: 

(A) det tematiska innehållet, (B) berättelsens budskap och teoretiska grund, (C) bokens form och 

disposition samt (D) Lars Gyllenstens författarskap i vidare bemärkelse, hans arbetsprocess eller 

andra böcker i hans produktion.  

Likaledes finns tre typer av avsändare bortsett från de ovan nämnda (pressklipp alternativt 

ingen text och därmed ingen avsändare): (1) De Gyllensten själv har skrivit och undertecknat, (2) 

de osignerade där kontexten eller stilistiska markörer avslöjar någon annan (sannolikt 

förläggaren) än Gyllensten som upphovsman, (3) de osignerade där kontexten eller stilistiska 

markörer avslöjar Gyllensten som upphovsman. 

I Det himmelska gästabudet, I skuggan av Don Juan och Grottan i öknen har Gyllensten själv 

skrivit och undertecknat baksidestexterna. Han anger centrala frågeställningar, berättelsens 

ramverk, sens moralen, bakgrundshistorien, sin egen motivation (”Och så har jag också velat 

skriva en historia om två klipska skälmar, som roade mig. Frommare är jag inte.”163) och 

arbetsprocessen.  

Merparten av baksidestexterna är emellertid av typ (2), vilket framgår då författaren 

omtalas i tredje person. Många av dessa texter följer dessutom ett återkommande mönster: 

boken och författaren presenteras, ibland längre in i texten men oftast inledningsvis som i 

följande exempel: ”I Så var det sagt tar Lars Gyllensten upp flera olika teman.”164, ”Det djärva 

greppet i Lars Gyllenstens nya bok ger utomordentliga utgångspunkter för hans berättarkonst, 

hans skarpsinne och satir.”165, ”En bok om mannens levnad är Lars Gyllenstens nya 

berättelse.”166, ”Lars Gyllenstens nya roman utspelar sig i ett gammalt bostadshus någonstans i 

Stockholm.”167 Därefter följer olika typer av information och ofta avslutas texten med ett 

positivt omdöme om boken eller ett uttalande om Gyllenstens skicklighet som författare.  

Hur säkerställer man då att det inte är Gyllensten som är avsändaren? Ett indicium är att 

författaren omtalas i tredje person. Det behöver dock inte vara en garant för att inte Gyllensten 

själv har skrivit texten. Hans benägenhet att maskera sig bakom namn och roller har redan 

påtalats och baksidestexten torde inte utgöra något undantag. Den karaktäristiskt utförliga och 

närmast repetitiva beskrivningen av budskapet och berättelsens teoretiska struktur, indikerar att 

baksidestexten till Carnivora är skriven av Gyllensten trots att han talar om sig själv i tredje 

person:  

 
Carnivora är konversationsövningar i mänskligt röstläge förda av Goya – den hänsynslöse skildraren 
av krigets fasor – och papegoja, som representerar en nyckfull, oförbindlig pratsamhet. Styckena utgör 
en frätande satir över det ‟mänskliga‟, en kakafoni av häftiga utbrott över företeelser i tiden – 
kristendom, nazism och andra läror som fångar hängivna anhängare. Främst vill den vara Lars 
Gyllenstens vittnesmål om misstro mot hållfastheten i mänskliga bekännelser.168 
 

Snarare än förekomsten av namnet, är det Lars Gyllenstens karaktäristiska stilistik som visar att 

citatet är av typ (3). I praktiken är det inte svårt för en van läsare att känna igen Gyllenstens röst i 

texten, men i teorin är det svårt att belägga det utan att göra en närmare analys av stilistiken 
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(något som i det närmaste skulle föra oss för långt från ämnet och dessutom ta alltför mycket 

utrymme i anspråk). Oavsett om det är Gyllenstens förläggare eller han själv som formulerat 

författarintentionerna i Carnivoras baksidestext, finns där en hög grad av författarnärvaro som 

saknas i många av de övriga osignerade baksidestexterna.  

En mer påtaglig indikator är innehållet. I Carnivoras baksidestext finns enbart information 

om budskap och teoretisk grund, liksom i Diarium spirituale, Lotus i Hades och Huvudskallebok.  

Den typen av information finns visserligen i de flesta av baksidestexterna men då 

förläggaren tycks vara avsändaren, kompletteras den av andra typer av information. Dessutom 

tyder de positiva omdömen som finns inlemmade i många av texterna på att det är en läsare och 

inte författaren själv som hållit i pennan.  

Vissa texter kan betecknas som ambivalenta ifråga om avsändare: i Moderna myter citeras 

Gyllensten efter en presentation av honom och hans tidigare verk. I Sokrates död avslutas 

baksidestexten med ett kursiverat avsnitt som tjänar som kortfattad positiv recension av boken. 

Före det behandlas bokens centrala frågeställningar och Gyllensten omtalas vid flera tillfällen i 

tredje person: ”Gyllenstens berättelse är en levande och frisk roman, lyckligt fri från 

kulturhistoriskt damm.”169  

Innehållet tycks vara en indikator på vem som är avsändaren: utförliga beskrivningar av 

författarintentionen tyder på hög författarnärvaro, medan omdömen om boken och objektiva 

beskrivningar av det tematiska innehållet tyder på att förläggaren formulerat texten. Vad är då 

baksidestextens syfte?  

Baksidestexterna har visat sig ha flera av de funktioner som i tidigare avsnitt tillskrivits 

förorden: de kommenterar texten och ger läsaren riktlinjer för hur berättelsen skall tolkas. I 

Gyllenstens produktion saknar alla böcker med baksidestexter av typ (1) och (3) förord och 

troligen är texten då ämnad att fungera som förord med tydliga författarintentioner som 

presenteras explicit. Textens placering gör att den både kan tjäna som för- och efterord, 

eftersom den kommer sist i boken, men samtidigt möter läsare som inte hunnit annat än att 

betrakta bokens utsida. 

 

4.8 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Paratexten har inget egenvärde utan omgärdar texten i syfte att föra fram dess budskap och 

kommunicera å textens vägnar. För att uppnå det har de paratextuella elementen i sin tur olika 

funktioner och följaktligen olika effekter. I avsnittet om motton påpekar Genette att en viktig 

effekt är att mottot överhuvudtaget finns där.170 Kanske kan man hävda att det gäller paratexten 

som helhet: den kommunicerar både genom sin närvaro och genom sitt innehåll. 

I enstaka fall (som Provdockan) saknas paratextuella element men oftast är de vanligt 

förekommande i Lars Gyllenstens böcker. Han tycks mycket medveten om möjligheten att i 

paratexten åskådliggöra centrala utgångspunkter och belysa sådant som författaren anser viktigt 

ifråga om enskilda texter eller det övergripande litterära programmet. I de uttömmande förorden 

tydliggör Gyllensten sin ambition att experimentera och prova olika livshållningar och visar 

också en vilja att synliggöra tankestrukturer som ligger till grund för texten ifråga.  
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Paratexten visar med andra ord att det finns en bakomliggande teori i enlighet med 

författarens uppfattning att skrivandet är ett experimenterande, men den visar också att han 

önskar förmedla den processen till läsaren. Dessutom ger de paratextuella elementens förekomst 

texten en vetenskaplig prägel (förorden kan i vissa fall betraktas som teser) och gör den till något 

mer – eller något annat – än berättelsen som finns innanför paratextens ramar.  

Vad blir då konsekvensen av den omfattande paratexten hos Gyllensten? Dels kan effekten 

bli förvirring hos läsaren då de paratextuella elementen belyser samma text men på olika sätt och 

därmed kommunicerar motsägelsefulla budskap. Dels kan effekten bli den omvända: att 

paratexten tydliggör mönster i form av mer eller mindre explicita förbindelser mellan böckerna – 

förbindelser som läsaren mer eller mindre medvetet uppfattar.  

I paratexten placerar Lars Gyllensten mer eller mindre dolda sammanhang för läsaren att 

upptäcka eller förbise. I vissa fall refererar han öppet till andra böcker (Moderna myter och Det blå 

skeppet) men i andra fall krävs djupare analys eller förförståelse för att upptäcka likheterna.  

Kerstin Muncks utgångspunkt i avhandlingen Gyllenstens roller är inte att undersöka 

paratexten, utan Gyllenstens rollteknik, men några av Muncks slutsatser visar hur Lars 

Gyllensten med hjälp av paratexten skapar samband och speglingar inom enskilda böcker men 

också inom hela författarskapet. Munck visar hur titlar alluderar på verk av Kierkegaard171 och 

hur Gyllensten vid flera tillfällen anspelar på Sebastian Brant och Hieronymus Bosch.172 Troligen 

finns ytterligare en mängd liknande samband att kartlägga. Sådana dolda sammanhang och 

anspelningar på tidigare teman (som narrskeppsmotivet) kan bidra till en djupare förståelse för 

verket, men är knappast avgörande för läsarens förståelse. Vad är det då som skapar förvirring i 

läsupplevelsen? 

Läsare är vana att möta paratextuella element eftersom sådana förekommer i praktiskt 

taget alla böcker. Det gör också att läsaren på förhand hyser förväntningar: undertitlar brukar 

utgöra en sanningsenlig innehållsdeklaration och förläggarens peritext brukar bestå av saklig 

information. Genom att utnyttja läsarens förväntningar och göra det omvända, skapar 

Gyllensten en rörelse mellan förståelse och förvirring; ordning och kaos. I Hjärnfilspån finner vi 

ett skämt istället för information från förlaget i förläggarens peritext och vi finner kryptiska 

undertitlar istället för sådana som gör huvudtiteln mer begriplig.  

Att paratexten är omfattande och ibland motstridig gör också budskapet omfattande och 

motstridigt. Texten belyses på olika sätt av paratexten och det är sällan man som läsare tillåts läsa 

och tolka texten helt på egen hand. Samtidigt är författarens tolkningsnyckel inte alltid att lita på.  

Går det då att kartlägga mönstret och bringa ordning i läsupplevelsens kaos? Gérard 

Genette använder uttrycket intellektuellt lösenord 173, vilket är träffande för Gyllenstens paratext. 

Citat av kända tänkare och konstnärer signalerar bildning och beläsenhet hos författaren och 

detsamma krävs av läsaren för att denna skall kunna tillgodogöra sig det skrivna. Gyllensten 

verkar emellertid, som sagt, vilja ge läsaren möjlighet att förstå och tolka. Det bör också påpekas 

att alla textuella element troligen inte uppfattas som förvirrande eller motsägelsefulla (vilket dock 

inte gör dem mindre intressanta). 
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5. VAD ÄR IRONI? 
 
”Det finns ingenting så svårt som att mena allvar.” 
- Gyllensten, Moderna myter 

 
5.1 HISTORISK ÖVERSIKT  

Ironins grundläggande faktor är tvetydighet: att uttrycka en mening men explicit eller implicit 

avse en annan mening än den som uttrycks. Enligt den klassiska retoriken är det som skiljer ironi 

från sarkasm att talaren till skillnad från lyssnaren i det senare fallet är medveten om 

tvetydigheten. I Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (1974) härleds begreppet ironi till det 

grekiska eironeia och till den grekiska komedin där eiron var den intelligenta men svaga 

antagonisten i underläge som i slutet triumferar över den dumma men skrytsamma protagonisten 

alazon.174 Sedermera har ironibegreppet och dess användning skiftat och utvecklats i olika 

riktningar. I det följande är alla citat och referenser hämtade ur avsnittet ”Irony” i Princeton 

Encyclopedia.175  

Den sokratiska ironin är influerad av det tidiga motsatsparet eiron-alazon och började i form av 

en dialog mellan Sokrates och en samtalspartner där Sokrates ställer okunniga och skenbart naiva 

frågor som slutligen raserar samtalspartnerns resonemang.  

Ironi kan uttryckas med hjälp av en rad berättartekniska grepp vilka den klassiska retoriken 

formulerade. Under renässansen iakttogs den klassiska retorikens mönster men inom barocken 

använde man ironin med större medvetenhet och innovation: ”In Voltarie and Addison i. is 

frequently a device for avoiding commitment – perhaps a reflection of skepticism and 

rationalism. In Swift, one of the great ironists, it is the masque of a saeva indignatio directed against 

the complacency of the age.”176 Ironin blir då ett medel för samhällsskildring i syfte att 

medvetandegöra och kritisera eller som hos de tyska romantikerna, i syfte att uttrycka 

verklighetens dualism som den betraktades i Kants efterföljd.   

I modern tid har man tenderat att tala om ironi som antingen verbal eller dramatisk: ”Modern 

discussions have tended to emphasize two main categories of i.: simulation (verbal i) and 

dramatic i.”177 Den verbala ironin är en typ av tal där en mening uttrycks men där en annan 

mening avses. Verbal ironi uppstår ofta ur explicit eller implicit motsägelse och karaktäriseras av 

underdrift eller överdrift. I vissa fall kan den ironiska innebörden i ett isolerat uttryck vara svår 

eller omöjlig att uppfatta. Det som sägs framstår som ironiskt i förhållande till sammanhanget.178  

Dramatisk ironi är en modell som ofta används i tragedier:  

 
 (a) the spectators know more than the protagonist; (b) the character reacts in a way contrary to that 
which is appropriate or wise; (c) characters or situations are compared or contrasted for ironic effects, 
such as parody; (d) there is a marked contrast between what the character understands about his acts 
and what the play demonstrates about them.179  
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Det som Aristoteles kallade peripeti (ungefär dramats vändpunkt) och som han menade fanns i 

alla tragedier, är ofta avhängigt ett ironiskt element av typ (d). Det kanske mest välkända 

exemplet är skeendet i Sophokles drama Konung Oidipus där Oidipus omedvetet handlar på ett sätt 

som leder till hans egen undergång.  

Naïveté är en form av ironi som beskrivs som ett mellanting mellan de ovanstående 

kategorierna verbal och dramatisk ironi. ”Basically, it is a pose of innocence or simplicity.”180 

Naïveté har använts av Sokrates och Shakespeare men även sentida författare som Charles 

Dickens och William Faulkner.  

Vidare finns romantisk ironi som utgörs av illusionsbrott: ”the writer creates an illusion, 

especially of beauty, and suddenly destroys it by a change of tone, a personal comment, or a 

violently contradictory sentiment.”181   

I artikeln i Princeton Encyclopedia berörs frågan om varför ironin förekommer i litteraturen. 

Vissa namngivna forskare anser att all välskriven litteratur innefattar en form av ironisk metod: 

 
Certain literary critics in the 20th c., including I. A. Richards, Cleanth Brooks, and Robert Penn 
Warren, have insisted that the truly good poem or work of fiction employs a method of i., in the sense 
that a writer is aware that his proposition or belief may be relative to opposed propositions and beliefs 
and, being aware, he expresses a temper of mind and employs a language that is necessarily ironic.”182  
 

All text är således ironisk med tanke på att läsarens uppfattning av det skrivna kanske inte 

motsvarar författarens uppfattning. Därför tenderar läsaren att tolka in en annan mening än 

ordens bokstavliga. 

I artikeln hävdas slutligen att behovet av ironi visserligen skiftar i olika tidsepoker, men att 

ironi är en ständig källa till förfining: ”Possibly it is a safe generalization to say that periods in 

which religious and social opinions are relatively homogeneous will feel less need for the skeptical 

and ironic mind, but even in such periods i. functions as an agent of qualification and 

refinement.”183  

 

5.2 WAYNE C. BOOTH 

I A Rhetoric of Irony intar Wayne C. Booth en pluralistisk hållning i förhållande till ironibegreppet 

och han försöker följaktligen inte etablera en entydig teori.184 Hans slutsatser skall därmed inte 

betraktas som teorier utan som idéer eller förslag på ingångar i den ironiska texten. Booth har 

huvudsakligen influerats av Sören Kierkegaard och D. C. Muecke, trots att Booth enligt egen 

utsago inte eftersträvat att göra det de gör och trots att hans resultat skiljer sig från deras.185 

A Rhetoric of Irony är praktiskt inriktad på så vis att den utgår från språket och den faktiska 

läsarsituationen. Frågan som Booth ställer sig är vilka tecken på ironi som finns i texten. Istället 

för att formulera fasta definitioner, inringar han framförallt ironibegreppet genom att 

exemplifiera med textutdrag och diskutera om ironi uttrycks där och hur ironin uppfattas eller 

missuppfattas. Han menar att det är ett sätt att handskas med ett begrepp som annars är mycket 

svårfångat:  
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For reasons that I cannot pretend fully to understand, irony has come to stand for so many things that 
we are in danger of losing it as a useful term altogether. /…/ But fortunately it is a subject which 
presents us with a real and concrete problem: we do in fact read and misread ironies. 186  

 

När det gäller ironi finns inte möjlighet till ”alternativa tolkningar”; antingen har man rätt 

eller fel, men vem avgör vad som är en lyckad alternativt misslyckad läsning?  

Oftast är läsaren övertygad att en viss text är ironisk, utan att närmare kunna belägga sin 

slutsats. Det rör sig om en slags ogrundad kunskap som ligger till grund för det Booth kallar stable 

irony. Han ger fyra exempel på texter där stabil ironi (stable irony) uttrycks, och de gemensamma 

nämnarna sammanfattas: 

 
1. They are all intended, deliberately created by human beings to be heard or read and understood with 

some precision by other human beings… 
2. They are all covert, intended to be reconstructed with meanings different from those on the 

surface… 
3. They are all nevertheless stable or fixed, in the sense that once a reconstruction of meaning has been 

made, the reader is not then invited to undermine it with further demolitions and reconstructions. 
4. They are all finite in application…187  
 

Kriterierna ovan skiljer emellertid inte stabil ironi från den ståndpunkt som går ut på att all text är 

ironisk på så vis att läsaren tolkar in en annan mening än ordens bokstavliga (se avsnitt 5.1). 

Booth argumenterar för att skillnaden utgörs av den rekonstruktion som stabil ironi kräver. 

Rekonstruktionen består av fyra steg: först avvisar läsaren ordens bokstavliga betydelse mot 

bakgrund av en ofrånkomligt upplevd dissonans i texten eller i kontexten; därefter provar läsaren 

alternativa tolkningar och förklaringar till varför den bokstavliga betydelsen inte är godtagbar; 

därefter fattas ett beslut om författarens uppfattningar och huruvida dessa överensstämmer med 

det som sägs i texten; slutligen konstateras en ny betydelse som läsaren kan förlita sig på.188 Att 

uppfatta ironin innebär, förutom rekonstruktionens fyra steg, att ta avstånd från en hel kontext; 

en världsbild inför vilken författaren uttrycker avståndstagande genom att använda ironi.189  

Tolkningsmodellen är det närmaste man kommer ett verifierande av den övertygelse som 

vägleder oss i hanteringen av stabil ironi. Stabil ironi bygger på kunskap som inte är empirisk men 

som heller inte går att bortse från. Booth skriver att ”reconstructions of irony are seldom if ever 

reducible either to grammar or semantics or linguistics. In reading any irony worth bothering 

about, we read life itself, and we work on our relations to others as they deal with it.”190  

Med utgångspunkt i ovanstående idéer formulerar Booth följande analysmodell (här i 

översiktlig, förkortad version): 

1. Straightforward warnings in the author‟s own voice 

2. Known Error Proclaimed 

3. Conflicts of Facts within the Work 

4. Clashes of Style 

5. Conflicts of Belief 
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 Decision191 

Metoden bygger på att textuella element analyseras utifrån 1-5, varpå ett beslut fattas huruvida 

texten är ironisk eller ej. Därefter påbörjas en rekonstruktion av texten, där man utifrån en 

hermeneutisk princip åter läser texten och finner ytterligare tecken på ironi och det budskap som 

ironin är ämnad att förmedla. Ironi är enligt Booth ett samspel mellan författaren, texten och 

läsaren, och det essentiella är hur ironin fungerar och hur texten kommunicerar.  

 

5.3 OTILLFÖRLITLIG BERÄTTARE  

Begreppet unreliable narrator introduceras av Wayne C. Booth i The Rhetoric of Fiction. Enligt Booth 

handlar otillförlitligt berättande om inomtextliga faktorer och skillnaden mellan tillförlitliga och 

otillförlitliga berättare baseras i första hand på berättarens förhållande till författarens normer och 

värderingar: “For lack of better terms, I have called a narrator reliable when he speaks for or acts 

in accordance with the norms of the work (which is to say, the implied author‟s norms), unreliable 

when he does not.”192 Otillförlitlig berättare (unreliable narrator) definieras som en distans mellan 

berättaren och författaren – en distans som kan vara temporal, moralisk eller intellektuell. The 

implied reader upptäcker distansen mellan den otillförlitliga berättaren och the implied author då 

läsaren upplever motsägelser i texten, antingen mellan fakta eller mellan författarens och 

berättarens värderingar. 

Författaren är i Booths mening en författarperson (the implied author) som skiljer sig från 

den verkliga författaren men som skapas av denna då berättelsen skrivs. Syftet med 

författarpersonen är inte att upprätta ett slags generellt medvetande. Enligt Booth varken kan 

eller bör en författare förhålla sig objektiv och neutral till världen hon skapar eftersom 

avståndstagande från en ståndpunkt med nödvändighet innebär att ta ställning för en annan.193  

Booths begrepp har givit upphov till livlig diskussion inom narratologiforskningen. Per 

Krogh Hansen redogör för debatten i artikeln ”Reconsidering the unreliable narrator” i 

sommarens nummer av tidskriften Semiotica (utgiven för the International Association for 

Semiotic Studies) där JØrgen Dines Johansen är gästande redaktör. Hansen föreslår själv fyra 

typer av otillförlitligt berättande: intranarrational unreliability (diskursiva markeringar i texten), 

internarrational unreliability (röster i berättelsen som motsäger varandra), intertextual unreliability 

(genre) samt extratextual unreliability (läsarens värderingar och kunskap implementeras i den 

textuella världen).194 Hansen betraktar de fyra typerna som åtskilda kategorier, men vill att alla 

beaktas och tillåts komplettera varandra. Tidigare forskare har tenderat att argumentera för endast 

en typ av otillförlitligt berättande. De viktigaste punkterna som diskuterats är huruvida 

otillförlitligt berättande är inom- eller utomtexuellt, hur man bör betrakta den otillförlitliga 

berättaren och vilken roll författaren respektive läsaren har. 

Hansen beskriver hur vissa forskare har behandlat berättaren som en semantisk aspekt och 

därmed som en person, delaktig i historien han eller hon berättar. Andra har istället behandlat 

berättaren som en strukturell aspekt och därmed som en medlare, en funktion som utgörs av 
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motsägelserna i texten och i förlängningen som författarens teknik för att framställa 

otillförlitlighet.195  

Ett ytterligare spörsmål är hur man definierar begreppet implied author. Det kan betraktas 

som en mer eller mindre teoretisk eller faktisk företeelse, vilket reser frågan om i vilken grad 

författaren medvetet skapar motsägelser och om författarens intention är väsentlig eller ej. 

Hansen anser emellertid att nämnda frågeställningar inte löser några problem gällande 

otillförlitligt berättande, eftersom alla aspekter av författarpersonen ämnar konkretisera samma 

sak: föreningen av diegesis och dess grund i form av normer, konventioner och koder.196   

Den tredje parten i Booths modell (vid sidan av berättaren och författaren) är läsaren. Det 

är dock inte entydigt hur läsaren skall definieras och vilken roll läsaren har. Läsaren kan precis 

som författaren betraktas som antingen teorietisk eller faktiskt och om man väljer det senare och 

således grundar tolkningen på den enskilda läsarens subjektiva förkunskaper, framstår 

otillförlitligt berättande som ett utomtextuellt fenomen. Alternativet är att betrakta läsaren som 

en läsarperson (implied reader) vilket gör att motsägelser i texten är en inomtextuell fråga där 

kulturella värderingar utanför textens värld inte spelar in.  

Med utgångspunkt i Booths grundläggande teori har forskarna Greta Olson och James 

Phelan på olika sätt utvecklat och tillämpat begreppet otillförlitlig berättare. Deras respektive 

teorier och slutsatser presenteras närmare i avsnitt 7 i anslutning till en analys av berättaren i Det 

blå skeppet.  

 

5.4 DET BLÅ SKEPPET 

Lars Gyllenstens Det blå skeppet kommer att användas som underlag för analysen av ironi (utifrån 

Wayne C. Booths analysmodell) och den otillförlitliga berättaren.  

Det blå skeppet omfattar 187 sidor, gavs ut 1950 och har ibland ansetts bilda en trilogi 

tillsammans med den tidigare Moderna myter och den senare Barnabok. Gyllensten har själv 

förklarat hur Det blå skeppet utgör en pendang till Moderna myter. Han menar bland annat att den 

senare talar ironins språk medan den förra istället talar sentimentalitetens.197 Trots den påstådda 

skillnaden finns ironiska element också i Det blå skeppet. Dessutom utgör den en sammanhållen 

berättelse med en definierad berättare vilket gör att den lämpar sig bättre som underlag för analys 

och tolkning än Moderna myter.  

Ramberättelsen är pojken Abrahams uppväxt med sin mamma Emma och den övriga 

besättningen på skärgårdsbåten Framåt Gunga. Efterordet ”Not” i Det blå skeppet är osignerat 

men författaren, som nämns i tredje person, är uppenbar avsändare. Efterordet är ett slags facit 

där författaren presenterar berättelsens uppbyggnad, tema, teser, intertextuella referenser och 

förhållande till andra av Gyllenstens böcker. Författarens kommentarer kommer inte att betraktas 

som avgörande utan istället som indicier bland andra, i den tolkning av texten som analysen av 

ironin innebär. 

I  Narrative Fiction. Contemporary Poetics (1983) presenterar Shlomith Rimmon-Kenan ett 

system som styr alla fiktionella berättelser. Hennes teorier kommer här att användas för att få en 

överblick över nivåer och röster i Det blå skeppet.  
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Till att börja med definieras ett narrativ som “(1) a communication process in which the 

narrative as message is transmitted by addresser to addressee and (2) the verbal nature of the 

medium used to transmit the message.”198 Inspirerad av Gérard Genette (och huvudsakligen med 

hjälp av hans begrepp) delar Rimmon-Kenan in narrativet i tre delar: story, text och narration. Det 

sistnämnda definieras på följande sätt: ”Since the text is a spoken or written discourse, it implies 

someone who speaks or writes it. The act or process of production is the third aspect – 

„narration‟.”199 Rimmon-Kenan menar att både den som talar eller skriver (fiktiv berättare (fictional 

narrator )), och den som tilltalas (fiktiv adressat (fictional narratee)) är ständigt och med 

nödvändighet närvarande agenter i texten.200 Med utgångspunkt i relationerna mellan berättandet 

och berättelsen, typen av berättare samt typen av adressat, framgår olika nivåer och röster i 

berättelsen. Berättandets förhållande till berättelsen karaktäriseras utifrån temporala relationer 

samt underordnande relationer (narrativa nivåer). Den temporala relationen berör det tidsmässiga 

avstånd som finns mellan berättandet och den tidpunkt då händelserna utspelar sig. I Det blå 

skeppet sker berättandet i efterhand, men det framgår inte hur långt efter eller i vilken situation 

berättandet sker.  

Vidare finns flera narrativa nivåer i berättelsen vilket innebär att den innehåller inbäddade 

historier som förhåller sig till den överordnade berättelsen i en hierarkisk struktur. Abraham är en 

extradiegetisk berättare eftersom han befinner sig på den högsta nivån (diegesis). Hans mamma, 

besättningsmännen och Gambrinus är intradiegetiska berättare eftersom deras (hypodiegetiska) 

berättelser befinner sig på nivån under Abrahams. Han berättar följaktligen den historia i vilken 

de berättar sina historier etc. Den historia som berättas av styrmannens mamma befinner sig 

följaktligen på ytterligare en nivå under de övriga. Det är vanligt att övergången från en narrativ 

nivå till en annan markeras.201 I Det blå skeppet finns markeringar av typen: ”Sedan berättade hon 

om far.”202 och ”När den förste eldaren så slutat sin saga, tog den andre vid.”203   

Rimmon-Kenan skriver att hypodiegetiska berättelser kan ha olika funktioner i förhållande 

till överordnade narrativ.204 Funtionen är actorial, explicative eller thematic. I Det blå skeppet har de 

hypodiegetiska berättelserna en tematisk funktion (thematic): ”the relations established between 

the hypodiegetic and the diegetic levels are those of analogy, i.e. similarity and contrast.”205 De 

flesta hypodiegetiska berättelserna behandlar släktskap, barndom och/eller faderskap vilket kan 

knytas till diegesis både ifråga om barndomsskildring och till den övergripande frågan om vem 

som är Abrahams far. 

I Det blå skeppet förekommer nio berättare men av utrymmesskäl kommer bara den 

extradiegetiska berättaren att analyseras närmare och kommer att benämnas kort och gott 

‟berättaren‟ eller ‟Abraham‟.   
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Vilken typ berättaren tillhör är viktigt för läsarens inställning till historien. De olika typerna 

avgörs av vilken narrativ nivå berättaren befinner sig på, om han eller hon är delaktig i berättelsen 

samt hur förnimbar han eller hon är på en skala från total öppenhet till total osynlighet.206  

Berättaren i Det blå skeppet betecknas som extradiegetisk (se ovan), homodiegetisk eftersom 

han själv deltar i berättelsen och slutligen autodiegetisk eftersom han berättar sin egen historia.207  

Gällande berättarens delaktighet i berättelsen använder Rimmon-Kenan Seymour 

Chatmans kriterier208: miljöbeskrivning, identifikation av personer, temporal sammanfattning, 

definition av personer, rapporter om vad personerna inte tänker eller säger, samt kommentarer.209  

Miljöbeskrivning framställs som ett minimalt men reellt tecken på berättarnärvaro. Det blå 

skeppet inleds med en fyra sidor lång beskrivning av havet och senare i berättelsen beskriver 

berättaren även de yttre och inre delarna av den båt som är Abrahams hem.  

Rimmon-Kenan skriver att presentationer av romanpersonerna ”show ‟prior‟ knowledge of 

the character on the part of the narrator who can therefore identify the former to the reader at 

the very beginning of the text.”210 I Det blå skeppet inleds andra kapitlet med en beskrivning av 

Emma: ”Mamma hette Emma, Emma-mamma, lilla mamma, med de röda händerna. Hon var 

stark och kunde lyfta potatissäckarna och ge mig hur mycket stryk som helst.”211 Ytterligare 

exempel är den 15 sidor långa beskrivningen av Gambrinus utseende och yttre attribut, samt den 

likaledes detaljerade beskrivningen av hans fru.212 Utöver att visa att berättarens förkunskaper om 

personerna, visar exemplen även att läsaren inte besitter samma kunskaper. Att berättaren skildrar 

personerna detaljerat och ur sitt eget perspektiv (istället för att beskriva dem genom en annan 

person) visar att han har en hög grad av närvaro i berättelsen.  

Däremot finns andra tecken som tyder på motsatsen: temporala sammanfattningar finns 

inte i Det blå skeppet. Händelserna beskrivs i vad som verkar vara kronologisk ordning och i 

samma takt. Inte heller definieras personerna; det vill säga berättaren gör inga abstraktioner eller 

generaliseringar utan beskriver personerna enbart i termer av deras yttre attribut och deras 

stadigvarande eller tillfälliga sysselsättningar. Han tycks inte veta vad personerna inte tänker och 

säger och han ger sällan några utförliga kommentarer eller generaliseringar även om det 

förekommer. Berättarens etiska bedömningar berörs i senare avsnitt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206

 Rimmon-Kenan., s. 94. 
207

 Ibid., s. 95. 
208

 Den ursprungliga källan är Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film 

(Cornell, 1978) vilken här refereras via Rimmon-Kenan.  
209

 Rimmon-Kenan, s. 96 ff. 
210

 Ibid., s. 97. 
211

 Gyllensten, 1950, s. 15.  
212

 Ibid., s. 129 ff. 



 44 

6. IRONI HOS LARS GYLLENSTEN 
 
”Ditt avstånd – du är ironisk och på avstånd till och med inför ditt avstånd…” 
- Gyllensten, Senilia  

 

6.1.1 KAPITELRUBRIKER (TITLES) 

Wayne C. Booth beskriver ironiska titlar som mer eller mindre subtila blinkningar från 

författaren. Vissa titlar är mer avslöjande än andra, till exempel de som innehåller epitet. Även 

mindre direkta signaler är effektfulla på så vis att de påverkar läsningen omedelbart; i den stund 

läsningen börjar, börjar läsaren också rekonstruera meningen.213 Två kapitel ur Det blå skeppet skall 

här diskuteras. 

I bokens femte kapitel ”Lit‟le David play on yo‟ harp, Hallelu!” berättar Abraham om sitt 

vardagsliv i diskrummet ombord på båten Framåt Gunga: han berättar också om hur 

besättningsmännen vid ett tillfälle roat sig med att ge honom sprit tills han kräks i diskrummet.214 

Kapitlets titel är en modifiering av titeln på en känd sång. Sången är baserad på den bibliska 

berättelsen om David och Goliat med budskapet om den lilla människans kamp och möjlighet att 

bekämpa den som är större och mäktigare.  

I relation till kapitlets och bokens innehåll är titeln ironisk både vad gäller den 

underliggande sens moralen och i egenskap av biblisk referens. Abraham tvingas till skillnad från 

David underkasta sig båtens ”jättar”, mamman och besättningsmännen. Hans bakgrund med sin 

förtappade mamma och okände fader framstår som en ironisk variant av jungfrufödseln, vilket 

också antyds flera gånger.215 Andra bibliska hänsyftningar är Abrahams namn och kapitelrubriken 

”Syndabekännelse”.  

Ytterligare en ironisk titel är ”En hjältes död”. Efter att Abraham och Emma bevittnat 

dvärgen professor Cherubinis färdigheter som fakir, följer ett avsnitt där Emma kastar den av 

nålar genomborrade Cherubini överbord och på så vis dödar honom. Det är uppenbart att 

Cherubini inte är någon hjälte i de andras ögon och sättet på vilket han liknas vid en väsande liten 

igelkott, bortförs och stjälps över räcket, är i det närmaste motsatsen till en hjältemodig död.  

 

6.1.2 MOTTON (EPIGRAPHS) 

Booth menar att bruket av motton i form av citat av kända ironiker fortfarande är vanligt inom 

skönlitteraturen. Sådana citat är några av de tydligaste ledtrådarna till att författaren tar avstånd 

från en eller flera av bokens talare och att ironi därmed kan förekomma.216 Det blå skeppet har, som 

tidigare nämnts angående paratexten, två motton: en persisk lärodikt och ett utdrag ur Sebastian 

Brants dikt Das Narrenschiff oder das Schiff von Narragonia.  

Dikten Das Narrenschiff är en satir med vilken Sebastian Brant sällar sig till de författare och 

konstnärer som använt narren som motiv. I Litteraturens historia i världen beskrivs den traditionen 

kortfattat: 

 
På många håll i renässanslitteraturen finner vi dåren eller narren. Han är som hos Ariosto eller Cervantes 
mannen vars verklighetskontakt har blivit störd. Han kan som narren i flera av Shakespeares dramer vara 
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sanningssägaren som dold bakom det skydd dårskapen ger törs säga de bittra sanningar hovkulturen 
undertrycker. I Shakespeares senare tragedier blir dåren den egentligen kloke i en värld där dårskapen råder.217  

 

Brants verssatir är en allegori där besättningen symboliserar mänskligheten på väg mot fördärvet 

men i dåraktig tro på att de är på väg i andra riktningen. De uppenbara likheterna med handlingen 

och personerna i Det blå skeppet gör att mottot signalerar att också Gyllenstens bok är en allegori 

över mänsklighetens dårskap och förfall. Själv skriver författaren i efterordet: ”Frälsningen, 

undan den skrupulösa ängslans självstyrda narrhelvete sökes här i den våghalsiga förtröstan på 

undret, i att oåterkalleligt ge sig hän åt det som bjuder sig, med den fulla vetskapen om att det 

kanske inte bär utan dödar.”218 Gyllenstens narrar är medvetna om situationen de befinner sig i 

och gör det som tycks nödvändigt trots vetskapen om att det mycket väl kan leda till undergång. 

De är narrar, men medvetna om sin narraktighet. Gyllensten utgår med andra ord från samma 

motiv som Brant men använder det annorledes. 

På samma vis modifierar han motivet ”den sanningssägande narren” genom att låta 

personerna predika men samtidigt låta det vara oklart vem som är narr och vem som inte är det 

och vem som egentligen säger sanningen.  

Mottot gör läsaren uppmärksam på att boken kan läsas som en allegori i likhet med Brants 

dikt eller att det åtminstone föreligger en ironisk överton. Som i fallet med ironiska titlar gör det 

att rekonstruktionen av meningen börjar i samma stund som läsningen. 

 

6.1.3 STILBROTT (CLASHES OF STYLE) 

Stilistisk ironi kan uttryckas antingen genom att författaren använder en stil som läsaren anser 

avviker från författarens vanliga, eller genom att olika stilistiska nivåer står i konflikt med varandra; 

det vill säga när läsaren upplever att talarens stil inte stämmer överens med det sedvanliga sättet att 

säga det som sägs.219   

Stilen i Det blå skeppet växlar ofta: från den återkommande narrativa stilen med Abraham som 

berättare till längre eller kortare passager där stilen förändras på syntaktisk, morfologisk eller 

lexikal nivå. Det vanligaste stilbrottet utgörs av det som kan kallas predikan. Predikningar 

förekommer i många av Gyllenstens böcker och är inte alltid, som i Det blå skeppet, inlemmade i 

personernas tal.  

Ordet ”predikan” används vid två tillfällen i Det blå skeppet: ena gången inför skepparen 

Gambrinis tal till besättningen: ”Av egen ångest, till andras glädje höll han en ordovan 

predikan…”220 I citatet framstår Gambrinis försök att tala som löjeväckande och tafatt. Andra 

gången används ordet i en liknelse i styrmannens mammas saga: ”‟Det var en gång en stor öken, 

platt som en predikan, torr som te…”221 Genom att använda ordet i negativ bemärkelse (platt) 

antyds ett avstånd från den sortens tal.  

I personernas monologer och berättelser kan predikningar urskiljas genom att både stil och 

innehåll skiljer sig från den övriga texten. Ofta övergår personen från ett specifikt eller personligt 

ämne till mer generella och filosofiska funderingar. Dessutom kännetecknas en predikan av 
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tempusbyte från preteritum till presens (vilket är tydligast i de fall då predikningen inte ingår i en 

monolog), stilistiska upprepningar samt att det som uttrycks är påståendesatser.  

Ett exempel är då Abrahams berättelse avbryts av styrmannens monolog, som i sin tur strax 

övergår i predikan: 

 
Jag kunde inte komma från tankarna på kaptenen, mamma, Spertus och jakten. Till slut beslöt jag mig 
för att fråga min lekkamrat. Han skrattade så högt att skrattet flög högt som en svala, långt upp emot 
molnen. När han lugnat sig började han tala. ”Amsagor! Bara amsagor! Det finns varken Spertus eller 
jägare. Det är knappt det finns någon kapten. Drömmar finns det. Drömmar om starka viljor och grova, 
hårda händer. Rädsla mellan skären och sagor om fasta människohänder vid rodret. Men det finns inga 
händer för oss. Inga händer kan vi fatta om vi ville. Inga kan vi kyssa om vi behövde. Inga ens som 
kunde slå oss, om vi blev ensamma. Det står ett mönster tecknat över oss. En regel ligger som ett nät 
över våra handlingar och vi spelar i dess rutor. Vi hoppar hit och dit, i sick och sack, och vi tror att vi 
kan hoppa hur vi vill eller hur någon vill eller hur något vill. Men jag ska säga – det finns ingen som vill, 
ingen som önskar, ingen som befaller. Det finns en tigande nödvändighet utan namn. Den ligger inom 
oss, vi hänger vid den som vid ett spindelnät. Kaptenen, han är inte mer än vi andra! Han är en maska i 
nätet, som vi alla är maskor i nätet, för varandra, emot varandra. Det finns ingen eller inget som vill. Det 
finns ingen eller inget som kan. Det finns ingen eller intet att ställa till ansvar. Vi har ingen att kära mot 
– konstruktionen som snärjer oss, är straffri. Vi har ingen som vi behöver svara inför – vi löper själva 
som straffria, oansvarigt i våra rutor. Vi kastar ett nystan in i framtiden, lägger en linje för våra fötter, 
som vi tänker oss att ha att följa, att hålla oss till och rädda oss med. Men i nätet kröker sig linjen efter 
nätets egna linjer, trasslar sig till en krok, där vi kanske snärjer oss själva, fastnar, snavar och snubblar. 
Det är krigets budskap. Det finns ingen gud för oss, inte ens av sten. Det finns en krokig ränna av sten, 
en hård labyrint, som vi faller genom utan någons vilja. Hör nu också ett barndomsminne! Liknelsen om 
ofullkomligheten utan ansikte.222  
 

I citatet utmynnar styrmannens berättelse om Spertus och kaptenen, i sanningar om själva livets 

uppbyggnad och människans villkor. Påståendesatser radas på varandra och ”Inga…” och ”Det 

finns…” upprepas.   

Enligt Booth markerar stilbrottet ironi. När det gäller Det blå skeppet är frågan vad som bör 

betraktas som ironiskt: det sagda, den talande eller predikandets akt?  

Predikningarna är likartade oberoende av vem som talar. Där finns inget personligt tonfall 

vilket gör att de talande tycks fungera som budbärare för ett budskap formulerat av någon annan. 

Ingenting tyder heller på att de som talar förhåller sig ironiska till vad de säger. Däremot kan 

budskapet i vissa fall förlöjligas, bagatelliseras eller kritiseras i efterhand med hjälp av övriga 

personers eller författarens kommentarer, som då Emma (med en i sin tur ironisk kommentar) 

svarar på professor Cherubinis predikan: ”‟Eftersom du är konstnär, så får du väl visa vad du kan i 

stället för att prata.”223 I enlighet med bilden av narren som sanningssägare skulle det kunna 

berättelsens sanna budskap som förmedlas i predikningarna men Gyllensten visar genom Emmas 

kommentar att det i själva verket lika gärna kan vara narren eller predikandet i sig som är föremål 

för kritik.  

Emma är den enda ombord vars monolog inte följer predikningens mönster (hon berättar 

istället en ”saga”). Det befästs också i efterordet då författaren beskriver hur Emma inte vill finna 

sig tillrätta bland de övriga utan hur hon ”bryter sönder narrarnas rustningar, rycker från dem 

bjällrorna, så att de inte ens kunna fungera som narrar.”224 Det gör hon både bokstavligt genom att 

kasta Cherubini överbord och bildligt genom att ifrågasätta det narrarna säger.  
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Ett ytterligare stilbrott är rorsmannens saga ”Mordet på jultomten” vars talspråkliga struktur skiljer 

den från den övriga texten: 

 
‟När pappa dog genom explosionen så visste dom först inte vad dom skulle göra av mig. Först var det så 
mycket att göra med allting. Det var försäkringen och så blev det bråket med säkerhetsanordningarna på 
fabriken och så var det obduktionen och undersökningarna och sedan blev begravningen. Först kom 
dom inte ihåg mig, tror jag, men två käringar i farstun kom in ibland och sade ‟Så förskräckligt!‟ och 
‟Vad ska det bli av dej då?‟225  
 

Så inleds den sju sidor långa historien vars stilistiska avvikelser gör den till en berättelse i 

berättelsen: stavning (dom, dej), långa osammanhängande meningar (att jämföras med exempelvis 

predikningens korthuggna satser), ellips (”Det var [mycket att göra med] försäkringen”) och 

vardagligt uttryckssätt (”och sedan blev begravningen” istället för det mer korrekta ”och sedan 

blev det begravning”). Den utförliga handlingen – ett barns svårigheter att efter pappans död i en 

explosionsolycka finna sig tillrätta hos farbroderns familj – och dramaturgin förstärker intrycket av 

rorsmannens saga som självständig berättelse. Inom den finns inga element som kan betecknas 

som ironiska men däremot är den ironisk på så vis att den inte är någon saga utan en slags meta-

saga. Det framgår av kontexten, där rorsmannen för ett resonemang om sagor som han inleder i 

följande citat (notera drag av predikan):  

 
‟De älskandes sagor är otaliga. De älskande lever i ett land med ständigt blommiga tapeter. Där går det 
bra att drömma om tomtar och troll. Hatarnas sagor är otaliga. Också deras land är kolorerat – där 
skiner figurer och färger som otaliga veckotidningsomslag. Där går det bra att drömma om tomtar och 
troll. Det är sagor du hör. Sagor i technicolour av försmådda älskare och av hjärtliga hatare. Hör nu ett 
par sagor om sagor!226   
 

De två sagor han därefter berättar (en kort saga som inte innebär något stilbrott samt ”Mordet på 

jultomten”) är med andra ord sagor om sagor – till för att illustrera sagans natur. Efter sagans slut 

återknyter Emma till rorsmannens inledning:  

 
När rorsmannen slutat, sade mamma: ‟Det är ju inga barnsagor du berättar för oss! Har jag förstått dig 
rätt, så menar du att landet med tomtar och troll, där man älskar och hatar, är ett land för barn och inte 
för vuxna. Och du skulle vara vuxen, utan sagor. Jag är inte så säker på att du har rätt, jag.227   
 

Emma ifrågasätter om rorsmannens berättelse alls är en saga. Det är mycket riktigt en tämligen 

realistisk och sorglig historia som saknar de genredrag man vanligen förknippar med sagan. Ironin 

framgår följaktligen inte vid en läsning av ”Mordet på jultomten” som isolerad text, utan kommer 

till uttryck i den större kontexten. Där framgår att sagan är ironisk; den är till det yttre en berättelse 

om en pojkes sorg men förmedlar också rorsmannens och Emmas uppfattningar gällande sagor 

och kanske i förlängningen livsvillkor.  

 

I ett samtal mellan Emma och en rorsman i styrhytten ombord på båten uppstår det som Booth 

beskriver som konflikt mellan olika stilistiska nivåer: vardagligt konverserande uttrycks på ett sätt 

man inte förväntar sig när Emma frågar rorsmannen varför han inte smörjer det gnisslande hjulet: 
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‟Det knarrar om dig, det gnäller och gnisslar, när hjulet vänder sig. Varför smörjer du det inte? Du har ju 
händerna fulla av spenar, i en rad utan slut. Du flyttar dina nävar, dom vandrar från den ena till den 
andra och hjulet rullar, skeppet flyter hit och dit i av och an. Hur länge ska du vandra? Varför hittar du 
aldrig den rätta? Vägen gråter. Tomhet spinner hjulet. Det är luft i dina spenar, torra ligga de i dina 
händer.‟ Han vände långsamt mot oss ett ansikte, som såg ut som om något gått fram över det med ett 
radergummi. Han svarade, helt i profil: ‟Tomhet spinner hjulet. Det är luft i mina spenar. Mina händer 
skall alltid vandra, hjulet alltid vända, deras väg har inget slut.‟ ‟Det är sand i dina ögon. Torra utan tårar, 
skrumpna, matta ögon av en död. Dina tänder saknar läppar. Vissna, gula lappar slokar framför 
munnen.‟ ‟Med mina torra ögon kan jag inte gråta. Hur skulle matta ögon kunna le? Mina läppar utan 
blod kan aldrig kyssa. Vissna lappar kan inte be.‟228  
 

Metaforerna och upprepningarna gör samtalet abstrakt och mångtydigt; det tycks handla om andra 

frågor än bara båtens maskineri. Personernas underliga sätt att tala – avsaknaden av personlig ton 

och det allmängiltiga och filosofiska samtalsämnet – gör att de upphör att vara individer och 

istället talar i budskapets tjänst, på samma vis som i predikningarna. 

Stilbrottet kommenteras i berättelsen av berättaren Abraham som också befinner sig i 

styrhytten: ”Det blev nu ett avbrott på deras egendomliga konversation.”229 Det är med andra ord 

inte enbart ett stilbrott i läsarens ögon, utan också en avvikelse från det normala ur Abrahams 

perspektiv. Hans kommentar väcker frågan om rorsmannens och Emmas konversation verkligen 

äger rum på det sätt Abraham uppfattar den, om skildringen färgas av hans upplevelse eller om 

samtalet rent av är en dröm. Den sistnämnda tolkningen styrks av att Abraham somnar i slutet av 

det tidigare kapitlet: ”Men jag måste ha somnat.”230 och att nästa kapitel inleds med orden 

”Plötsligt var det dag.”231 Kanske sover han fortfarande eller så påverkas hans 

verklighetsuppfattning av hans sömndruckna tillstånd. 

Stycket ovan är inte det enda stilbrott som kan relateras till Abrahams insomnande och 

uppvaknande, och sättet på vilket det framställs i slutet respektive början av två intilliggande 

kapitel. I slutet av Det blå skeppet sker det i form av en inre monolog där det första avsnittet slutar i 

en uppbruten mening utan punkt: ”I blänkande rödglött upplöstes mörkret i rummet rann ut flöt i 

sjöar över golvet och allt gick upp i dunk dunk dunk dunk dunk”232 I nästa kapitel fortsätter 

medvetandeströmmarna:  

 
Småfisk sprattlade, fort, och solens barnbarn speglade sig i deras fjäll som torkade, blev matta, myrorna 
lyfte upp dem och kröpo bakom in på avigsidorna, skuro kött ur kropparna och slängde in sina röda 
myror för att maskinen skulle gå hit och dit på måfå på ett sätt man sett förut. Vågorna lekte bland 
småfisken som lekte och mellan stenar av grus och skarpa stenar som sökte efter långa vita fötter med 
ömtåligt skinn för att skära revor, skära tusenden och tusenden av fötter och tusenden av hugg på 
tusenden av hugg i vita så att blodet sedan flöt i floder, sörplade smackande ut i havet där allt flyter ut, 
blir vekt, tar slut utan eko som blekt vatten i småfisk och vita fötter utan blod med våt sand.233 
 

Även här kan stilbrottet vara en konsekvens av ett drömlikt tillstånd, men havets tematik 

återknyter till berättelsens inledning där Abraham beskriver livet på havet i en stil och tempus som 

skiljer sig från ovanstående: ”Havet är det vackraste jag vet. Jag har levat på det så länge jag kan 

minnas. Hit och dit, i sick och sack, har jag färdats, flytande fram intill dess yta.”234 I slutet är 
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skildringen av havet inte lika knuten till jaget och tidsformen har ändrats till preteritum. Stilbrottet 

hör samman med att Abraham har förändrats: 

 
Mamma märkte att jag höll på att bli vuxen och världens alla rikedomar skulle fresta mig. Hon såg ofta 
på mig, och hon var allvarligare än hon brukade vara annars. Jag skämdes för henne och var inte hemma 
hemma längre. Som en desertör. Ingenting var som förut, men jag visste inte vad det var.235 
 

Abrahams förändring och förvirring inför vuxenblivandet avtecknar sig i språket. När han 

förändras, förändras också det sätt på vilket berättelsen skildras.  

 

Stilbrott finns även på lexikal nivå och yttrar sig då genom att ett ord eller en liknelse inte tycks 

passa sammanhanget, berättaren eller den som för tillfället talar.  

I rollen som protagonist är Abraham fortfarande en liten pojke men som berättare tyder 

vissa ordval på att han talar ur en vuxen persons perspektiv: ”Jag blev glad och nästan all min 

rädsla försvann, så att jag tordes fråga. Ett stort problem från ett hypokondriskt barns många 

ogrekiska timmar.”236 Den sista meningen uttrycker snarare en vuxens reflexion över det upplevda, 

än barnets upplevelse i stunden. Likaledes beskrivs ett kafferep med hjälp av till synes omotiverade 

musikteoretiska termer:  

 
Konversationen skulle brusa i forte inom och mellan borden. Påfyllning av kaffe och nyordning av 
samtalen. Nya temata skulle intoneras av honoratiores, tas om hand av flera, breda ut sig, klinga ut i ett 
brusande tutti. Variationer. Nya uppslag. Tills tiden var mogen för uppbrott, i reglementsenlig ordning, 
för desorganisation av ligan och för fortsatta övningar i kvartetter, kvintetter, triptetter, duetter bland 
buskar, bersåer och troll.237  
 

Berättelsen i övrigt ger ingen förklaring till varför Abrahams ordförråd skulle innefatta den typen 

av ord.  

Även Emma uttrycker sig på ett sätt som inte förväntas när hennes tal avviker från den 

förväntade sociolekten. Hon framställs som hårt arbetande, ensamstående mor till en oäkta son. 

Inledningsvis beskrivs hon som fysiskt stark och kapabel att lyfta potatissäckar och ge stryk. 

Skrattar gör hon mot herrarna på båten men inte mot sonen som är ”för liten och alldeles för 

fattig.”238 När hon berättar historien om Abrahams far förekommer följande latinska uttryck: ”Du 

är en liten fribytare, bara differentia specifica men inget genus proximum.”239 Att språket inte 

passar sammanhanget eller med Emmas förväntade språkbruk kan ha flera orsaker. Dels kan det 

utmana bilden av henne som obildad och fattig, dels förstärker det intrycket av att hon liksom 

övriga personer snarare är språkrör än individer; de är medel för att skapa stämningar eller fungera 

som sagoberättare. Dels kan de avvikande uttrycken vara berättarens språk som lyser igenom då 

han återberättar.  

 

Ett återkommande stilbrott på morfologisk nivå är det inkonsekventa användandet av arkaiserande 

verbändelser: flögo, voro, foro, tjöto, stodo, föllo, äro, skuro, pepo med flera. De arkaiserande 

ändelserna är varken situations- eller personbundna och i vissa fall blandas olika former i samma 
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stycke: ”Ni äro mycket starka. Här finns ingen svaghet, ty här ingenting som är mänskligt.”240 I 

vissa fall är ändelserna mer påtagliga, som i styrmannens mammas saga där olika verben upprepas: 

”De stodo tätt intill varandra, lågo mellan andras kroppar /…/ lågo i högar, i travar, i lager, 

sparkade varandra, klevo, kröpo över andra…”241 Den äldre formen ger texten en mer 

skriftspråklig och ålderdomlig prägel och bidrar också till att lägga större tyngdpunkt på verbet – 

dels genom det stilbrott som uppstår och dels genom att en ytterligare stavelse tillkommer. I 

exemplet ”Sommarbarnen sprungo, hoppade/…/ pepo och skvallrade”242 uppstår en närmast 

komisk effekt då den mer högtravande formen kontrasteras mot det påhittade ”pepo” bildat ur det 

oansenliga och vardagliga ordet ”pep”. 

 

6.2 METALEPS (MÉTALEPSE) 

Gérard Genette introducerar sitt begrepp métalepse i Narrative Discourse. Begreppet skall inte 

förväxlas med andra definitioner: enligt Heinrich Lausbergs Handbook of Literary Rhetoric. A 

Foundation for Literary Study (1998) (originalet utgivet på tyska 1960) innebär metaleps att orsak byts 

mot verkan eller vice versa. Den romerske retorikern Quintillianus som Lausberg refererar till har 

också definierat metaleps som ett slags namnlek där ett betydelsebärande namn byts mot 

synonymer.243 

Enligt Gérard Genette innebär metaleps en sammankoppling mellan olika narrativa nivåer – 

världen där berättelsens händelser utspelar sig utgör en nivå (metadiegesis) medan världen där 

berättelsen berättas utgör en annan, högre nivå (diegesis): “We will define this difference in level by 

saying that any event a narrative recounts is at a diegetic level immediately higher than the level at which the 

narrating act producing this narrative is placed.”244 Narrativ metaleps uppstår när gränsen mellan 

världarna överträds och olika nivåer möts, vilket bara kan ske i den narrativa situationen: ”The 

transition from one narrative level to another can in principle be achieved only by the narrating, 

the act that consists precisely of introducing into one situation, by means of a discourse, the 

knowledge of another situation.”245 Fakta från olika nivåer kan sammankopplas antingen genom 

kausala eller tematiska förhållanden, eller då berättandet självt fyller en funktion i diegesis. I Lars 

Gyllenstens Sokrates död uppstår som vi skall se ett kausalt förhållande mellan diegesis och 

metadiegesis. 

2005 års upplaga av Sokrates död inleds med ett nyskrivet förord undertecknat av Lars 

Gyllensten där han introducerar personerna i berättelsen. Beskrivningen av Sokrates dotter 

Aspasia avslutas som följer:  

 
Hon älskar sin far, som hon för övrigt liknar i allra högsta grad – hon är lidelsefull som han och menar 
allvar med sitt eget liv och andras. Men hon är också spefull, lekfull och ironisk, så att man aldrig riktigt 
vet var man har henne. Hon är fyndig och intelligent, snabb och kvick i repliken och har på det hela 
taget mycket charm – jag var nog smått förälskad i henne, när jag skrev den här boken.”246   
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Som funktioner (ej som personer) befinner sig Lars Gyllensten och Aspasia på olika narrativa 

nivåer: Gyllensten befinner sig, i egenskap av historiens berättare, på extradiegetisk nivå medan 

Aspasia befinner sig på metadiegetisk nivå eftersom hon är en person i berättelsen som Gyllensten 

berättar.247 Ändå möts deras nivåer i citatet ovan, i och med ett kausalt förhållande där 

metadiegesis har en förklarande funktion;248 skildringen, och till och med formandet, av Aspasias 

personlighet förklaras som en effekt av att Gyllensten ”nog varit smått förälskad i henne”.  

Metalepsens effekt blir enligt Genette antingen komisk eller fantastisk.249 Lars Gyllenstens 

kärleksförklaring till Aspasia måste anses falla inom ramen för det komiska snarare än det 

fantastiska men effekten blir emellertid mer än bara en komisk blinkning till läsaren. Gyllensten 

anser uppenbarligen att den odelat positiva beskrivningen av Aspasia kräver en förklaring eller ett 

förbehåll.  

Kommentaren reser också frågor om trovärdighet och om vem Aspasia egentligen är: 

genomsyrar den komiska tonen hela skildringen av henne? Är resten av berättelsen ett tvivelaktigt 

vittnesmål färgat av den förälskade berättarens subjektiva blick? Eller finns ett korn av sanning i 

Gyllenstens bekännelse; det vill säga är bokens Aspasia baserad på en verklig person? Kanske har 

Gyllensten influerats av den historiska personen Aspasia, vars påstådda personlighetsdrag till stor 

del överensstämmer med dem som tillskrivs flickan i Sokrates död. 

  

6.3 SOKRATISK IRONI 

Lars Gyllensten använder sokratisk ironi i flera av sina böcker. Ett exempel är artikeln ”Ordning 

och provokation” i vilken han framställer sitt litterära program och sin syn på författarskapet 

genom att låta ‟prosektor Gyllensten‟ (P) och ‟författaren Gyllensten‟ (F) samtala och ställa kritiska 

frågor till varandra om den andres verksamhet. På så sätt kan Gyllensten (utan att bli föreläsande) 

ge en utförlig beskrivning av det arbete han utför i sina båda yrkesroller och samtidigt förmedla 

hur han upplever att de båda yrkesrollerna förhåller sig till varandra.  

Den sokratiska ironin blir ännu tydligare i för- och efterordet till Desperados där en okänd 

person (en presumtiv läsare) har rollen som eiron och författaren till Desperados har rollen som 

alazon. Ofta är eirons frågor till alazon oskyldiga och tycks vara ämnade att uppmuntra författaren 

att berätta om sin bok. Det underliggande syftet, som i all sokratisk ironi, visar sig emellertid vara 

att avslöja falskhet och att ifrågasätta alazons ståndpunkter. I följande citat bidrar frågeställaren 

dessutom till ett komiskt anslag när han eller hon medvetet missförstår: ”Men ni själv, då – ni är 

bättre än de flesta, menar ni? / Det menar väl de flesta? / Att de själva är bättre än de flesta, eller 

att ni är bättre än de flesta?”250 Framledes blir frågorna kritiska och ironiska: ”Och allt detta har ni, 

allt detta snusförnuft?”251 Eiron anklagar dessutom alazon för att föra lättvindiga resonemang och 

för att vara högmodig och kategorisk.  

Med hjälp av den sokratiska ironin lägger Gyllensten den teoretiska grunden till boken utan 

att vara alltför tongivande. Han redogör grundligt för textens mening för att sedan ge läsaren 

tillåtelse att bortse från det nyss sagda och istället dra andra slutsatser av texten. Eiron blir 
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följaktligen ställföreträdande för en kritisk läsare som visserligen frågar och lyssnar, men som inte 

låter sig nöja med författarens svar.  

 

6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS  

Analysen visar att Det blå skeppet innehåller många av de tecken på ironi som Wayne C. Booth 

förevisar: ironiska kapitelrubriker, utdrag ur en satir som motto, stilbrott på olika nivåer samt att 

det i andra av Gyllenstens böcker förekommer sokratisk ironi och metaleps. Ironin aktualiserar 

frågor om tid, genre och motiv och vem som för talan i berättelsen.    

När det gäller tid ger de arkaiserande verbändelserna språket en ålderdomlig ton som 

accentueras mot den talspråkliga stilen i styrmannens saga ”Mordet på jultomten”. Några mer 

exakta tidsangivelser än så finns inte i Det blå skeppet. Tvärtom bidrar de ironiska elementen till att 

berättelsen tycks utspela sig i en blandning av olika tidsskeden eller i tidlöshet, två slutsatser som 

styrks av att Gyllensten skriver i efterordet att boken innehåller ”moderniserade medeltidsmyter” 

(s. 180.) och att Abraham i inledningen karaktäriserar berättelsen som en ”evighetshistoria”.  

Vidare är stilbrott i form av predikningar frekvent förekommande. Det är oklart vad som 

ironiseras: talaren, det som sägs eller predikandet i sig. Stilbrotten avslöjar dessutom hur Abrahams 

personliga tillstånd och utveckling påverkar hans uppfattning och i förlängningen hur berättelsen 

skildras.  

De motsägelsefulla tidsangivelserna och stilbrotten bidrar till förvirringen i läsupplevelsen. 

Med ironin som verktyg opererar Gyllensten på flera nivåer samtidigt: författaren kliver in i texten 

genom metaleps och sokratisk ironi när olika nivåer eller världar möts, men i Det blå skeppet sker 

det framförallt i predikningarna och i Emmas och styrmännens språk. Det kan tilläggas att många 

av romanpersonerna är namnlösa och saknar särpräglad personbeskrivning. Utöver 

romanpersonerna och den ”högre” rösten finns en berättare som inte tycks helt igenom pålitlig.  

Hans Isaksson visar i sin avhandling hur berättarens röst i Senatorn  hörs i romanpersonernas 

tal, vilka är stilmässigt skriftspråkliga och inte skiljer sig från varandra.252 Isaksson summerar:  

”Bäst kan man kanske karaktärisera berättarrollen i Senatorn genom att säga att man romanen 

igenom hör berättarens röst.”253 Samma sak kan sägas om Det blå skeppet, med den skillnaden att 

det snarare är författarens röst än berättarens som hörs.  

Frågan om vem som talar och hur trovärdig hans skildring är, leder vidare till begreppet 

otillförlitlig berättare vilket analyseras i nästkommande avsnitt.  
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7. DEN OTILLFÖRLITLIGA BERÄTTAREN  
 
Kanske var det inte bara jag själv i mig själv som var sagans sanne berättare. 
 - Gyllensten, Sju vise mästare om kärlek 

 

7.1 ABRAHAM 

Det blå skeppets berättare ger sig tillkänna redan i bokens andra avsnitt ”Invokation”: ”Jag heter 

Abraham. Det är hela mitt namn. Detta är min historia – en evighetshistoria.”254 I citatet 

deklarerar berättaren sin närvaro, definierar sig själv genom sitt namn och definierar även den 

kommande historien vilken han därmed i dubbel bemärkelse gör till sin egen. Hur tillförlitlig är 

då Abraham som berättare? 

Inledningsvis krävs en distinktion mellan den vuxne berättaren Abraham och romanpersonen 

Abraham – barnet som är historiens huvudperson. I efterhand skildrar Abraham sin barndom i 

jag-form utifrån barnets perspektiv. Han talar om sina första minnen av mamman och återger 

sina livsvillkor då han var sex-sju år. Boken avslutas då Abraham tar sina första känslomässiga 

kliv in i vuxenvärlden. Att det finns ett tidsmässigt avstånd mellan händelserna och berättandet 

som skildrar dem, visar sig i de reflexioner berättaren gör i anslutning till barnets upplevelser. Ett 

exempel är då Abraham sparar en död manet i en flaska: ”Då grät jag. Sedan stoppade jag in den i 

en pilsnerbutelj, med mycken möda, i den överlevandes lovliga avsikt att begrava.”255 Varken den 

psykologiska slutsats som kommer till uttryck i den avslutande kommentaren, eller den vokabulär 

som krävs för att formulera den, kan tillskrivas barnet. Berättaren använder även andra uttryck 

(polyglott, idiom) och referenser (Jeronymus, Schopenhauer, Rabelais)256 som vore främmande 

för ett litet barn. (Se även avnsitt 6.1.3.) 

 

7.2 ETISK DIMENSION 

I boken Living to Tell about It. A Rhetoric and Ethics of Character Narration (2005) utvecklar James 

Phelan teorin om otillförlitligt berättande, tillför en etisk dimension och ger författaren en 

framskjuten roll: “I want to include this revised concept of the implied author within my 

theoretical account of narrative communication and to regard the implied author as the source of 

unreliable narration.”257 Jämfört med exempelvis Booth anser Phelan att författarpersonen är nära 

besläktad med den verkliga författaren och att båda kan vara mer eller mindre konsekventa i sina 

värderingar. Författarpersonen betraktas både som källan till det otillförlitliga berättandet och 

som ansvarig för textens tillblivelse: ”In my account, the implied author is not a product of the 

text but rather the agent responsible for bringing the text into existence.”258 Placeringen av 

författaren utanför texten medför ett erkännande av författarintentionen (förmedlad genom 

texten) som en i sammanhanget viktig men inte avgörande faktor.259   

Tecken på otillförlitligt berättande är enligt Wayne C. Booth motsägelser i texten samt 

motsägelser mellan berättarens och författarens värderingar. Phelan vill dessutom inkludera 

frågan om berättarens kunskap och hur författaren förhindrar berättaren att förtälja allt han eller 
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hon vet, för att tjäna helhetens syften.260 Till de två axlarna i Booths modell ((i) ”the axis of 

ethics” och (ii) ”the axis of events”) adderar Phelan därför en tredje axel ((iii) ”the axis of 

knowledge and perception”) som gör det möjligt att undersöka hur mycket berättaren själv vet 

och uppfattar.261 Med utgångspunkt i de tre axlarna identifierar Phelan sex typer av otillförlitligt 

berättande vilka nämns här men förklaras efterhand: misreporting, misreading, 

misevaluating/misregarding, underreporting, underreading och underregarding.262 Vissa av 

kategorierna är snarlika och kan förekomma samtidigt. Phelan betonar att det viktigaste inte är att 

särskilja kategorierna utan att använda dem för att kartlägga otillförlitlighet och diskutera 

författarpersonens förhållande till berättelsen.263  

Den etiska dimension som James Phelan tillför det otillförlitliga berättandet, innebär att 

läsaren vid vilket tillfälle som helst i berättandet placeras i en position som kräver ett 

känslomässigt engagemang och ett etiskt ställningstagande. Positionen är ett resultat av fyra etiska 

situationer264 som interagerar och inbegriper relationer mellan personer i berättelser, berättandet, 

publiken, den verkliga läsaren och författarpersonen. I Det blå skeppet uppmanas läsaren till 

engagemang och etiskt ställningstagande i en konkret situation som i det följande analyseras med 

hjälp av James Phelans teorier.  

Läsaren placeras i en etisk position då Abraham lämnas ensam och instängd i sin skrubb 

medan mamma Emma är på dansbanan: 

 
En lördag eftermiddag låg jag i min skrubb. Mamma hade gått till dansbanan i Furusund och jag var 
instängd som en hundvalp. Ensam med en snuva. Det låter grymt, men jag kände det inte på det sättet. 
Jag var ju van att vara för mig själv, och jag hade för länge sedan upptäckt tryggheten i att vara ensam. 
Mamma hade gett mig en påse hemlagad knäck, som hon kokat åt mig på förmiddagen. Hon hade satt 
fram den gula burken med färskbröd och ställt en stor kanna med mjölk på bordet. I skåpet fanns smör 
och på ett fat av similinysilver låg kokt skinka med vårprimörer och brynt potatis. Hon hade gjort vad 
hon kunnat, och om jag behövde något mer fick jag ordna det själv. Det var ju rätt och billigt.265  
 

I citatet finns huvudsakligen följande etiska situationer: romanpersonernas relation till varandra 

(Phelans första kategori), författarpersonen i relation till berättelsen (Phelans tredje kategori), 

berättaren i relation till värderingar angående barnuppfostran (Phelans andra kategori).  

Berättaren är noga med att beskriva maten mamman har förberett och han minns den trots 

det tidsmässiga avståndet mellan händelsen och berättandet. Abraham var van vid ensamhet och 

led inte av sin situation. Ändå visar berättarens beskrivning att han om inte invänder mot så 

åtminstone tvivlar på, att mamman handlar rätt. Det visar den negativa beskrivningen i 

inledningen (”instängd som en hundvalp”, ”Ensam med en snuva”) och det faktum att han är 

medveten om att behandlingen av honom kan låta grym (”Det låter grymt, men jag kände det inte 

på det sättet.”). Romanpersonen Abraham dömer inte sin mamma eftersom han inte uppfattar att 

han har blivit illa behandlad genom att lämnas ensam, men berättaren tycks kluven i sin 

inställning till henne: han försäkrar att han inte for illa eftersom han var van, men väljer ändå att 
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insinuera att händelsen kan tolkas som grym. Han skulle i så fall ha gjort en felvärdering 

(misregarding) och sagt något han själv egentligen inte håller med om.  

Händelserna skildras i efterhand vilket innebär att berättaren kan missta sig av flera skäl: det 

finns ett avstånd mellan honom och den värld han berättar om och mellan honom och hans 

yngre jag. Berättaren kan ha feltolkat eller på annat sätt missuppfattat situationer, han kan minnas 

fel och göra efterkonstruktioner, han kan ha färgats av vad andra har berättat för honom i 

efterhand och han kan ha svårt att förhålla sig objektiv till sin egen barndom. Författarpersonen 

undanhåller dessutom kunskap från läsaren om den vuxne Abraham genom att ingenting annat 

än barnets upplevelser skildras och genom att boken slutar när han känslomässigt tar sina första 

kliv in i vuxenvärlden. Barnets erfarenheter skildras genom den vuxnes blick utan att läsaren vet 

hur eller när tillbakablickandet sker.  

Det finns emellertid utrymme för läsaren att göra tolkningar som varken berättaren eller 

romanpersonen Abraham ger uttryck för. I citatet nämns att Emma har lämnat den sjuka 

Abraham för att gå till dansbanan – något som kan tyckas egocentriskt om man associerar 

dansbanor med nöjen och inte karaktäriserar det som ett tvingande skäl att gå hemifrån. På andra 

ställen i texten framgår det emellertid att de lever fattigt, att andra personer betraktar Emma som 

promiskuös och att Abraham bevittnar hur hon delar säng med olika män. I den kontexten är en 

möjlig tolkning att hon rent av prostituerar sig för att försörja sig och Abraham vilket gör besöket 

på dansbanan till ett arbete snarare än ett nöje. Eftersom varken berättaren eller Abraham drar 

den slutsatsen, gör berättaren följaktligen det som James Phelan kallar undertolkning 

(underreading) vilket innebär att bristen på kunskap leder till en otillräcklig tolkning av händelsen. 

Författarpersonen har valt att låta berättaren liksom personen Abraham förbli ovetande om 

innebörden av de antydningar om Emmas lösaktighet som finns på andra ställen i texten, varför 

det inte faller berättaren in att Emma kan ha varit nödsakad att lämna barnet ensamt.  

Den tredje relationen rör berättaren i relation till värderingar angående barnuppfostran. 

Sättet på vilket berättaren försvarar Emmas handlande och försäkrar att han inte led av att lämnas 

ensam, visar en medvetenhet om att det inte händer alla och att det inte är ett självklart 

handlingssätt. Berättarens försvar, att han säger sig vara ”van att vara för mig själv” och ”hade för 

länge sedan upptäckt tryggheten i att vara ensam”, implicerar att han ofta lämnas ensam, och att 

han finner trygghet i att vara ensam implicerar att han har negativa erfarenheter av att vara 

tillsammans med andra människor. Det styrks av andra ställen i berättelsen där berättaren 

beskriver hur Abraham blir slagen, utkörd och tvingad att dricka sprit. Därför leder berättarens 

försvar snarare till att läsaren förfasar sig över hans livsvillkor snarare än att instämma i hans 

försvar av mamman. Detsamma gäller när berättaren framställer maten som ett tecken på omsorg 

och säger att Emma ”hade gjort vad hon kunnat”. Mat tillfredsställer visserligen ett basalt behov 

men det är bara ett av många behov som ett barn behöver få tillgodosett av sina föräldrar. Att 

mamman har gjort allt hon kan tycks därför inte säga så mycket om vad hon faktiskt gjort utan 

mer om vad hon inte har gjort och i förlängningen hennes oförmåga att ta hand om sitt barn på 

bästa sätt, i enlighet med övergripande kulturella värderingar angående barnuppfostran.  

Hur svarar då läsaren på den etiska situationen? Varken berättaren eller personen Abraham 

verkar göra bedömningen att Emma handlar moraliskt fel genom att lämna Abaham ensam. I det 

fallet finns en motsättning mellan berättarens värderingar och författarens värderingar (det vill 

säga de värderingar som uttrycks genom textuella signaler) vilken väcker läsarens etiska 
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engagemang. När berättaren ber läsaren att inte tycka synd om honom samtidigt som författarens 

signaler säger det motsatta, tvingas läsaren att ta ställning för något av alternativen.   

De värderingar som författarpersonen ger uttryck för i kombination med en utomtextuell, 

kulturellt betingad syn på barnuppfostran, gör att läsaren drar slutsatsen att berättaren antingen 

gör en felvärdering eller en feltolkning (misreading); det vill säga att han inte håller med om det 

han själv säger, eller att han missuppfattar värderingar och följaktligen inte förstår att hans syn på 

godtagbar barnuppfostran inte överensstämmer med läsarens eller med den kontext som 

författarpersonen erbjuder. Läsaren uppmanas därför att dela författarens åsikt att det är 

moraliskt tvivelaktigt av Emma att lämna Abraham ensam och i förlängningen att hon inte är 

någon god mor.  

 

7.3 TYPER AV OTILLFÖRLITLIGHET 

I artikeln ”Reconsidering unreliability: fallible and untrustworthy narrators” i tidskriften Narrative 

(2003) undersöker Greta Olson hur olika typer av otillförlitliga berättare fungerar och vilka 

strategier läsaren använder för att hantera de olika typerna. Olson opererar inom berättelsen och 

hennes analys berör berättaren som person snarare än författarens teknik för att skapa 

otillförlitlighet i berättelsen.   

För att upptäcka otillförlitlighet måste läsaren reagera på textuella signaler eller upptäcka 

skillnaden mellan berättarens respektive författarpersonens iakttagelser: 

An analysis of Booth and Nunning‟s models of unreliable narration shows that unreliability can only be 

determined where there are three points of view. The reader judges the narrator‟s unreliability based on 

textual signals, and then moves beyond a literal reading of the text and attributes fallibility or 

untrustworthiness to the narrator.266  

Tecken på otillförlitlighet gör att läsaren övergår från bokstavlig läsning till alternativ tolkning och 

genom att upptäcka otillförlitlighet fyller han eller hon luckorna mellan det bokstavliga och det 

antydda.267 Det görs på olika sätt beroende på vilken typ av otillförlitlig berättare det rör sig om. 

Olson menar att Booth föreställer sig två typer: fallible; berättare som misstar sig och därför 

berättar felaktigt, och untrustworthy; berättare som är omoraliska och opålitliga till sin natur: 

‟Unreliable‟ and ‟untrustworthy‟ suggest that the narrator deviates from the general normative standards 

implicit in the text. For this reason the narrator cannot be trusted on a personal level. By contrast, 

„inconscience‟ an „fallible‟ imply that the narrator makes mistakes about how she perceives herself or her 

fictional world. The first terms concern the narrator‟s qualities as a person and the second her ability to 

perceive and report accurately.268   

En berättare som ljuger medvetet skiljer sig följaktligen från en berättare som av olika skäl är 

förhindrad att skildra historien korrekt.  

I analysen av den etiska dimensionen konstaterades att signaler i texten i stycket där 

Abraham lämnats ensam i skrubben, appellerar till en läsning som går utöver det som 

bokstavligen sägs. Det konstaterades också att berättaren är otillförlitlig. Frågan är då vilken typ 

av otillförlitlighet som föreligger: antingen misstar sig berättaren eller så är han opålitlig till sin 

natur. Olson exemplifierar med Huckleberry Finn som skulle bedömas som felbar (fallible) om 
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det vore tänkbart att han skulle ha berättat historien annorlunda om han hade varit vuxen och 

därmed besuttit mer erfarenhet och kunskap.269 Samma slutsats kunde redan nu ha dragits om 

Abraham, men distinktion mellan romanpersonen och berättaren komplicerar det hela. Det 

faktum att han skildrar händelsen i efterhand innebär att han kan vara otillförlitlig av två skäl: 

antingen att han feltolkar situationen när den sker eller att han i efterhand minns fel. Oavsett 

vilket tycks berättaren ärlig i sitt uppsåt att skildra sin barndom som han i efterhand menar att 

han som barn upplevde den. Det går att tänka sig en situation där berättaren hade framställt sin 

mamma mer kritiskt. Det går också att tänka sig en situation där han hade återberättat händelsen 

helt utan kritiska antydningar; det är med andra ord inte entydigt vad han anser om händelsen. 

Det viktiga är dock att han inte ljuger medvetet, utan är präglad av sin uppfostran och av 

kulturella värderingar.  

Ovanstående gör honom till en felbar berättare i enlighet med Greta Olsons terminologi: ”I 

believe that readers regard the mistakes of fallible narrators as being situationally motivated. That 

is, external circumstances appear to cause the narrator‟s misperceptions rather than inherent 

characteristics.”270 Otillförlitligheten är med andra ord orsakad av yttre omständigheter (brist på 

erfarenhet eller feltolkning av värderingar) och beror inte på att Abraham medvetet far med 

osanning. Nästa steg är att avgöra i vilken grad berättaren vidarebefordrar felaktig information. 

Olson skriver: “To determine how fallible a narrator is the reader must ask to what extent the 

narrator mistakes the information he has access to and the perceptions he has.”271   

Berättarens förhållande till mamman och hur han skildrar det, skiljer sig från hur han 

skildrar andra av barndomens företeelser. När det gäller den behandling han får av mamman, 

tycks han åtminstone i efterhand anse att den var diskutabel. Han säger: ”Jag var ofta rädd för 

henne. Jag förstod henne inte. Hon borde ha varit barnförbjuden, hon var nästan aldrig tam. 

/…/ Hennes kärlek var lek.”272 Barnet har en kluven inställning till mamman och berättaren 

pendlar mellan att indirekt försvara och kritisera henne och han beskriver henne som omväxlande 

kärlekslös och kärleksfull. Skildringen av Emma tycks mycket subjektiv. Berättaren reflekterar 

över sin relation till henne men reflekterar inte över hennes perspektiv på det hela. Ett exempel är 

då styrmannen försöker få Abraham att berätta om Emmas kärleksliv:  

 
Jag visste ju ingenting. Jag lyssnade inte. Jag vet inte vem det var, eller vilka det var. Jag tyckte inte om 
det. Jag avskydde det. Jag brukade krypa ned under täcket för att inte höra något eller förstå något. Jag 
kände alltid att något försiggick, som sårade och skändade mig, och därför försökte jag fly och gömma 
mig för det. Jag kunde inte somna, förrän hon blev ensam igen – men det ville jag inte berätta, det 
skämdes jag för. Jag visste ju att något förskräckligt utspelades i sängen – jag var ju inte döv – men det 
kunde jag inte heller berätta för honom. Inte för att jag ville försvara mamma – försvar låg inte för mig – 
men för att jag inte kunde tala om det eller tänka på det.  

Jag förstod plötsligt styrmannens upphetsning. Jag kände igen den.  
När han begrep att jag inte hade något att berätta, gav han upp, slutade pumpa mig och lugnade 

sig. ”En sån liten hora!” Det var ett sammanbitet konstaterande.273  
 

Berättaren skildrar upplevelsen ut sitt eget perspektiv och hur det hela påverkar honom vid tiden 

för händelsen, men funderar inte på om det är något som Emma far illa av. Den egocentricitet 
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som på så vis kommer till uttryck, kan tillskrivas barnets föreställningsvärld. Hans upplevelse är 

inte felaktig men kan framstå som otillräcklig eller skev.  

På vilket sätt påverkas då läsningen av Det blå skeppet av att berättaren är felbar? Olson anser 

att olika läsarstrategier är nödvändiga för att hantera olika typer av otillförlitlighet: 

 
Textual signals help her device whether the narrator is fallible or untrustworthy. The decision allows the 
reader to predict whether the narrator is likely to always misreport or is prevented by circumstances 
from telling the tale straight. The reader can then assume a strategy by which she can make different 
types of unreliable narration comprehensible and render fallible and untrustworthy narrators reliable in 
their unreliability.274  
 

Läsaren förstår att berättaren är otillförlitlig i vissa situationer (huvudsakligen i skildringen av 

mamman) och att han tenderar att lägga stor vikt vid sitt eget perspektiv och hur händelserna 

påverkar honom. Skildringen av hans upplevelse behöver inte vara osann men däremot visar 

andra signaler i texten att hans upplevelse inte är den enda riktiga. Läsarens strategi blir därmed 

att förhålla sig kritisk till sanningshalten i berättarens vittnesmål och att betrakta det i ljuset av 

hans subjektivitet och den övriga kontexten.  

 

7.2 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Analysen visar hur läsaren hanterar det otillförlitliga berättandet ifråga om läsarstrategier och 

etiska ställningstaganden. Greta Olson beskriver hur läsaren utvecklar läsarstrategier grundade på 

berättarens typ av otillförlitlighet, för att fylla luckor i texten. Eftersom berättaren Abraham 

bedöms som felbar, förväntar sig läsaren att hans skildring i vissa situationer och rörande vissa 

ämnen, är tvivelaktig och tolkar berättelsen därefter. Orsakerna till felbarheten söks enligt Olson 

inom berättelsen. I Det blå skeppet är det Abrahams låga ålder och avvikande värderingar som gör 

att han inte är kapabel att ge en tillförlitlig skildring.  

James Phelan menar istället att det otillförlitliga berättandet beror på kunskapsbrist hos 

berättaren. Skälet till den är författarpersonen och hur denna undanhåller uppgifter från 

berättaren och/eller läsaren eller på annat sätt styr narrativet. Där Phelan erkänner författaren 

som en viktig faktor i sammanhanget, anser Olson istället att det är analysen av berättaren som 

romanperson, som är avgörande. I båda fallen deltar läsaren genom att antingen utveckla en 

läsarstrategi eller genom att göra ett etiskt ställningstagande.  

I Det blå skeppet gäller den etiska frågeställningen Emmas behandling av Abraham i den 

specifika situationen när han lämnas i skrubben. I förlängningen uppmanas läsaren att även ta 

ställning till hans livsvillkor i övrigt och till Emmas egenskaper som mor. Textuella signaler tyder 

på att författarpersonen värderar situationen annorlunda än Abraham men det är inte entydigt. I 

den övergripande kontexten uttrycks viss sympati för Emma och i efterordet framställer Lars 

Gyllensten henne dessutom positivt på så sätt att hon är den som sätter sig upp mot narrarna.    

Samtidigt kommer läsaren och författarpersonen till den gemensamma slutsatsen, så att säga 

bakom ryggen på berättaren, att Abraham blir illa behandlad.  

Lars Gyllenstens författarambition innefattar att skapa röster och roller som uttrycker olika 

attityder. I Det blå skeppet ger olika röster mycket riktigt uttryck för olika ställningstaganden och 

även läsaren deltar i det undersökande som de motsägelsefulla signalerna innebär. För att göra det 
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krävs att läsaren överblickar flera narrativa nivåer samtidigt, inte minst ifråga om Abrahams 

”dubbla personlighet”.  
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8. SLUTDISKUSSION 
 
Vem är jag? Jag är en riktning, jag är någonting som kan sökas någonstans bortom det jag biktar eller ber om. 
- Gyllensten, Diarium spirituale 

 
Syftet med uppsatsen har varit att hitta orsaken till den sammansatta läsupplevelse som 

Gyllenstens böcker erbjuder, genom att undersöka sambanden mellan läsupplevelsen, bokens 

innehåll, bokens form och Gyllenstens avsikter som de kommer till uttryck i tidigare forskning 

och som de presenteras i hans egna kommentarer. I uppsatsen har innehållet analyserats utifrån 

ironi och otillförlitligt berättande med Det blå skeppet som underlag. Böckernas form har 

analyserats med hjälp av begreppet paratextualitet.  

Analysen av innehållet i Det blå skeppet visar att tecken på ironi är vanligt förekommande 

och att det påverkar såväl uppfattningen om det som skildras som uppfattningen om vem som 

talar. I berättelsens finns flera narrativa nivåer med olika berättarröster och en överordnad 

otillförlitlig berättare. Syftet med romanpersonernas tal tycks vara att uttrycka essentiella budskap 

med författarens röst ständigt närvarande i predikningarna då talet likriktas.  

Själv vill Gyllensten inte att hans rolltaganden betecknas som ironiska: ”Mina spel, mina 

rolltaganden och inkarnationer är resor ut i alternativa världar. Alternativen är inte godtyckliga 

och inte flirtiga. Och de är inte ironiska, om man inte med ironi menar något djupt allvarligt, 

kanske sokratiskt.”275 Kanske kan man bemöta det med tanken att maskspelen och rolltagandena 

inte är ironiska utan allvarligt menade men att de iscensätts med hjälp av ironi samt att ironi här 

innebär vidare berättartekniska grepp än de som ryms i den klassiska definitionen (se avsnitt 5.1). 

Analysen av formen visar hur författaren använder paratexten för att synliggöra 

underliggande teorier i enlighet med hans författarintention. Gyllensten hanterar också de 

paratextuella elementen på ett lekfullt sätt när han utnyttjar läsarens förväntningar och gör det 

motsatta, vilket bidrar till läsarens förvirring. Därmed inte sagt att läsaren vilseleds avsiktligen. 

Tvärtom verkar Gyllensten mestadels noga med att läsaren är på det klara med textens innebörd, 

kanske för att lättare tillgodogöra sig budskapet och följa med i författarens tankegångar.  

Samtidigt visar analysen av paratexten att många samband och referenser bara kan 

uppfattas av den som är bildad eller åtminstone villig att göra efterforskningar. Läsaren har nytta 

av att läsa alla böcker i produktionen eftersom de korresponderar med varandra, inte minst 

genom paratextuella element. Det har även att göra med den upprepning som präglar Gyllenstens 

författarskap. I böckerna återkommer teman, händelser och personer, men de skildras av olika 

röster bakom olika masker. ”Upprepningen är avklädande, avslöjande” skriver Gyllensten i 

Huvudskallebok.276 Genom upprepningen kan man avkläda det maskerade och förstå budskapet.  

Läsaren inkluderas också genom det otillförlitliga berättandet, som uppmanar till att 

utveckla läsarstrategier och göra etiska ställningstaganden. Analysen av Det blå skeppet visar att 

författaren upprättar etiska frågeställningar om huvudpersonens uppväxtförhållanden. Dessutom 

gör de många narrativa nivåerna och berättarens felbarhet att läsaren agerar på vissa sätt inför 

texten.    

Min tes har varit att den rörelse som präglar läsupplevelsen kan sammanfattas som en 

berättarteknik som huvudsakligen utgörs av ironi och paratextuella element. Tesen visar sig 
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stämma: det finns en genomgående berättarteknik där Lars Gyllensten mycket medvetet skapar 

ett sammansatt nät av referenser och motsägelser. I en slags spiralrörelse hävdas ståndpunkter för 

att strax ifrågasättas och sammanhang etableras för att sedan upphävas.  

Berättartekniken tjänar Lars Gyllenstens syfte att bygga en idévärld befolkad av röster och 

mer eller oftast mindre särpräglade romanpersoner som utvecklar olika resonemang och uttrycker 

olika ståndpunkter angående existentiella, teologiska och filosofiska spörsmål. Med hjälp av 

språket kan författaren låta sig själv eller den som talar byta röst och maskera sig, men också 

avkläda och avslöja sig. Berättartekniken innebär nivåer (otillförlitligt berättande), trösklar 

(paratext) och dolda budskap (ironi). Gyllensten utnyttjar såväl formen och innehållet och det 

faktum att en bok är mer än bara berättelsen den innehåller. 

Riskerna med den starka författarnärvaron (i berättelsen och i paratexten) och den kontroll 

över läsningen som berättartekniken innebär, har berörts. Det har visat sig svårt att bortse från 

författarintentionen och att som läsare skapa en egen relation till texten. Genom att författaren så 

grundligt konstruerar och kontrollerar sina verk och hela sitt författarskap, lämnar han litet 

utrymme åt fristående och avvikande tolkningar. Forskare har överlag varit mycket lydiga när det 

gäller Gyllenstens explicita och implicita anvisningar, även i de fall då man nämner problemet. I 

sin avhandling drar Hans Isaksson slutsatsen att Senatorn blir en meningsfull roman först då 

läsaren intar samma kritiska inställning som författaren till huvudpersonen.277 Isaksson förutsätter 

att romanen bara kan läsas på ett sätt och det i enlighet med Gyllenstens intentioner, vilket 

förhindrar möjligheten att utforska romanernas möjligheter bortom författarens kontroll. Oavsett 

hur man väljer att hantera författarintentionen, krävs ett ställningstagande i frågan.  

Sin vana trogen förekommer Gyllensten även i det här fallet den som försöker demaskera 

honom. Han formulerar själv mycket träffande en del av det som beskrivits ovan och svarar 

också på frågan om syftet med det hela. Härmed får han därför sista ordet: 

 
Varför dessa mödor – denna maskerad och detta spegelfäkteri av skepnader som på en gång regisserar 
varandra, den ene den andre, och tar regi av varandra, den ene av den andre? Naturligtvis därför att detta 
spegelfäkteri är ett slags rit, som i språkets värld skildrar och återskapar samma procedurer som i 
‟verklighetens‟ värld utformar våra personligheter – ett spel mellan oss själva och andra, ett spel inom 
oss mellan olika röster eller roller, en skapande och återskapande ömsesidighet av samma allmänna sort 
som cybernetikerna kallar feed-back-system. Vi är ekon av varandra – samdansade, vi hör hemma i 
världen – vi korresponderar – så lyder sens-moralen.278  
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